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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  ได้ด าเนินการ
จัดท าแผน กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 และด าเนินการน าสู่การปฎิบัติเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ในปีงบประมาณ 2564 แต่ด้วยเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้ตอบสนองแนวนโยบายการบริหารส่วนราชการและการบริหาร
งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ตามนโยบายของอธิการบดี และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
รองรับภารกิจการจัดการศึกษา เพ่ือการผลิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน การวิจัย บริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน 
พระบรมราชชนกก าหนด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุง แผนกลยุทธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ขึ้น โดยได้น าประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์  มาเป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท า 
โดยให้บุคลากรทุกคนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์น าเสนอแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ คุณภาพ และประสิทธิภาพต่อ
การจัดการศึกษา เพ่ือการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพในพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป 

 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ได้มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  การสร้างผลงานทาง
วิชาการรวมทั้งการบริหารจัดการ  เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีกลยุทธ์ที่สามารถน าไปสู่การแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยภายนอก  นโยบายและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดสู่ผู้ปฎิบัติ และน าไปใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานในการพัฒนาในทุกๆด้าน  
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 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร   
 

 แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พ.ศ. 2564-2568 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าทางยุทธศาสตร์ ทั้งนโยบายจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ และนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพการณ์การบริหาร
จัดการภายในของการจัดการศึกษา ในมิติของการผลิตและการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่จะ
กระทบต่อวิทยาลัย  
 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็น “สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นน าในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์
และนวัตกรรม” เพ่ือขับเคลื่อนครอบคลุมทุกพันธกิจไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็น   
 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) เป็นประเด็นหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน ี้ 

๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

๒. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
๓. การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ 

และอาเซียนอย่างยั่งยืน  
๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
๖. การทำนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 
เป้ำประสงค์ จ านวน 6 เป้าประสงค์ 
๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วย 

หัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน  
๒. มีผลงานวิจัยผลงานวชิาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน  
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
๖.บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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กลยุทธ์  จ านวน 12  กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้

มาตรฐานสากล 
๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ

นานาชาติ 
๕. เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
๖.พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ 
๗.พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
๘. ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
๑๐.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม                    

และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
๑๑. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
๑๒.ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา 
 
มีตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด มีโครงการเพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ทั้งสิ้น 15 โครงการ มีงบประมาณ

สนับสนุนการด าเนินงาน 5 ปี เท่ากับ 16,586,590 บาท 

สรุปแผนที่ยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐาน สำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
สร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการ 
สุขภาวะชุมชน 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 เรง่รัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 เรง่รัดการสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือเพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก 
 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ 
ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของ 
ประเทศและอาเซียน 
 

กลยุทธ์ที่ 8. ยกระดับความ 
เชี่ยวชาญ ของคณาจารย์ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอ
าเซียน 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ให้เป็นองค์กร สมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลง่เรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์  (Road  Map) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2564 – 2568 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  : สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นน าในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 
 

 

การผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วย 
หวัใจความเป็นมนุษยเ์พ่ือสุขภาวะชมุชน 

เป็นมนุษย์เพื่อสุขภาวะชมุชน 

การสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะ 

ชุมชนและสังคมอาเซียน 

การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการ 
สานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะ 

ชุมชน ประเทศ และอาเซยีนอย่างยั่งยนื 

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและแหล่งเรียนรู้ให ้
เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทั

ล 
 

การ
ท านุบ ารุงศิลป 

วัฒนธรรมและคว
าม 

เป็นไทย 
 

   
ประเด็นยุทธศาสต

ร์ 

๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบน 
พื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
และมีสมรรถนะด้านการบริหารจดัการ 
สุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

๓.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ได้ 

รับการยอมรบัระดบัชาตแิละนานาชาติ 

5.มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
 

๒.มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

และนวัตกรรมด้านสุขภาพทีม่ี 
คุณภาพสามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะ 
ของชุมชนและสังคมอาเซยีน 
 
 

6.บุคลากรในองค์กร 
และ นักศึกษามีความ 
ภาคภูมิใจ และร่วม 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
 

4.เป็นสถาบันการศึกษา 
พยาบาลที่มีสมรรถนะสูง 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 

  

กลยุทธ ์
มุมมองด้านประสิทธิ

ผล 
ทางยุทธศาสตร์ 

(Financial 
Perspectiv

e) 

 

มุมมองดา้นคุณภาพ 
การบริการ 

มุมมองดา้น 
การปฏบิัติราชการ 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการสื่อสารและการ   
ตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
 

กลยทุธท์ี่ 12 
ส่งเสริมความตระหนกัและแสดงออกถึง 
จิตส านกึของความ เปน็ไทยของอาจารย์ บคุลากร 
และนกัศกึษา 
 

มุมมองด้าน 
การพัฒนา 

องค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์  (Road  Map) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2564 – 2568 
 
 
 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังคนทางการพยาบาล เพื่อชุมชนสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน วิสัยทัศน์ 

1. ผลติบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ 2. วิจัยเพื่อสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาลและศาสตรท์ี่เกีย่วข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื 
3. ใหบ้รกิารทางวิชาการแกส่ังคมโดยเนน้ความร่วมมือกบัชุมชน เพื่อสรา้งเสริมสุขภาวะชุมชน 4. ส่งเสริมและท ำนบุ ำรุงศลิปะและวฒันธรรมไทย 5. บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลสู่องคก์รสมรรถนะสูง 

พันธกิจ 

ประเด็น           
  ยุทธศาสตร ์

การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจ 

ความเป็นมนุษย์เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน 

และสังคมอาเซียน 

การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการ 
สานพลังของทุกภาคสว่นเพ่ือสุขภาวะ 

ชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยนื 

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ภายใต้การบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลง่เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการ 

เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
 

การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและ 

ความเป็นไทย   
 

1. บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สากลและมีสมรรถนะเชิง วิชาชีพบนพื้นฐานการ 
ดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ และมสีมรรถนะ 
ด้านการ บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

๓. เป็นศูนย์กลางการ บริการ 
วิชาการที่ได้รับการยอมรบั 
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

๕. มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
 
 

๒.มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมดา้นสุขภาพที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชมุชนและสังคมอาเซียน 
 
 

๖. บุคลากรในองค์กรและ 
นักศึกษามีความภาคภูมิใจ 
และร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 
 

๔. เป็นสถาบันการ 
ศึกษาพยาบาลที่มี 
สมรรถนะสูงโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล 
 

เป้า 
ประสงค ์

 

 

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาหลักสตูรการศกึษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ ของประเทศและได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ที่สง่เสริมให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะ ด้านภาษา อังกฤษ สร้างสรรคน์วัตกรรมการให้ 
บริการด้วยหัวใจ ความเป็น มนุษย์  และการบริหาร 
จัดการสุขภาวะชุมชน 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 
 

กลยุทธท์ี่ 4 เร่งรดัการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
กลยุทธท์ี่ 5 เร่งรดัการสร้างเครอืข่าย ความร่วมมอื 
เพื่อแสวงหาทนุจากภายนอก 
กลยุทธท์ี่ 6 พัฒนาความร่วมมือการ ผลิตผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
 

กลยุทธท์ี่ ๗ พัฒนา 
ศูนย์บริการวิชาการ  
ให้ตอบสนองความ 
ต้องการของระบบ 
สุขภาพของ 
ประเทศและ 
อาเซียน 
 

กลยุทธ์ที ่๘. ยกระดับความเช่ียวชาญ 
ของคณาจารย์ใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 
และอาเซียน 
กลยุทธ์ที ่9 พัฒนาการสื่อสารและ 
การตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณท์ี่ดีของคณะ 
กลยุทธ์ที ่10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสงูภายใต้คา่นิยมร่วม
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 

กลยุทธท์ี่ 11 
พัฒนาศูนย์เท
คโนโลยีสารส
นเทศและแห
ล่งเรียนรู้ให้ต
อบสนองการ
ด าเนนิงาน 
ตามพันธกิจ 
 

กลยุทธท์ี่ 12 
ส่งเสริมความตระหนั
ก และแสดงออกถึง 
จิตส านกึของความเ
ป็น ไทยของอาจารย์ 
บุคลากร 
และนกัศึกษา 
 

 
 
 

กลยุทธ ์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  เป็นวิทยาลัยพยาบาลอันดับที่ 23 ของสถาบันพระบรมราชชนก 
(สบช.)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง   กระทรวงสาธารณสุข 
  การก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง  เริ่มโดยด าริของ นายชวน หลีกภัย  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังและคณะ  ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการผลิตบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และสามารถกระจายไปให้บริการทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน  ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตมาถึงจังหวัดพัทลุงยังไม่มีวิทยาลัยพยาบาล นายชวน หลีกภัย   
ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ด าเนินการประสานงานกับบุคคลหลาย
ฝ่ายทั้งในระดับจังหวัดและกระทรวง เพ่ือขอจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลขึ้น  และได้มีหนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2527  ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต บุญนาค)  เพ่ือขอสนับสนุนการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยหลักการแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นทางการ ในขณะเดียวกัน
คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ ยังคงด าเนินเรื่องตามขั้นตอนเรื่อยมา ในที่สุดได้ที่ก่อสร้างอาคารจ านวน  19 ไร่
เศษ ในราคา 7.7 ล้านบาท  โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จ านวน  3.5 ล้าน
บาท เทศบาลเมืองตรัง จ านวน 4 ล้านบาท และตระกูลจันทรสกุล จ านวน 2 แสนบาทถ้วน 
  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารเป็นงบผูกพัน  3 ปี  
คือ ปี  พ.ศ.2530 - พ.ศ.2532   จ านวน  43  ล้านบาทเศษ   ระยะนั้นกองงานวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งมี               
อาจารย์ผกา  เศรษฐจันทร์ เป็นผู้อ านวยการกองฯ ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
เกี่ยวกับการก่อสร้าง เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2531ถึงวันที่ 5  เมษายน  พ.ศ. 2533   
จึงแล้วเสร็จ  ได้ชื่อวิทยาลัยฯ ว่า  “วิทยาลัยพยาบาลตรัง”  ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อ 
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง” ต้ังแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2537 

วิทยาลัยฯ ก าหนดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรกในปีการศึกษา 
2532 แต่เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจึงได้ฝากนักศึกษารุ่นแรกศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา และรับนักศึกษากลับมาศึกษาที่วิทยาลัยฯ  พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2  ในปีการศึกษา 2533 
ในปีการศึกษา  2535  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  (ระดับต้น) อีก 1 หลักสูตร  
ผลิตได้ 7 รุ่น จึงปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)  ในปีการศึกษา 2542 และเปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติทดแทน และในปีการศึกษา  2545  มีการ
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ อีก 1 รุ่น โดยมีการจัดการเรียน
การสอนในวันศุกร์  วันเสาร์  และวันอาทิตย์   เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้บุคลากรทางการพยาบาลได้พัฒนาตนเอง   
มากขึ้น  โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ  เปิดด าเนินการได้เพียง  1 รุ่นและปิดหลักสูตรในเวลาต่อมา ส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ  ได้ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 และปัจจุบันวิทยาลัยฯ  
เปิดด าเนินการจัดการศึกษาเพียง 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 
           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ   
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ โดยยึดแนวคิดการสร้างสรรค์              
ด้วยปัญญา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 

สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นน าในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 
วิสัยทัศน์ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  

                  สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่

เข้มแข็ง 

 

วิสัยทัศน์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

          บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 

วิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหาร  

            บริหารจัดการเป็นเลิศ ครอบคลุมทุกพันธกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  
2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ใน

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
4. ส่งเสริมและทำนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

 

นโยบำย 
1.นโยบายด้านการจัดการองค์กรเชิงรุก 
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1.1 เร่งรัดและเพ่ิมคุณภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.2 มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการพัฒนา และยกระดับศักยภาพ

ของบุคลากรทุกระดับ 

1.3 สร้างอัตลักษณ์การท างานด้วยจิตบริการที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ 

1.4 เร่งรัดการสร้างและเผยแพร่ผลงานด้านการพยาบาลฉุกเฉิน 

1.5 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่บุคลากรทุกระดับให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ 

    งานได้ (Working Knowledge) 

2.นโยบายด้านการบริหาร 

2.1 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ภายใต้ค่านิยม  

    “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

 2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจ (Information  and       

     Communications Technology) 

 2.3 มีการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.4 มีการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

3 นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมและกระบวนการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อให้ได้ 

ผลลัพธ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา  

3.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3.5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การสร้างสรรค์

นวัตกรรม การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

3.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบความรู้รวบยอด และการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ  
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4.นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 ผลักดันการด าเนินการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบถ้วน  เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน  

4.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม  

5.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการ 

จ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน  และประเทศ โดยผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี

ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ  

5.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

5.4 สนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเร่งรัดให้มีการแสวงหาทุน

สนับสนุนจากภายนอก 

5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ 

6.นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม 

6.1 บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมที่สอดคล้องกับบริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

6.2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน ในระดับเครือข่าย/ชาติ/นานาชาติ 

 

7.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 7.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรที่สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรม               

การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 

7.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

บริการวิชาการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวิจัย  
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7.3 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติ เกิดความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต 

 วิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
ได้น าอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมา 
ก าหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต  

 
 คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการให้บริการที่เป็นมิตร 
มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยก าหนดสมรรถนะบัณฑิตท่ีตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP 
(Service mind, Analytical  thinking, Participation) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย 
และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์  
 A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก 
แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่ง
ที่เกิดขึ้น 
 P = Participation  (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) 
หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
 

เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 เอกลักษณ์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health 
System)” ตามเอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีความหมายดังนี้  
 สร้างคน  หมายถึง  การผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพชุมชน  หมายถึง  ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ  

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
ได้ซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดมา 
ก าหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนี้ 



 
 

11 
 
  

 ๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
 ๒. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 ๓. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 ๖. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 ๗. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘. วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 ๙. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
ได้น าวัฒนธรรมองค์กรซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นสถาบันต้นสังกัดมาก าหนดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ดังนี้ 
 

 
 
 
วัตถุประสงค ์

  1) เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  

2) เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามการบริหารงบประมาณของแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด  

4) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการขับเคลื่อนความส าเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ของแผนกลยุทธ์  
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  1.3 โครงสร้ำงองค์กร 
 

 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ตอนที่ 2 กรอบแนวคิด 
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
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ตอนที่ ๒ กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 
 

 
 
๒.๒ Sustainable Development Goals (SDGs)  

Goal ๓ (Health and Wellbeing) The health workforce is central in translating the 
vision of universal health coverage into reality. Goal ๓c “To substantially increase health 
financing and the recruitment, development, training and retention of the health 
workforce…”  

๒.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ม.๒๕๘ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชน ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ 

และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ... มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน 
ในสัดส่วนที่เหมาะสม  
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๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ต้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่ ง ยื น  เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ พั ฒ น า แ ล้ ว ด้ ว ย ก า ร พั ฒ น า ต า ม ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 
น า ไปสู่ การ พัฒนาให้คนไทยมีความสุข  และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ งผลประโยชน์ของชาติ  
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ธ ร รม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์หลัก โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓            
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคน  

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามลวามถนัดของตนเอง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอา

พลั ง ขอ งภ าคส่ ว นต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ภ าค เ อกชน  ป ร ะช าสั ง คม  ชุ ม ชน  ท้ อ ง ถิ่ น  ม า ร่ ว มขั บ เ คลื่ อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกร ะจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ 
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ  
ทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับ 

เปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่ 
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในร
ะบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
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เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ  ต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง ค่านิยมความ  ซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ 
การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่ส าคัญไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
เป้าหมายส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จ านวน ๖ เป้าหมาย 

ประกอบด้วย  
๑. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นลนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
๒. การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 

อย่างทั่วถึง  
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 

และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ  
๕. มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 

และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
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๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 
๒.๖ การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) ด้านสาธารณสุข 

 

 
 
 

๒.๗ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
มีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ ๒๑” 
มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย คือ คนทุ กช่วงวัย 
มีความรัก สถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขคนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษ
าและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และคนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้ องกันจากภัยคุกคาม 
ในชีวิตรูปแบบใหม่  

๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ มีเป้าหมายคือ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ 
ตลาดงานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน และการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย คือ ผู้เรียน  
มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 



 

18 
 
  

และพัฒนาคุณภาพชี วิ ต ได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม  
/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม 
และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ และมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร  
ทางการศึกษาได้มาตรฐาน ระดับสากล และครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน  

๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย คือ ผู้เรียน 
ทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย และระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศ  
ทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน 
และรายงานผล  

๕. การจัดการ ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ลือ 
คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่ ง เสริมคุณภาพ 
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  และกา รน า แนวคิ ด ต ามหลั กป รั ช ญ า  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมาย คือ โครงสร้าง บทบาท 
และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ระบบการบริหาร  
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกภาคส่ วนของสังคม 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ กฎหมายและรูปแบบ  
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ เรียน สถานศึกษา 
และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศและระบบบริหารงานบุคคลของ ครู อาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา มีความ เป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

๒.๘ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ แผนก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาวที่ก่อให้เกิดกระบวน  

การเรียนรู้และมองเห็นทิศทางในอนาคตร่วมกัน โดยอุดมศึกษาต้องเป็นสมองของประเทศในการคิดวิเคราะห์  
เชิงรุกมีทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม่และสร้างรากฐานการวิจัย  
เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างนวัตกรรม 
ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการ  
แข่งขัน” โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ประการ ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด 
และการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพ 
ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้ความรู้สร้าง 
ผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน 
และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ 
การก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 
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2.9 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

กลวิธีกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/
ผู้ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลผลิต 

1.ขั้นเตรียมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
 

1.1จัดประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็น
ในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 

-ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

พฤศจิกายน 
2564 

-Rodamap 
กระบวนการและ
กรอบการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 

2.ประชุม
คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 

2.1 ทบทวน
นโยบาย
สถานการณ์ของ
องค์กรและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่าน
มา 
2.2 วิเคราะห์
สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม 

-ผู้บริหารผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

พฤศจิกายน 
2564 

-ข้อมูล
สถานการณ์/ปัจจัย
ภายนอก 

-ผลการ SWOT 

 2.3 จัดท าร่าง
วิสัยทัศน์และ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผน 
กลยุทธ์ 

พฤศจิกายน 
2564 

-ร่างวิสัยทัศน์และ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
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ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

กลวิธีกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/
ผู้ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลผลิต 

พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
2.4 จัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ 
2.5 ก าหนด
มาตรการ แนวทาง
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ในแผนกลยุทธ์ 

พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
-แผนที่ยุทธศาสตร์ 
-มาตรการ/
แนวทางตัวชี้วัด/
เป้าหมายในแผน
กลยุทธ์ 

 2.6 ประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างแผน
กลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผน 
กลยุทธ์ 

พฤศจิกายน 
2564 

-ร่างแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
 

3. เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

3.1 จัดท าร่างแผน
กลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
เพ่ือเสนอพิจารณา
อนุมัติต่อคณะ

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

พฤศจิกายน 
2564 

-ร่างแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
ได้รับอนุมัติจาก
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
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ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

กลวิธีกำร
ด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/
ผู้ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลผลิต 

กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 

5.เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

5.1 น าเสนอใน 
WEBSITE/จัดท า
เล่มประชาสัมพันธ์ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

พฤศจิกายน 
2564 

-แผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2568 
(ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564) 
ที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
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ตอนที่ 3 วิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
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3.1 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2567 ได้ก าหนด
ขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน น าเป็นปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบาย รวมทั้ง
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของการด าเนินภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ
คาดการณ์ภาพที่ควรจะเป็นในอนาคต 
 การศึกษาความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการประชุม 
ระดมสมองโดยร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 
แผนการศึกษาชาติ 20 ปี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ. สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2563-2567 พบว่า การวิเคราะห์ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์สามารถมาก าหนดจุดยืน ดังนี้ 
 -ความต้องการของบุคลากรในองค์กร พบว่า 1.พัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล                      
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงาน จดอนุสิทธิบัตรหรือส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (เวทีอาเซียน) และเผยแพร่ผลงานกับหน่วยงานภายนอก 3.ผลิตบัณฑิตพยาบาลสอดคล้องและตาม
นโยบาย ของสถาบันพระบรมราชชนก และความต้องการของระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ  

-ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวชิาการ และนวัตกรรม 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ 2. ร่วมผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวชิาการ และนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ 3.ส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายมีการจัดการความรู้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน  

-บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 1.สนับสนนุให้บุคลากรและนักศึกษา             
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2.ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริม
เสริมสุขภาพ 

 -การบริหารจัดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ครบ 7 ด้านให้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัว คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร 1.วางแผน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วมของสถาบันอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าตามสายงาน พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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3.2   กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 
ปัจจุบันปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้นทุกขณะ ในภาคธุรกิจพยายามทุกวิถีทางในการได้มาซึ่งความสามารถและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่วนในภาครัฐต้องพยายามปรับปรุงการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายการด าเนินงานให้ได้มากที่สุด ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันต้อง
หันมาทบทวนถึงกลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินงานว่ามีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อสภาวการณ์
ที่เกิดขึ้นเพียงใด ผู้บริหารขององค์กรก็จะต้องเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางด้านกลยุทธ์อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร ท าให้ปัจจุบันแนวคิดทางด้านการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการรวบรวมเอาความรู้และทักษะ
ต่างๆ ที่ได้ศึกษามาหล่อหลอมและรวมเข้าไว้ด้วยกันและท าให้มองเห็นถึงภาพรวมของวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามา
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งในระดับ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในที่สุด  
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ตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภำยนอกองค์กร 

(Internal Strategic Factors Smuumry : IFAS) 
    

ปัจจัยภำยใน Weight Rating Weight 

(0.0-1.0) (1-5) Score 

Strengths 

S1.มีโครงสร้างพ้ืนฐานและงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

0.10 4 0.40 

S2.มีนโยบายสนับสนุนส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีในการสอนโดย
ใช้ระบบออนไลน์ 

0.15 5 0.75 

S3.มีโครงสร้างองค์สร้างองค์กรที่ชัดเจน 0.20 5 1.00 

S4.มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน
ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

0.10 5 0.50 

S5.มีศูนย์บริการวิชาการ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

0.05 4 0.20 

รวม 0.60   2.85 

Weakness 

W1. อาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีน้อยและไม่ครบทุกวิชา 0.05 5 0.25 

W2.อาจารย์มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมยังมีน้อยและไม่
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ 

0.05 4 0.20 

W3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 

0.10 4 0.40 

W4.การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

0.05 5 0.25 

W5.ระบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศยังไม่เพียงพอ 

0.05 4 0.20 

รวม 0.30   1.30 
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ปัจจัยภำยนอก 
Weight Rating Weight 

(0.0-1.0) (1-5) Score 
Opportunity 

O1. มีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาใน
จังหวัดตรัง จากแหล่งฝึกท้ังในและต่างจังหวัดและอ่ืนๆ  

0.10 5 0.50 

O2. ปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ สบช.มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการจัดการข้อมูลเชื่อมโยงทุกวิทยาลัย 

0.05 4 0.20 

O3. แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12 และพรบ. การดูแลระดับ
ปฐมภูมิมุ่งเน้นการพยาบาลที่เน้นชุมชน 

0.10 5 0.50 

O4. วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับในการจัดหลักสูตรบริการ
วิชาการต่าง ๆ จากบุคคล/หน่วยงานภายนอก 

0.10 4 0.40 

O5. สบช.มีโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ  

0.05 4 0.20 

O6. หลักสูตรอบรมระยะสั้น (ENP , ผบก.) เป็นความต้องการ
ของเขตสุขภาพ Service plan เขตสุขภาพท่ี 12 และสบช. 
กระทรวงสาธารณสุข 

0.10 4 0.40 

O7. บุคลากรทางการพยาบาลยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

0.10 5 0.50 

O8. มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาผลักดันให้เกิดการ
ตื่นตัวและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

0.05 4 0.20 

รวม 0.65   2.90 

Weakness 

T1 การผลิตและการพัฒนาบุคลากรภายนอกมีคู่แข่งหลาย
สถาบัน 

0.10 5 0.50 

T2 เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การระบาด Covid 19 0.10 4 0.40 

T3 ปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการส่งผลต่อการเรียนและ
อบรม 

0.10 4 0.40 

รวม 0.30   1.30 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พบว่า อยู่ในต าแหน่ง 
“ภายนอกเอ้ือและภายในเด่น” (the star) วิทยาลัยฯ สามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีพัฒนาการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
หมำยเหตุ ค่ำเฉลี่ยคะแนน 
 โอกาส (Opportunity  2.90 
 จุดอ่อน (Weakness)  1.30 
 อุปสรรค (Threat)  1.30 
 จุดแข็ง  (Strength)  2.85 
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3.3 ทิศทำงกำรพัฒนำตำมศักยภำพ 
 จากผลการวิเคราะห์สถาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
โดยสรุป ดังนี้ 
 จุดแข็ง พบว่า มีโครงสร้างพ้ืนฐานและงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานครอบคลุมทุกพันธกิจ 
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ โครงสร้างองค์สร้างองค์กรที่
ชัดเจน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบันที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมี
ศูนยบ์ริการวิชาการ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จุดอ่อน พบว่า อาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีน้อยและไม่ครบทุกวิชา มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมยังมีน้อย
และไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศจ านวนน้อย 
 โอกำส พบว่า  มีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง จากแหล่งฝึก
ทั้งในและต่างจังหวัดและอ่ืนๆ  ปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารและ
เผยแพร่องค์ความรู้ สบช.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการข้อมูลเชื่อมโยงทุกวิทยาลัย แผนพัฒนา
สุขภาพฉบับที่ 12 และพรบ. การดูแลระดับปฐมภูมิมุ่งเน้นการพยาบาลที่เน้นชุมชน บุคลากรทางการพยาบาล
ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาผลักดันให้เกิดการตื่นตัวและ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 ภัยคุกคำม พบว่ำ การผลิตและการพัฒนาบุคลากรภายนอกมีคู่แข่งหลายสถาบัน เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น การระบาด Covid 19 และปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการส่งผลต่อการเรียนและอบรม 
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วิทยำลัยจึงควรเร่งพัฒนำ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนงานที่จัดการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งผลให้บัณฑิต

พยาบาลมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อัตลักษณ์บัณฑิต และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 
  2. ออกแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพรายชั้นปี ส่งเสริมให้นักศึกษามีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนที่ก าหนด 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงาน จดอนุสิทธิบัตรหรือส่งผลงานเข้าประกวดใน 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (เวทีอาเซียน) และเผยแพร่ผลงานกับหน่วยงานภายนอก  

5. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ 
6. ก าหนดนโยบายของวิทยาลัยฯโดยอาจารย์ 1 ท่าน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน

วารสาร TCI 1จ านวน 1 เรื่องใน   แต่ละปี พ.ศ.  
7.พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง 
8. พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

เสริมเสริมสุขภาพ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย/

นวัตกรรม 
10.สร้าง COP การจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวิจัย และฝ่ายบริหาร 
11. วางแผนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
12. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
13. ร่วมผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน

ต่างประเทศ 
14. ส ารวจความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากรด้านสุขภาพ 
15. ประสานงานเขตบริการสุขภาพท่ี 12 และหน่วยงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับความต้องการการฝึกอบรม 
16. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ครบ 7 ด้านให้มีประสิทธิภาพและ เพียงพอ 

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัว คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร 
17. วางแผนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก  
18. สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนมัธยมทั้งในและนอกจังหวัด 
19. วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วมของสถาบันอย่าง

เป็นระบบและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
20. มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ตรงตามสายงาน 
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ตอนที่ 4 ยุทธศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
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4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
    วิสัยทัศน์ 

สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นน าในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 

    พันธกิจ   
1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  
2.วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
4.ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 

    ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) เป็นประเด็นหลักท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังน ี้ 

1.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
3. การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ 

และอาเซียนอย่างยั่งยืน 
4. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
6. การทำนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  
 
เป้ำประสงค์ จ านวน 6 เป้าประสงค์ 
๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการ 

ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน  
๒. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน  
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
๖.บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม                                

และภูมิปัญญาไทย 
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กลยุทธ์  จ านวน 12  กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้

มาตรฐานสากล 
๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ

นานาชาติ 
๕. เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
๖.พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ 
๗.พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
๘. ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
๑๐.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม                    

และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
๑๑. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
๑๒.ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา 
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4.2 ควำมเชื่อมโยงกลยุทธ์และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน 
เป้าประสงค์  
๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความ 
เป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
Base 64 65 66 67 68 

๑.พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาท่ีตอบ 
สนองความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 
ของประเทศและได้ 
มาตรฐานสากล 

๑. ๑ จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ 
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและได้รับการ 
อนุมัติจากสภาสถาบันภายในเวลา 
ที่ก าหนด 

1 1 1 1 1 1 

๑.๒ จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานตามระบบ AUN-QA 

N/A - 1 1 1 1 

๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของระบบสุขภาพ  
ของประเทศระดับปริญญาตรี  

1 1 1 1 1 1 

๑.๓.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา N/A - - - - 1 
๒. พัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ สมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม
การให้บริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ 
และการบริหาร 
จัดการสุขภาวะ 
ชุมชน 

๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมากกว่า 
ระดับ upper intermediate 

N/A 100 100 100 100 100 

๒.๒ ร้อยละของนักศึกษามีผลงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลใน 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

N/A ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินด้านการบริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมาก 

N/A 20 30 40 50 60 

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีมาก 

N/A ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๓. พัฒนาอาจารย์ 
ให้มีสมรรถนะการจัด
การเรียนการสอนที่  
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 

๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขา 
ที่เปิดการเรียนการสอน 

N/A ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
๒. มีผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะ 
ของชุมชนและสังคมอาเซียน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๔. เร่งรัดการผลิต   
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

๔.๑ จ านวนผลงานวิจัยและผลงาน 
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานา 
ชาติ 

N/A 1 1 1 1 1 

๔.๒ จ านวนนวัตกรรมของอาจารย์ 
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 
 

N/A 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

๔.๓ ร้อยละของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
สุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

N/A ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ 

๔.๔ จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

๔.๕ จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข 
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

N/A ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕. เร่งรัดการสร้าง 
เครือข่ายความร่วม 
มือเพ่ือแสวงหาทุน 
จากภายนอก 

๕. สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอก 
ต่อทุนวิจัยภายใน 

N/A ๑๐: 
๙๐ 

๑๕: 
๘๕ 

๒๐: 
๘๐ 

๒๕: 
๗๕ 

๓๐: 
๗๐ 

๖. พัฒนาความ 
ร่วมมือการผลิต 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ 
นวัตกรรมร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก 
ทั้งในและต่าง 
ประเทศ 

๖. จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ  
และนวัตกรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
 
 

N/A 1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน 
ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์ 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๗. พัฒนาศูนย์บริการ 
วิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของ 
ระบบสุขภาพของ 
ประเทศและอาเซียน 

๗.๑ จ านวนศูนย์ฝึกอบรมด้าน 
วิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้าน 
การบริการวิชาการ 

N/A 1 1 1 1 1 

๗.๒ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ 
ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้อง
การระบบสุขภาพของระดับชาติหรือ 
อาเซียน 

N/A 1 1 1 1 1 

๗.๓ จ านวนชุมขนเข้มแข็งท่ีมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ 
ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ 
ชุมชน สังคม 

N/A 1 1 1 1 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๘. ยกระดับความ 
เชี่ยวชาญของ 
คณาจารย์ให้เป็นที่ 
ยอมรับในระดับชาติ
และอาเซียน 
 

๘.๑ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ใน 
วิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ  

N/A - ๑๕ ๓๐ ๔๕ 100 

๘.๒ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของ
วิทยาลัย 

N/A 40 40 40 40 40 

๘.๓ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
มีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 

N/A 100 100 100 100 100 

๙. พัฒนาการสื่อสาร 
และการตลาดเพ่ือ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
ของคณะ 

๙.๑ หลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าศึกษา 
หรืออบรม เพ่ิมขึ้น 

N/A 1 1 1 1 1 

๙.๒ ร้อยละของจ านวนหลักสูตร 
ที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับการ 
อบรม อย่างน้อย ร้อยละ  ๙๐ ของแผน 

N/A ≥ 
๘๐ 

≥ 
๘๕ 

≥ 
๙๐ 

≥ 
๙๕ 

≥ 
๙๕ 

๙.๓ จ านวนช่องทางการสื่อสารและ 
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
วิทยาลัย 

N/A ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 
๑๐. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 
ให้เป็นองค์กร 
สมรรถนะสูงภายใต้ 
ค่านิยมร่วมและ 
อัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ สัดสว่นของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า  

N/A ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

๑๐.๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ 
ประเมินความสุขในการท างานเพิ่มขึ้น 

N/A ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ 

๑๐.๓ ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
สายสนับสนุนต่อจ านวนกรอบอัตรา 
ก าลัง 

N/A - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๑๐.๔ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ขึ้นไป 

ระดับ
ดี 

ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

๑๐.๕ ผลการรับรองหลักสูตรของ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลจาก 
สภาการพยาบาล  

5 ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ป ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 
๑๑.  พัฒนาศูนย์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ให้ 

ตอบสนองการด าเนิน

งานตามพันธกิจ 

๑๑.๑ วิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐาน  

N/A มี มี มี มี มี 

๑๑.๒ ระดับความส าเร็จของการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับ 

5 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖. การท ำนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
เป้าประสงค์ 
๖. บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 
๑๒. ส่งเสริมความ 

ตระหนักและแสดง 

ออกถึงจิตส านึกของ

ความเป็นไทยของ 

อาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา 

๑๒.๑ วิทยาลัยมีการบูรณาการ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

กับการพัฒนานักศึกษา และพันธกิจ 

ด้านอื่น 

มี มี มี มี มี มี 
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ตอนที่ 5 การแปลงแผนกลยุทธ์  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

สู่การปฏิบัติ 
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5.1 แผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน 
เป้าประสงค์  
๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร ผู้รับผิดขอบ 
โครงกำร Base 64 65 66 67 68 

๑.พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาท่ีตอบสนองค
วามต้องการของระบบสุ
ขภาพของประเทศและไ
ด้มาตรฐานสากล 

๑. ๑ จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รับการเห็นชอบ 
จากสภาวิชาชีพและไดร้ับการอนุมัติจาก 
สภาสถาบันภายในเวลาที่ก าหนด 

1 1 1 1 1 1 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
ตามกรอบแนวคดิการจดัการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์  
(Outcome Based Education: OBE)  
งบประมาณ 276,000 ต่อป ี

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 -  

65 276,000  

66 276,000  

67 276,000  

68 276,000  

รวม 276,000  

รวมท้ังสิ้น 1,104, 000 บำท 

  
 

ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา 

๑.๒ จ านวนหลักสูตรไดร้ับการรับรองตาม
มาตรฐานตามระบบ AUN-QA 

N/A - 1 1 1 1 

๑.๓ จ านวนหลักสูตรทีต่อบสนองต่อความ 
ต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
ระดับปริญญาตรี  

1 1 1 1 1 1 

๑.๓.1 ระดับบณัฑิตศึกษา N/A - - - - 1 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร Base 64 65 66 67 68 

๒. พัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ทีส่่งเสริมใหผู้้ 
เรียนมสีมรรถนะเชิง 
วิชาชีพ สมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรค์นวตักรรมกา
รให้บริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์และ 
การบริหารจัดการ 
สุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการ 
สอบภาษาอังกฤษมากกว่าระดับ upper 
intermediate 

N/A 100 100 100 100 100 2. โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบรหิาร 
จัดการสุขภาวะชุมชน งบประมาณ 191,518 บาท/ป ี

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 191,518  

65 191,518  

66 191,518  

67 191,518  

68 191,518  

รวม 191,518  

รวม
ทั้งสิ้น 

957,590 บำท 

 
 

 
 

ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา 

(งานพัฒนา
นักศึกษา) ๒.๒ ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมทีไ่ดร้ับรางวัลในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

N/A ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการ 
ประเมินด้านการบริการด้วยหัวใจความ 
เป็นมนุษย์ในระดับดมีาก 

N/A 20 30 40 50 60 

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการ 
ประเมินสมรรถนะการบรหิารจดัการสุขภาวะ
ชุมชนในระดับดีมาก 

N/A ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 ๖6 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

๓. พัฒนาอาจารย์ใหม้ี 
สมรรถนะการจัด 
การเรยีน การ สอนที ่
ส่งเสริมการเรียนรู้   
ของ นักศึกษา 

๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ 
ประจ าที่มีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกตรงตาม 
สาขาท่ีเปิดการเรียนการสอน 

N/A ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 3.โครงการส่งเสรมิการเพิ่มคณุวุฒิและพัฒนา 

สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการใหม้ีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

งบประมาณ 50,000 บาท/ปี 
ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 50,000  

65 50,000  

66 50,000  

67 50,000  

68 50,000  

รวม 50,000  

รวม
ทั้งสิ้น 

250,000 บำท 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบรหิาร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมดา้นสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
เป้าประสงค ์
๒. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคณุภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

๔. เร่งรดัการผลติ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและนวัต
กรรมที่มีคณุภาพในระดั
บชาติและนานาชาต ิ

๔.๑ จ านวนผลงานวิจยั 
และผลงานวิชาการที่ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ

N/A 1 1 1 1 1 4.โครงการสนับสนุนการผลิต เผยแพร่ 

และการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้  

ประโยชน์ งบประมาณ 32,000 บาท/ปี 

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64  32,000 

65  32,000 

66  32,000 

67  32,000 

68  32,000 

รวม  32,000 

รวม
ทั้งสิ้น 

160,000 บำท 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

๔.๒ จ านวนนวตักรรม 
ของอาจารย์ที่ไดร้ับ 
รางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 

N/A 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
๔.๓ ร้อยละของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรือ 
นวัตกรรมที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนา 
สุขภาวะของชุมชนหรือ สังคม 
อาเซียน 

N/A ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ 

๔.๔ จ านวนผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับ 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

๔.๕ จ านวนผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ  
นวัตกรรมที่กระทรวง 
สาธารณสุขน าไปใช้ใน 
การก าหนดนโยบายหรือพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 

N/A ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

๕. เร่งรดัการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อแสวงหาทุน 
จากภายนอก 

๕. สัดส่วนของเงินวิจัย 
ภายนอกต่อทุนวิจัย 
ภายใน 

N/A ๑๐: 
๙๐ 

๑๕: 
๘๕ 

๒๐: 
๘๐ 

๒๕: 
๗๕ 

๓๐: 
๗๐ 

 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

๖. พัฒนาความร่วมมือการ 
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

๖. จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ท าร่วม
กับมหาวิทยาลยัหรือห
น่วยงานในต่างประเทศ 
 
 
 

N/A 1 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค ์
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ไดร้ับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร 

๗. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการ 
ให้ตอบสนองความต้องการของ 
ระบบสุขภาพของประเทศและ 
อาเซียน 

๗.๑ จ านวนศูนย์ฝึกอบรมด้าน 
วิชาการ/วิชาชีพท่ีมีความเป็น 
เลิศดา้นการบริการวิชาการ 

N/A 1 1 1 1 1 5.  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน 

วิชาการ และวิชาชีพ 

งบประมาณ 100,๐๐๐ บาท/ปี  

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64  100,๐๐๐ 

65  100,๐๐๐ 

66  100,๐๐๐ 

67  100,๐๐๐ 

68  100,๐๐๐ 

รวม  100,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

500,000 บำท 

 
 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ ๗.๒ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
ใหม่ท่ีได้มาตรฐานและ 
ตอบสนองความต้องการระบบ 
สุขภาพของระดบัชาติหรือ 
อาเซียน 

N/A 1 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

 ๗.๓ จ านวนชุมขนเข้มแข็งที่มุ่งเนน้ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและ  
ผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้าง 
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

N/A 1 1 1 1 1 6.โครงการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน (One 

College One Community) งบประมาณ 

100,๐๐๐ บาท/ปี  

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64  100,๐๐๐ 

65  100,๐๐๐ 

66  100,๐๐๐ 

67  100,๐๐๐ 

68  100,๐๐๐ 

รวม  100,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

500,000 บำท 

 
 
 
 

 
 
 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

๘. ยกระดับความเชี่ยวชาญ 
ของคณาจารย์ใหเ้ป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติและอาเซียน 
 

๘.๑ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ใน 
วิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ  

N/A - ๑๕ ๓๐ ๔๕ 100 7. โครงการส่งเสริมการเลื่อนระดับทางวิชาการ 

(ผศ.) งบประมาณ 50,๐๐๐ บาท/ปี  

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 50,๐๐๐   

65 50,๐๐๐   

66 50,๐๐๐   

67 50,๐๐๐   

68 50,๐๐๐   

รวม 50,๐๐๐   

รวม
ทั้งสิ้น 

250,000 บำท 

 
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ

โครงกำร 
 ๘.๒ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 

ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของ
วิทยาลัย 

N/A 40 40 40 40 40 3. โครงการส่งเสรมิการเพิม่คุณวฒุิและพัฒนา 

สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการใหม้ีความเช่ียวชาญ 

เฉพาะสาขา 

ฝ่ายบรหิาร         
 

 

๘.๓ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
มีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินกิ 
(Faculty Practice) 

N/A 100 100 100 100 100 8. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

(Faculty Practice) 

งบประมาณ 7,500 บาท/ปี  

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 7,500  

65 7,500  

66 7,500  

67 7,500  

68 7,500  

รวม 7,500  

รวม
ทั้งสิ้น 

37,500 บำท 

 

ฝ่ายบรหิาร         
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

๙. พัฒนาการสื่อสารและการ 
ตลาดเพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดี 
ของคณะ 

๙.๑ หลักสตูรที่มผีู้สมัครเข้าศึกษา 
หรืออบรม เพิ่มขึ้น 

N/A 1 1 1 1 1 9.โครงการพัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาลศาสตร ์
งบประมาณ 85,000 บาท/ปี  

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 85,000  

65 85,000  

66 85,000  

67 85,000  

68 85,000  

รวม 85,000  

รวม
ทั้งสิ้น 

425,000 บำท 

 

ฝ่ายบรหิาร 

๙.๒ ร้อยละของจ านวนหลักสตูรที ่
รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับการ 
อบรม อย่างน้อย ร้อยละ  ๙๐ 
ของแผน 

N/A ≥ 
๘๐ 

≥ 
๘๕ 

≥ 
๙๐ 

≥ 
๙๕ 

≥ 
๙๕ 

๙.๓ จ านวนช่องทางการสื่อสาร 
และการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของวิทยาลัย 

N/A ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

๑๐. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 
ให้เป็นองค์กร 
สมรรถนะสูงภายใต้
ค่านิยมร่วมและ 
อัตลักษณ์ของ 
สถาบัน 

๑๐.๑ สดัส่วนของอาจารย์ต่อนักศกึษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า  

N/A ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

ไม่เกิน 
๑:๖ 

10.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ 
บริหารจดัการอตัราก าลังบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก งบประมาณ 
7,500 บาท/ปี  
 

64 7,500  

65 7,500  

66 7,500  

67 7,500  

68 7,500  

รวม 7,500  

รวม
ทั้งสิ้น 

37,500 บำท 

 
 
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

 ๑๐.๒ ร้อยละของบุคลากรที่มี 
ผลการประเมินความสุข 
ในการท างานเพิ่มขึ้น 

N/A ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ 11.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
บุคคลคณะพยาบาลศาสตร์สู่องคก์รสมรรถนะ
สูง 10,000 บาท/ปี 

 
ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 10,000  

65 10,000  

66 10,000  

67 10,000  

68 10,000  

รวม 10,000  

รวม
ทั้งสิ้น 

50,000 บำท 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบรหิาร 

๑๐.๓ ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
สายสนบัสนุนต่อจ านวนกรอบอัตราก าลัง 
 
 

N/A - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

 ๑๐.๔ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร 

ระดับด ี ระดับด ี
ขึ้นไป 

ระดับด ี
ขึ้นไป 

ระดับด ี
ขึ้นไป 

ระดับด ี
ขึ้นไป 

ระดับด ี
ขึ้นไป 

12.โครงการประกันคณุภาพการศึกษา  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะ
พยาบาลศาสตร ์
งบประมาณ  70,000 บาท/ปี 

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 70,000  

65  70,000  

66 70,000  

67 70,000  

68 70,000  

รวม 70,000  

รวม
ทั้งสิ้น 

350,000 บำท 

 

ฝ่ายบรหิาร 
 
 
 
 

๑๐.๕ ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบัน 
การศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล  
 

5 ป ี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค ์
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

๑๑.  พัฒนาศูนย ์

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศและแหล่ง 

เรียนรู้ใหต้อบสนอง

การด าเนินงานตาม

พันธกิจ 

๑๑.๑ วิทยาลยัมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐาน  

N/A มี ม ี ม ี มี มี ๑3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ 
งบประมาณ 490,000 บาท/ปี 
 

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64  490,000 

65  490,000 

66  490,000 

67  490,000 

68  490,000 

รวม  490,000 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,450,000 บำท 

 

ฝ่ายบรหิาร 

 
 
 
 



 

54 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค ์
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

 ๑๑.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 

 

ระดับ 5 ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

๑4. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาลศาสตร ์
งบประมาณ 1,920,000 บาท/ปี 
 

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 1,920,000  

65 1,920,000  

66 1,920,000  

67 1,920,000  

68 1,920,000  

รวม 1,920,000  

รวม
ทั้งสิ้น 

9,600,000 บำท 

 

ฝ่ายบรหิาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖. การทำนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
เป้าประสงค ์
๖. บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ 68 โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

๑๒. ส่งเสริมความ 

ตระหนักและแสดง 

ออกถึงจิตส านึกของ

ความเป็นไทยของ 

อาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา 

๑๒.๑ วิทยาลยัมีการบูรณาการ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

กับการพัฒนานักศึกษา 

และพันธกิจด้านอื่น 

มี ม ี มี ม ี ม ี มี 15.โครงการส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาไทยกับการพัฒนา
นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาลศาสตร ์
งบประมาณ 3,000 ต่อป ี

ปีงบ อุดหนุน รำยได้ 

64 3,000  

65 3,000  

66 3,000  

67 3,000  

68 3,000  

รวม 3,000  

รวม
ทั้งสิ้น 

15,000 บำท 

 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ  
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รำยละเอียดสังเขปโครงกำร กำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบติั 
 

ล ำดับที่  1 

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยำบำล
ศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก ตำมกรอบแนวคิดกำรจัดกำรศกึษำท่ีเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education : OBE) 

รหัสโครงกำร FON-Edu-S01 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มวิชำกำร หน่วยงำน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องกรของระบบสุขภาพของประเทศและไดม้าตรฐานสากล 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและไดม้าตรฐาน
อาเซียน  
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อพัฒนา
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราช
ชนก ตามกรอบ
แนวคิดการ
จัดการ 
ศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์ 
(Outcome 
Based 
Education : 
OBE) 
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การใช้หลักสตูร
พยาบาลศาสตร

1.จ านวน
หลักสตูรที่
ได้รับการ
เห็นชอบ
จากสภา
วิชาชีพ
และได้รับ
การอนุมัติ
จาก สภา
สถาบัน
ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 
2. จ านวน
หลักสตูร
ได้รับการ
รับรอง
ตาม
มาตรฐาน
ตามระบบ 
AUN-QA 
3. จ านวน
หลักสตูรที่

1.ขั้นตอนกำรวำงแผน
(Plan) 
1.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ 
การพัฒนาหลักสูตรใน
ประเด็นกรอบแนวคิด
การจัดการศึกษาที่เน้น 
OBE ล าดับขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสตูรการ
เสนอความเห็น ชอบ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติ เป็น
ต้น  
1.2 ศึกษาระบบและ
กลไกการพัฒนาหลัก 
สูตรให้ทันสมัยตาม
ศาสตร์สาขาท่ีก าหนด 
1.3 ศึกษาระบบ 
และกลไกการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.4 ทบทวนแนว
ปฏิบัติการเปิดสอน
หลักสตูรปริญญาตรี 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 
 

1.หลักสูตร
พยาบาลศาสตร 
บัณฑิต 
(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2565) 
ได้รับการรับรอง
จากสภาการ
พยาบาล 
 

 1 ต.ค. 
64 – 30 
ก.ย.68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
1,104, 000 

บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
1,104, 000 

บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

บัณฑิต 
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราช
ชนก ตามกรอบ
แนวคิดการ
จัดการศึก 
ษาท่ีเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome 
Based 
Education : 
OBE) 
3.เตรียมความ
พร้อมในการ
เปิดใช้หลักสตูร 
4.เตรียมความ
พร้อมในการ
รับรองคุณภาพ
หลักสตูรใน
ระบบ AUN-QA 

ตอบสนอง
ต่อความ 
ต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ
ของ
ประเทศ
ระดับ
ปริญญา
ตร ี

ระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาใหม่ การ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร  
1.5 จดัตั้งคณะ 
กรรมการผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

5.ด าเนินการ
เพื่อการรับรอง
หลักสตูรและ
เผยแพร ่
 
  2. ข้ันด าเนินงาน(Do) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง  
2.1. รับและแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
2.2 จดัประชุมหรือร่วม
ประชุมกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ในการด าเนินการ
พัฒนาหลักสตูร 
2.3 จดัท าร่างหลัก สูตร
เสนอ เพื่อความ
เห็นชอบตามระบบที่
ก าหนด 

1.จ านวนหลักสตูร
ที่ได้รับการ
เห็นชอบจากสภา
วิชาชีพและได้รบั
การอนุมัติจาก 
สภาสถาบัน
ภายในเวลาที่
ก าหนด 
2. จ านวน
หลักสตูรได้รับการ
รับรองตาม
มาตรฐานตาม
ระบบ AUN-QA 
3. จ านวน
หลักสตูรที่
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

 
 

ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ระบบ 

  กิจกรรมที่ 2 เตรยีม
ความพร้อมในการใช้
หลักสตูร 
1. ประชุมราชการเพื่อ
ช้ีแจงและเผยแพร่
หลักสตูรพยาบาล
ศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การน าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) สู่การปฎิบัต ิ
   2.1 การจดัการเรียน
การสอนและการจัดท า
แผนการบริหารรายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 5 คน 
2.อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 40 คน 
3.บุคลาสาย
สนับสนุน 10 คน 
 

1.มคอ.3 , 
มคอ.4 พร้อมใช้
ก่อนเปิดสอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตก าหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการ
จัดการเรียนการ
สอนครบตาม 
PLO ที่หลักสูตร
ก าหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิด
สอนโดยรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปี
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

     2.2 การวัดและ
ประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
 

การศึกษา 
2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 

  กิจกรรมที่ 3 
เตรียมความพร้อมใน
การรับรองหลักสตูรตาม
มาตรฐาน AUN-QA  
  1.แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ
การด าเนินการเพื่อการ
รับรองหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA 
   2.จัดประชุม/ร่วม
ประชุมกับคณะพยาบาล
ศาสตร์สถาบันพระบรม
ราชชนก ในการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับรองหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA 

กิจกรรมที่ 3 
1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 5 คน 
2.อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 40 คน 
3.บุคลาสาย
สนับสนุน 10 คน 
 

1.มคอ.3 , 
มคอ.4 พร้อมใช้
ก่อนเปิดสอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตก าหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการ
จัดการเรียนการ
สอนครบตาม 
PLO ที่หลักสูตร
ก าหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิด
สอนโดยรับ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

  3.ส่งผูร้ับผดิชอบเข้า
รับการอบรมเป็น
กรรมการประเมินใน
ระบบ AUN-QA กับ 
หน่วยงานของ
มหาวิทยาลยัที่เป็น
หน่วยพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมิน ในระบบ AUN-
QA  เช่น ทปอ. 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปี
การศึกษา 
2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 

  กิจกรรมที่ 4 
4. จัดประชุมเชิงปฎิบตัิ
การ ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ เกณฑม์าตรฐาน 
AUN-QA  
กิจกรรมที่ 4 เตรยีม
ความพร้อมและขอค า
รับรองมาตรฐาน AUN-
QA  
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการรายงาน
ตนเอง (SAR-AUN-QA)  

กิจกรรมที่ 4 
1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 5 คน 
2.อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 40 คน 
3.บุคลาสาย
สนับสนุน 10 คน 
4.วิทยากร 5 คน 

1.มคอ.3 , 
มคอ.4 พร้อมใช้
ก่อนเปิดสอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตก าหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการ
จัดการเรียนการ
สอนครบตาม 
PLO ที่หลักสูตร
ก าหนด 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการประเมินตนเอง 
(Pre-assessment)  
3.เตรียมพร้อมรับการ
ตรวจประเมินภายนอก 
 
 
 

4.หลักสูตร
สามารถเปิด
สอนโดยรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปี
การศึกษา 
2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 

  ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 3 ตัวช้ีวัด 
ตามข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติของ
แต่ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงานผลการ
ประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอต่อ

1.อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีวิทยาลยั
พยาบาลบรมราช
ชนนีตรัง 
38 คน 
2.วิทยากรที่มาให้
ความรู้ จ านวน 2 
คน 
 

1.มคอ.3 , 
มคอ.4 พร้อมใช้
ก่อนเปิดสอน 
2.ทุกรายวิชามี
แผนการสอน
ครบถ้วนตาม
หน่วยกิตก าหนด 
3.มีเครื่องมือ
วัดผลการ
จัดการเรียนการ
สอนครบตาม 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุงใน
แต่ละกิจกรรม 
 

PLO ที่หลักสูตร
ก าหนด 
4.หลักสูตร
สามารถเปิด
สอนโดยรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปี
การศึกษา 
2565  
5.หลักสูตรได้รับ
การประเมิน
คุณภาพผ่าน
มาตรฐาน AUN-
QA 
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ล ำดับที่  2 

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชำชีพ สมรรถนะ
ด้ำนภำษำอังกฤษ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำรให้บรกิำรด้วย  หัวใจควำมเป็นมนุษย์และกำร
บริหำรจัดกำรสขุภำวะชุมชน 

รหัสโครงกำร  FON-Edu-S02.01 

ส่วนรำชกำร กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลลัพธ์การเรยีนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและสมรรถนะของ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/
สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์
นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจดัการสุขภาวะ
ชุมชน 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้ มีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
มากกว่าระดับ 
upper 
intermediate  
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ผลงาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ 
ได้รับรางวัลใน
ระดับ ชาติ หรือ
นานาชาติ 
3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้
สมรรถนะ ใน
การบริการด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย ์

1.ร้อยละ 100 
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีมีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
มากกว่าระดับ 
upper 
intermediate  
2. นักศึกษามี
ผลงาน 
สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ 
ได้รับรางวัลใน
ระดับ ชาติ หรือ
นานาชาติ 1 
ผลงาน 
3. ร้อยละ 20 
ผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมี 
ผลการประเมิน
ด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความ

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 
    1.1 วิทยาลัย
และนักศึกษา 
(คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา) 
ศึกษาวิเคราะห ์
ผลการด าเนินงาน
การพัฒนานักศึกษา
ปัญหาอุปสรรค ใน
การเรยีนและผลการ
สอบภาษาอังกฤษ 
การจัดท านวตกรรม
การเผยแพร่ 
คุณลักษณะของ
นักศึกษาในการ
บริหารด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
และการจัดการสุข
ภาวะชุม ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 10
คน 
1.นักศึกษา 
พยาบาลชั้นปีท่ี1   
จ านวน 100คน 
2.นักศึกษา 
พยาบาลชั้นปีท่ี2   
จ านวน  99 คน 
3.นักศึกษา 
พยาศาสตร์ชั้นปีท่ี  
3 จ านวน  99คน 
4.นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 4  จ านวน  
100คน 
5.ผู้จดัโครงการ 
จ านวน  7 คน 
รวม 406 คน 

1.นักศึกษามี
คุณลักษณะเป็น
ผู้เรยีนรู้  ผูร้่วม 
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
พลเมืองที่
เข้มแข็งอยู่ใน
ระดับด ี
2.นักศึกษามผีล
การประเมิน
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21
อยู่ในระดับด ี
3.วิทยาลยัมีนว
ตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
โดยใช้ศิสป
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 
4.วิทยาลยั/
หลักสตูรมี

1 ต.ค. 64 
– 30 ก.ย. 
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รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

957,590 
บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

957,590 
บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

 4. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะการ
บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน 
 

เป็นมนุษย์ใน
ระดับดีมาก  
4. ร้อยละ 10 
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีมีผล
การประเมิน 
สมรรถนะการ
บริหาร 
จัดการสุขภาวะ
ชุมชน 
ในระดับดมีาก 

2. ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาท่ีก าหนด
ไว้ในแผนการพัฒนา 
3.ออกแบบกิจกรรม
การพัฒนา 
3.1 การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
3.2 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะของการ
เป็นนักสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
3.3 การพัฒนา
สมรรถนะการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
และสมรรถนะการ
บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน 
3.4 จดัท าแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 
 

การบูรณาการ
การเรยีนการ
สอนกันพันธกิจ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.นักศึกษา ช้ันปี
ที่ 4 สามารถ
สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดก่อน
ส าเรจ็การศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 
  2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 
กิจกรรมที่ 1 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ในการผลติผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  
1.จัดประชุมให้
ความรู้ ความเข้าใจ 
การผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และนว
ตกรรมส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4  
2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สนับสนุนรายวิชา
พัฒนากระบวนการ
คิดในการให้นักศึก
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และนว
ตกรรม โดยใช้ภูมิ
ปัญญาหรือ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในการส่งเสริม
สุขภาพ 
2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
สนับสนุนรายวิชานว
ตกรรมทางการ
พยาบาล ในการให้
นักศึกษาผลติผลงาน
สร้างสรรค์และนว
ตกรรม โดยใช้การ
สร้างเสริมสุขภาพ 
3.นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
และ 4 สนับสนุน
รายวิชาที่จัดให้นัก
ศึกผลติผลงาน
สร้างสรรค์และ    
นวตกรรม โดยใช้
การสร้างเสริม
สุขภาพ 
4.จัดเวทีน าเสนอ
ผลงานนวตกรรมใน
วิทยาลัยเพื่อ
คัดเลือกผลงาน
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ดีเด่น และเชิดชู
เกียรตินักศึกษา 
5.สนับสนุน
นักศึกษาในการ
เผยแพร่งาน
สร้างสรรค์และนว
ตกรรมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
กิจกรรมที่ 2 
โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
1.นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
กิจกรรม Bcnt 
student one 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level1 และ 
English1: 
Communication 
excellent และ
กิจกรรมพัฒนานัก
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

จัดการสุขภาวะ
ชุมชนและการ
บริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์)  
2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
กิจกรรม Bcnt 
student two 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level2 และ 
English2: 
Academic writing  
excellent และ
กิจกรรมพัฒนานัก
จัดการสุขภาวะ
ชุมชนและการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์)  
3.นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
กิจกรรม Bcnt 
student three 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level3 และ 
English3: 
Academic reading  
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

excellent และ
กิจกรรมพัฒนานัก
จัดการสุขภาวะ
ชุมชนและการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์)  
4.นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
กิจกรรม Bcnt 
student four 
(กิจกรรมพัฒนา 
3R8C level4 และ 
English4: 
Academic writing 
and speaking  
excellent และ
กิจกรรมพัฒนานัก
จัดการสุขภาวะ
ชุมชนและการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์) 
  
กิจกรรมที่ 3 
โครงการ show 
and share Bcnt 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

student forum 
เป็นกิจกรรม
น าเสนอผลงาน
วิชาการนวตกรรม 
และผลงานเด่นของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี 
และสนบัสนุนให้เข้า
ร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ ในการ
พัฒนานักศึกษา 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 4 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม/
โครงการ 
3.จัดท ารายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน 
ด ำเนิน
งำน 

รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ล ำดับที่  3 
โครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมคุณวุฒิและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำยวิชำกำรให้มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ 

รหัสโครงกำร   FON-Adm-S22.02 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มกลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่   12 พัฒนาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผน
ยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบนั 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อพัฒนา
อาจารย์ให้มี
สมรรถนะและ
คุณวุฒิที่เป็น 
ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูร 
2.เพื่อยก 
ระดับความรู้
ความสามารถ 
สมรรถนะ 
และคณุวุฒิ
บุคลากรสาย
วิชาการ 
 

ร้อยละของ
อาจารย์
ประจ าที่มี
คุณวุฒิ 
ปริญญาเอก
ตรงตาม 
สาขาท่ีเปิด
การ เรียนการ
สอน  
 (2564=ร้อย
ละ 8) 
(2565=ร้อย
ละ 10)  
(2566=ร้อย
ละ 12)  
(2567=ร้อย
ละ 14)  
(2568=ร้อย
ละ 16)  

ขั้นเตรียมกำร 
(Plan) 
1.ศึกษาวิเคราะห์
แผนอัตราก าลัง
ด้านจ านวน 
คุณวุฒิและอัตรา
การคงอยู่ของ
อาจารย์ปรญิญา
เอก 
2. ส ารวจความ
ต้องการใน
การศึกษาต่อ
ปริญญาเอกของ
อาจารย์ 5 สาขา
หลัก 
3.จัดท าล าดับ
ความส าคญัในการ
สนับสนุนใหล้า
ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
ระหว่าง

อาจารย์ระดับ
การศึกษา 
ปริญญาโท 
 

1.วิทยาลยัมี 
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปรญิญา
เอก 5 สาขาหลัก
ตามที่สภาการ
พยาบาลก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อย  
 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
250,000 

บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
250,000 

บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ร้อยละ 40 
ของบุคลากร
สาย 
วิชาการมี
คุณวุฒิ ป.เอก 

ปีงบประมาณ 
2564-2568 
โดยยดึหลักความ
ต้องการของแต่ละ
สาขาและจ านวน
เป็นหลัก รวมทั้ง
ความจ าเป็นใน
การก าหนดให้เป็น
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทั้งระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
4. ทบทวน/ปรับ
แผนการลาศึกษา
ต่อของบุคลากร  
5.ทบทวนระบบ
และกลไกการ
ด าเนินการเพื่อ
การลาศึกษาต่อทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ 
รวมทั้งระเบยีบวิธี
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 
1.ประชาสัมพันธ์
ระบบและกลไก
และระเบียบการ
ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
2.วิเคราะหผ์ลการ
ส ารวจทางด้าน
การศึกษาต่อ
จัดท าอันดับ
รายชื่อเสนอ 
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติใน
หลักการ  
3.ประกาศล าดับ
การสนับสนุน
การศึกษาต่อของ
แต่ละสาขาวิชา 
4.เสนอช่ือ
บุคลากรเพื่อขอ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

อนุมัติไปศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 
5. สนับสนุนการ
จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาต่อ
ปริญญาเอก  
6. ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
อาจารย์ที่ได้รับทุน 
และให้การ
สนับสนุนใน
ประเด็นต่างๆเช่น
การเก็บข้อมูลวจิัย
เพื่อให้มีขวัญ
ก าลังใจใน
การศึกษา 
 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
และแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรม 
การบริหาร
วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ล ำดับที่  4 โครงกำรสนับสนุนกำรผลิต เผยแพร่ และกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รหัสโครงกำร  FON-Res-S14.02 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบรกิำรวชิำกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมอืการผลติผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันตา่งประเทศ ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  6 พัฒนาความรว่มมือการผลิตผล
งานวิจัยผลงานวิชาการและนวตักรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร

ด ำเนินงำน 
 

กลุ่มเป้ำ
หมำย 

 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ด าเนินการวิจยั 
เพื่อขอทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ด าเนินการเพื่อ
การเผยแพร่
งานวิจัยในระดับ
นานชาติ 
3.เพื่อสนับสนุน
การสร้างนวตก
รรมของอาจารย์สู่
การรับรางวัล
ระดับชาตหิรือ
อาเซียน 
4.เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและ

1. จ านวน
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
(2564-2568 = 
1 เรื่อง/ปี) 
2. จ านวน
นวัตกรรมของ
อาจารย์ที่ได้รับ
รางวัล 
ระดับชาตหิรือ 
อาเซียน (2564-
2568 = 1 เรื่อง/
ปี) 
3. ร้อยละของ 
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ หรือ
นวัตกรรม ท่ี

ขั้นเตรียมกำร/กำร
วำงแผน (Plan) 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
นวัตกรรม ผลงาน
วิชาการ ของ
วิทยาลัยในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
ปัญหาและ
อุปสรรคพร้อม
แผนการพัฒนา
และข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้อง  
2.ส ารวจงานวิจัย 
นวัตกรรม  ผลงาน
วิชาการที่อยู่
ระหว่างการผลติ 

อาจารย์ 
จ านวน 
40 คน 

1.วิทยาลยัมี
ผลงานวิจัยท่ีใช้
ประโยชน์ตอบสนอง
นโยบายและการ
พัฒนาชุมชน สังคม 
ระดับประเทศ 
2.วิทยาลยัมีชิ้นงาน
นวตกรรมทีเ่ป็น
ผลงานของอาจารย์
และใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนานักศึกษา 
สังคม ชุมชน 
3.วิทยาลยัมีเงิน
ภายนอกสนับสนุน
อาจารย์ในการท าวิจยั
ระดับชาต ิ
4.วิทยาลยัได้รับการ
ยอมรับในด้านความ
เชี่ยวชาญด้านการวจิัย 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 68 

 
  รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจ ำนวน 
160,000 

บำท 

 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จ ำนวน 

160,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร

ด ำเนินงำน 
 

กลุ่มเป้ำ
หมำย 

 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

คุณภาพงานวิจัยสู่
การน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนสังคม และ
หรือใช้ประโยชน์
ระดับนโยบายของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 

น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสุข
ภาวะของชุมชน
หรือสังคมอาเซียน 
(2564-2565 = 
1 30%, 2566-
2567 = 40% 
และ 2568 = 
50%) 
4. จ านวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับ
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (2564-
2566 = 1 เรื่อง , 
25672568 = 2 
เรื่อง) 
5. จ านวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมที่
กระทรวง
สาธารณสุขน าไปใช้

3.ส ารวจเวทีและ
แหล่งเผยแพร่
งานวิจัย นวตกรรม 
งานวิชาการ ระดับ
นานาชาติ  
4.ส ารวจและ
รวบรวมหน่วยงาน
ที่เป็นแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัย
ทั้งในและ
ตา่งประเทศ 
5.ศึกษา Theme 
การวิจัยและความ
ต้องการการใช้
ประโยชน์
ระดับประเทศและ
นานาชาติ  
6.ทบทวน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัย
ในมนุษย์และ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประจ าป ี

5.อาจารย์ของ
วิทยาลัยได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรด้านการ
วิจัย 
6.วิทยาลยัมีเครือข่าย
นักวิจัยทั้งระดับชาติ
และนานาชาต ิ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร

ด ำเนินงำน 
 

กลุ่มเป้ำ
หมำย 

 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ใน การก าหนด
นโยบายหรือพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ (2565-
2568 = 1 เรื่อง) 
6. สัดส่วนของ
เงินทุนวิจัย
ภายนอกต่อทุนวิจัย
ภายใน (2564 = 
10:90 , 2565 = 
15:85 , (2566 
= 20:80 , 2567 
= 25:75 (2568 
= 30:70) 
7. จ านวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และ
นวัตกรรมที่ท า
ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศ 
(2564-2568 = 
1 เรื่อง) 

7.ออกแบบ
กิจกรรมการ
สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อผลลัพธ์ตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด
รายป ี
2. ขั้นด าเนินงาน
(Do)  มีดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยใน
การตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาต ิ
1.การพัฒนา
งานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 
2.เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอทุนระดับชาต ิ
3.การผลติผล
งานนวตกรรมครบ
วงจร  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร

ด ำเนินงำน 
 

กลุ่มเป้ำ
หมำย 

 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

  
กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฎิบัติ
การเพื่อพัฒนาผล
การพิจารณา
จริยธรรมการวจิัย
ในมนุษย ์
1.ทบทวนเกณฑ์
การพิจารณา 
2.กิจกรรมประชุม
เพื่อพิจารณา
จริยธรรมวิจัยใน
มนุษย ์
กิจกรรมที่ 3 
การสนับสนุน
อาจารย์เพื่อการขอ
ทุนวิจัยภายนอก 
กิจกรรมที่ 4 
การสนับสนุน
อาจารย์และ
นักวิจัยในการ
เผยแพรผ่ลงานวจิยั
ในระดับนานาชาติ 
และการจดอนุ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร

ด ำเนินงำน 
 

กลุ่มเป้ำ
หมำย 

 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 7 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมา
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร

ด ำเนินงำน 
 

กลุ่มเป้ำ
หมำย 

 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
 

 

 

ล ำดับที่  5 โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำรและวชิำชีพ รหัสโครงกำร  FON-Ser-S18 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  7 พัฒนาศูนย์การฝกึอบรมและ
หน่วยบริการทางสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศ
และอาเซยีน ของแผนยุทธศาสตร ์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/
สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  7 พัฒนาศูนย์บรกิาร
วิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซยีน 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง
.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1. เพื่อพัฒนา
ศูนย์บริการ
วิชาการให้
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน 
 

1. จ านวนศูนย์
ฝึกอบรมด้าน
วิชาการ/วิชาชีพท่ีมี
ความเป็นเลิศด้าน
การบริการวิชาการ 
(พ.ศ. 2564-
2568 = 1 ศูนย์/
ปี) 
2. จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมใหม่ท่ีได้
มาตรฐานและ
ตอบสนองความ
ต้องการระบบ

ขั้นวำงแผน 
(Plan) 
1. วิเคราะห์
สถานการณ์ทาง
สุขภาพและความ
ต้องการพัฒนา
หรือเสริม
ศักยภาพด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในการดูแลทุกมิติ 

1. บุคลากรทาง
การแพทย์ที่
ท างานด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ในภาคใต ้
2. ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษยเ์ก่า
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
หลักสตูร
พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตและ

1. ศูนย์ฯ มี
เครือข่ายที่
เข้มแข็ง 
2. มีการร่วมมือ
ระหว่าง
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีผลงานวิจัย
และนวตกรรม 
4. ศิษย์เก่าได้
รับขวัญและ
ก าลังใจ 

1 ต.ค. 64 
– 30 ก.ย. 
68 

 
  รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจ ำนวน 
500,000 

บำท 

 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จ ำนวน 

500,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

สุขภาพของ
ระดับชาตหิรือ
อาเซียน (พ.ศ. 
2564-2568 = 
1 หลักสูตร/ปี) 
 

ทุกกลุ่มวัย 
มุ่งเน้นพัฒนาคน
เพ่ือการช่วยเหลือ
ด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินต่อเนื่อง 
2. พัฒนาระบบ
การช่วยเหลือ
ด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินให้มี
ศักยภาพตาม
มาตรฐานบน
พ้ืนฐานหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และ
มีความต่อเนื่องใน
การดูแลเมื่อมีการ
ส่งต่อ โดยอาศัย
ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน การ

หลักสตูรเฉพาะ
ทาง 
3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้
และน าหลักฐาน
เชิงประจักษ์มา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

สร้างเครือข่ายที่
ยั่งยืน และสร้าง
ขวัญก าลังใจ
ให้กับเครือข่าย
ของศูนย์ฯ 
3. พัฒนาวิจัย นว
ตกรรม และน า
ความรู้ด้านการ
วิจัยด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน
ประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติ 
รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา
แนวทางปฏิบัติ 
ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1. วางแผน 
ก าหนดแนวทาง 
และการ
บริหารงานให้
บรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของศูนย์
ความเป็นเลิศฯ 
โดยก าหนดการ
ประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม
งาน เดือนละ 1 
ครั้ง 
2. ศูนย์ความเป็น
เลิศฯ จะ
สนับสนุนทุน
ให้กับศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์
เก่าวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

พยาบาลทั้ง
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตร
เฉพาะทางที่สนใจ
ท าหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับศูนย์ความเป็น
เลิศฯ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพ
การวิจัยให้มี
ทิศทางมากขึ้น 
และเป็นการ
สนับสนุน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและการ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

สร้างเครือข่าย
นักวิจัยทางการ
พยาบาลที่จบจาก
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง
เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนศูนย์
ความเป็นเลิศฯ 
3. เผยแพร่
เทคโนโลยีและ
การพัฒนาเชิง
พาณิชย์ ได้แก่ 
1) จัดท า
นวัตกรรม สื่อ
และคู่มือเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับ
ประชาชนและ
บุคลากรทาง
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

สุขภาพในการ
ช่วยเหลือด้าน
อุบัติเหตุฉุกเฉินที่
สอดคล้องกับ
บริบทสังคม
วัฒนธรรมไทย 
จังหวัดตรัง และ
ในพ้ืนที่เขตเมือง
และชนบท โดย
เผยแพร่ผ่านสื่อ
และเว็ปไซต์ของ
องค์กร, จัดเวที
สาธารณะ มี
หน่วยงาน
ภาคเอกชน
มาร่วมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ลงทุนและเชิง
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

พาณิชย์ใน
ผลิตภัณฑ์หรือ
ผลงานนวัตกรรม 
ที่สร้างขึ้น และ
เผยแพร่โดยการ
ตีพิมพ์ผลงานทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2) น านวัตกรรม
และงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ที่
สามารถพัฒนา
ศักยภาพการดูแล
ด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินทุกกลุ่มใน
พ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

3) ร่วมมือกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบาย
และงบประมาณ 
น าองค์ความรู้การ
ดูแลด้านอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินที่เป็นจุด
แข็งไปเสริม
นโยบายหรือ
ออกแบบเพ่ือการ
จัดระบบบริการ
สุขภาพ ที่
สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

วัฒนธรรมของ
จังหวัด 
4. พัฒนา
บุคลากร ได้แก่ 
1) การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
KM และ 
Journal club 
ก าหนดให้
เครือข่ายวิจัยต้อง
จัดกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 เดือน/
ครั้ง (Journal 
club หมายถงึ 
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนทาง
วิชาการการเพื่อ
ก่อให้เกิด
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ประโยชน์กับกลุ่ม 
เช่น การน าเสนอ
ผลงานวิจัยจาก
การทบทวน
บทความทาง
วิชาการใน
วารสาร หรือ
งานวิจัยที่
ด าเนินการอยู่โดย
อาจเป็นการ
น าเสนอของ
อาจารย์ ศิษย์เก่า 
นักศึกษา หรือ
วิทยากรจาก
ภายนอก, 
Knowledge 
management 
หมายถึง การ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

รวบรวมองค์
ความรู้ที่กระจัด
กระจายอยู่ในตัว
บุคคล องค์การ 
หรือชุมชน มาจัด
ระเบียบ พัฒนา 
แล้วจัดเก็บให้
อย่างระบบ และ
น าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ) 
2) ดูงาน, อบรม, 
สัมมนาทั้งใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ จัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติ 1 ครั้ง
ใน 5 ปี ดูงานใน
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ประเทศ/
ต่างประเทศ ปีละ 
1 ครั้ง 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมิน
ความก้าวหน้า
ของโครงการทุก 
ไตรมาส 
2.ประเมินตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 2 
ตัวชี้วัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template 
3. ประเมิน
ผลผลิตของแต่ละ
กิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

4. จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
และ แนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
บริหาร วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ล ำดับที่  6 โครงกำรพัฒนำชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน (One College One Community) รหัสโครงกำร  FON-Ser-S16 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบรกิำรวชิำกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียนของแผนยุทธศาสตร์ 
สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บคุคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์บรกิารวิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 
.◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน  

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1. เพื่อพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง 
ที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนและ
ผลลัพธ์ที่
ตอบสนอง
และสร้าง 
ประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม 
 

จ านวนชุมชน
เข้มแข็งที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
ผลลัพธ์ที่
ตอบสนองและ
สร้างประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม 
(2564-2568 
= 1 ชุมชน/ปี) 
 
 
 

ขั้นวางแผน 
(Plan) 
1. ศึกษา
สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ 
และนโยบาย
ของระบบ
สุขภาพระบบ
สุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน 
2. ส ารวจความ
ต้องการของ

1.ชุมชนบ้าน
หนอง ตรุด 
2.บุคลากร รพ.
สต.บ้านหนอง
ตรุด 5 คน 
3.บุคลากร 
อบต. หนอง
ตรุด 5 คน 
4.ก านัน ต.
หนองตรุด 1 
คน 
5.ผู้ใหญ่บ้าน 9 
คน 

1. วิทยาลัยมี
ชุมชน
เข้มแข็งที่เป็น
ที่ยอมรับ 
2.วิทยาลยั
ได้รับการ
ยอมรับให้
เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน 1 
วิทยาลัย 1 
ชุมชน 
 

ต.ค.64 - 
ก.ย.68 

 
  รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจ ำนวน 
500,000 

บำท 

 รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
500,000 

บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน  

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ชุมชนในการ 
พัฒนาและมุ่ง
สร้างความ
เข้มแข็งและ
ประโยชน์แก่
ประชาชนใน
ชุมชน 
3. จัดท า
แผนพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง
ตาม ความ
ต้องการของ
ชุมชนร่วมกับ
ชุมชนและ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. ออกแบบ
กิจกรรมการ
พัฒนาตาม
ความ ต้องการ
ของชุมชน 
5.ประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงานกับผู้

6.ผู้แทนชุมชน
ต าบลหนองตรุด 
10 คน 
7.อสม. 10 คน 
8.อาจารย์
วิทยาลัย
พยาบาล 10 
คน 
9.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 3 คน 
 
 
 

3.นักศึกษา
ของวิทยาลัย
มีแหล่งฝึกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน  

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

เกี่ยว ข้องทุก
ภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที่  7 โครงกำรส่งเสริมกำรเลื่อนระดับทำงวิชำกำร (ผศ.)  รหัสโครงกำร  FON-Ser-S21.02 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
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แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  12 พัฒนาการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผน
ยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบนั 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

1. เพื่อ
สนับสนุนให้
บุคลากรสาย 
วิชาการเลื่อน
ระดับทาง
วิชาการ 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
 
 

ร้อยละของ
จ านวนอาจารย์
ใน 
วิทยาลัยมี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
(2565=ร้อยละ 
15)  
(2566=ร้อยละ 
30)  
(2567=ร้อยละ 
45) 

ขั้นเตรียมการ 
(Plan)  
1. ส ารวจความ
ต้องการใน เลื่อน
ระดับทางวิชาการ
ของบุคลากร2. 
ทบทวนระบบกลไก
และกฎหมาย
ระเบียบ คณุสมบัติ 
และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
เลื่อนระดับทาง
วิชาการ (ผศ. รศ. 
ศ.) ที่คณะพยาบาล
ศาสตร์สถาบันพระ
บรมราชชนกก าหนด 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงแนว
ปฎิบัติในการท า
ผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอเลื่อนระดับ
ทางวิชาการ 

อาจารย์ 44 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยมี
อาจารย ์
ประจ า
หลักสตูรที่ม ี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา
ก าหนด 
2.อาจารย์ของ
วิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุน
ดูแลในฐานะ
บุคลากร
อุดมศึกษา 
3.วิทยาลยัมี
อาจารย์ที่เป็น
ครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐาน 
SPF 
 
 
 
 

ต.ค.64 - 
ก.ย.68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ ำนวน 

250,000 
บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ ำนวน 

250,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

2.อ านวยความ
สะดวกในการส่งผล
งานเพื่อขอเลื่อน
ระดับทางวิชาการ 
3.ติดตามผลการ
ประเมิน ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ที่ขอเลื่อนระดบั 
4.แจ้งผลการ
ประเมินและ
ด าเนินการจัดท า
การเลื่อนระดับตาม
ระเบียบวิธีท่ีสบช.
ก าหนด 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

3.จัดท ารายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
ในแต่ละกิจกรรม 
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ล ำดับที่  8 โครงกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ (Faculty Practice) รหัสโครงกำร  FON-Adm-S21.01 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  12 พัฒนาการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  10พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรได ้
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ
ในคลินิก (Faculty 
Practice) 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาพร้อมเขา้สู่การ
เลื่อนระดับต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของ
บุคลากรสาย 
วิชาการมีการ
เพิ่มพูน 
ทักษะปฏิบัต ิ
ในคลินิก 
(Faculty 
Practice) (ปี
งบ 2564-
2568 = ร้อย
ละ 100/ปี) 

ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 
1. ส ารวจความ
ต้องการในการ
เพิม่พูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty 
Practice) ของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร  
2.จัดท า
แบบฟอร์มการ
วางแผนและ
รายงานผลการ
เพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก
(Faculty 
Practice) ของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

อาจารย์ 44 คน 1. แฟ้มบันทึก
รายงาน one 
page ผลการ
เพิ่มพูนทักษะ 
ปฏิบัต ิ
ในคลินิก 
(Faculty 
Practice) ของ 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ ำนวน 

37,500 
บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ ำนวน 

37,500 
บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 
1. วิเคราะห์
จ านวนอาจารย์
และหน่วยงานท่ี
อาจารย์ต้องการ
ไปเพิม่พูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty 
Practice) 
2. ประสาน
หน่วยงานต้น
สังกัดของหน่วย
(ward) ที่เพ่ิมพูน
ทักษะปฏิบัติใน
คลินิก (Faculty 
Practice) (MOU 
ถ้ามี) 
3.วิเคราะหส์รุป
แผนการเพิม่พูน
ทักษะปฏิบัติใน
คลินิก (Faculty 
Practice) ของ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

อาจารย์รายบุคคล
ในประเด็น
ค่าใช้จ่าย และ
ผลผลติ  
4. สนับสนุนและ
อ านวยความ
สะดวก เพื่อให้
อาจารยไ์ปเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติใน
คลินิก (Faculty 
Practice) ได้แก่ 
เอกสารค าขอ
เดินทางไปราชการ 
การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty 
Practice) 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1. ติดตามผลการ
ด าเนินงานได้แก่
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

หลักฐานการ
ปฏิบัติ ช่ัวโมงการ
ปฏิบัติตามไตร
มาส 
2.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
3.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
4.จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
และแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ล ำดับที่  9 
โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรตลำดเพ่ือสร้ำงภำพลักษณข์องวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก 

รหัสโครงกำร   FON-Adm-S26 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุก
รูปแบบเพื่อสร้างความผูกพันอันดกีับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ของแผนยุทธศาสตร์ สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  9 พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 
รำยได้จำกบริกำร

วิชำกำร 

 
รวม 

1. เพื่อสร้างช่อง
ทางการ
ประชาสมัพันธ์
และการตลาดเชิง
รุกแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง 
2. เพื่อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
3. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 

1. หลักสูตรที่มี
ผู้สมคัรเพิ่มขึ้น 
(2564-2568) 
จ านวน 1 
หลักสตูร 
2. ร้อยละของ
จ านวนหลักสตูร
ที่รับนักศึกษา
ใหม่หรือผูเ้ข้ารับ
การอบรม 
(2564-2565 
≥ 85%, 
2565-2566 
≥ 90%, 
2566-2567 
≥ 95%, 
2567-2568 
≥ 95%) 
3. จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร
และการตลาด
เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ของวิทยาลัย 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุม
วางแผนร่วมกัน
ของฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ประชาสมัพันธ์
ร่วมกับฝ่าย
วิชาการและ
พัฒนานักศึกษา  
2. วางแผนและ
ก าหนดรูปแบบ
การ
ประชาสมัพันธ์
พัฒนาการ
สื่อสารและ
การตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
ขั้นด าเนินงาน 
1. จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัย 

สิ่งที่จะ
ประชาสมัพันธ์ 
ได้แก ่
1. หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
2. หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะ
สั้น 
3. หลักสูตร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
4. ผลการ
ด าเนินงานของ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 

วิทยาลัยเป็น
ที่รู้จักของ
ประชาชน
ทั้งใน
ประเทศ 
และ
ต่างประเทศ 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ ำนวน 

425,000 
บำท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จ ำนวน 

425,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 
รำยได้จำกบริกำร

วิชำกำร 

 
รวม 

(2564-2565 
= 3 ช่องทาง, 
2565-2566 
= 4 ช่องทาง, 
2566-2567 
= 5 ช่องทาง, 
2567-2568 
= 5 ช่องทาง) 

2. สรา้งช่อง
ทางการ
ติดต่อสื่อสาร
และ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยและ
เข้าถึงได ้
3. จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
ออนไลน์/สัญจร 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1. ประเมิน
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 3 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน 
KPI Template  
2. ประเมิน
ผลผลติของแต่
ละกิจกรรม 
3. จัดท า
รายงานผลการ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 
รำยได้จำกบริกำร

วิชำกำร 

 
รวม 

ประเมินและ
แนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่
ละกิจกรรม 
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ล ำดับที่  10 
โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังบุคลำกรวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก  

รหัสโครงกำร  FON-Adm-S22.03 

ส่วนรำชกำร   กลุม่อ ำนวยกำร หน่วยงำน   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่   12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1. เพื่อการ
ก ากับภาระงาน
ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
2.เพื่อรักษา
อัตราก าลัง
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรของ
วิทยาลัย 
3. เพื่อก ากับ
ภาระงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
4. เพื่อรักษา
อัตราก าลัง
บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัย 
 

1. สัดส่วน
อาจารย์ต่อ 
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าไม่
เกิน 1: 6 
(2564-2568 
ไม่เกิน 1:6) 
2.ร้อยละของ
จ านวน 
บุคลากรสาย
สนับสนุนต่อ
จ านวนกรอบ
อัตราก าลัง 
(2565 = ร้อย
ละ 70) 
(2566 = ร้อย
ละ 75) 
(2567 = ร้อย
ละ 80) 
(2568 = ร้อย
ละ 85) 

ขั้นเตรียมกำร 
(Plan) 
1.ทบทวนและ
วิเคราะห์
อัตราก าลัง
อาจารย์ในแตล่ะ
สาขา แต่ละปี
การศึกษา  
2. ทบทวนและ
วิเคราะห์
อัตราก าลังของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน แตล่ะ
ปีการศึกษา 
2.ทบทวนระบบ
และกลไกการ
จัดการควบคมุ
ก ากับภาระงาน 
3.ทบทวนระบบ
และกลไกการ
พัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัย4.
ทบทวนระบบ

-อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร
และอาจารย์
ประจ าของ
วิทยาลัย 50 คน 
 
-เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนของ
วิทยาลัย 50 คน 
 

1.หลักสูตรมี
อาจารย์ประจ า
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษา 
สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและ 
เกณฑ์ทีส่ภา
การพยาบาล
ก าหนด
อัตราก าลังที่
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  
2.วิทยาลยัมี
บุคลากรสาย
สนับสนุน
เป็นไปตาม
จ านวนตาม
กรอบ
อัตราก าลัง 
 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 

37,500 
บำท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จ ำนวน 

37,500 
บำท 



 

122 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

และกลไกการ
ธ ารงรักษาและ
สร้างขวัญก า
กลังใจ  และยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ
ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 
1. การจดัภาระ
งานของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
และบุคลากร
สายสนบัสนุน 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดใน 5 
พันธกิจหลัก 
2.ประชุม
ราชการจัดท าค า
รับรองราชการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
3.ประชุม
ราชการเพื่อ
ประเมินผลการ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ปฎิบัติราชการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
4.จัดกิจกรรม
ธ ารงรักษาและ
สร้างขวัญ
ก าลังใจ 
4.1 การตรวจ
สุขภาพประจ าป ี
4.2 การยกย่อง
เชิดชูเกียรตติาม
ระบบและกลไก
ที่ก าหนด 
5.บันทึกภาระ
งานของอาจารย์ 
และบุคลากร
สายสนบัสนุนแต่
ละคนเข้าใน
ระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาลัยให้เป็น
ปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมิน
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน 
KPI Template  
2.ประเมิน
ผลผลติของแต่
ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
และแนว
ทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่
ละกิจกรรม 
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ล ำดับที่  11 
โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลคณะพยำบำลศำสตรส์ู่องค์กร 
สมรรถนะสูง 

รหัสโครงกำร     FON-Adm-S21.08 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบนั 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความสุข
ของบุคลากร
ภายใต้ค่านิยม 
“พอเพียง มี
วินัย  สุจริต 
จิตอาสา” 
2.เพื่อส่งเสรมิ
การสร้าง
จิตส านึก 
ของบุคลากร
ในการต่อต้าน
การ 
ทุจริตใน
กิจการของ
ภาครัฐและ
ค่านิยม 
MOPH 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มผีล
การประเมิน
ความสุขใน 
การท างานเพิ่มขึ้น  
(2564 = ร้อยละ 
62) 
(2565 = ร้อยละ 
64) 
(2566 = ร้อยละ 
66) 
(2567 = ร้อยละ 
68) 
(2568 = ร้อยละ 
70) 

ขั้นตอนเตรียมการ
วางแผน (Plan) 

1.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานในรอบ
ปีท่ีผ่านมา ปัญหา
อุปสรรค และ
แนวทางการแกไ้ข 

2.ออกแบบ
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความสุข
ของบุคลากร
ภายใต้ค่านิยม 
“พอเพียง มีวินัย  
สุจรติ จิตอาสา” 
และสร้างจิตส านึก
ของบุคลากรใน
การต่อต้านการ 

ทุจริตในกิจการ
ของภาครัฐและ
ค่านิยม MOPH 

บุคลากร 
95 คน 

1.บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตและ
ความสุขภายใต้
ค่านิยม “พอเพียง 
มีวินัย  สุจรติ  
จิตอาสา” 

 

ต.ค. 64 -
ก.ย 68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 

50,000 
บำท 

    รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
จ ำนวน 

50,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

๓. ติดต่อ
ประสานงานเรื่อง
วิทยากรและ
สถานท่ี 
4.จัดท าเครื่องมือ
หรือระบบการ
ประเมินระดับ
ความสุขในการ
ท างานของ
บุคลากร 
ขั้นด ำเนินงำน 
(Do) 
1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 2. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความสุข ภายใต้
ค่านิยม “พอเพียง 
มีวินัย  สุจรติ จิต
อาสา” และสร้าง
จิตส านึกของ
บุคลากรในการ
ต่อต้าน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

การทุจริตใน
กิจการของภาครัฐ
และค่านิยม 
MOPH 
3.จัดให้บุคลากร
ทุกคนเข้าประเมิน
ความสุขตาม
ระบบท่ีก าหนด 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
และแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ขั้นปรับปรุง 
(Act) 
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ล ำดับที่   12 
โครงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
คณะพยำบำลศำสตร์  

รหัสโครงกำร FON-Adm-R19.02 

ส่วนรำชกำร   กลุม่อ ำนวยกำร หน่วยงำน  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ตรัง 
แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้คา่นิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ 5 พันธกิจดา้นบริหารองค์กร 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

1. เพื่อควบคุม
คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับ
หลักสตูร 
2.เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติการ
บริหารหลักสตูร
คุณภาพและการ
ปฏิบัติการ
บริหารคณุภาพ
ระดับคณะของ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
3.เพื่อ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการ
ประกันคณุ
การศึกษาระดับ
หลักสตูรและ
ระดับคณะของ
วิทยาลัย และ
จัดท ารายงาน

1. ผลการ
ประเมิน 
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
ปี2564-2568 
ระดับดีขึ้นไปทุก
ปี 
2.ผลการรับรอง
หลักสตูรของ
สถาบันการศึกษ
าพยาบาลจาก
สภาการ
พยาบาล 
(2564-2568 
= 5ปี) 
 

1.ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน (Plan) 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
2.ศึกษาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
3.ศึกษาทบทวนระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร และ
ระดับคณะ 
4.ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานและเกณฑ์
การรับรอง
สถาบันการศึกษาของ
สภาการพยาบาล 
2.ขั้นด าเนินงาน (Do) 
1.กิจกรรมการควบคุม
คุณภาพ1.1 จัดท า
คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง
จ านวน 95 คน 

 

1.หลักสูตรของ
วิทยาลัยได้รับการ
รับรองว่ามี
คุณภาพระดับดี
ขึ้นไป 

2.วิทยาลยัได้รับ
การรับรอง
หลักสตูรจากสภา
การพยาบาล เป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

3.วิทยาลยั
สามารถคง
สถานะการเป็น
สถาบันหลักใน
การพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
รองรับหน่วย 
CNEU 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน
350,000 

บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ ำนวน

350,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

การประเมิน
ตนเอง 
4.เพื่อเตรียม
ความพร้อมและ
รับรองคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับ
คณะ ระดับ
วิทยาลัย จาก
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

ระดับหลักสตูร ระดับ
คณะ ระดับสภาการ
พยาบาล โดยผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย พร้อม
ประกาศใช้ 
    1.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสตูรและ
การจัดการศึกษา 
1.2.1 ช้ีแจงคู่มือการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ 
ระดับสภาการ
พยาบาล และการ
น าไปใช้ 
1.2.2 บรรยายการ
ด าเนินงานและการ
เก็บผลงานพร้อม
หลักฐานตาม
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ระดับ
คณะ ระดับสภาการ
พยาบาล ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2.กิจกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
Quality Audit  
  2.1 จัดท า
ก าหนดการ Quality 
Audit  
  2.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา และ
ด าเนินการ Quality 
Audit ตามก าหนด 
  2.3 รายงานผล 
Quality Audit และ
แนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

  2.4 ผูร้ับผดิชอบ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
ปรับปรุง การ
ด าเนินงานผลการ
ติดตาม  
3.กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษา 
   3.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า SAR 
และวิพากษ์ 
3.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
การประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาลัย ตาม
มาตรฐานการรับรอง
สถาบันจากสภาการ
พยาบาล 
   3.3 เตรียมความ
พร้อมและรับตรวจ
ประเมินจาก
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
   3.4 เผยแพร่
รายงานการประเมิน
ตนเอง และผลการ
ประเมินในช่องทางที่
ก าหนดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
   3.5 วิเคราะหผ์ล
การประเมิน และ
จัดท า Improvement 
plan เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ
   3.6 น ากิจกรรม
โครงการที่ก าหนดใน 
Improvement plan  
สู่การปฏิบัติโดยบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี
ขั้นประเมินผล 
(Check) 
1. ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 2 ตัวช้ีวัด 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

ตามข้อก าหนดใน KPI 
Template  
   2. ประเมินผลผลิต
ของแต่ละกิจกรรม 
   3.จัดท ารายงานผล
การประเมินและแนว
ทางการพัฒนาเสนอ
ต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
ในแต่ละกิจกรรม 
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ล ำดับที่  13 
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
ตรัง คณะพยำบำลศำสตร์  

รหัสโครงกำร  FON-Adm-S25 

ส่วนรำชกำร กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ตรัง 
แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่  9 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของแผนยทุธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  11 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อให้
วิทยาลัยฯ มี
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 
 

11.1 
จ านวนด้าน
ของ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ 
สบช. 7 
ด้าน 
 

ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน 
(Plan)  :   
1. ส ารวจ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
วิทยาลัยฯที่มีอยู่
ปัจจุบัน 
2. วิเครบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
และเสนอโครงการ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  
ขั้นด าเนินงาน 
(Do)  :   
1.จัดท า
แผนพัฒนา
โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษา 
จ านวน 491 
ตน 

วิทยาลัยฯ มี
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เป็นเงินทั้งสิน
จ ำนวน 

2,450,000 
บำท 

 เป็นเงินทั้งสิน
จ ำนวน 

2,450,000 
บำท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

- จัดหาอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น 
wifi access 
point, Wireless 
Controller, 
Layer 2 
Switching อาคาร
ปฎิบัติการ คสล.8
ช้ัน 
- จัดหาอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น 
wifi access 
point, Layer 2 
Switching อาคาร
ปฎิบัติการ คสล.8
ช้ัน ระบบสายน า
สัญญาณ Fiber 
Optic อาคาร
ปฎิบัติการ 6 ช้ัน 
- ปรับปรุงอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น 
wifi access 
point, อาคาร
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

ปฎิบัติการ 6 ช้ัน 
อาคารหอพัก
นักศึกษา อาคาร
เรียน อาคาร
อ านวยการ 
- ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้
ทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี เช่น 
Firewall, DNS 
server, DHCP 
server, Log 
server, 
Authentication, 
proxy server 
- จัดหาและ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้
ทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี  
2. ส่งโครงการต่อ
งานแผนในเรื่อง
โครงการ/ งาน
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

พัสดุในเรื่อง
ระเบียบการจดัซื้อ
จัดจ้าง  
3. ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เนต็  
 
ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
(Check)   
1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template  
2.ประเมินผลผลติ
ของแต่ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้
จำก

บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

และแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อ
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 
ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act)  :   
น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่ละ
กิจกรรม 
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ล ำดับที่  14 
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
คณะพยำบำลศำสตร์  

รหัสโครงกำร  FON-Adm-S25 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มอ ำนวยกำร หน่วยงำน  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ตรัง 
แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    ด้านการส่งเสรมิและทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของแผนยทุธศาสตร์ สบช./ 
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  11 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทางการบริหาร
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
2.เพื่อเช่ือมต่อ
ระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง 
กับคณะพยาบาล
ศาสตร ์
3.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริการและ
การตัดสินใจของ
ผู้บริหารผ่านการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

11.2 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ระดับ 
5 

ขั้นเตรียมการ/
วางแผนงาน 
(Plan)  :   
1. ส ารวจระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาลัยฯที่มีอยู่
ปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ 
ศึกษา
ประสิทธิภาพ 
ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทาง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3.วิเคราะห์คูม่ือ
การใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมี
อยู ่
ขั้นด าเนินงาน 
(Do)  :   
1.ส ารวจความ
ต้องการผลลัพธ์

อาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษา 
จ านวน 491 
ตน 

ระบบ
สารสนเทศใน
การตัดสินใจของ
วิทยาลัย
สามารถใช้งาน
ได้อย่างทันสมัย
เป็นปัจจุบันและ
เชื่อมต่อกับคณะ
พยาบาลศาสตร์
ได ้
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
9,600,000 

บำท  

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 
9,600,000 

บำท  
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

ที่ระบบ
ประมวลผลให้
สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของระบบ
สารสนเทศ
ทางการบริหาร
แต่ละด้านที่
ต้องการ 
2.ประเมินการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมี
อยู่ ทั้ง 5 ด้าน 
ว่ามีค าตอบอะไร
ที่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 
3.วิเคราะหผ์ล
การประเมินและ
จัดท าแผนจดัซื้อ
จัดจ้างทั้ง 
Hardware และ
Software และ
การจัดท าข้อมลู
ให้เป็นปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

- จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีน
การสอน   
-จัดหาครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใน
ห้องกิจกรรม
กลุ่มย่อย ห้อง
ประชุมกลุม่ย่อย
ของนักศึกษา 
ห้องสมุด ห้อง
ประชุม 
ห้องเรียน และ
จัดหาครภุณัฑ์
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่
อาคาร
ปฏิบัติการ คสล.
8ช้ัน 
-จัดหาครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
เพื่อพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

ข่าย ระบบ
เครือข่าย 
- จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
ทดแทนของเดิม
ที่มีอายุมากกว่า 
5 ปี เพื่อการจัด
เรียนการสอน   
- จัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
ทดแทนของเดิม
ที่มีอายุมากกว่า 
5 ปี เพื่อการจัด
บริหาร
การศึกษา  
4.ด าเนินการ
จัดหา จัดซื้อ จดั
จ้างเพ่ือพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ  
5.ติดตามก ากับ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
6.ทดลองใช้งาน 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

7.ตรวจสอบให้
เป็นปัจจุบัน 
8.ตรวจสอบการ
เชื่อมต่อข้อมูล
ของระบบท้ัง 5 
ด้าน 
9.จัดท าคูม่ือ
การใช้ระบบ 
10.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ผู้เกี่ยวข้องใน
การใช้ระบบ
สารสนเทศ 
11.ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของการใช้ระบบ 
12.ดูแลให้
ระบบให้ทันสมัย 
พร้อมใช้ 
ขั้นตอนและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
(Check)  :   
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

1.ประเมิน
ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน 
KPI Template  
2.ประเมิน
ผลผลติของแต่
ละกิจกรรม 
3.จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
และแนว
ทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
ขั้นการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
(Act)  :   
1.น าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ
จาก
กรรมการบริหาร
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด
โครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำร

ผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

 
รวม 

วิทยาลัยมา
ปรับปรุงในแต่
ละกิจกรรม 
 

 

ล ำดับที่   15 
โครงกำรส่งเสริมกำรบรูณำกำรศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญัญำไทยกับกำรพัฒนำนักศึกษำ
ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก 

รหัสโครงกำร  FON-Cul-S20 

ส่วนรำชกำร  กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบรกิำรวชิำกำร หน่วยงำน  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ตรัง 

แผนงำน (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่ำน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  ด้านการวิจัยและนวตักรรม                                                                                              
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม  ด้านการส่งเสริมและทะนบุ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                                                                       
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
 

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร  
 โครงกำรเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบันของแผนยุทธศาสตร์ สบช./
แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตามกลยุทธ์ที่  12  ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออก
ถึงจิตส านึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
◻ โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงกำรตำมนโยบำย เรื่อง.......................................................................              
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.เพื่อส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรร
ม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดย
การบูรณาการ
ในการจัดการ
เรียนการสอน  
2. เพื่อส่งเสริม
ความตระหนัก
และ 
แสดงออกถึง
จิตส านึกของ
ความ 

1. วิทยาลัยมี
การบูรณาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทย
กับการพัฒนา
นักศึกษา และพันธ
กิจด้านอื่น 

2. ร้อยละของ
นวัตกรรม ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสุข
ภาวะของชุมชน
หรือสังคมอาเซียน 
(2564-2565 = 

ขั้นวำงแผน 
(Plan) 
1. ประชุมวางแผน
การบูรณาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทย
กับการพัฒนา
นักศึกษา และพันธ
กิจด้านอื่น 
2. ก าหนดกิจกรรม
การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยท่ีจะ
ใช้ในการพัฒนา
นักศึกษาโดยบรูณา

ปี 2564 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชาภูมิ
ปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
ปี 2565 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  

ระบบ
สารสนเทศใน
การตัดสินใจ
ของวิทยาลัย
สามารถใช้งาน
ได้อย่าง
ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันและ
เชื่อมต่อกับ
คณะพยาบาล
ศาสตร์ได ้

 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 68 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจ ำนวน 

15,000 
บำท 

    รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
จ านวน 
3,000 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

เป็นไทยของ
นักศึกษา 
3. เพื่อใช้
ประโยชน์ของ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาไทยใน
การพัฒนา
นักศึกษา 

1 30%, 2566-
2567 = 40% 
และ 2568 = 
50%) 

การกับการเรียน
การสอน 
ขั้นด ำเนินกำร 
(Do) 
1. ด าเนินโครงการ
ตามแผนงานและ 
โครงการ 
2. สรา้งระบบการ
ด าเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
3. ประชุมสะท้อน
คิด ถอดบทเรียน
และสร้าง แนว
ปฏิบัติที่ด ี
4 น าผลการบรูณา
การศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทย
กับการเรยีนการ
สอนในรายวิชาไป
ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษา 
 
ขั้นประเมินผล 
(Check) 

- รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
ปี 2566 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
ปี 2567 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
- รายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
ปี 2568 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 

กิจกรรม /กำร
ด ำเนินงำน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

 

แหล่งเงิน 

อุดหนุน งบลงทุน ด ำเนินงำน 
รำยได้จำก
กำรผลิต 

รำยได้จำก
บริกำร
วิชำกำร 

รวม 

1.ประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 1 
ตัวช้ีวัด ตาม
ข้อก าหนดใน KPI 
Template 
2. ประเมินผลผลติ
ของโครงการ 
3. จัดท ารายงานผล
การประเมินและ
แนวทางการพัฒนา
เสนอต่อรอง
ผู้อ านวยการฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
ขั้นปรับปรุง (Act) 
 น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ 
จาก
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
ในแต่ละป ี

- รายวิชาภูมิ
ปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
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ตอนที่ ๖ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์ 
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๖.๑ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 ฉบับปรับปรุง 
ยึดหลักการกระจายอ านาจด้วยการสนับสนุนให้ใช้ระบบและกลไกการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล 
ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่หน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นผู้วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงานเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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6.2 รายละเอียดตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template) 
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้ 
มาตรฐานสากล 

๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพและได้รับ 
การอนุมัติจากสภาสถาบันภายในเวลาที่ก าหนด 

๑.๒ หน่วยวัด : จ านวนหลักสูตร 
๑.๓ ค าอธิบาย :  

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพได้รับการรับรอง 
และอนุมัติจากสภาสถาบันภายในเวลาที่ก าหนด 

๑.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๑.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการเห็น
ชอบจากสภาวิชาชีพและได้รับ
การอนุมัติจากสภาสถาบันภาย
ในเวลาที่ก าหนด 

N/A 1 1 1 1 1 

๑.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

๑.๗ วิธีการประเมินผล : สรุปข้อมูลในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานหลักสูตร 
๑.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 

๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑.๒ : จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานตามระบบ     
AUN-QA 

๑.๒ หน่วยวัด : จ านวนวิทยาลัย 
๑.๓  ค า อธิ บาย  :  การรั บ รองมาตรฐ านหลั กสู ต ร ตามระบบ  AUN-QA  หมายถึ ง 

รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality 
Assurance: AUN-QA ซ่ึง เน้นที่การจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาคุณภาพภายใน ๓ มิติ คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน 
การแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัด
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA 
ใช้ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม ๗ ในลักษณะ Rating scale 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วย เกณฑ์ AUN-QA  
จ านวน  ๑๑ เกณฑ ์และในแต่ละเกณฑ์ยังประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณาย่อย ๆ 
ลงไปอีกเกณฑ์หลักในการประเมินคุณภาพ มีดังนี้ 

๑. Expected learning outcome 
๒. Programme specification 
๓. Programme structure and content 
๔. Teaching and learning Approach 
๕. Student assessment 
๖. Academic staff quality 
๗. Support staff quality 
๘. Student quality and support 
๙. Facilities and infrastructure 
๑๐. Quality Enhancement 
๑๑. Output 

๑.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๑.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 
64 65 66 67 68 

๑.๒ จ านวนหลักสูตรได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานตามระบบ 
AUN-QA 

N/A N/A - 1 1 1 

 

 

ASUS
Textbox
๑
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๑.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

๑.๗ วิธีการประเมินผล : ส ารวจ รวบรวม สรุปข้อมูลในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 

๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑.๓ : จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพ 
ของประเทศระดับปริญญาตรี  

๑.๒ หน่วยวัด : จ านวนหลักสูตร 
๑.๓ ค าอธิบาย : หลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศ 

หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่สร้างขึ้นใหม่ที่ตอบสนองความต้องการหรือนโยบายของกระทรวง 
สาธารณสุขหรือความต้องการด้านสุขภาพของประเทศ 

๑.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๑.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ 
ตอบสนองต่อความ 
ต้องการของระบบสุขภาพ 
ของประเทศระดับปริญญาตรี  

1 1 1 1 1 1 

๑.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

๑.๗ วิธีการประเมินผล : ส ารวจ รวบรวม สรุปข้อมูลในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 
๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑.3 :  จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 

ระดับปริญญาตรี 
๑.๒ หน่วยวัด : จ านวนหลักสูตร 
๑.๓ ค าอธิบาย : หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง 

หลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล 
และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ 

๑.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๑.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ 
ตอบสนองต่อความ 
ต้องการของระบบสุขภาพ 
ของประเทศระดับปริญญาตรี  

1 1 1 1 1 1 

๑.๓.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา N/A - - - - 1 

๑.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

๑.๗ วิธีการประเมินผล : ส ารวจ รวบรวม สรุปข้อมูลในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 
๑.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

163 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๒.๑ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ 

มากกว่าระดับ upper intermediate 

๒.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 

๒.๓ ค าอธิบาย : ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับ Upper intermediate ขึ้นไป หมายถึง 

ผลการสอบภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้เท่ากับหรือมากกว่าระดับ Upper 

intermediate ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ ระดับ ทักษะทางภาษา 

๐ - ๒๕ Beginner ( A ) Basic skill development; intensive remedial 

exercises and practice 

๒๖ - ๕๐ Lower intermediate ( B๑) Skill strengthening; general communicative 

exercises and practice 

๕๑ - ๗๕ Upper intermediate ( B๒ ) Skill reinforcement; specific communicative 

exercises and practice 

๗๖ - ๑๐๐ Advanced ( C ) Professional language skill development 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษระดับ  Upper intermediate ขึ้นไป X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษทั้งหมด  
๒.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผล
การสอบภาษาอังกฤษ 
เท่ากับหรือมากกว่าระดับ Upper 
intermediate 

N/A 100 100 100 100 100 

๒.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ 

Upper intermediate ขึ้นไปของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
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๒.๗ วิธีการประเมินผล :  

- รวบรวม สรุปข้อมูลการสอบภาษาอังกฤษระดับ Upper intermediate ขึ้นไป ของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 - ค านวณค่าร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ Upper 

intermediate ขึ้นไป ตามสูตร/วิธีค านวณที่ก าหนด              

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : หนังสือ/เอกสาร 

เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ Upper intermediate ขึ้นไป 

๒.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๒ .๓  ค า อธิ บ า ย  :  ผลงานสร้ า งส ร รค์ น วั ตก ร ร ม  หมายถึ ง  นั กศึ กษามี ผ ล ง าน 

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
๒.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

จ านวนนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ X ๑๐๐ 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
๒.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของนักศึกษามีผลงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับ 
รางวัลในระดับระดับชาติหรือ 
นานาชาติ 

N/A ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๒.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษามีผลงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ จากวิทยาลัย  

๒.๗ วิธีการประเมินผล :  
- รวบรวมสรุปข้อมูลนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ ของวิทยาลัย  
- ค านวณค่าร้อยละนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับ 

รางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ ตามสูตรหรือวิธีค านวณท่ีก าหนด     
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : หนังสือหรือเอกสาร 

เกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ 
๒.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๒.๓ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินด้านการบริการ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมาก 

๒.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๒.๓ ค าอธิบาย : การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการ 

ที่เป็นมิตร มีความรักเมตตาใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหา  
และความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย  
จิตบริการ (S=Service Mind) การคิดเชิงวิเคราะห์ (A=Analytical Thinking) การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม 
(P=Participation) 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการบริการสุขภาพ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)     

 
X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินฯ ทั้งหมด  

๒.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินด้านการบริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับ 
ดีมาก 

N/A 20 30 40 50 60 

๒.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑) แบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ของวิทยาลัย  
๒) ผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ วิทยาลัย  

๒.๗ วิธีการประเมินผล : การค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมิน 
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการบริการ สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : เอกสารสรุปผลการประเมินอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ของวิทยาลัย  

๒.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการ
สุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๒.๔ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
การบริหารจัดการสุขภาวะชุนชนในระดับดีมาก 

๒.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๒.๓ ค าอธิบาย : การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน หมายถึง การวางแผน 

การดูแลและจัดการสุขภาพในชุมชนโดยบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน และใช้ทรัพยากรที่มี 
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ 
ในการดูแลตนเอง 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)      

 
X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการทั้งหมด  

๒.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
มีผลการประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนใน
ระดับดีมาก 

N/A ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๒.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑) แบบประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่ก าหนดไว้ของวิทยาลัย  
๒) ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่ก าหนดไว้ ของวิทยาลัย  
๒.๗ วิธีการประเมินผล : การค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย มากกว่า ๔.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการ 
สุขภาวะชุมชนของผู้ส าเร็จการศึกษา มีระดับ ๔.๕๑ จากคะแนน ๕ ของวิทยาลัย  

๒.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๓.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๓.๑ :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขา 

ที่เปิดการเรียนการสอน 
๓.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๓.๓ ค าอธิบาย : คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปิดการเรียนการสอน หมายถึง 

อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาทางการพยาบาล 
๓.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตาม 
สาขาที่เปิดการเรียนการสอน 

N/A ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 

๓.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

๓.๗ วิธีการประเมินผล : การค านวณค่าร้อยละอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย 

๓.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอน  

๓.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๔ : เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๑ :  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติ 

๔.๒ หน่วยวัด :  จ านวน 
๔.๓ ค าอธิบาย : ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

หมายถึง ผลงานวิจัย บทความวิชาการ หรือต ารา ที่ได้รับการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
๔.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๔.๑ จ านวนผลงานวิจัยและ 
ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติ 

N/A 1 1 1 1 1 

๔.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัย 
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรของ

วิทยาลัย 
๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
๔.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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กลยุทธ์ที่ ๔ : เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๒ :  จ านวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
หรืออาเซียน 

๔.๒ หน่วยวัด :  จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน 
๔.๓ ค าอธิบาย : นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน 
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการ 

คัดเลือกจากการประกวดผลงานนวัตกรรม จัดโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : จ านวนนวัตกรรม 
๔.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๔.๒ จ านวนนวัตกรรมของ 
อาจารย์ที่ได้รับ 
รางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 
 

N/A 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

๔.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลนวัตกรรมของวิทยาลัย 
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจ านวนนวัตกรรมของบุคลากรของวิทยาลัย 
๔.๘ เอกสารสนับสนุน :

 รายงานสรุปรายชื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ : เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๓ :  ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

๔.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๔.๓ ค าอธิบาย : ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

หมายถึง ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ที่ ได้ถูกน าไปใช้ ในการท าให้ชุมชนและสังคมอาเซียน  
มีสุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม สมบูรณ์เชื่อมโยงกันโดยมีแนวทางปฏิบัติ เ พ่ือสุขภาวะที่ดีขึ้น  
ของชุมชนและสังคมอาเซียน 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ X ๑๐๐ 

จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ หรือนวัตกรรมที่พัฒนาสุขภาวะของชุมชน 
หรือ สังคมอาเซียน 

 

๔.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐานข

องตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือ 
สังคมอาเซียน 

N/A ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ 

๔.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลของผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมข้อมูลของผลงานวิจัย 

และผลงานวิชาการมาค านวณตามสูตรการค านวณ 
๔.๘ เอกสารสนับสนุน :รายงานผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  
๔.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ : เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๔ :  จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๒ หน่วยวัด :  จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน 
๔.๓ ค าอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
๔.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่
ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

๔.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมฐานข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ : เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๔.๕ :  จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมที่ 
กระทรวงสาธารณสุข น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๔.๒ หน่วยวัด :  จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน 
๔.๓ ค าอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ 

ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 
ที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ก าหนดหลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการที่ผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หรือสามารถ 
น าไปใช้ก าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 
จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง และการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชน 
ได้เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน 
๔.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 
ที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้
ในการก าหนดนโยบายหรือ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

N/A ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ 
กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่อผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ 

๔.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๕ : เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
๕.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๕.๑ :  สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน 
๕.๒ หน่วยวัด :  สัดส่วน 
๕.๓ ค าอธิบาย : ทุนวิจัยภายนอก หมายถึง เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนนอก 

สถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐผ่านหน่วยงานผู้ให้ทุน เช่น สวทช. 
วช. สกว. สกอ. พพ. และ สนพ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน 
รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศ 

ทุนวิจัยภายใน หมายถึง 
เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๕.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

เงินทุนวิจัยภายนอก 
เงินทุนวิจัยภายใน 

๕.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐานข

องตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอ
กต่อทุนวิจัยภายใน 

N/A ๑๐ : ๙๐ ๑๕ : ๘๕ ๒๐ : ๘๐ ๒๕ : ๗๕ ๓๐ : ๗๐ 

๕.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ฐานข้อมูลจ านวนเงินทุนวิจัยที่หน่วยงานได้รับทั้งในและต่างประเทศ 

๕.๗ วิธีการประเมินผล : ค านวณตามสัดส่วน 
๕.๘ เอกสารสนับสนุน : รายชื่อแหล่งทุนและจ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับ 
๕.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

๖.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๖.๑ :  จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ และนวัตกรรมที่ท าร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

๖.๒ หน่วยวัด :  จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน 
๖.๓ ค าอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย 

หรือหน่วยงานในต่างประเทศ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่บุคลากรในสังกัด 
ได้ร่วมด าเนินการกับบุคคลของมหาวิทยาลัยภายนอกหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

๖.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
๖.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ท าร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

N/A 1 1 1 1 1 

๖.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
๖.๗ วิธีการประเมินผล : รายชื่อผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ 

และนวัตกรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
๖.๘ เอกสารสนับสนุน :รายชื่อผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ 

และนวัตกรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  
๖.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๗ : พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และอาเซียน 

๗.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๗.๑ :  จ านวนศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านการบริการวิชาการ 

๗.๒ หน่วยวัด :  จ านวน 
๗.๓ ค าอธิบาย : ศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพมีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ  

หมายถึง ระดับความส าเร็จของศูนย์ฝึกอบรมที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ แบ่งเป็น ๔ ระดับ 
ระดับ ๑

 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 
ระดับ ๒ จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ 
ระดับ ๓ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างรายได้ 
ระดับ ๔  มีโครงการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการกับการวิจัย 

๗.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๗.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนศูนย์ฝึกอบรมด้าน 
วิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็น 
เลิศด้านการบริการวิชาการ 

N/A N/A 1 1 1 1 

๗.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ 
๗.๗ วิธีการประเมินผล : งานบริการวิชาการ รวบรวมหลักสูตรที่เปิดการอบรม 
๗.๘ เอกสารสนับสนุน : วิเคราะห์ สรุป 
๗.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๗ : พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และอาเซียน 

๗.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๗.๒ : จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความ 
ต้องการระบบสุขภาพของระดับชาติหรืออาเซียน 

๗.๒ หน่วยวัด :  จ านวนหลักสูตร 
๗.๓ ค าอธิบาย : หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยจัดท ามาก่อน 

หรือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรเดิม และเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
สุขภาวะชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ที่มีระยะเวลาในการจัดอบรม ๕ วันขึ้นไป 

มาตรฐาน หมายถึง  
หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่ไม่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพต้องผ่านการรับรองจากสภาสถาบันฯ 

ระดับชาติ หมายถึง เป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนไทยทั้งหมด  
ที่มาจากเขตสุขภาพมากกว่าหรือเท่ากับ ๒ เขตสุขภาพขึ้นไป 

ระดับอาเซียน หมายถึง เป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนไทย   
และชาวต่างชาติ มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ ประเทศข้ึนไป 

๗.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๗.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ที่
ได้มาตรฐานและตอบสนองควา
มต้องการระบบสุขภาพของระ
ดับชาติหรืออาเซียน 

N/A 1 1 1 1 1 

๗.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการ รวบรวมหลักสูตรที่เปิดการ 
อบรม 

๗.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์ สรุป 
๗.๘ เอกสารสนับสนุน :  

- เอกสารผลการอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ หรือสภาสถาบัน 
- เอกสารสรุปผลการอบรม 

๗.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๗ : พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และอาเซียน 

๗.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๗.๓ :  จ านวนชุมขนเข้มแข็งท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
ผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

๗.๒ หน่วยวัด : จ านวน 
๗.๓ ค าอธิบาย : ชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ที่ตอบสนอง 

และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หมายถึง การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน   
เข้มแข็งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระยะยาวโดยค านึงถึงความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ที่ท าให้ เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัด  เ พ่ือสร้าง 
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยประเมินจากความส าเร็จของการบริการวิชาการ และแผนการ  
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามระดับ  
ความส าเร็จ (๖ ระดับ เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  
๑. 

ก าหนดชุมชนเป้าหมายการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือระหว่างระหว่างหน่วยงานเทียบเท่า 
๒. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนที่ก าหนด  
๓. ชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  
๔. ชุมชนเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย  
๖. ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการ 

ของสถาบันตามแผน  
๗.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๗.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนชุมขนเข้มแข็งท่ีมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
ผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้าง 
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

N/A N/A 1 1 1 1 

๗.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : เอกสารในการด าเนินการ ๕ ขั้นตอน 
๗.๗ วิธีการประเมินผล : ประเมินระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
๗.๘ เอกสารสนับสนุน :  
๗.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
๘.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๘.๑ :  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ในวิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ 

๘.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๘.๓ ค าอธิบาย : จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในแต่ละปีการศึกษา 
(สมรรถนะอาจารย์) 

๘.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ผศ. ขึ้นไป      X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

๘.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๘.๑ ร้อยละของจ านวน 
อาจารย์ในวิทยาลัย 
มีต าแหน่งทางวิชาการ  

N/A - ๑๕ ๓๐ ๔๕ 100 

๘.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 
ผศ. ขึ้นไป ของวิทยาลัย 

๘.๗ วิธีการประเมินผล : ส ารวจ รวบรวม สรุปข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต่ ผศ. ขึ้นไป ของวิทยาลัยในวงรอบแต่ละปีการศึกษา 

๘.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 
ผศ. ขึ้นไป 

๘.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
๘.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๘.๒ :  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวม

ของวิทยาลัย 
๘.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๘.๓ ค าอธิบาย : บุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของวิทยาลัย หมายถึง 

อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิปริญญาเอกจากทุกสาขาวิชาเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด 
๘.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  

อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิปริญญาเอก X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

๘.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 
ร้อยละของบุคลากรสาย 
วิชาการ ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก    
ในภาพรวมของวิทยาลัย 

N/A 40 40 40 40 40 

๘.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย 

๘.๗ วิธีการประเมินผล : การค านวณค่าร้อยละอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอกตรง 
ตามสาขาท่ีเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

๘.๘ เอกสารสนับสนุน :
 รายงานผลการส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปิดการเรียน 
การสอน  

๘.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
๘.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๘.๓ : ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติ 

ในคลินิก (Faculty Practice) 
๘.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๘.๓ ค าอธิบาย : บุคลากรสายวิชาการมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก (Faculty Practice) 

หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพของอาจารย์ 
เป็นการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพ่ือให้การสอนการพยาบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

๘.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก X ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการประจ าทั้งหมด  
๘.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของบุคลากร 
สายวิชาการมีการเพ่ิมพูนทักษะ
ปฏิบัติ ในคลินิก (Faculty 
Practice) 

N/A 100 100 100 100 100 

๘.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูลบุคลากรไป ของวิทยาลัย  
๘.๗ วิธีการประเมินผล : การค านวณร้อยละของบุคลากรที่มีการทักษะปฏิบัติในคลินิก 

(Faculty Practice) ของวิทยาลัย นับตามปีการศึกษา 
๘.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปจ านวนบุคลากรที่มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของ

วิทยาลัยพยาบาล 
๘.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๙ : พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย 
๙.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๙.๑ :  ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาหรืออบรม เพ่ิมข้ึน 
๙.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๙.๓ ค าอธิบาย : ผู้สมัครเข้าศึกษาหรืออบรม หมายถึง ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหรืออบรม 

หลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันเปิดรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่สถาบันก าหนดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
หรือกรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่มีผู้สมัครอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ จากแผน 

๙.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
 

จ านวนหลักสูตรที่มีผู้สมัครเพ่ิมข้ึน   X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

๙.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๙.๑ หลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้า 
ศึกษาหรืออบรม เพ่ิมข้ึน 

N/A 1 1 1 1 1 

๙.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานทะเบียนและประมวลผล 
และงานบริการวิชาการหรือส ารวจ รวบรวมข้อมูลจากระบบการรับสมัครนักศึกษา ระบบการฝึกอบรม 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนผู้สมัครรายหลักสูตร 
๙.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลจากการสมัครรายหลักสูตร 
๙.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๙ : พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย 
๙.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๙.๒ :  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับ 

การอบรม อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ของแผน 
๙.๒ หน่วยวัด : ร้อยละ 
๙.๓ ค าอธิบาย : นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมใหม่ หมายถึง 

ผู้ลงทะเบียนแรกเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ หรือผู้เข้ารับการอบรมใหม่ในหลักสูตรต่างๆ 
ที่สถาบันเปิดรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ที่สถาบันก าหนด  

ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับการอบรม หมายถึง  
จ านวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาใหม่หรือจ านวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาหรือผู้รับการอบรม อย่างน้อยร้อยละ  
๙๐ ของแผน 

๙.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
ขั้นที่ ๑ นับจ านวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาที่ได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐  
 

จ านวนหลักสูตรที่รับนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๙๐   X ๑๐๐ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  

ขั้นที่ ๒ 
 

๙.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของจ านวนหลักสูตร 
ที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับ
การอบรม อย่างน้อย ร้อยละ  
๙๐ ของแผน 

๘๐ ≥๘๐ 
 

≥๘๕ 
 

≥๙๐ 
 

≥๙๕ 
 

≥๙๕ 
 

๙.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานทะเบียนและประมวลผล 
และงานบริการวิชาการ/ส ารวจ รวบรวมข้อมูลจากระบบการรับสมัครนักศึกษา ระบบการฝึกอบรม 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๙.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนผู้สมัครรายหลักสูตร 
๙.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลจากการสมัครรายหลักสูตร 
๙.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๙ : พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย 
๙.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๙.๓ :  จ านวนช่องทางการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 

ที่ดีของวิทยาลัย 
๙.๒ หน่วยวัด : จ านวน 
๙.๓ ค าอธิบาย : การสื่อสารและการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เกิดผลดี 

มีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ อาจประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารหลักส าคัญ      
๕ อย่าง คือ 

๑) การโฆษณา (advertising) 
๒) การส่งเสริมการขาย (sales promotion) 
๓) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (public relations and 

publicity) 
๔) การสื่อสารโดยบุคคล (personal selling) 
๕) การตลาดเจาะตรง (direct marketing) 

๙.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๙.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

จ านวนช่องทางการสื่อสารและ 
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของวิทยาลัย 

N/A ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 

๙.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานบริการวิชาการ/ส ารวจ 
รวบรวมข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์หรือการตลาด 

๙.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมและสรุปการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและการตลาด 
๙.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการตลาด 
๙.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร  
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กลยุทธ์ที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๐.๑ : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
๑๐.๒ หน่วยวัด : ร้อยละ 
๑๐.๓ ค าอธิบาย : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง 

สัดส่วนของนักศึกษา ต่ออาจารย์ 
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ 
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต บัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
ไม่เกินจ านวนเหมาะสม 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
๑) ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต/นักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) คือ 

ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนิสิต/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดทุกร
ายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ 
(หลังสิ้นสุดวันลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาตามระเบียบของสถาบันการศึกษา) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

 

 
๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑๐.๑ สัดสว่นของอาจารย์ต่อ 
นักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า  

N/A ไม่เกิน ๑:๖ ไม่เกิน ๑:๖ ไม่เกิน ๑:๖ ไม่เกิน ๑:๖ ไม่เกิน ๑:๖ 

๑๐.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานทะเบียนและประมวลผลรวบรวมข้อมูล 
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
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๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์/ค านวณจากข้อมูลสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า 

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนของอาจารย์ 
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

๑๐.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร  
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กลยุทธ์ที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๐.2 :  ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุข 
ในการท างานเพิ่มข้ึน 

๑๐.๒ หน่วยวัด : ร้อยละ 
๑๐.๓ ค าอธิบาย : ความสุขในการท างาน หมายถึง 

การที่บุคลากรมีความพึงพอใจในงานและสภาพแวดล้อมของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๘ ประการ ได้แก่ 
ความสุขทางกาย น้ าใจงาม ผ่อนคลาย มีการพัฒนาการทางสมอง มีความศรัทธาทางศาสนาและศีลธรรม 
มีความอิสระทางด้านการเงิน มีครอบครัวที่ดี และสังคมที่ดี ก่อใหเกิดสุขภาวะที่มี ๔ มิติคือกายใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ  

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
 

จ านวนบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน      X ๑๐๐ 
จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมิน  

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑๐.๒ ร้อยละของบุคลากรที่มี 
ผลการประเมินความสุขในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 

N/A ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ 

๑๐.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข 
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์ผลจากระบบ Happinometer และระบบอื่นๆ 

ที่สถาบันก าหนด 
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : ผลการวิเคราะห์การประเมินความสุขในการท างาน   
๑๐.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
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กลยุทธ์ที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้ค่านิยมร่วม 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๐.3 :  ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนต่อจ านวน 
กรอบอัตราก าลัง 

๑๐.๒ หน่วยวัด : ร้อยละ 
๑๐.๓ ค าอธิบาย : กรอบอัตราก าลัง หมายถึง การวางแผนก าลังคน การด าเนินการ 

อย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เก่ียวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่ 
การก าหนดวิธีให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพ 
มาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนาคนเหล่านั้น อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   
ทั้งนี้ เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อจ านวนกรอบอัตรา
ก าลัง 

N/A - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๑๐.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานพัฒนาบุคลากรวางแผน รายงาน 
กรอบอัตราก าลัง 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบการวางแผนอัตราก าลังของแต่ละวิทยาลัยฯ  
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : แผนการบริหารงานบุคลากร   
๑๐.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
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กลยุทธ์ที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๐.๔ :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
๑๐.๒ หน่วยวัด : ระดับคุณภาพ 
๑๐.๓ ค าอธิบาย : คุณภาพการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับคณะ 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ผลการประเมินคุณภาพการ  
ศึกษาระดับหลักสูตร 

ระดับดี ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

๑๐.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                     
ระดับหลักสูตร 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   
๑๐.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

190 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๐.๕ : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
จากสภาการพยาบาล  

๑๐.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๑๐.๓ ค าอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

หมายถึงผลการรับรองตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ส าหรับสถาบั
นที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  ไม่มี อิงตามค าตัดสินของสภาการพยาบาล 

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑๐.๕ ผลการรับรองหลักสูตร 
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
จากสภาการพยาบาล  
 

5 ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี 

๑๐.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
พยาบาลจากสภาการพยาบาล ๕ ป ี

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล :  
รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล ๕ ปี 

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 
จากสภาการพยาบาล ๕ ปี 

๑๐.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร  
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กลยุทธ์ที่ ๑๑ : พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 
๑๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๑.๑ :  วิทยาลัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศได้มาตรฐาน 
๑๑.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๑๑.๓ ค าอธิบาย : มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน มี ๗ 

ด้าน คือ 
๑.ความเร็วของ Internet  

๑.๑ ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ภายในประเทศขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
Mbps และต่างประเทศขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ๕๐ Mbps ภายใน ๕ ปี (สอดคล้องกับนโยบายด้าน ICT) 

๑.๒ ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ระหว่างอาคารไม่น้อยกว่า ๒ Gbps  
๑.๓ ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ภายในอาคาร/ระหว่างชั้นไม่น้อยกว่า ๑ 

Gbps  
๒.Network 

๒.๑ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณในระดับ L๓ ที่รองรับปริมาณสัญญาณไม่น้อยกว่า 
๔๐ Gbps  

๒.๒ ต้องมีการท า VLAN เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และง่ายต่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย 

๓.ความปลอดภัย 
๓.๑ มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (FireWall) ที่รองรับ Throughput ไม่น้อยกว่า 

๑๐ Gbps  
๓.๒ มีการแยก Zone ออกเป็น ๓ ส่วน Internal, External, Server (DMZ) 
๓.๓ ร้อยละของเครื่องลูกข่ายที่มีการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส  
๓.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายต้องมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 

๘๐๐ Mbps และมีระบบจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบศูนย์กลาง (Wireless Controller) 
๔.การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๑ มีการเก็บ Log File ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อยภายใน ๓๐ วัน 

๕.การส ารองข้อมูล และกู้คืน 
๕.๑ มีมาตรการในการกู้คืนข้อมูลภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ในทุกระบบ 

๖.บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารเทศ  
๖.๑ มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงานอย่างน้อย ๒ 

คนต่อหน่วยงาน (หน่วยงาน หมายถึงส านัก คณะ วิทยาลัย) และได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๗. มี Hardware ที่รองรับระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก ทุกระบบ 

๑๑.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด X ๑๐๐ 

มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน มี ๗ ด้าน 
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๑๑.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐานข

องตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑๑.๑ วิทยาลัยมีโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้มาตรฐาน  

N/A มี มี มี มี มี 

๑๑.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
๑๑.๗ วิธีการประเมินผล : การประเมินตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
๑๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานการประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
๑๑.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๑๑ : พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจ 

๑๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๑.๒ :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๑๑.๒ หน่วยวัด :  ระดับ 
๑๑.๓ ค าอธิบาย : 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้  

ระดับที่ ๑ มีระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
๑) ด้านการวิจัย  : 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบ e-Journal  
๒) ด้านการบริหารจัดการ  : (คน-เงิน-ของ) 

ระบบบริหารจัดการประชุม (e-Meeting) ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (PI-Datacenter) 
ระบบบริหารยุทธศาสตร์และก ากับงบประมาณ(SFS) ระบบรายงานผู้บริหาร (EIS) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ระบบบุคลากร (HRP HRD HRM) ระบบบัญชี ๓ มิติ  ระบบ e-
Payment 

๓) ด้านบริหารและบริการการศึกษา 
- ด้านการเรียนการสอน: การใช้ e-learning ในการเรียนการสอน 

มีระบบมัลติมีเดียที่เรียกดูตามความต้องการ (education on demand) มีระบบวิดีโอ ทีวีบนเว็บ 
มีการพัฒนาสื่อการสอนและรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) 
การน าปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอน (AI) 

- ด้านบริหารการศึกษา: ระบบ QA ระบบ Admission ระบบ 
มคอ. ระบบอุดหนุนการศึกษา ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบนิสิตเก่า ระบบกิจการนักศึกษา 

๔) ด้านบริการวิชาการ: การใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Library) การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการทางไกล (e-Training) การสร้างองค์ความรู้ (knowledge 
constructor) ระบบบริการวิชาการ 

๕) ด้านบริการสุขภาพ : 
ระบบสารสนเทศของผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ระบบการให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนผ่าน Internet Mobile Application 
ระบบนัดหมายการให้บริการล่วงหน้า 

ระดับที่ ๒ มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   
ระดับที่ ๓ มีการใช้งานและประมวลผลในระบบ EIS  

      ระดับที่ ๔ มีการประเมินผลความพึงใจของผู้ใช้งานระบบ EIS 
      ระดับที่ ๕ รายงานผลการประเมินเพ่ือน าไปวางแผนปรับปรุง 
ระบบในปีต่อไป  
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ วิธีด าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ 

๑ มีระบบสารสนเทศครบทุกด้าน  ๑ 
๒ มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๑ 
๓ มีการใช้งานและประมวลผลในระบบ EIS ๑ 
๔ มีการประเมินผลความพึงใจของผู้ใช้งานระบบ EIS ๑ 
๕ รายงานผลการประเมินเพ่ือน าไปวางแผนปรับปรุงระบบในปีต่อไป ๑ 

๑๑.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ : ไม่มี 
๑๑.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

ระดับความส าเร็จของการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับ 5 ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

๑๑.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก 
ที่วางไว้บน cloud และ server ของหน่วยงาน 

๑๑.๗ วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบการใช้งานจากระบบสารสนเทศของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

๑๑.๘ เอกสารสนับสนุน :รายงานผลการใช้งานของระบบสารสนเทศของสถาบัน 
พระบรมราชชนก รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน 

๑๑.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๑๒ : ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 

๑๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ๑๒.๑ :  วิทยาลัยมีการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กับการพัฒนานักศึกษา และพันธกิจด้านอ่ืน 

๑๒.๒ หน่วยวัด :  ร้อยละ 
๑๒.๓ ค าอธิบาย : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย หมายถึง 

โครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทยของสถา
บันการศึกษาท่ีด าเนินการ โดยอาจารย์ บุคลากรและ/หรือนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ 
ในการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาและ 
บุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง ให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะ 
ต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ/หรือภูมิปัญญาไทย สามารถน าไปใช้จรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิต 
ประกอบวิชาชีพและเรียนรู้วิธีการจัดการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ 

๑๒.๔ สูตรหรือวิธีการค านวณ :  
วิทยาลัยมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจด้านอ่ืน X ๑๐๐ 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย 

๑๒.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖7 ๒๕๖8 

วิทยาลัยมีการบูรณาการ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ไทย กับการพัฒนานักศึกษา 
และพันธกิจ ด้านอ่ืน 

มี มี มี มี มี มี 

๑๒.๖ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล : งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวบรวมข้อมูลการ 
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจด้านอื่น 

๑๒.๗ วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กับการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจด้านอ่ืน 

๑๒.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
กับการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจด้านอ่ืน 

๑๒.๙ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
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เอกสารอ้างอิง 
 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก   

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗. นนทบุรี : 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๒. 

ส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.  คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาการบริหาร         
จัดการ ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าหรับสว่นราชการระดับกรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), ๒๕๕๓. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘         
ของ สศช. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔).  

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒            
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕).  กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐.  พิมพ์ครั้งที่ 
๒.  

กรุงเทพ : ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒. 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Projects)          

ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี.  
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ภำคผนวก ก 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
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คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

                                   คณะกรรมการด้านจัดท าแผนกลยุทธ์ 

1. นางประไพพิศ    สิงหเสม ที่ปรึกษา 

2. นางธิดารัตน์      สุภานันท์ ประธาน 

3. นางวราณี       สัมฤทธิ์ รองประธาน 

4. นางโสภิต        สุวรรณเวลา กรรมการ 

5. นางญนัท           วอลเตอร์ กรรมการ 

6. นางจิราภรณ์   ชูวงศ์ กรรมการ 

7. นางอัศรีย ์    พิชัยรัตน์ กรรมการ 

8. นางไพจิตร       พุทธรอด กรรมการ 

9. นางสาวรุ่งฤด ี  อุสาหะ กรรมการ 

10. นางวรารัตน์        ทิพย์รัตน์  กรรมการ 

11. นางเบญจวรรณ      ช่วยแก้ว กรรมการ 

12. นางเจียมจิต   โสภณสุขสถิตย์ กรรมการ 

13. นางสุวิมล         มณีโชติ กรรมการ 

14. นางนิตยา         ชีพประสพ กรรมการ 

15. นางดวงแข          รักไทย กรรมการ 

16. นางเพ็ญจันทร์   มณีโชติ กรรมการ 

17. นางนฤมล          เฉ่งไล่ กรรมการ 

18. นางสาวสร้อยสุวรรณ   พลสังข์ กรรมการ 

19. นางจันทร์เพ็ญ     เลิศวนวัฒนา กรรมการ 

20. นางจารุวรรณ     ศุภศรี กรรมการ 

21. นางดวงใจ         สวัสด ี กรรมการ 

22. นายสุริยา        ยอดทอง กรรมการ 

23. นางพรรณปพร          ชุนหบดี กรรมการ 

24. นางสาววรรัตน์   สุขคุ้ม กรรมการ 
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25. นางสาวพัชราภรณ์ ตุลยกุล กรรมการ 

26. นางชุติกาญจน์     แซ่ตั้น กรรมการ 

27. นางนันทยา     เสนีย์ กรรมการ 

28. นางสาวเบญจวรรณ  จันทรซิว กรรมการ 

29. นายจิรานุวัฒน์     ชาญสูงเนิน กรรมการ 

30. นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก กรรมการ 

31. นางสาวอิงหทัย      ด าจุติ กรรมการ 

32. นางสาวกนกพรรณ   พรหมทอง กรรมการ 

33. นางสาวจิณัฐตา ศุภศรี กรรมการ 

34. นางสาววรรณนิศา คงประสม กรรมการ 

35. นางสาวธนภรณ์  ศักดิ์แก้ว กรรมการ 

36. นายพีรวิชญ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 

37. นางสาวญาตา พลประสิทธิ์ กรรมการ 

38. นางสาวอุษมา สิงหเสม กรรมการ 

39. นางสาวนัสมา แดงคง กรรมการ 

40. นางปภาอร ชูหอยทอง กรรมการ 

41. นางสาวกฤติยา ปองอนุสรณ์ กรรมการ 

42. นางสาวประภัสสร  สุขแก้ว กรรมการ 

 43. นางสาวเยาวภา ย้อยแสง กรรมการ 

44. นายอ านวย     สิทธิเม่ง กรรมการ 

45. นางสุดา         สิทธิเม่ง กรรมการ 

46. นางสุมาลี      เจี๊ยวก๊ก กรรมการ 

47. นายมานพ       สิทธิดา กรรมการ 

48. นายสาธิต       ใจทหาร กรรมการ 

49. นายสันทัด   เลิศพลังเวทย์ กรรมการ 

50. นายประยูร   เซ่งหลี กรรมการ 

51. นายวีระ      พานิชกุล กรรมการ 

52. นางเยาวภา   ใจทหาร กรรมการ 
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53. นายธานินทร์   นิ่มโอ่ กรรมการ 

54. นางสุพรรณี       ทองค า กรรมการ 

55. นางนารีรัตน์ สวนแก้ว กรรมการ 

56. นางสาวจิตตินันท์ สมประสงค์ กรรมการ 

57. นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง กรรมการ 

58. นายประสิทธิ์          วัฒนเมธาว ี กรรมการ 

59. นางสาวนิศารัตน์      พรมเพ็ชร กรรมการ 

60. นายปัญญา            หนูเอียด กรรมการ 

61. นางสาวมรกต   เรืองจิรัษเฐียร กรรมการ 

62. นายสมปอง             สุขสง กรรมการ 

63. นางโสภา               หยังหลัง กรรมการ 

64. นางกิ่งแก้ว ภัตศร ี กรรมการ 

65. นางสาวสุภาวดี       เพียรดี กรรมการ 

66. นางพิไลพร         สิงห์โค กรรมการ 

67. นางสาวจิราภรณ์ ชูสิงห์ กรรมการ 

68. นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร กรรมการ 

69. นางอรอุมา       นาทุ่งนุ้ย กรรมการ 

70. นายปรมินทร์      วงศ์นุรักษ์ กรรมการ 

71. นายยุทธภูม ิ  ศิวคุณารักษ์ กรรมการ 

72. นางสาวฐิตาภา แท่งทอง กรรมการ 

73. นางสาวอรวรรณ พงศ์สุวรรณ กรรมการ 

74. นางสาวแสงรวี      เจือกโว้น   กรรมการ 

75. นางชุติมา            ซ่อนกลิ่น กรรมการ 

76. นางจิรัญญา        จันทนา กรรมการ 

77. นางชลลดา อินวัน กรรมการ 

78. นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์ กรรมการ 

79.  นางสาวสุลักขณา จันทร์ย่อง กรรมการ 

80. นางสาววันเพ็ญ ใหม่สุด กรรมการ 
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81. นางสาวอุดมสิน บุญคอย กรรมการ 

82. นางสาวกรรณิการ์ วิจารย์ กรรมการ 

83. นางสาลิณ ี รองเมือง กรรมการ 

84. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บุญสุด กรรมการ 

85. นายศักดิ์ดา เซ็นซูลี กรรมการ 

86. นางนันทิกา แสงเริญกุล กรรมการ 

87. นางณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์ กรรมการ 

88. นายสนใจ สงขาว กรรมการ 

89. นายธีระพัฒน์ หมื่นบาล กรรมการ 

90. นางสาวนุชดาว เมืองแก้ว กรรมการ 

91. นางกิ่งแก้ว ส่งแสง กรรมการ 

92. นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล กรรมการและเลขานุการ 

    
 

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าระบบและกลไกของหน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (งานแผน) ของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรัง เชื่อมโยงกับคณะพยาบาลศาสตร์  
2. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. ถ่ายทอดก ากับติดตามการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนงานและโครงการต่างๆ ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และถ่ายทอดแผนงานสู่แต่ละฝ่าย รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัด
และประเมินผลแผนและโครงการ 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง  

5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ภำคผนวก ข 
 

ระบบและกลไกกำรจัดท ำแผนและกำรแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
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ระบบและกลไกกำรจัดท ำแผนและกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

ขั้นตอน กระบวนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์วงรอบปีที่ผ่านมา 
 

พ.ย. คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 จัดท าร่างแผนกลยุทธ์ 
1.วิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาของ
วิทยาลัย 
2.วิเคราะห์จุดยืนการพัฒนาและ
การประเมินศักยภาพทาง
ยุทธศาสตร์ 
3.ก าหนดจุดยืนการพัฒนากลยุทธ์ 
4.การประเมินศักยภาพทาง
ยุทธศาสตร์ 
5.การก าหนดทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
6.การก าหนดยุทธศาสตร์จัดท า
แผนที่ยุทธศาสตร์ 
7.การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ 
8.จัดท าความเชื่อมโยงกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
9.จัดท าร่างการประเมินผลส าเร็จ
ของแผน (KPI template) 

พ.ย. ฝ่ายบริหาร 
หน่วยยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 
 

หน่วยยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ เสนอร่างแผนกลยุทธ์ เข้า
รับการพิจารณาจาคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 

พ.ย. หัวหน้าหน่วย
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

ก าหนด/จัดท าแผน 

จัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 
ของวิทยาลัยฯ 

เร่ิมตน้ 

A 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนกล
ยุทธ์พิจารณา 
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ขั้นตอน กระบวนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 จัดท ารูปเล่มร่างแผนกลยุทธ์เสนอ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

พ.ย. หัวหน้าหน่วย
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร น า
แผนกลยุทธ์ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 

พ.ย. รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พ.ย. รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร 

 1.ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ทุกไตรมาส 
2.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ครึ่งวงรอบเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแผนกลยุทธ์กลางปี (ถ้ามี)  
3.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าหรือปรับแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 
มี.ค. 
มิ.ย. 
ก.ย. 

หัวหน้าหน่วย
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

A 

หน่วยยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ จัดท า

รูปเล่ม 

การพิจารณาของ
คณะ

กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ 

ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน 

B 
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ขั้นตอน กระบวนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา วงรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 
 
 

เม.ย. 
ก.ย. 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

 หน่วยยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพแจ้งผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 
ก.ย. 

หน่วยยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

พิจารณาผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
และการพิจารณา
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริการ
วิทยาลัย 

ส้ินสุด 
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ภำคผนวก ค 

ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง คณะพยำบำลศำสตร์ 
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ตำรำงควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง  
กับแผนยุทธศำสตร์คณะพยำบำลศำสตร์ 

 
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังคนทางการพยาบาล เพ่ือ
ชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นน าในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 

ปณิธำน (Determination) ปณิธำน (Determination) 
ปัญญำของชุมชน เพื่อสุขภำพ  

พันธกิจ (Mission) พันธกิจ (Mission) 
1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐ 
2.วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชน 
4.ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  
2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
4. ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและ
ให้บริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภำวะชุมชน 
เป้าประสงค์ 
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐาน
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริการจัดการสุขภาวะชุมชน
อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและ
ได้มาตรฐานอาเซียน 
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
3.พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและ
ให้บริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภำวะชุมชน 
เป้าประสงค์ 
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และได้มาตรฐานสากล 
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน 
3.พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ เพื่อพัฒนำ
สุขภำวะชุมชนและสังคมอำเซียน 
เป้าประสงค์ 
2.มีผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
4.เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ เพื่อพัฒนำสุข
ภำวะชุมชนและสังคมอำเซียน 
เป้าประสงค์ 
2.มีผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
4.เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ 
และ นานาชาติ 
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คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
5.เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
6.พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

5.เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
6.พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยกำรสำนพลังของทุก
ภำคส่วนเพื่อสุขภำวะชุมชน ประเทศ และอำเซียนอย่ำงย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
3.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
7.พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ
และอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำค
ส่วนเพื่อสุขภำวะชุมชน ประเทศ และอำเซียนอย่ำงยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
3.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
7. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ 
4.เป็นสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
8.ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
9.พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
10.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม    
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ 
4.เป็นสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
8.ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
9.พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
10.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้ค่านิยมร่วม       
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
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คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ 
11.พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงานตาม
พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ 
11.พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้ตอบสนองการด าเนินงาน         
ตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
เป้าประสงค์ 
6.บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 
กลยุทธ์ 
12.ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นไทยของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
เป้าประสงค์ 
6.บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 
กลยุทธ์ 
12.ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตส านึกของความเป็นไทยของอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 
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ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องของกลยุทธ์และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและให้บรกิำรด้วยหัว
ใจควำมเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภำวะชุมชน 
เป้าประสงค ์
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคณุภาพไดม้าตรฐานสากลและมสีมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริการจัดการสุขภาวะชุมชนอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและให้บรกิำร
ด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภำวะชมุชน 
เป้าประสงค ์
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคณุภาพไดม้าตรฐานสากลและมสีมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ และมสีมรรถนะด้านการบริการจดัการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 
1.พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศ
และได้มาตรฐาน
อาเซียน 
 

1.1 จ านวนหลักสูตรทีไ่ดร้ับการ
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและ
ได้รับการอนุมัตจิากสภาสถาบัน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
1.2 จ านวนวิทยาลัยที่น า
หลักสตูรไปใช้ได้รับการรบัรอง
มาตรฐานตามระบบ AUN-QA 

30 
 
 
 

N/A 

30 
 
 
 
- 

30 
 
 
 
- 

30 
 
 
 
- 

30 
 
 
 

1 

30 
 
 
 

5 

1.พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของ ระบบ
สุขภาพของ ประเทศ
และได้ 
มาตรฐานสากล 
 

๑. ๑ จ านวนหลักสตูร
ที่ได้รับการ เห็นชอบ 
จากสภาวิชาชีพและ
ได้รับการ อนุมัติ จาก
สภาสถาบันภายใน
เวลา ท่ีก าหนด 
๑.๒ จ านวนหลักสูตร
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานตามระบบ 
AUN-QA 

1 
 
 
 
 
 

N/A 

1 
 
 
 
 
 
- 

1 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 

1 

30 
 
 
 
 
 

1 

 1.3 จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ระบบสุขภาพของประเทศ 
1.3.1 ระดับปริญญตร ี

1 30 30 30 30 30  1.3 จ านวนหลักสูตร
ที่ตอบสนอง ต่อความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศ
ระดับปริญญาตรี  
 
 
 

1 1 1 1 1 1 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

 1.4 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศและ
อาเซียน 
1.4.1 ระดับปริญญาตร ี

1 
 
 

- - - 1 -         

 1.3 จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของระบบสุขภาพของประเทศ 
1.3.2 ระดับบณัฑิตศึกษา 
1.4 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศและ
อาเซียน 
1.4.2 ระดับบณัฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 

 1.3 จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนอง ต่อความต้องการ
ของระบบสุขภาพของ
ประเทศระดับปริญญาตร ี
1.3.2 ระดับบณัฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและให้บรกิำรด้วยหัว
ใจควำมเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภำวะชุมชน 
เป้าประสงค ์
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคณุภาพไดม้าตรฐานสากลและมสีมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และมสีมรรถนะด้านการบริการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและให้บรกิำรด้วยหัว
ใจควำมเป็นมนุษย์ เพ่ือสุขภำวะชุมชน 
เป้าประสงค ์
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคณุภาพไดม้าตรฐานสากลและมสีมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และมสีมรรถนะด้านการบริการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 
2.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพ สมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
การให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
และการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน 

2.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษมากกว่าระดบั 
Upper intermediate 

N/A 20 30 40 50 60 2.พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
มีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพ สมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม การ
ให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
และการบริหาร
จัดการสุขภาวะ
ชุมชน 

๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษมากกว่า ระดับ 
upper intermediate 

N/A 100 100 100 100 100 

2.2 ร้อยละของนักศึกษามี
ผลงานสร้างสรรค์นวตักรรม
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

N/A 1 2 2 3 3 ๒.๒ ร้อยละของนักศึกษามี
ผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัลใน ระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

N/A ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

 2.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ด้านการบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ในระดับดีมาก  

N/A 10 20 30 40 50  ๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่มีผลการประเมิน
ด้านการบริการด้วย หัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ในระดับดี
มาก 

N/A 20 30 40 50 60 

 2.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการ
สุขภาวะชุมชนในระดับดมีาก 
 

N/A 10 20 30 40 50  ๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการ
สุขภาวะชุมชนในระดับดมีาก 

N/A ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

3.พัฒนาอาจารย์ให้
มีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตรงตาม
สาขาท่ีเปิดการเรียนการสอน 

N/A 4 10 12 14 16 ๓. พัฒนา
อาจารย์ ให้มี
สมรรถนะการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริม
การเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิ ปรญิญาเอกตรงตาม
สาขา ที่เปิดการ เรียนการสอน 

N/A ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

216 
 

 
คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรสรำ้งองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ เพ่ือพัฒนำสุขภำวะชุมชน
และสังคมอำเซียน 
เป้าประสงค ์
2.มผีลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรสรำ้งองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ เพ่ือพัฒนำสุขภำวะชุมชน
และสังคมอำเซียน 
เป้าประสงค ์
2.มผีลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีมีคณุภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 
4.เร่งรัดการผลิต 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.1 จ านวนผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

N/A 20 20 20 40 40 4.เร่งรัดการผลิต 
เผยแพร่ผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพใ
นระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

๔.๑ จ านวนผลงานวิจยัและ 
ผลงาน วิชาการที่ตีพิมพ์ใน 
วารสารระดับนานาชาต ิ

N/A 1 1 1 1 1 

4.2 จ านวนนวัตกรรม
ของอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัลระดับชาติหรือ
อาเซียน 
 
 
 

N/A 1 2 2 2 2 ๔.๒ จ านวนนวตักรรมของ 
อาจารย์ ที่ได้รับรางวัล 
ระดับชาตหิรืออาเซยีน 
 

N/A 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

217 
 

คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

4.เร่งรัดการผลิต 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน
หรือสังคมอาเซียน 

N/A 30 30 40 40 50 4.เร่งรัดการ
ผลิต เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๔.๓ ร้อยละของ 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรือน
วัตกรรมที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ในการ 
พัฒนาสุขภาวะของ 
ชุมชนหรือสังคม 
อาเซียน 

N/A ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ 

4.4 จ านวนผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับ
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  

1 1 1 1 2 2  ๔.๔ จ านวนผลงาน 
วิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมทีไ่ดร้ับ 
สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

4.5 จ านวนผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขน าไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายหรือ
พัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

N/A 0 1  1 1  ๔.๕ จ านวนผลงาน 
วิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่กระท
รวงสาธารณสุข 
น าไปใช้ใน 
การก าหนด 
นโยบายหรือ 
พัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ 

N/A ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

5.เร่งรัดการสรา้ง
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อแสวงหา
ทุนจากภายนอก 
 

5.สดัส่วนของเงินวิจัย
ภายนอกต่อทุนวิจัย
ภายใน 

N/A 10:9
0 

15:8
5 

20:8
0 

25:75 30:70 5.เร่งรัดการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
เพื่อแสวงหาทุน
จากภายนอก 
 

๕. สัดส่วนของเงิน 
วิจัยภายนอก 
ต่อทุนวิจัยภายใน 

N/A ๑๐: 
๙๐ 

๑๕: 
๘๕ 

๒๐: 
๘๐ 

๒๕: 
๗๕ 

๓๐: 
๗๐ 

6.พัฒนาความ
ร่วมมือการผลติผล
งานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และ
นวัตกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6. จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมที่ท าร่วมกับ
มหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานในประเทศ 

N/A 5 5 5 5 5 6.พัฒนาความ
ร่วมมือการ
ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรม
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอกท้ังใน
และ
ต่างประเทศ 

๖. จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ท า 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานในต่าง
ประเทศ 
 
 
 

N/A 1 1 1 1 1 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วน
เพ่ือสุขภำวะชมุชน ประเทศ และอำเซียนอย่ำงย่ังยืน 
เป้าประสงค ์
3.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ไดร้ับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชมุชน 
ประเทศ และอำเซียนอย่ำงย่ังยืน 
เป้าประสงค ์
3.เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ไดร้ับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 
7.พัฒนา
ศูนย์บริการ
วิชาการให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ระบบสุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน 

7.1 จ านวนศูนย์ฝึกอบรม
ด้านวิชาการ/วิชาชีพท่ีมี
ความเป็นเลิศด้านการ
บริการวิชาการ 

N/A 0 1 2 4 5 ๗. พัฒนา
ศูนย์บริการ 
วิชาการให้
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน 

๗.๑ จ านวนศูนย์ฝึกอบรมด้าน 
วิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้าน 
การบริการวิชาการ 

N/A 1 1 1 1 1 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

7.พัฒนาศูนย์บริการ
วิชาการให้
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของประเทศ
และอาเซยีน 

7.2 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ใหม่ท่ีได้มาตรฐานและตอบสนอง
ความต้องการระบบสุขภาพของ
ระดับชาตหิรืออาเซยีน 

N/A 0 5 5 5 5 ๗. พัฒนาศูนย์บริการ 
วิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของ
ระบบสุขภาพของ
ประเทศและอาเซียน 

๗.๒ จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมใหม่ ท่ีได้
มาตรฐานและ
ตอบสนองความ
ต้องการระบบ
สุขภาพของ
ระดับชาตหิรือ 
อาเซียน 

N/A 1 1 1 1 1 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

7.พัฒนา
ศูนย์บริการ
วิชาการให้
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน 

7.3 จ านวนชุมชนเขม้แข็ง
ที่มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนและผลลัพธ์ที่
ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 
 

N/A 30 30 30 30 30 ๗. พัฒนา
ศูนย์บริการ 
วิชาการให้
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน 

๗.๓ จ านวนชุมขนเข้มแข็งท่ีมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ 
ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ 
ชุมชน สังคม 

N/A 1 1 1 1 1 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำมหลกั 
ธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค ์
4.เป็นสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำมหลกั 
ธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค ์
4.เป็นสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 
8.ยกระดับความ
เชี่ยวชาญของ
คณาจารย์ให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ
และอาเซยีน 

8.1 ร้อยละของจ านวนอาจารย์
ในคณะพยาบาลฯที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ (รวม ผศ รศ และศ. 
ต่ออาจารย์ทั้งหมด) 

N/A 5 15 30 45 60 8.ยกระดับ
ความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารย์
ให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาติ
และอาเซยีน 

๘.๑ ร้อยละของจ านวน 
อาจารย์ในวิทยาลยั 
มีต าแหน่งทางวิชาการ  

N/A - ๑๕ ๓๐ ๔๕ 100 

8.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ ท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก ใน
ภาพรวมของคณะพยาบาล 

N/A 20 25 30 35 40 ๘.๒ ร้อยละของบุคลากร 
สายวิชาการ ท่ีมีคณุวุฒิ 
ป.เอก  ในภาพรวมของ
วิทยาลัย 

N/A 40 40 40 40 40 

8.3 ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการมีการเพิม่พูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก (Faculty 
Practice) 

N/A - 70 80 90 100 ๘.๓ ร้อยละของบุคลากร 
สายวิชาการ 
มีการเพิ่มพูน 
ทักษะปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 

N/A 100 100 100 100 100 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

9.พัฒนาการ
สื่อสารและ
การตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของคณะ 
 

9.1 ร้อยละของหลักสตูร
ที่มีผู้สมัครเขา้ศึกษาหรือ
อบรม เพิ่มขึ้น 

N/A 10 10 10 10 10 9.พัฒนาการ
สื่อสารและ
การตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของคณะ 
 

๙.๑ หลักสตูรที่มผีู้สมัครเข้าศึกษา 
หรืออบรม เพิ่มขึ้น 

N/A 1 1 1 1 1 

9.2 ร้อยละของจ านวน
หลักสตูรที่รับนักศึกษา
ใหม่หรือผูเ้ข้ารับการ
อบรมอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของแผน 

N/A ≥80 ≥85 ≥90 ≥95 ≥95 ๙.๒ ร้อยละของจ านวนหลักสตูร 
ที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารบัการ 
อบรม อย่างน้อย ร้อยละ  ๙๐ 
ของแผน 

N/A ≥ 
๘๐ 

≥ 
๘๕ 

≥ 
๙๐ 

≥ 
๙๕ 

≥ 
๙๕ 

9.3 จ านวนช่องทางการ
สื่อสารและการตลาดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
คณะ 

N/A 2 3 4 5 5 ๙.๓ จ านวนช่องทางการสื่อสารและ 
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีอง
วิทยาลัย 

N/A ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

10.พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้
ค่านิยมร่วมและ  
อัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

10.1 ร้อยละของวิทยาลยัที่มี
สัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่
เกิน 1:6  

N/A 70 75 80 90 100 10.พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการใหเ้ป็น
องค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้ค่านิยมร่วม
และ  
อัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

๑๐.๑ สดัส่วนของ
อาจารย์ต่อ
นักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเท่า  

N/A ไม่
เกิน 
๑:๖ 

ไม่
เกิน 
๑:๖ 

ไม่
เกิน 
๑:๖ 

ไม่
เกิน 
๑:๖ 

ไม่
เกิน 
๑:๖ 

10.2 ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนต่อ
จ านวนกรอบอัตราก าลัง 

N/A - 70 75 80 85 ๑๐.๒ ร้อยละของ
บุคลากรที่มผีลการ 
ประเมินความสุข
ในการท างาน
เพิ่มขึ้น 

N/A ๖๒ ๖๔ ๖๖ ๖๘ ๗๐ 

10.3 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินความสุขในการ
ท างานในระดับดีขึ้นไป 

N/A 50 55 60 65 70 ๑๐.๓ ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร 
สายสนบัสนุนต่อ
จ านวนกรอบอัตรา 
ก าลัง 

N/A - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

10.4 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะ 

N/A ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 
 

 

๑๐.๔ ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสตูร 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดขีึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

ระดับ
ดีขึ้น
ไป 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 

10.พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้
ค่านิยมร่วมและ  
อัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

10.5 ร้อยละผลการรับรอง
หลักสตูรของสถาบัน การศึกษา
พยาบาลจากสภาการพยาบาล 
5 ป ี

N/A ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
85 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
95 

10.พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
ภายใต้ค่านิยมร่วม
และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

๑๐.๕ ผลการ
รับรองหลักสูตรของ 
สถาบัน การศึกษา
พยาบาลจาก สภา
การพยาบาล  

5 ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี ๕ ปี 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล 
เป้าประสงค ์
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล 
เป้าประสงค ์
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 
11.พัฒนาศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ให้
ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
พันธกิจ 

11.1 ร้อยละของคณะและ
วิทยาลัยในสังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์มีโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้มาตรฐาน 

N/A 80 100 100 100 100 ๑๑.  พัฒนาศูนย์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ให้ 
ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม
พันธกิจ 
 

๑๑.๑ วิทยาลยัมี
โครงสร้าง พ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้
มาตรฐาน  

N/A มี มี มี ม ี มี 

11.2 ระดับความส าเร็จ
ของ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

N/A ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

๑๑.๒ ระดับ
ความส าเร็จของการ 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
การ ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ระดับ 
5 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 
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คณะพยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
เป้าประสงค ์
6.บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
เป้าประสงค ์
6.บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 63 64 65 66 67 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด Base 64 65 66 67 68 
12.ส่งเสริมความ
ตระหนักและ
แสดงออกถึง
จิตส านึกของความ
เป็นไทยของอาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษา 

12.1 ร้อยละของวิทยาลยัที่มี
การบูรณาการศลิปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาไทยกับการพัฒนา
นักศึกษา และพันธกิจด้านอื่น 

N/A 70 75 80 85 90 ๑๒. ส่งเสริมความ 
ตระหนักและแสดง 
ออกถึงจิตส านกึของ
ความเป็นไทยของ 
อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 

๑๒.๑ วิทยาลยัมี
การบูรณาการ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย กับการ
พัฒนานักศึกษา และ
พันธกิจ ด้านอื่น 

มี มี มี ม ี มี มี 
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ภำคผนวก ง 
แบบฟอร์มกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนกลยุทธ์ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง
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แบบฟอร์มกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

 
แบบที่ 1 แบบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ภายในแผนพัฒนา 5 ปี 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ก าหนดการรายงานภายในเดือนสิงหาคม ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน...................................................... 
 
 
ส่วนที่ 2 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2568 

ประเด็นยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

๒. การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนา
สุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 

          

๓. การพัฒนาการให้บริการวิชาการ
ด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วน
เพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และ
อาเซียนอย่างยั่งยืน 

          

๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

          

๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

          

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

          

รวม           
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564/2565/2566/2567/2568 
ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน

โครงกำรที่
เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่ยัง
ไม่ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวน
โครงกำรที่

มีกำร
เพิ่มเติม 

จ ำนวน
โครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1.การผลิตบัณฑติ
พยาบาลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและ
ให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ เพื่อสุขภาวะ
ชุมชน 

      

๒. การสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน
และสังคมอาเซียน 

      

๓. การพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการด้วย
การสานพลังของทุก
ภาคส่วนเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน ประเทศ และ
อาเซียนอย่างยั่งยืน 

      

๔. การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

      

๕. การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล 

      

๖. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

      

รวม       
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ส่วนที่ 4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกลยุทธ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564/2565/2566/2567/2568 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เงินงบประมำณ เงินรำยได้ รวม 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ  

1.การผลิตบัณฑติพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน 

     

๒. การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม
อาเซียน 

     

๓. การพัฒนาการให้บริการ
วิชาการด้วยการสานพลังของ
ทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน 
ประเทศ และอาเซียนอย่าง
ยั่งยืน 

     

๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

     

๕. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

     

๖. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 

     

รวม      
ตอนที่ 4 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินตำมแผนกลยุทธ์   
พ.ศ. 2564/2565/2566/2567/2568 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง ที่ก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 1 ครั้ง 
ภำยในเดือนสิงหำคม ก่อนสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................................................. 
 
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ                 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564/2565/2566/2567/2568  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฎอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

1.การผลิตบัณฑติพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เพื่อสุขภาวะชุมชน 

  

๒. การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนา
สุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 

  

๓. การพัฒนาการให้บริการ
วิชาการด้วยการสานพลังของทุก
ภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน 
ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน 

  

๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

  

๕. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

  

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

  

รวม   
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ตำมตัวชี้วัดในปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2568 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน 
เป้าประสงค์  
๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุ
ษย์ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๑.พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาท่ีตอบ 
สนองความต้องการข
อง ระบบสุขภาพของ 
ประเทศและได้ 
มาตรฐานสากล 

๑. ๑ จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ 
เห็นชอบ จากสภาวิชาชีพและได้รับการ 
อนุมัติ จากสภาสถาบันภายในเวลา 
ที่ก าหนด 

1      

๑.๒ จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานตามระบบ AUN-QA 

N/A      

๑.๓ จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของระบบสุขภาพ  
ของประเทศระดับปริญญาตรี  

1      

๑.๓.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา N/A      
๒. พัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ สมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม
การให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
และการบริหาร 
จัดการสุขภาวะ 
ชุมชน 

๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมากกว่า 
ระดับ upper intermediate 

N/A      

๒.๒ ร้อยละของนักศึกษามีผลงาน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลใน 
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

N/A      

๒.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินด้านการบริการด้วย 
หัวใจความ เป็นมนุษย์ในระดับดีมาก 

N/A      

๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีมาก 

N/A      

๓. พัฒนาอาจารย์ 
ให้มีสมรรถนะการจัด
การเรียนการสอนที่ส่
งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

๓.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกตรงตามสาขา 
ที่เปิดการเรียนการสอน 

N/A      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
๒. มีผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังค
มอาเซียน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๔. เร่งรัดการผลิต 
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

๔.๑ จ านวนผลงานวิจัยและผลงาน 
วิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานา 
ชาติ 

N/A      

๔.๒ จ านวนนวัตกรรมของอาจารย์ 
ที่ได้รับ รางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 
 

N/A 
 

     

๔.๓ ร้อยละของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของ 
ชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

N/A      

๔.๔ จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ได้รับ สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

๑      

๔.๕ จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข 
น าไปใช้ใน การก าหนดนโยบายหรือ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

N/A      

๕. เร่งรัดการสร้าง 
เครือข่ายความร่วม 
มือเพ่ือแสวงหาทุน 
จากภายนอก 

๕. สัดส่วนของเงินวิจัยภายนอก 
ต่อทุนวิจัยภายใน 

N/A      

๖. พัฒนาความ 
ร่วมมือการผลิต 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ 
นวัตกรรมร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก 
ทั้งในและต่าง 
ประเทศ 

๖. จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
 
 

N/A      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน 
ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์ 
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๗. พัฒนาศูนย์บริการ 
วิชาการให้ตอบสนอง
ความต้องการของระ
บบสุขภาพของประเ
ทศและอาเซียน 

๗.๑ จ านวนศูนย์ฝึกอบรมด้าน 
วิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้าน 
การบริการวิชาการ 

N/A      

๗.๒ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ 
ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้อง
การระบบสุขภาพของระดับชาติหรือ 
อาเซียน 

N/A      

๗.๓ จ านวนชุมขนเข้มแข็งท่ีมุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลลัพธ์ 
ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ 
ชุมชน สังคม 

N/A      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base 64 65 66 67 68 
๘. ยกระดับความ 
เชี่ยวชาญของ 
คณาจารย์ให้เป็นที่ 
ยอมรับในระดับชาติ
และอาเซียน 
 

๘.๑ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ใน 
วิทยาลัย มีต าแหน่งทางวิชาการ  

N/A      

๘.๒ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของ
วิทยาลัย 

N/A      

๘.๓ ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
มีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) 

N/A      

๙. พัฒนาการสื่อสาร 
และการตลาดเพ่ือ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีข
องคณะ 

๙.๑ หลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าศึกษา 
หรืออบรม เพ่ิมขึ้น 

N/A      

๙.๒ ร้อยละของจ านวนหลักสูตร 
ที่รับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้ารับการ 
อบรม อย่างน้อย ร้อยละ  ๙๐ ของแผน 

N/A      

๙.๓ จ านวนช่องทางการสื่อสารและ 
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
วิทยาลัย 

N/A      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๔. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 
๑๐. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 
ให้เป็นองค์กร 
สมรรถนะสูงภายใต้ 
ค่านิยมร่วมและ 
อัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๐.๑ สัดสว่นของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า  

N/A      

๑๐.๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ 
ประเมินความสุขในการท างานเพิ่มขึ้น 

N/A      

๑๐.๓ ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
สายสนับสนุนต่อจ านวนกรอบอัตรา 
ก าลัง 

N/A      

๑๐.๔ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

ระดับ
ดี 

     

๑๐.๕ ผลการรับรองหลักสูตรของ 
สถาบัน การศึกษาพยาบาลจาก 
สภาการพยาบาล  

5 ปี      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 
๑๑.  พัฒนาศูนย์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ให้ 

ตอบสนองการด าเนิน

งานตามพันธกิจ 

๑๑.๑ วิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้มาตรฐาน  

N/A      

๑๑.๒ ระดับความส าเร็จของการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ระดับ 

5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖. การท ำนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
เป้าประสงค์ 
๖. บุคลากรในองค์กรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด Base ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖8 
๑๒. ส่งเสริมความ 

ตระหนักและแสดง 

ออกถึงจิตส านึกของ

ความเป็นไทยของ 

อาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา 

๑๒.๑ วิทยาลัยมีการบูรณาการ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

กับการพัฒนานักศึกษา และพันธกิจ 

ด้านอื่น 

มี      

 
 
 

 
 
 
 
 




