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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 



ก 
 

คํานํา 
 

แผนยุทธศาสตร  5 ป ( งบประมาณ 2554-2558 ) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน              
จัดทําขึ้นโดยการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ  ซ่ึงไดรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน จากการประชุมปฏิบัติการ 2 โครงการคือประชุม
ปฏิบัติการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ การจัดทําแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554 -2558  และการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลง
เกณฑตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอ และจากการประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อมุงสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง โดยมี ดร.ณัชสฎา  ทีฑเสถียร เปนวิทยากร หลังจากน้ัน  
หลังจากน้ันไดมีการปรับปรุงหลายครั้งและรวมกันพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมบุคลากร
ประจําเดือน  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไดอนุมัติใชแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2554-2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 6 / 2554 วันที่  11 เมษายน 2554 และทุกภาค ฝายไดนําแผนยุทธศาสตรไปปรับปรุงแผนยอยเปน
แผนปฏิบัติการประจําป 2554  หลังจากดําเนินงานไปแลวมีการสรุปผลการดําเนินงานและประชุมรวมกันในการ
ปรับปรุง  ทบทวนแผนยุทธศาสตรพรอมวิเคราะหความสอดคลองของแผน วิสัยทัศน  พันธกิจ วิทยาลัยกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ แผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก  แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข               
พรบ.การศึกษาแหงชาติ เปนตน  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร กลยุทธ   และกําหนดคาเปาหมายองคกรใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันในวันที่ 30 กันยายน 2554 โดย
ที่ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยไดอนุมัติใชแผนยุทธศาสตรฉบับปรับปรุงครั้งที่1 วันที่ 30 กันยายน 2554 ในการ
ประชุมครั้งที่  2 / 2555 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 

ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากร ของวิทยาลัยฯทุกคนที่รวมแรงรวมใจกันทําใหแผนกลยุทธฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2554   สําเร็จและนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 
 
 
         งานนโยบายและแผน 
       ฝายบริหาร ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ 
          30 กันยายน  2554 
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- พันธกิจ           1 

- วัตถุประสงค           1 
- นโยบาย           2 
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค         2 

- จรรยาบรรณครูวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน      3 
- นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน       3 

- ประกาศเรื่อง มาตรจรรยาบรรณครูของอาจารยประจํา วพบ.ขอนแกน     4 
- คุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู       5 
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พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542         20  
สรุปสาระสําคัญของกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565    26 
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ตารางแสดงความสอดคลองปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ กับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10     36 
วิเคราะหความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจของ วพบ.ขอนแกน กับ กระทรวงสาธารณสุข   42 
แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด          43 
การวิเคราะหความตองการทางยุทธศาสตร           44 
ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร (SWOT)                                 49 
จุดยืนทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน การแจกแจงและนิยามวิสัยทัศน      57 
ยุทธศาสตรวพบ.ขอนแกนป 2554-2558  ปรับ30 กันยายน 2554      60 
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ขอมูลทั่วไปวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ
โรงเรียนผดุงครรภอนามัยขอนแกน สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 วิทยาลัยฯ ไดเปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2505 รวมระยะเวลาเปดดําเนินการจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 
2555) 50 ป  หลักสูตรที่เปดสอนในป พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2539 คือ หลักสูตรผดุงครรภอนามัย  หลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน 
(ผดุงครรภอนามัย) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ ระดับตน และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรระดับตน  วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรในปการศึกษา 2504 และหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต (ตอเน่ือง 2 ป) เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงหลักสูตร ในปการศึกษา 2543 
ตอมาในปการศึกษา 2544 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปน
สถาบันสมทบจึงไดเปล่ียนแปลงชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต                 
(ตอเน่ือง 2 ป)  ซ่ึงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง 2 ป) วิทยาลัยไดเปดสอนระหวางปการศึกษา 2543 ถึง ป
การศึกษา 2550 รวมทั้งส้ิน 8 รุน ปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  1 หลักสูตร วิทยาลัยฯ ตั้งอยู
เลขที่ 354 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40000 โทรศัพท 0-43423210-1  
โทรสาร 0-43423212  www.bcnkk.ac.th 
 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุงเนนการผลิตพยาบาลที่
มีคุณลักษณะที่ครบถวนทั้งดานความรู ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีการศึกษาอยางตอเน่ือง และสามารถทํางาน
รวมกับชุมชนไดเปนอยางดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอยางเต็มศักยภาพ เนนการคนควาวิจัย
เพื่อใหไดความรูใหมนํามาใช สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรูใหมกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรดลงสังคมใหพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศนของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน 
(สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน หมายถึง  1. บัณฑิตมีสมรรถนะสูงเปนมืออาชีพ  2. องคความรูและนวัตกรรมนําสู
การเสริมสรางสังคมอุดมปญญาสุขภาวะที่ยั่งยืน  3. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปนเลิศ ดังรายละเอียดในการแจกแจงและ
นิยามวิสัยทัศน หนา 50) 
 
พันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

1. ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดานสุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

2. สรางองคความรู นวัตกรรมและบริการวิชาการแกสังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ 

3. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการพยาบาลที่เขมแข็ง 
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วัตถุประสงค 
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติ และสมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
2. พัฒนาบุคลากรทั้งกอนประจําการและภายหลังประจําการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถใหรูเทาทันสังคมโลกที่

เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง 
3. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อแสวงหาความรู รูปแบบ วิธีการ และองคความรูใหมในการพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยาง

ตอเน่ือง 
4. ใหบริการแกชุมชนและสังคมดานวิชาการการเผยแพรความรู เปนที่ปรึกษาและบริการวิชาการแกสังคม 
5. กระตุน สนับสนุน สรางคุณคา และเปนแบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
นโยบายวิทยาลัยฯ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองความตองการของสังคม 
3. พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคนควาวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนําผลมาพฒันางาน 
5. ใหความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิรูปสุขภาพ 
6. เผยแพรความรูและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก 
7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8. นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน 
9. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
10. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริหารงานแบบมีสวนรวมและโปรงใส 
11. สรางบรรยากาศการทํางานใหมีความสุข ความสามัคคี และคานิยมรวม 
12. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู  

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

1. มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ 
2. มีความสุขุมรอบคอบ ซ่ือสัตย ตัดสินใจด ี
3. มีคุณธรรมความรับผิดชอบติ่วิชาชีพ ตอสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม 
4. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
5. เปนผูมีความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ 
6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีตามครรลองของสังคมไทย 
7. ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
8. มีความสามารถใชทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคม ไดแก การใชภาษาไทยดีและใชภาษาสากลได รวมทั้งใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
9. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
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จรรยาบรรณวิชาชีพครูของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
 
ความเหมาย :  
 
จรรยาบรรณ (Ethics codes) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบวิชาชีพพึงประพฤติปฏิบัติ      เพื่อรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียงและฐานะ แสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชพี 
 
วิชาชีพ (Profession) คือ การประกอบอาชีพเต็มเวลาโดยผูประกอบวิชาชีพ (Professional) อุทิศเวลาใหแกอาชีพน้ันๆ ผู
ประกอบวิชาชีพจะตองมีความรูและทักษะในการประกอบวิชาชีพน้ันๆอันเปนผลมาจากการไดรับการฝกอบรมหรือการศึกษา
ตรงตามสาขาที่ประกอบวิชาชีพ 
นอกจากน้ันจะตองยึดม่ันอยูในกฎเกณฑของการประกอบอาชีพ  ตลอดจนมีความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ  อัน
เน่ืองมาจากการที่ผูประกอบวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพของตนในระดับสูง 
 
 

นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
 

ในการสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 

 ครูเปนวิชาชีพที่ทําหนาที่ดานการเรียนการสอน  และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  ครูตอง
สอนศิษยใหเปนทั้งคนดีและคนเกง  ดังน้ันตัวครูก็ตองดีและเกงดวย สวนการเปนพยาบาลน้ัน  พยาบาลเปนวิชาชีพที่ตอง
รับผิดชอบตอชีวิตมนุษย  ตองมีความตระหนักในบทบาทของตนเอง  เพื่อสามารถปฏิบัติหนาที่ตอผูปวยดวยความตระหนักใน
คุณคา  ศักดิ์ศรี  สิทธิ มนุษยชน  รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  และธํารงไวซ่ึงสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบ
วิชาชีพของตนเอง  การเปนทั้งครูและพยาบาลจึงถือเปนภาระหนาที่อันยิ่งใหญ  ซ่ึงอาจารยของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี  ขอนแกน  จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  อันเปนการแสดงถึงความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 
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ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
เร่ือง มาตรจรรยาบรรณครูของอาจารยประจํา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
---------------------------------- 

 
  ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  มีคําส่ังที่ 3/2554  ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554  
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  
เพื่อใหจัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากร น้ัน คณะกรรมการไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  จึงกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณครูของอาจารยประจํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ดังน้ี 
  1. ครูพึงปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จพระราชบิดาที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปน
กิจที่สอง  ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจหน่ึง” 
  2. ครูตองเปนคนดีตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จยาที่วา “ไมพูดปด ไมสอพลอ      ไมอิจฉา ริษยา 
ไมคิดโกง และพยายามทําหนาที่ของตนเองใหดี ในขอบเขตศีลธรรม” 
  3. ครูพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมุงสงเสริม
ความม่ันคงของชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริย 
  4. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา และวัฒนธรรม 
  5. ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลชุมชนในทางสรางสรรค  สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดสันติสุข และยกระดับ
คุณภาพชีวิติรวมถึงการรวมมือและเปนเครือขายกับสมาชิกดานสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืนๆ  ในสังคม  เพื่อสงเสรอมชุมชน
และสนองตอบความตองการดานสุขภาพอนามัยของสังคม   
  6. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชใหศิษย
กระทําการใดๆ  อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
  7. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  
เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
  8. ครูตองรักษาและเมตตาศิษย  โดยใหความเอาใจใสชวยเหลืออบรม ส่ังสอน สรางเสริมความรู ฝกฝน 
ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา ใหเกิดแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ 
  9. ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
  10. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย 
  11. ครูตองปฏิบัติงานดวยความมีสติ ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ปฏิบัติตอ
ประชาชนดวยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน  โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 
  12. ครูตองรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีของสถาบันและองคกรวิชาชีพ 
  13. ครูตองปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณงานวิจัย  
 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
 
 
 
           (นางมกราพนัธุ  จูฑะรสก) 
    ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
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คุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
คุณลักษณะ 
1. ครูพึงปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จพระราชบิดาที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนกิจที่สอง ประโยชน
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจหน่ึง” 
พฤติกรรม 
- การยินดีดูแล เอาใจใสชวยเหลือผูอ่ืน 
- การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมอยางเต็มกําลัง 
- ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
คุณลักษณะ 
2. ครูตองเปนคนดีตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จยาที่วา “ไมพูดปด ไมสอพลอ ไมอิจฉา ริษยา ไมคิดโกง และพยายาม
ทําหนาที่ของตนเองใหดี ในขอบเขตศีลธรรม” 
พฤติกรรม 
- การไมพูดปด ไมสอพลอ ไมอิจฉาริษยา 
- การไมคิดโกง ผูอ่ืน 
- การรักษาความสามัคค ี
- การทําหนาที่อยางถูกตองโดยอยูหลักในศีลธรรม 
คุณลักษณะ 
3. ครูพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมุงสงเสริมความม่ันคงของชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
พฤติกรรม 
- การปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองใน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
- การแสดงออกใน ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
- เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
คุณลักษณะ 
4. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา และ วัฒนธรรมไทยพึงชวยเหลือเก้ือกูลชุมชน
ในทางสรางสรรค สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 
พฤติกรรม 
- ปฏิบัติตนในการรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมไทย 
- พัฒนาทัศนคติของศิษยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เก่ียวภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสรางสรรคตางๆ 
คุณลักษณะ 
5. ครูพึงรวมมือและเปนเครือขายกับสมาชิกดานสุขภาพอนามัย และบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เพื่อสงเสริมชุมชนและสนองตอบ
ความตองการดานสุขภาพอนามัยของสังคม 
พฤติกรรม 
- เปนสมาชิกับองคกร ดานสุขภาพอนามัย 
- รวมกิจกรรมดานสุขภาพอนามัย 
- ใหความรวมมือชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งดานสุขภาพอนามัย 
คุณลักษณะ 
6. ครูพึงปฏิบัติงานดานความมีสติ ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาค
ตามสิทธิมนุษยชน  โดยไมคํานึงถึงเชื่อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 
พฤติกรรม 
- ปฏิบัติตอศิษย ผูรวมงาน และผูบริหารดวยความเสมอภาค 
- ไมปฏิบัติตอผูใดดวยความมีอคติโดยอาศัยเหตุผลของความเชื่อทาง เชื้อชาติ สาสนา และสถานภาพ 
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คุณลักษณะ 
7. ครูตองรักและเมตตาศิษยโดยใหความเอาใจใสชวยเหลืออบรม ส่ังสอน สรางเสริมความรูฝกฝน ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดี
งาม สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา ใหเกิดศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ 
พฤติกรรม 
- สนใจ หวงใยในการเรียนและความประพฤติของศิษย 
- แนะนํา เอาใจใส ชวยเหลือ อบรม ส่ังสอน ศิษย 
- ปฏิบัติตอศิษยทุกคนอยางเสมอภาคและไมลําเอียง 
- เปนที่ไววางใจและที่พึ่งของศิษยได 
คุณลักษณะ 
8. ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
พฤติกรรม 
- การปฏิบัติตนใหเหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
- ละเวนการประพฤติ ในทางเส่ือมเสีย 
คุณลักษณะ 
9. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย 
พฤติกรรม 
- พัฒนาความพรอมทางสติปญญา ใหใฝรู 
- ชวยใหศิษยเขาใจตนเอง รูจักตนเอง และรับผิดชอบตอสังคม 
คุณลักษณะ 
10. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชใหศิษยกระทําการใดๆ 
อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
พฤติกรรม 
- ปฏิบัติหนาที่อยางสุจริต ยุติธรรม 
- ไมหาประโยชนจากศิษย 
- ไมใชใหศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
คุณลักษณะ 
11. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยูเสมอ 
พฤติกรรม 
- คนควาหาความรูใหมีความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ อยูเสมอ 
- พัฒนาตนเอง ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน 
คุณลักษณะ 
12. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีของสถาบัน 
พฤติกรรม 
- สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพคร ู
- เขารวมกิจกรรมขององคกรวิชาชีพครู 
- รวมมือและสงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
- ปกปองและสรางความเขาใจอันดีตอสังคมเก่ียวกับวิชาชีพ 
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1. มีนโยบายวิทยาลัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
3. การสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 - จัดทําโครงการดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ 
 - คัดเลือกและมอบรางวัลแกอาจารยที่มีเกียรติคุณดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/การปฏิบัติงาน ประจํา 
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 - สงชื่ออาจารยที่มีเกียรติคุณดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/การปฏิบัติงาน เขารับรางวัลจากหนวยงาน
ภายนอก 
 - อาจารยที่มีเกียรติคุณดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/การปฏิบัติงานจะไดรับการพิจารณาความดี
ความชอบประจําป 
4. มีตูรับขอรองเรียนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู กําหนดเปดเดือนละ 1 ครั้ง 
5. หากพบขอรองเรียนใดๆ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเปนผูพิจารณาสอบสวนและลงโทษถาพบวาเปนความจริง 

 
ข้ันตอนในการดําเนินงานสงเสริมจรรยาบรรณครู 

ประชาสัมพันธ 
 
 
 

วางแผนจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 
 
 

จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 
 
 

ประเมินผล 
- สรางแบบประเมิน 

- ประเมินพรอมกับการประเมินพิจารณา 
ความดีความชอบ ปละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 

ผานการประเมิน       ไมผานการประเมิน 
- มีระดับคะแนนมากกวารอยละ 60   - มีระดับคะแนนนอยกวารอยละ 60 
 
 
ยกยอง, เชิดชูเกียรติ      พัฒนา/ปรับปรุงแกไข 
สงเสริม,ธํารงรักษา  
- ระดับคะแนน 60-90 – สงเสริม, ธํารงรักษา   ผาน  ไมผาน 
- ระดับคะแนน 90-100 – ยกยอง, เชิดชูเกียรต ิ
 
          เขาสูระบบการลงโทษทางวินัยตาม 
           พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  
บทลงโทษ 
ใชหลักเกณฑเดียวกับหลักเกณฑของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
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จรรยาขาราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
บทนํา 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรือนเน่ืองในวันขาราชการพล
เรือน ปพุทธศักราช 2551 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2551  
 งานราชการน้ัน คืองานของแผนดิน ขาราชการจึงตองสําเหนียก ตระหนักอยูตลอดเวลาถึงฐานะและหนาที่ของตน 
แลวตั้งใจปฏิบัติงานทุกอยางโดยเต็มกําลังสติปญญาความสามารถ ดวยความสุจริตเที่ยงตรง และดวยความมีสติยั้งคิด รูวาส่ิง
ใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรกระทํา ส่ิงใดควรงดเวนเพื่อใหงานทําปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลเปนประโยชนที่แท คือ
ความเจริญม่ันคงของประเทศและประชาชน 
 ขาราชการจึงเปนกลไกสําคัญในการบริหารบานเมืองซ่ึงตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับประชาชนและผลประโยชนของ
ประเทศชาติ ดังน้ันจึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยที่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78 กําหนดใหขาราชการ
พลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดีมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและในวรรคสองบัญญัติใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลอง
กับลักษณะงานในสวนราชการน้ันตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และในวรรคสามบัญญัติวาในการกําหนดขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย จรรยา
ของขาราชการจึงเปรียบเสมือนแนวทางการประพฤติปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางหรือพนักงานราชการของสวนราชการ
น้ันๆ  
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข
แกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดานสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละ
พื้นที่ โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุม และมีมาตรฐาน ดังน้ันการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชนอยางมี
คุณภาพ จึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการซ่ึงตองมีจิตสํานึกในหนาที่ กระทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และ
มุงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2553 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจางและพนักงานขาราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีจุดมุงหมาย ดังน้ี  

1. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาใหกับขาราชการ ลูกจาง 

และพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. เพื่อกําหนดใหขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ ยึดถือเปน 

แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และการดํารงตนในฐานะเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. เพื่อใหขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการของสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกิดจิตสํานึกในหนาที่รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี ความเชื่อถือและความไววางใจจากประชาชน 
 
 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ 1 จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดหลักการและแนวทางความ
ประพฤติที่พึงกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขอ 2 ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศใชเปน
ตนไป (24 กันยายน 2553)  

ขอ 3 ในขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขน้ี 
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“ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข” หมายความวา ขอควรประพฤติปฏิบัติของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการ
ปฏิบัติหนาที่และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค 

“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารทุกระดับและใหรวมถึงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 
หมวดที่ 2 

จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจรรยาที่สมควรใหขาราชการพึงถือปฏิบัติดังน้ี 

ขอ 1 ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
 1.1 ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน 

 1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการมากกวาสวนตน 

 1.3 มีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทําไปแลว 
       1.4 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการจนงาน 

สําเร็จ ถูกตองตามมาตรฐานของงาน 
ขอ 2 ยืนหยัดและยึดม่ันในส่ิงที่ถูกตอง 
        2.1 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือความถูกตองตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย 
       2.2 ปกปองผลประโยชนของชาติและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประชาชน 
      2.3 มีความกลายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 
 

 ขอ 3 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและเสมอภาค 
3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ เอ้ืออาทรและจิตบริการตอผูมารับบริการอยางเทา 

เทียม 
3.2 บริการประชาชนดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็วและถูกตอง 

3.3 ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมยุติธรรม 

ขอ 4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
4.1 เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
4.2 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละขั้นตอน 
4.3 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

ขอ 5 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.1 ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกตองและเปนธรรม  
5.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลาและมีคุณภาพ 
5.3 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน มี 

ความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อสรางสรรคส่ิงใหม 
ขอ 6 ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆตองมีเหตุผล โดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งตอ 
สวนรวมและตนเองอยางรอบคอบ 

6.2 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 
6.3 นําคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
6.4 เปนตนแบบในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตน 

และสังคม 
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                  หมวดที่ 3 
กลไกในการขับเคล่ือน 

จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ขอ 1 ผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 ขอ 2 ผูบริหารตองเห็นความสําคัญในการสงเสริมจรรยาขาราชการโดยกําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติในการ
สงเสริมใหขาราชการมีจิตสํานึกและปฏิบัติตามจรรยาของ 

ขอ 3 ประชาสัมพันธใหขาราชการทุกคนไดทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติและยืนยันวาจะยึดม่ันปฏิบัติจรรยาขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขอ 4 ใหหนวยงานจัดอบรมสงเสริมความรูเก่ียวกับขาราชการนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขอ 5 คัดเลือกหนวยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเดนทางจรรยา เพื่อประกาศยกยองเปนแบบอยางที่ดี 
ขอ 6 ใหหนวยงานกําหนดหลักเกณฑในการบังคับใชจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การ

ใหรางวัล การใหโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษสําหรับผูฝาฝนจรรยาขาราชการที่เปนการกระทําผิดวินัย 
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การวิเคราะหความสอดคลองพันธกิจ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  วพบ.ขอนแกน  กับ  สถาบันพระบรมราชชนก 
ตารางแสดงความสอดคลองของปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของวิทยาลัยกับสถาบันพระบรมราชชนก 

 
ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย วิสัยทัศนสถาบันพระบรมราชชนก 

มุงเนนการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่
ค รบถ วนมีความรู   ทั กษะ   คุณธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการคนควาอยาง
ตอเน่ือง และทํางานรวมกับชุมชนได 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกน เปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน 
 

ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดาน

สุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความ

ตองการของชุมชน สังคมและประเทศ 

 

ผลิตพยาบาล วิชาชีพให มีคุณสมบัติ  และ
สมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาองคกรใหเปนสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําเพื่อสรางกําลังคนคุณภาพดาน
สุขภาพใหประเทศ สรางชุมชนใหอุดม
ปญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน 
 
 

พัฒนาบุคลากรของกระทรวง สาธารณสุขใน
ทุกระดับอยางเต็มศักยภาพ 

สรางองคความรู  นวัตกรรม 

 

พัฒนาบุคลากรทั้งกอนประจําการและภายหลัง
ประจําการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถ
ใหรู เทาทันสังคมโลกที่ เป ล่ียนแปลงอยาง
ตอเน่ือง 

เนนการคนควาวิจัย ใหไดความรูใหมนํามาใช 
สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาวิชาชีพ 

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ

และบริการวิชาการแกวังคมนําพาสูสังคม

อุดมปญญาทางสุขภาวะ 

ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อแสวงหาความรู 
รูปแบบ  วิธีการ และองคความรูใหมในการ
พัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 

พัฒนาบุคลากรของกระทรวง สาธารณสุข
บูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมอีสาน 

สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษา

ชั้นนําดานการพยาบาลที่เขมแข็ง 

 

ใหบริการแกชุมชนและสังคมดานวิชาการ การ
เผยแพรความรู  เปนที่ปรึกษาและบริการ
วิชาการแกสังคม 

สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน
สามารถสืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

กระตุน  สนับสนุน  สรางคุณคา  และเปน
แบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ตารางแสดงความสอดคลองของ  พันธกิจ  ของวิทยาลัย  กับ  สถาบันพระบรมราชชนก 
 

พันธกิจ  วิทยาลัย พันธกิจ  สถาบันพระบรมราชชนก 
1.ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดานสุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการของ

ชุมชน สังคมและประเทศ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและชุมชน 
 

2. สรางองคความรู  นวัตกรรม 

 

2. สรางองคความรูและบริการวิชาการดานสุขภาพเพื่อนําพาสูสังคมอุดมปญญาสุขภาวะ 
 

3. พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศและบริการวิชาการแกสังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญา

ทางสุขภาวะ 

4.สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการพยาบาลที่เขมแข็ง 3. พัฒนาองคกรใหเขมแข็งมุงสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล 
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ตารางแสดงความสอดคลองของ  วิสัยทัศน  ของวิทยาลัย  กับ  สถาบันพระบรมราชชนก 
 

วิสัยทัศนวิทยาลัย วิสัยทัศนสถาบันพระบรมราชชนก 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน   เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา  เพื่อชุมชน 
  
 

พัฒนาองคกรใหเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพื่อสรางกําลังคนคุณภาพดานสุขภาพใหประเทศ 
สรางชุมชนใหอุดมปญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน 
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วิเคราะหความสอดคลองพันธกิจ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  กับพรบ.  การศึกษาแหงชาติ  
 

วัตถุประสงคของวิทยาลัย 
 1.  ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติและสมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 2.  ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อแสวงหาความรู  รูปแบบ  วิธีการ  และองคความรูใหมในการพัฒนา  วิชาชีพให
ทันสมัยอยางตอเน่ือง  ทั้งดานการศึกษาพยาบาล  ปฏิบัติการพยาบาล  และการบริหารการพยาบาล 
 3.  พัฒนาบุคลากรทั้งกอนประจําการและภายหลังประจําการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถใหรูเทาทันสังคม
โลกที่เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง 
 4.  ใหบริการแกชุมชนและสังคมดานวิชาการ  การเผยแพรความรู  เปนที่ปรึกษาและบริการวิชาการแกสังคม 
 5.  กระตุน  สนับสนุน  สรางคุณคา  และเปนแบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 6.  เปนผูนําและเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสังคมไทย  เพื่อเทิดทูนชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย  ในระบบประชาธิปไตย 
 
ปรัชญาของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  เปนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุงเนนการผลิต
พยาบาลที่มีคุณลักษณะทีค่รบถวนทั้งดานความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  มีการศึกษาคนควาอยาง
ตอเนื่อง  และสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี   รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอยาง
เต็มศักยภาพ เนนการคนควาวิจัยเพื่อใหไดความรูใหมนํามาใช  สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนา
วิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อีสานสามารถสืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
วิสัยทัศนของวิทยาลัย 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน   เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   
พันธกิจหลักของวิทยาลัย 

1.   ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดานสุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและประเทศ 

2. สรางองคความรู  นวัตกรรม 

3. พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศและบริการวิชาการแกสังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ 

4.  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.    พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการพยาบาลที่เขมแข็ง 
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     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
หมวด ๔ 

แนวการจัดการศึกษา 
 

มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
มาตรา ๒๓  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญ 
ทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 

(๑) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองสังคม ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  
รวมถึงความรูเ ก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

(๒) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ  การ
บํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

(๓) ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา 
(๔) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร  และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
(๕) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 
มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล 

(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการการเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา 

(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง 

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  
คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทกุวิชา 

(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก  เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  สถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดา  มารดาร  ผูปกครอง  และบุคลากร
ในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา ๒๕  รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก  หองสมุด  ประชาชน  
พิพิธภัณฑ หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ  แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๒๖  ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกต  
พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับ และรูปแบบการศึกษา 
  ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหน่ึงมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความ
เปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถปุระสงคในวรรคหน่ึง  ในสวนที่เก่ียวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ 
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มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ  รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  วรรคสาม
และวรรคส่ี  ตองมีลักษณะหลากหลาย  ทั้งน้ีใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ  โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
  สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ  ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  
ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม 
  สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึง  และวรรคสองแลว  ยังมี
ความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
มาตรา ๒๙  ใหสถานศกึษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครอง  สวนทองถิ่น  เอกชน  องคกร
เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัด
เลือกสรรภูมิปญญา  และวิทยากรตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
มาตรา ๓๐  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
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ตารางแสดงความสอดคลองของปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของวิทยาลัยกับพรบ.การศึกษาแหงชาติป พ.ศ.2542 
ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย พรบ.การศึกษาฯ 

มุงเนนการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่
ครบถวนมีความรู   ทักษะ  คุณธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการคนควาอยาง
ตอเน่ือง และทํางานรวมกับชุมชนได 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   

1.   ผลิตบัณฑิตและเสริมสราง

กํ า ลั ง ค น ด า น สุ ข ภ า พ ใ ห มี

สมรร ถนะตอบสนองความ

ตองการของชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

 

ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติ และ
สมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

หมวด4  แนวทางการจัดการศึกษา 
ม . 2 2   ก า ร จั ด ก ารศึ กษา ถื อ ว า ผู เ รี ย น มี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 
ม.23   การจัดการศึ กษาในระบบตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม ใน
เรื่องตอไปน้ี 
(1) ความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธกับ
สังคม ไดแก ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  รวมถึง
ประวัติศาสตรของสังคมไทยและระบบเมืองการ
ปกครอง ใ นร ะบอบ ประชา ธิป ไต ย  อัน มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยี  ตลอดถึงการบํารุงรักษาและใช
ป ร ะ โ ย ช น จ ากท รั พ ย าก ร ธร รม ชาติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน 
(3) ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ
ปญญา 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย พรบ.การศึกษาฯ 
    (4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดาน

ภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ใน
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
ม.24  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
(1) เน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน 
( 3 )  จั ด กิ จกร รม ให ผู เ รี ย น ได เ รี ย นรู จ า ก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  
ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรู อยาง
ตอเน่ือง 
(4) จัดการเรียนการสอนผสมผสาน  ความรูดาน
ตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา 
(5) สนับสนุนใหผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียน
เรียนรูและรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู จากส่ือการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยากรตางๆ 
ม.26   ให สถานศึกษาประ เ มิน ผู เ รียนจาก
พัฒนาการความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ 
ควบคูกัน 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศน
วิทยาลัย 

พันธกิจ
วิทยาลัย 

วัตถุประสงค
วิทยาลัย 

พรบ.การศึกษาฯ 

    ม.29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนาฯ โดยจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิธีการตางๆ 
เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน 
หมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ม.47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับประกอบดวย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ม.48 ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย พรบ.การศึกษาฯ 
เนนการคนควาวิจัย เพื่อใหไดความรูใหม
นํามาใช สงเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   

สรางองคความรู  นวัตกรรม 

 

ศึกษา  คนควา  วิ จัย เพื่อแสวงหา
ความรู  รูปแบบ  วิ ธีการ  และองค
ความรู ใหม ในการพัฒนาวิชาชีพให
ทันสมัยอยางตอเน่ือง 

หมวด4 แนวการจัดการศึกษา 
ม.23 (5) สนับสนุนใหผูสอนจัดการ เรียนรูให
ผูเรียนรูและรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู จากส่ือการ
เรียน การสอน และแหลงวิทยาการตางๆ 
 
ม.29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาฯ โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิธีการตางๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณ
การพัฒนาระหวางชุมชน 
 
ม.30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับผูเรียน 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย พรบ.การศึกษาฯ 
บูรณาการความรู ใหม กับภู มิปญญา
ทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานสามารถ
สืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของ

ประเทศและบริการวิชาการแก

สังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญา

ทางสุขภาวะ 

 

ใหบริ ก ารแก ชุ มชนและ สัง คมด าน
วิชาการการเผยแพรความรู  เปนที่
ปรึกษาและบริการวิชาการแกสังคม 

หมวด4 แนวการจัดการศึกษา 
ม.29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาฯ โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมและรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิธีการตางๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณ
การพัฒนาระหวางชุมชน 
 
ม.30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับผูเรียน 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย พรบ.การศึกษาฯ 
บูรณาการความรู ใหม กับภู มิปญญา
ทองถิ่ น   สอดคลอง กับ วิถีชี วิตและ
วัฒนธรรมอีสานสามารถสืบสานจรรโลง
สังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   

สงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบัน 

การศึกษาชั้นนําดานการพยาบาล

ที่เขมแข็ง 

กระตุน  สนับสนุน สรางคุณคา และเปน
แบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

หมวด4 แนวการจัดการศึกษา 
ม.29 ใหสถานศึกษากับบุคคล  ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาฯ โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิธีการตางๆ เพื่อพัฒนา  
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณ
การพัฒนาระหวางชุมชน 
ม.24  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
(4) จัดการเรียนการสอนผสมผสานความรูดาน
ตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง 
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา 
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สรุปสาระสําคัญของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551-2565 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551-2565 ) ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิด การศึกษาเปนหัวใจ
หลักของประเทศ และมุงเนนใหเกิด  เอกภาพดานนโยบาย แตหลากหลายในการปฏิบัติ มีการทํางานในเชิงรุกไปขางหนา
ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการใหมเพื่อใหอุดมศึกษาเอ้ือตอการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเนนความตอเน่ือง
จากแผนอุดมศึกษาระยะยาว   15 ป ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25533-2547 )ซ่ึงไดแก 

1. การสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยของรับหรือการเปนมหาวิทยาลัยอิสระในกํากับของรัฐ ( Public 
Autonomous University ) 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรัฐโดยการขยายสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของสังคม และ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ  

3. สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาดวย 
4. ลดความซํ้าซอนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิใหเกินความจําเปนหรือเกินความตองการของสังคม ยกเวนสาขาวิชาที่

ขาดแคลน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565 )น้ี หนวยงานที่รับผิดชอบคือสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และสถาบันคลังสมองของชาติ ไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการ
พัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร(strategic direction) โดยมีสาระสําคัญ 2 สวนคือ 

สวนแรกเปนการวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและโลก 
ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 เรื่อง คือ1) การเปล่ียนแปลงดานประชากร 2)พลังงานและส่ิงแวดลอม  3)การ
มีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การจัดการความขัดแยง และความรุนแรง 5) การกระจายอํานาจการปกครอง  6) 
เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต และ 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

สวนที่สองเปนปจจัยภายในระบบอุดมศึกษา  ประกอบดวย 9 เรื่อง  คือรอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืนการแกปญหา
อุดมศึกษาในปจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเงิน
อุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

การเปล่ียนแปลงดานประชากร : จํานวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปนผลประชากรที่จะหมดไปและผูสูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ันอุดมศึกษาตองลดการขยาบตัวอยางไมมีที่ส้ินสุด  โดยเนนคุณภาพ  เพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิต
ภาพเศรษฐกิจวัยทํางาน เนนการศึกษาตอเน่ืองเพื่อรองรับการเปล่ียนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม และตองสงเสริม
ผูสูงอายุใหยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

พลังงานและส่ิงแวดลอม : การพึ่งพงิการนําเขาพลังงานที่สูง สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ    การใช
พลังงานจากฟอสซิล สรางปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอม   อุดมศึกษาตองสรางความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน   
ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับและในหมูประชาชน   ผลิตบัณฑิตและความรูลึกดานการอนุรักษ
และการจัดการพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน   ทํางานรวมกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานจนถึงการสราง
คนและองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน นํ้า ปาไมและระบบนิเวศ 

การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต: ปจจัยที่สงผลกระทบตอตลาดแรงงานไดแก โครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  โลกาภิวัฒน  ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกสารสนเทศ อุดมศึกษาตองทํางานกับภาคผลิตจริง ทั้ง
อุตสาหกรรมรายสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่  ตองชวยเตรียมความรูและสรางทักษะไดแกแรงงานเพื่อเขาสูภาคการ
ผลิต   ตองเตรียมความพรอมดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษาและ ศตวรรษแหงเอเชีย  ที่จีน
และอินเดียเปนผูเลนที่สําคัญ และตองตระหนักวาความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซ่ึง ผลิตภาพ และนวัตกรรม รวมทั้ง
โลกยุคสารสนเทศที่การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย  

การกระจายอํานาจการปกครอง: พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหใหมีการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น โดยมีแนวทางกระจายอํานาจ ประกอบดวย การถายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจเงิน การถายโอน
บุคลากร ฯลฯ  อุดมศึกษาควรทํางานรวมกับทองถิ่น เพื่อเสริมภารกิจหลัก ดานการบริการสังคมใหโดดเดน  และควรรวมตัว
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ทํางานเปนเครือขายพื้นที่ และเครือขายเชิงประเด็น  เพราะโจทยทองถิ่นเปนโจทยบูรณาการ  ตองการความรูหลายระดับและ
หลากสาขา 

การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง: ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  อุดมศึกษาตองเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบัน  ควบคูกับการสรางความเขาใจและโอกาสดานการศึกษาอยางถาวรตอไปในอนาคตดวย 

เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต: มีการเปล่ียนแปลงในมิติการใชชีวิต  การเรียนรู ครอบครัว 
ตลอดจนภาวะเส่ียงตางๆ ที่สะทอนถึงแนวโนมของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย  อุดมศึกษาพึงจัดใหมี
การศึกษาในระบบ ศิลปะศาสตร (Liberal Arts Education ) ในยุค poot modern- post industrialization ทั้งน้ีหมาย
รวมทั้งสาระแหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร เรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม ( work-based / 
community-based education )  

เศรษฐกิจพอเพียง  : อุดมศึกษาเปนผูนําใหวิเคราะหไดและปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรูใหม
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมทั้งในระดับโลก ครอบครัว ชุมชน พื้นที่ องคกร และภาคการผลิต 

สําหรับปจจัยภายในอุดมศึกษาเอง คือ  
รอยตอกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการอาชีวศึกษา : นักเรียนมัธยมศึกษาที่เปนตัวปอนอุดมศึกษามีคุณภาพ

โดยรวมต่ําลง คานิยมในเรื่องปริญญาทําใหผูเรียนอาชีวศึกษานอยลงเปนลําดับ   ทําใหขาดแคลนแรงงานระดับกลางในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ อุดมศึกษาตองใหเวลากับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในเรื่อง   1) การพัฒนา
และสรางครูคุณภาพสูง  2) การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   3) เปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถ
เขาศึกษาตอในอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน 

การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน : ใชกลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหเกิดอุดมศึกษาที่แบงงาน
กันทํา วางตําแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม และแบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมวิทยาลัยชุมชน 2) กลุม
มหาวิทยาลัยส่ีปและมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร 3) กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัย comprehensive และ     4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ: อุดมศึกษาไทยตองปรับปรุงเรื่องน้ีตั้งแตระดับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
ทุกระดับโดยสรางกลไกพัฒนาผูดํารงตําแหนงสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับตางๆ   รวมถึงการปรับโครงสรางสภา
มหาวิทยาลัยและการมีสํานักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยทํางานเต็มเวลา 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ : ดวยความจํากัดของทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง 
อุดมศึกษาตองโฟกัสโจทยวิจัยและสรางกลไกความเปนเลิศ  ควรนําระบบ Research Assessment  Exercise( RAE) มา
ประยุกตและปรับใชเพื่อการประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย ควรผลักดันใหเกิด  ระบบวิจัย
แหงชาติ  สราง ระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต และมีกลไกการทํางานรวมกันในลักษณะพหุภาคี  

การเงินอุดมศึกษา: การลงทุนผานระบบงบประมาณยังไมสะทอนคุณภาพการศึกษาและยังมิไดใชเปนกลไกกํากับ
เชิงโดยนโยบายอยางเต็มที่ดังน้ันการจัดสรรงบประมาณประจําปใหแกมหาวิทยาลัยของปรับควรจาก supply –side 
financing  ใหเปนตาม Performance-base   ใหมากขึ้น จัดรูปแบบใหมของกองทุนประเภท contribution scheme ตั้ง
กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา การกํากับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาดวยองคกรกันชน ( buffer organization ) ใชหลักการ 
financial autonomy   ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบงกลุมมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา:  การพัฒนาอาจารยตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชนดานวิชาการ ความเปน
ครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ การขัด
เขลาทางสังคม คํานึงชวงวัยตางๆของการทํางานและการศึกษา( life cycle development) และจัดใหมีกระบวนการ
mentoring โดยผูมีความรูและประสบการณบนฐานของการพัฒนาจาการทํางานจริง 

เครือขายอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยมีความแตกตางสูงและมีชองวางของระดับการพัฒนาหลายมิติ รัฐควรสนับสนุน
และผลักดันใหเกิดเครือขายดวยนโยบายและกลไก งบประมาณ อุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางาน การ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานรวมกัน จนนําไปสูการควบรวมสถาบันเม่ือมีความพรอม 

การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต : ประกอบดวยการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที ่การสรางความเขมแขงของสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาสูและ
ประชาคมโลกมุสลิมอาเซียน 
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โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา : อุดมศึกษาตองตระหนักวาการอุดมศึกษาอนาคตเปนทั้ง การเตรียม
คนเขาสูชีวิตและปรับแตงคนเขาสูงาน รัฐพึงสนับสนุนการศึกษาศิลปศาสตร( Liberal arts education)   ในฐานะโครงสราง
พื้นฐานการเรียนรู สงเสริมใหอุดมศึกษา พัฒนาและใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ิอสารเพื่อรองรับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร e-Society, e-Industry, e- Commerce, e-
Education , และ e-Government  ผานนโยบายการจัดซ้ือจัดจางของรัฐ  อุดมศึกษาตองตองจัดเก็บขอมูล  ของตนเองให
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหบริการขอมูลสารสนเทศแกผูเรียนและผูปกครองในฐานะผูบริโภคและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการเขาถึง ( access ) และการลดชองวางดิจิทัล เพื่อการเรียนรูจัดทําส่ือการเรียนรูของมหาวิทยาลัยออกสู
สาธารณะ  จัดระบบเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาและจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ การเรียนรูตลอดชีวิต 

สําหรับบทบาทของเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 -
2565 ) น้ันเครือขายอุดมศึกษาตองสนับสนุนการทํางานที่ใชองคความรูและทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดความเขมแข็งทาง
วิชาการและผลผลิตที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและชุมชน และประเด็นที่เครือขายเสนอให สกอ. ดําเนินการใน
ลักษณะเครือขายดังน้ี 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต  
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระบบอุดมศึกษา 
3. ปรับโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู ดานการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาค

การผลิต การสรางฐานความรูในมหาวิทยาลัยและชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. การจําแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา 
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษ 

นอกจากน้ีการขับเคล่ือนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 ไปสูการปฏิบตัิน้ัน มีปจจัยนําไปสูการปฏิบัติไดจริงคือ 
     1.   ความชัดเจนของของแผนปฏิบัติในแตละชวงเวลา 

      2.   การสนับสนุนจากรัฐบาล / หนวยงานของรัฐ 
      3.   การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา 
      4.    ความพรอมของระบบบริหารจัดการ ซ่ึงหนวยงานที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน ไปสูการ
ปฏิบัติทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณตางก็เห็นดวยกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฯ เน่ืองจากสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงสู สังคมเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน และสังคมฐานความรูเพื่อวางรากฐานการพัฒนา  โดยมีเปาหมายคือ สังคมแหงการเรียนรู  โดยมี
ขอเสนอแนะวา อุดมศึกษาจะตองผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนของภาคการผลิต / การบริการ (การ
เจริญเติบโตแตละภาคการผลิต ) และภาคสังคม( ตามความจําเปนและโครงสรางประชากร ) 
 
สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2551 -2554 ) 

1. วิสัยทัศน  
 สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุงตอบสนองผูเรียนในวัยเรียน วัยทํางาน  และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับการเรียนรู
ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวสําหรับงาน ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบนําไปสูการพัฒนาประเทศใน
กระแสโลกาภิวัฒนได 
 อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสรางองคความรู และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ บน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแขงขันในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไก
ธรรมมาภิบาลเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน ของเสรีภาพ  ทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

2. เปาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา 
2.1 เปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ( 2551-2565) 
 1) มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
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 2) มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย ในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแขงขันในระดับสากล  รวมทั้งเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบโดยใชกลไก 
ธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษาทั้งประเทศ 
2.2 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ไดกําหนดเปาหมายภายในป 2554  ดังน้ี 
 1) มีผูเขาเรียนอุดมศึกษาของประเทศไมนอยกวารอยละ 37  ของประชากรวัย 18 – 24 ป หรือจํานวน 
2,242,970 คน 
 2) เพิ่มสัดสวนผูเขาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จาก
เดิม 28 :72 เปน 33: 67 
 3) มุงปฏิรูปการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิอาจารยปริญญาเอกใหเปน
รอยละ 30 
 4) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ  80  
 5 ) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมีทักษะทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถปรับตัว สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มี
ความสามารถ ดานการวิเคราะห สังเคราะห  สามารถใชเทคโนโลยี พื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในดานการส่ือสาร
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ สามารถรองรับการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน 
 6) ชะลอการจัดตั้งมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม ในชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 สําหรับการ
จัดการอุดมศึกษาเอกชนใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญความตองการในการพัฒนาประเทศ พื้นที่ใหบริการและแนวโนม
ประชากร 
 7) เนนการมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ในการเพิ่มขีดความสามารถ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาแรงงานที่มีความรูใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการแขงขันกับนานา
ประเทศ 
 8) เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสรางขีด
ความสามารถ ในการแขงขันของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ของทองถิ่นไทย 
 9) เพิ่มจํานวนผูเรียนนอกเหนือชวงอายุ 18 -24 ป โดยใชระบบสะสมหนวยกิต  ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
รองรับการศึกษาตลอดชีวิต 
 10) มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาใชเปนเครื่องในการสงเสริมกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยางป
ประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐาน สถิติอุดมศึกษาและรายงาน 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 5 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี 2 เปาหมาย ไดแก 

1) ชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับชะลอการจัดตั้งมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม
ในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10  สําหรับการจัดการอุกมศึกษาเอกชนใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ความ
ตองการในการพัฒนาประเทศพื้นที่ใหบริการและแนวโนมประชากร 

2) มีการจัดตั้งกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4  กลุม คือ 
(1) กลุมวิทยาลัยชุมชน 
(2) กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต 
(3) กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(4) กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยสูงและบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเช่ือมตอกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีเปาหมาย ไดแก 
1) มหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเด็กตามศักยภาพและความสามารถของตนเองทั้งเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ เด็กทั่วไป และเด็กดอยโอกาส 
2) กระบวนการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพคร ู
3) มีระบบการสะสมหนวยกิตในสถาบันอุดมศึกษา( credit  bank) เพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) ปรับปรุงการคัดเลือกการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  ใหไดผูเรียนตรงตามศักยภาพ 
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ยุทธศาตรที่  3 บทบาทของอุดมศึกษาของอุดมไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ                 
มีเปาหมาย ไดแก 
1) มีศูนยความเปน เ ลิศเปนแหล งสรา งผลงานทาง วิชาการ  เฉพาะสาขาที่ มหาวิทยาลัย / 

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม และเชี่ยวในสาขาน้ันๆ 
2) มีระบบการประเมินความพรอมในการในการวิจัย เพื่อสรางความเปนเลิศ 
3) มีหลักสูตรที่พัฒนารวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหตรงกับความ

ตองการของภาคเอกชน 
4) อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะวิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพที่เก่ียวของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู  มี 2 เปาหมาย ไดแก 
1) มีการจัดการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ( e- learning ) เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม โอกาสการเขาถึง

อุดมศึกษาและเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
2) มีศูนยสถิติอุดมศึกษาที่สามารถเก็บรวบรวมและประมวลวิเคราะหและนําเขาขอมูลรายงานให

หนวยงานตางๆที่เก่ียวของรวมทั้งมหาวิทยาลัยเจาของขอมูลนําไปใชประโยชนในการวางแผนตอไป 
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ตารางแสดงความสอดคลองของปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของวิทยาลัยกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551-2565 

ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
มุงเนนการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่
ครบถวนมีความรู   ทักษะ  คุณธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการคนควาอยาง
ตอเน่ือง และทํางานรวมกับชุมชนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ลิ ตบัณฑิ ตและ เส ริ มสร า ง

กํ า ลั ง ค น ด า น สุ ข ภ า พ ใ ห มี

สมรร ถนะตอบสนองความ

ตองการของชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติ และ
สมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          วิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่
เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษย
และ โลก  ป ร ะ เ ทศไทย  จนถึ ง อุด มศึ กษา 
ประกอบดวย 7 เรื่อง คือ1) การเปล่ียนแปลง
ดานประชากร 2)พลังงานและส่ิงแวดลอม  3)
การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การ
จัดการความขัดแยง และความรุนแรง 5) การ
กระจายอํานาจการปกครอง  6) เยาวชนไทย 
นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต และ 7) 
เศรษฐกิจพอเพียง  ขอที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร วิทยาลัย   
 การเปล่ียนแปลงดานประชากร : จํานวนเด็ก
และเยาวชนลดลง อัตราการปนผลประชากรที่
จะหมดไปและผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
ดังน้ันอุดมศึกษาตองลดการขยายตัวอยางไมมีที่
ส้ินสุด  โดยเนนคุณภาพ  เพิ่มบทบาทดานการ
เพิ่ มผ ลิตภาพเศรษฐกิจ วั ยทํ า งาน  เน น
การศึกษาตอเนื่องเพื่อรองรับการเปล่ียนงาน
และอาชีพ การเกิดอาชีพใหม และตองสงเสริม
ผูสูงอายุใหยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต: 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอตลาดแรงงานไดแก 
โ ค ร ง ส ร า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
โลกาภิวัฒน  ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
และโลกสารสนเทศ อุดมศึกษาตองทํางานกับ
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนนการคนควาวิจัย เพื่อใหไดความรูใหม
นํามาใช สงเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางองคความรู นวัตกรรมและ
บริการวิชาการแกสังคมนําพาสู
สังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษา  คนควา  วิ จัย เพื่อแสวงหา
ความรู  รูปแบบ  วิ ธีการ  และองค
ความรู ใหม ในการพัฒนาวิชาชีพให
ทันสมัยอยางตอเน่ือง 
 
 

ภาคผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุม 
อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่  ตองชวยเตรียมความรู
และสรางทักษะไดแกแรงงานเพื่อเขาสูภาคการ
ผลิต   ตองเตรียมความพรอมดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ ให เกิ ดมาตรฐาน
การศึกษาและ ศตวรรษแหงเอเชีย  ที่จีนและ
อินเดียเปนผูเลนที่สําคัญ และตองตระหนักวา
ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซ่ึง ผลิต
ภาพ และนวัตกรรม รวมทั้งโลกยุคสารสนเทศที่
การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทํา 
       การกระจายอํานาจการปกครอง: พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได
กําหนดใหใหมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดย
มีแนวทางกระจายอํานาจ ประกอบดวย การถาย
โอนภารกิจ การกระจายอํานาจเงิน การถายโอน
บุคลากร ฯลฯ  อุดมศึกษาควรทํางานรวมกับ
ทองถิ่น เพื่อเสริมภารกิจหลัก ดานการบริการ
สังคมใหโดดเดน  และควรรวมตัวทํางานเปน
เครือขายพื้นที่  และเครือขายเชิงประเด็น  
เพราะ โจทยท องถิ่ น เปน โจทยบูรณาการ  
ตองการความรูหลายระดับและหลากสาขา              
วิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัย
แวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและโลก 
ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 
เรื่อง คือ1) การเปล่ียนแปลงดานประชากร 2)
พลังงานและส่ิงแวดลอม  3)การมีงานทําและ
ตลาดแรงงานในอนาคต 4) การจัดการความ
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัดแยง และความรุนแรง 5) การกระจายอํานาจ
การปกครอง  6) เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและ
บัณฑิตในอนาคต และ 7) เศรษฐกิจพอเพียง  
ขอที่สอดคลองกับยุทธศาสตร วิทยาลัย   
       การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ : ดวยความจํากัดของ
ทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาตอง
โฟกัสโจทยวิจัยและสรางกลไกความเปนเลิศ  
ค วร นํ า ร ะ บบ  Research Assessment  
Exercise( RAE) มาประยุกตและปรับใชเพื่อการ
ประเ มินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการ วิจัย ควรผลักดันให เ กิด  
ระบบวิจัยแหงชาติ  สราง ระบบความเชื่อมโยง
ระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต และมีกลไก
การทํางานรวมกันในลักษณะพหุภาคี  
     การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา:  การ
พัฒนาอาจารยตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ 
เชนดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ความสามารถดาน
การวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหาร
จัดการ การขัดเขลาทางสังคม คํานึงชวงวัยตางๆ
ของการทํางานและการศึกษา( life cycle 
development)  แ ละ จั ด ให มี ก ร ะบวนการ
mentoring โดยผูมีความรูและประสบการณบน
ฐานของการพัฒนาจาการทํางานจริง 

เศรษฐกิจพอเพียง  : อุดมศึกษาเปน
ผู นํ าให วิ เคราะห ได และปฏิบัติ ได  บนฐาน
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บูรณาการความรู ใหม กับภู มิปญญา
ทองถิ่ น   สอดคลอง กับ วิถีชี วิตและ
วัฒนธรรมอีสานสามารถสืบสานจรรโลง
สังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของ

ประเทศและบริการวิชาการแก

สังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญา

ทางสุขภาวะ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหบริ ก ารแก ชุ มชนและ สัง คมด าน
วิชาการการเผยแพรความรู  เปนที่
ปรึกษาและบริการวิชาการแกสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรูใหมใหเกิดผล
เปนรูปธรรมทั้งในระดับโลก ครอบครัว ชุมชน 
พื้นที่ องคกร และภาคการผลิต 
วิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัย
แวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและโลก 
ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 
เรื่อง คือ1) การเปล่ียนแปลงดานประชากร 2)
พลังงานและส่ิงแวดลอม  3)การมีงานทําและ
ตลาดแรงงานในอนาคต 4) การจัดการความ
ขัดแยง และความรุนแรง 5) การกระจายอํานาจ
การปกครอง  6) เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและ
บัณฑิตในอนาคต และ 7) เศรษฐกิจพอเพียง  
ขอที่สอดคลองกับยุทธศาสตร วิทยาลัย  คือ 
       การกระจายอํานาจการปกครอง: พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได
กําหนดใหใหมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดย
มีแนวทางกระจายอํานาจ ประกอบดวย การถาย
โอนภารกิจ การกระจายอํานาจเงิน การถโอน
บุคลากร ฯลฯ  อุดมศึกษาควรทํางานรวมกับ
ทองถิ่น เพื่อเสริมภารกิจหลัก ดานการบริการ
สังคมใหโดดเดน  และควรรวมตัวทํางานเปน
เครือขายพื้นที่  และเครือขายเชิงประเด็น  
เพราะ โจทยท องถิ่ น เปน โจทยบูรณาการ  
ตองการความรูหลายระดับและหลากสาขา              
วิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัย
แวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษยและโลก 
ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ประกอบดวย 7 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บูรณาการความรู ใหม กับภู มิปญญา
ทองถิ่ น   สอดคลอง กับ วิถีชี วิตและ
วัฒนธรรมอีสานสามารถสืบสานจรรโลง
สังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงเสริมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

พัฒนาวิทยาลัยใหเปน

สถาบันการศึกษาชั้นนําดานการ

พยาบาลที่เขมแข็ง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระตุน  สนับสนุน สรางคุณคา และเปน
แบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง คือ1) การเปล่ียนแปลงดานประชากร 2)
พลังงานและส่ิงแวดลอม  3)การมีงานทําและ
ตลาดแรงงานในอนาคต 4) การจัดการความ
ขัดแยง และความรุนแรง 5) การกระจายอํานาจ
การปกครอง  6) เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและ
บัณฑิตในอนาคต และ 7) เศรษฐกิจพอเพียง  
ขอที่สอดคลองกับยุทธศาสตร วิทยาลัย  คือ 
เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตใน
อนาคต: มีการเปล่ียนแปลงในมิติการใชชีวิต  
การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงตางๆ 
ที่ ส ะ ท อน ถึ ง แน ว โ น ม ข อ ง สั ง ค มห ลั ง ยุ ค
อุตสาหกรรมและความทันสมัย  อุดมศึกษาพึง
จัด ให มีการศึ กษาในระบบ  ศิ ลปะศาสต ร 
(Liberal Arts Education ) ในยุค poot 
modern- post industrialization ทั้งน้ีหมาย
รวมทั้งสาระแหงศาสตรและกระบวนการแหง
ศาสตร เรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิต
และภาคสังคม ( work-based / community-
based education )  
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ตารางแสดงความสอดคลองของปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของวิทยาลัยกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10  
( พ.ศ.2551 -2554 ) 

ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
มุงเนนการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่
ครบถวนมีความรู   ทักษะ  คุณธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการคนควาอยาง
ตอเน่ือง และทํางานรวมกับชุมชนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ลิ ตบัณฑิ ตและ เส ริ มสร า ง
กํ า ลั ง ค น ด า น สุ ข ภ า พ ใ ห มี
สมรร ถนะตอบสนองความ
ตองการของชุมชน สังคมและ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติ และ
สมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน  
1. สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มุงตอบสนองผู เ รียนในวัยเรียน วัยทํางาน  
และวัยสูงอายุ เพื่อรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต
และสามารถปรับตัวสําหรับงาน ที่ เกิดข้ึน
ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
นํ า ไ ป สู ก า ร พั ฒ น าป ร ะ เ ท ศ ใ น ก ร ะ แ ส
โลกาภิวัฒนได 
2. อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสรางองค
ค ว า ม รู  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ บน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
แขงขันในระดับสากล สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกธรรมมาภิบาล
เครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน ของเสรีภาพ  
ทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
เนนการคนควาวิจัย เพื่อใหไดความรูใหม
นํามาใช สงเสริมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางองคความรู นวัตกรรมและ
บริการวิชาการแกสังคมนําพาสู
สังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา  คนควา  วิ จัย เพื่อแสวงหา
ความรู  รูปแบบ  วิ ธีการ  และองค
ความรู ใหม ในการพัฒนาวิชาชีพให
ทันสมัยอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา 
2.1 เปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่  2 ( 2551-
2565) 
1) มุงยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
2) มุงพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย ในการ
สร า ง ค ว าม รู แ ล ะ น วัต กร รม เพื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ บน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
แขงขันในระดับสากล  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบ
โดยใชกลไกธรรมาภิบาล เครือขายอุดมศึกษาทั้ง
ประเทศ 
2.2  เป าหมายเชิ งยุทธศาสตร  ได กําหนด
เปาหมายภายในป 2554  ดังน้ี 
1) มีผูเขาเรียนอุดมศึกษาของประเทศไมนอย
กวารอยละ 37  ของประชากรวัย 18 – 24 ป 
หรือจํานวน 2,242,970 คน 
2) เพิ่มสัดสวนผูเขาอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  : ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากเดิม 28 :72 เปน 33: 67 
3) มุงปฏิรูปการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิอาจารย
ปริญญาเอกใหเปนรอยละ 30 
4) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไม
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศและบริการวิชาการแก
สังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญา
ทางสุขภาวะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหบริ ก ารแก ชุ มชนและ สัง คมด าน
วิชาการการเผยแพรความรู  เปนที่
ปรึกษาและบริการวิชาการแกสังคม 
 
 
 

นอยกวารอยละ  80  
5 ) ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูมี
ทักษะทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มี
จิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ สามารถ
ปรับตัว สําหรับงานที่ เกิดข้ึนตลอดชีวิต มี
ความสามารถ ดานการวิเคราะห สังเคราะห  
สามารถใชเทคโนโลยี พื้นฐานไดเปนอยางดี มี
ทักษะในด านการ ส่ือสารภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ สามารถรองรับการรวมกลุม
เปนประชาคมอาเซียน 
6 )  ช ะ ล อ ก า ร จั ด ตั้ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  / 
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม ในชวงแผนพัฒนา 
ฉบับที่ 10 สําหรับการจัดการอุดมศึกษาเอกชน
ใหคํานึงถึงความเชี่ยวชาญความตองการในการ
พัฒนาประเทศ พื้นที่ ใหบริการและแนวโนม
ประชากร 
7) เนนการมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
พัฒนาแรงงานที่มีความรูใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของไทยในการแขงขนักับนานาประเทศ 
8) เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อสรางขีดความสามารถ ในการแขงขันของ
ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน ของ
ทองถิ่นไทย 
9) เพิ่มจํานวนผูเรียนนอกเหนือชวงอายุ 18 -24 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บูรณาการความรู ใหม กับภู มิปญญา
ทองถิ่ น   สอดคลอง กับ วิถีชี วิตและ
วัฒนธรรมอีสานสามารถสืบสานจรรโลง
สังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระตุน  สนับสนุน สรางคุณคา และเปน
แบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 
 
 
 
 
 

ป  โ ด ย ใ ช ร ะ บ บ ส ะ ส ม ห น ว ย กิ ต   ใ น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาตลอด
ชีวิต 
10) มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาใชเปนเครื่องใน
การสงเสริมกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง
ปประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ 
การเงิน คุณภาพมาตรฐาน สถิติอุดมศึกษาและ
รายงาน 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 5 
ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มี 2 เปาหมาย ไดแก 
1.ชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สํ าห รั บ ช ะล อกา ร จั ด ตั้ ง มห า วิท ย า ลั ย  / 
สถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหมในชวงแผนพัฒนาฉบับ
ที่ 10  สําหรับการจัดการอุกมศึกษาเอกชนให
คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ความตองการในการ
พัฒนาประเทศพื้นที่ ใหบริการและแนวโนม
ประชากร 
2.มีการจัดตั้งกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4  กลุม 
คือ 
1.กลุมวิทยาลัยชุมชน 
2.กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต 
3.กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
4.กลุ มมหา วิทยา ลัยที่ เน นการ วิจัย สู งและ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเช่ือมตอกับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและอาชีวศึกษา มีเปาหมาย ไดแก 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บูรณาการความรู ใหม กับภู มิปญญา
ทองถิ่ น   สอดคลอง กับ วิถีชี วิตและ
วัฒนธรรมอีสานสามารถสืบสานจรรโลง
สังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบัน 
การศึกษาชั้นนําดานการ
พยาบาลที่เขมแข็ง 
 
 
 
 

 
 

1.มหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเด็ก
ตามศักยภาพและความสามารถของตนเองทั้ง
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กทั่วไป และเด็ก
ดอยโอกาส 
2.กระบวนการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับ
การปรับปรุงใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 
3.มีระบบการสะสมหนวยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษา (creditbank) เพื่อรองรับการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
4.ปรับปรุงการคัดเลือกการเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหไดผูเรียนตรงตามศักยภาพ 
ยุทธศาตรที่ 3 บทบาทของอุดมศึกษาของอุดม
ไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศ  มีเปาหมาย ไดแก 
1.มีศูนยความเปนเลิศเปนแหลงสรางผลงาน
ทางวิชาการ เฉพาะสาขาที่มหาวิทยาลัย / 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม และเช่ียวใน
สาขานั้นๆ 
1.มีระบบการประเมินความพรอมในการในการ
วิจัย เพื่อสรางความเปนเลิศ 
2 . มี ห ลั ก สู ต ร ที่ พั ฒ น า ร ว ม กั น ร ะ ห ว า ง
สถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให
ตรงกับความตองการของภาคเอกชน 
3.อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการพัฒนา
ทักษะวิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพที่เก่ียวของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู  
มี 2 เปาหมาย ไดแก 
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ปรัชญาวิทยาลัย วิสัยทัศนวิทยาลัย พันธกิจวิทยาลัย วัตถุประสงควิทยาลัย แผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 10 
1.มีการจัดการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส       
(e- learning) เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม โอกาสการเขาถึง
อุดมศึกษาและเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.มีศูนยสถิติอุดมศึกษาที่สามารถเก็บรวบรวม
และประมวลวิเคราะหและนําเขาขอมูลรายงาน
ใ ห ห น ว ย ง า น ต า ง ๆ ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ร ว ม ทั้ ง
มหาวิทยาลัยเจาของขอมูลนําไปใชประโยชนใน
การวางแผนตอไป 
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วิเคราะหความสอดคลองของวิสัยทัศน  พันธกิจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน กับวิสัยทัศน  พันธกิจ ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

วิสัยทัศน วพบ. ขอนแกน วิสัยทัศน  
กระทรวงสาธารณสุข 

พันธกิจ วพบ.ขอนแกน พันธกิจ  กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแกน   เปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน   
( แจกแจงวิสัยทัศน 
1. บัณฑิตมีสมรรถนะสูงเปนมือ
อาชีพ 
2. องคความรูและนวัตกรรมนําสู
การเสริมสรางสังคมอุดมปญญา
สุขภาวะที่ย่ังยืน 
3. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล
ที่เปนเลิศ  
รายละเอียดในนิยามวิสัยทัศนหนา 
51-53 ) 

กระทรวงสาธารณสุขเปนองคกร

หลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

เสมอภาค  โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน   ชุมชนและสังคมที่มี

จิตสํานึกดานสุขภาพ  เพื่อคนไทย

ทุก ค น มี สุ ขภ าพดี  ตามแ น ว

ป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู

เปาหมายสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 

1.ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดาน

สุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการ

ของชุมชน สังคมและประเทศ 

2.สรางองคความรู  นวัตกรรม 

3.พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศและ

บริการวิชาการแกสังคม นําพาสู สังคมอุดม

ปญญาทางสุขภาวะ 

4.สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา

ดานการพยาบาลที่เขมแข็ง 

 

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ และ

ระหวางประเทศใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในทุก

ระดับ 

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีประสิทธิภาพ  เสมอ

ภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   โดยเนนชุดสิทธิประโยชน

ขั้นพื้นฐานบริการเฉพาะทางและระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  

การสรางระบบการปองกัน  ควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ 

3. สงเสริมทุกภาคสวนของสังคมในการมีสวนรวมสรางจิตสํานึก

ทางสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมสุขภาพ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการดานสุขภาพใหมี

คุณภาพมาตรฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. กําหนดนโยบายทิศทางการวิจัย และการบริหารจัดการองค

ความรูดานสุขภาพ 
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางวิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  กลยุทธ  และตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน(VISION)  วพบ.ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพ่ือชุมชน   
 

M1 
ผลิตบัณฑิตและ

เสริมสรางกําลังคนดาน
สุขภาพใหมีสมรรถนะ

ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

M2 
สรางองคความรู  

นวัตกรรม 

M3 
พัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศและ
บริการวิชาการแกสังคม
นําพาสูสังคมอุดมปญญา
ทางสุขภาวะ 

M5 
พัฒนาองคกรใหเปน

สถาบันการศึกษาที่เปน
เลิศ 

SI1   การผลิตบัณฑิตรองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน 

SI2 การเสริมสรางองคความรูนวัตกรรมพัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศนําไปใชบริการ
วิชาการแกสังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ 
SI3 การบริหารจัดการองคความรู นวัตกรรมและบริการวิชาการแกสังคม 

SI4  การพัฒนาองคกรใหเปน          
สถาบันการศึกษาที่เปนเลิศ 

4 กลยุทธ(1-4) 
2   กลยุทธ ( 5-6) 

 

4 

ตัวชี้วัด 
(1-4) 

 

7 

ตัวชี้วัด 

(5-11) 
 

2  กลยุทธ( 7-8 ) 
 

4 ตัวชีวั้ด 
(12-15 ) 

 

M4 
สงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 



จุดยืนทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน แจกแจงวิสัยทัศน นิยามวิสัยทัศน

วพบ.ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาล

ชั้นนําเพื่อชุมชน

2. องคความรูและนวัตกรรมนําสูการ

เสริมสรางสังคมอุดมปญญาสุขภาวะที่ยั่งยืน

SI2  การเสริมสรางองคความรู  นวัตกรรม

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ

นําไปใชบริการวิชาการแกสังคมนําพาสู

สังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ

  จุดยืนทางยุทธศาสตร  วิสัยทัศน การแจกแจงและนิยามวิสัยทัศน

SI 1.ผลิตบัณฑิตรองรับระบบสุขภาพของ

ชุมชน

วพบ.ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาล

ชั้นนําเพื่อชุมชน

1.บัณฑิตมีสมรรถนะสูงเปนมืออาชีพ 1. วิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานติดอันดับ

หน่ึงในหาของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

2. คณาจารยมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา

ดานสุขภาพ สรางสรรคผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ

 6. บัณฑิตมีความพรอมที่สมบรูณ แข็งแรง ทางความรูและ

ปญญาทางสุขภาพ เพื่อกลับไปพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน

7. เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ที่เนนการเรียนการ

สอนเพื่อชุมชนและทันตอการเติบโตทางศาสตรการพยาบาล

และสุขภาพ

3. บัณฑิตมีความเปนเลิศดานวิชาชีพทางการพยาบาล  มี

ทักษะและ เทคนิคสากลที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมและ

ความกาวหนา ทางวิชาชีพ  ใฝเรียรรูและพัฒนาตนเอง  เขาใจ 

รูจริง เขาถึงศาสตรทางสุขภาพ มีจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยและประโยชนสวนรวม

4.  ชุมชน สังคม ทั้งในและตางประเทศใหการยอมรับ เชื่อม่ัน

ในศักยภาพของบัณฑิต                                              

  5. บัณฑิตมีสมรรถนะสูงเปนมืออาชีพ เปนที่ยอมรับและ

เชื่อม่ันของทุกภาคสวน

1.บัณฑิตและกําลังคนดานสุขภาพที่ไดรับการพัฒนาจาก

สถาบันมีความรูและปญญาทางสุขภาพ และมีความเขาใจ 

เขาถึง และพัฒนาสุขภาวะในชุมชนที่สอดคลองกับวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตชุมชนอยางแทจริง

54



จุดยืนทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน แจกแจงวิสัยทัศน นิยามวิสัยทัศน

SI3  การบริหารจัดการองคความรู  

นวัตกรรมและบริการวิชาการแกสังคม

4. วิทยาลัยมีผลงานวิชาการ องคความรู นวัตกรรม ทันตอการ

เติบโตของระบบสุขภาพ เปนแหลงอางอิง พึ่งพิงดานวิชาการ 

พัฒนาชุมชน  ประชาชน  สังคมและประเทศชาติใหเขมแข็ง

1.คณาจารยมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในระบบสุขภาพ 

สรางสรรคผลงานวิชาการ นวัตกรรมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

มีทีมบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูชี้นําการเปล่ียนแปลง

2.วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว เปนสากลพึ่งตนเอง

ไดดวยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

3.มีคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง มีบรรยากาศที่

เสริมสรางใหบุคลากรและนักศึกษา มีความสุข ภาคภูมิใจและ

รักองคกร

4.วิทยาลัยมีระบบการส่ือสารและการจัดการสารสนเทศที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงการปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบครบวงจร เสริมสรางใหเปนองคกรแหงการเรียนรูศาสตร

การพยาบาลและระบบสุขภาพ

3.วิทยาลัยเปนศูนยการเรียนรูดานสุขภาพที่เปนที่ยอมรับ

ระดับชาติและสามารถเขาถึงไดงาย ปลอดภัย มีเครือขายการ

แลกเปล่ียนเรียนรูที่มีคุณภาพและเปนสากล

SI4  การพัฒนาองคกรใหเปน

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปนเลิศ

วพบ.ขอนแกนเปนสถาบันการศึกษาพยาบาล

ชั้นนําเพื่อชุมชน

3. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปนเลิศ

2.วิทยาลัยนําองคความรู นวัตกรรมทางสุขภาพที่เปนประโยชน

ตอระบบการสาธารณสุขของชุมชน และประเทศชาติ โดยเนน

การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน เพื่อใหไดผูที่สมบูรณพรอมดวย

ความรู และปญญาทางสุขภาพกลับไปรับใชระบบสุขภาพใน

ชุมชน รวมสรางความเขมแข็ง และสุขภาวะอยางยั่งยืน
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จุดยืนทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน แจกแจงวิสัยทัศน นิยามวิสัยทัศน

5.วิทยาลัยเปนศูนยฝกอบรมดานการพยาบาลและระบบบริการ

สุขภาพที่เปนเลิศของประเทศ

6. วิทยาลัยมีทีมผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูชี้นําการ

เปล่ียนแปลง  นําประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การบริหารและพัฒนาองคกรแบบมุงเนนยุทธศาสตร

56



พันธกิจ

(MISSION)
ประเด็นยุทธศาสตร

(STRATEGIC ISSUE)

เปาประสงค

(GOAL)
KPI(Goal)

TARGET

2555

TARGET

2556

TARGET

2557

TARGET

2558
กลยุทธ

≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี

≥3.51 ≥3.61 ≥3.71 ≥3.81

1 ลาน 1 ลาน 1.5 ลาน 1.5 ลาน

13.ระดับความมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมของบุคลากรและ

นักศึกษา

7.ยกระดับวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ี

มีสมรรถนะสูงระดับสากล  รองรับ

การเติบโตดานสุขภาพโลก

(Intellegence and High 

Performance Organazation)

≥ระดับดี

ข้ีนไป

≥ระดับดี

ข้ีนไป

≥ระดับดี

ข้ีนไป

SI4  การพัฒนาองคกรใหเปน

สถาบันการศึกษา

ท่ีเปนเลิศ

12.ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรท่ี

มีสมรรถนะสูงตามเกณฑรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

( PMQA) 7 หมวด

8. พัฒนาวิทยาลัยสูองคกรแหง

ความสุขเปน องคกรแหงการเรียนรู

 ท่ีทันสมัยบุคลากรมีความสุข

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  มี

วัฒนธรรมและคานิยมองคกรท่ี

เขมแข็ง (Modernize 

organiaztion)

14.ระดับความสุขและความพึง

พอใจในการปฏิบัติราชการของ

บุคลากร

15.จํานวนเงินรายไดนอก

งบประมาณ

4 วิทยาลัยเปนองคกร

การศึกษาท่ีมีสรรถนะสูง  มี

คานิยมและวัฒนธรรมแบบ

ธรรมาธิปไตยเปนผูช้ีนําดาน

สุขภาพแกสังคมและประเทศ

≥ระดับดี

ข้ีนไป

5. พัฒนาวิทยาลัยใหเปน

สถาบันการศึกษา

ช้ันนําดานการพยาบาลท่ี

เขมแข็ง
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ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง

≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี

≥3.51 ≥3.61 ≥3.71 ≥3.81

1 ลาน 1 ลาน 1.5 ลาน 1.5 ลาน ฝายบริหาร

ยุทธศาสตร

ฝายพัฒนาคุณภาพ

ฝายพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตร
ฝายพัฒนาคุณภาพ

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตร
ฝายพัฒนาคุณภาพ

ฝายบริหาร

ยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบKPI(GOAL)พันธกิจ

(MISSION)

เปาประสงค

(GOAL)

ประเด็น

ยุทธศาสตร

(STRATEGIC 

ISSUE)

KPI(Goal)
TARGET

2555

TARGET

2556

TARGET

2557

TARGET

2558

5 พัฒนาวิทยาลัยใหเปน

สถาบันการศึกษา

ช้ันนําดานการพยาบาลท่ี

เขมแข็ง

≥ระดับดี

ข้ีนไป

≥ระดับดี

ข้ีนไป

≥ระดับดี

ข้ีนไป

15.จํานวนเงินรายไดนอก

งบประมาณ

13.ระดับความมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมของ

บุคลากรและนักศึกษา

4 วิทยาลัยเปนองคกร

การศึกษาท่ีมีสรรถนะ

สูง  มีคานิยมและ

วัฒนธรรมแบบ

ธรรมาธิปไตยเปนผู

ช้ีนําดานสุขภาพแก

สังคมและประเทศ

SI4  การ

พัฒนาองคกร

ใหเปนสถาบัน

 การศึกษาท่ี

เปนเลิศ

12.ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาองคกรสูการ

เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะ

สูงตามเกณฑรางวัล

คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ( PMQA) 7

 หมวด

7.ยกระดับวิทยาลัยใหเปน

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงระดับ

สากล  รองรับการเติบโตดาน

สุขภาพโลก(Intellegence 

and High Performance 

Organazation)

8. พัฒนาวิทยาลัยสูองคกร

แหงความสุขเปน องคกรแหง

การเรียนรู ท่ีทันสมัยบุคลากร

มีความสุขภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติงาน  มีวัฒนธรรมและ

คานิยมองคกรท่ีเขมแข็ง 

(Modernize organiaztion)

14.ระดับความสุขและ

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติราชการของ

บุคลากร

≥ระดับดี

ข้ีนไป
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พันธกิจ

(MISSION)

ประเด็นยุทธศาสตร

(STRATEGIC 

ISSUE)

เปาประสงค

(GOAL)
KPI(Goal)

TARGET

2555

TARGET

2556

TARGET

2557

TARGET

2558
กลยุทธ KPI ฝาย

TARGET

2555

TARGET  

2556

TARGET  

2557

TARGET 

 2558

≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%

≥3.51 ≥3.61 ≥3.71 ≥3.81 ≥ 4 เรื่อง ≥ 4 เรื่อง ≥ 4 เรื่อง ≥ 4 เรื่อง

อยางละ 

1ฐาน

อยางละ 

1ฐาน

อยางละ 

1ฐาน

22. มีระบบ

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารและ

การตัดสินใจดาน

วิชาการ วิจัย 

บริการวิชาการ

และพัฒนา

บุคลากร

4 วิทยาลัยเปน

องคกรการศึกษา

ท่ีมีสรรถนะสูง  มี

คานิยมและ

วัฒนธรรมแบบ

ธรรมาธิปไตยเปน

ผูช้ีนําดาน

สุขภาพแกสังคม

และประเทศ

อยางละ 1

ฐาน

14.ระดับความสุข

และความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร

8. พัฒนาวิทยาลัย

สูองคกรแหง

ความสุขเปน 

องคกรแหงการ

เรียนรู ท่ีทันสมัย

บุคลากรมี

ความสุขภาคภูมิใจ

ในการปฏิบัติงาน 

 มีวัฒนธรรมและ

คานิยมองคกรท่ี

เขมแข็ง 

(Modernize 

organiaztion)

23. รอยละ

บุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนาตาม

แผนพัฒนา

สมรรถนะ

รายบุคคลและ

Gap 

competency

5. พัฒนา

วิทยาลัยใหเปน

สถาบันการศึกษา

ช้ันนําดานการ

พยาบาลท่ีเขมแข็ง

12.ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนาองคกร

สูการเปนองคกรท่ีมี

สมรรถนะสูงตาม

เกณฑรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ( PMQA) 7 

หมวด

7.ยกระดับ

วิทยาลัยใหเปน

องคกรท่ีมี

สมรรถนะสูง

ระดับสากล  

รองรับการเติบโต

ดานสุขภาพโลก

(Intellegence 

and High 

Performance 

Organazation)

≥ระดับดี

ข้ีนไป

≥ระดับดี

ข้ีนไป

≥ระดับดี

ข้ีนไป

21.ผลการ

ดําเนินงานตาม

เกณฑ PMQA 7

 หมวด

SI4  การพัฒนา

องคกรใหเปน

สถาบันการศึกษา

ท่ีเปนเลิศ

13.ระดับความมีวินัย

 คุณธรรม จริยธรรม

ของบุคลากรและ

นักศึกษา

24.จํานวน

หนังสือ/ตําราตอ

จํานวนอาจารย

≥ระดับดี

ข้ีนไป
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พันธกิจ

(MISSION)

ประเด็นยุทธศาสตร

(STRATEGIC 

ISSUE)

เปาประสงค

(GOAL)
KPI(Goal)

TARGET

2555

TARGET

2556

TARGET

2557

TARGET

2558
กลยุทธ KPI ฝาย

TARGET

2555

TARGET  

2556

TARGET  

2557

TARGET 

 2558

1 ลาน 1 ลาน 1.5 ลาน 1.5 ลาน 100% 100% 100% 100%

>80% >80% >80% >80%

≥1

หลักสูตร

≥1

หลักสูตร

≥1

หลักสูตร

ระดับดีข้ึน

ไป

ระดับดีข้ึน

ไป

ระดับดี

ข้ึนไป

27.การ

ปฏิบัติงาน

ประจําป

สอดคลองกับแผน

26.ระดับความมี

วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ของ

บุคลากร

≥1หลักสูตร

ระดับดีข้ึน

ไป

15.จํานวนเงินรายได

นอกงบประมาณ

28. มีหลักสูตร

บริการวิชาการท่ี

สรางรายรับ

25.จํานวน

บุคลากรท่ีไดรับ

การสงเสริมวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม
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ภาคผนวก 



 

 

 

ผังโครงสรางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผูอํานวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝายบริหารและยุทธศาสตร 
(อ.วัชรี  อมรโรจนวรวุฒิ) 

1.ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร (จตุพร) 
2.งานบริหารงานทั่วไป (จตุพร) 
3.งานธุรการ/สารบรรณ 
4 .งานการเงิน /การบัญชี  (ดาราพร 
นรินทรรัตน) 
5.งานพัสดุ(วาทินี) 
6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร         

(อ.แสงดาว อ.รัตนา อรวรรณ ) 
7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซอม

บํารุง  
8.งานนโยบายและแผน  (อ.รุงทิพย ,        

อ.เอมอร) 
9.งานฐานขอมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร 

แ ล ะ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ  ( อ . ณ ร ง ค                
อ.วชิรศักดิ์) 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
(อ.พัชรินทรวินา เพิ่มยินด)ี 

1.ง า น วิ จั ย แ ล ะ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร             
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา  อ.ศรีสุดา) 

2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ/
งานประชาสัมพันธ  (อ.นันทิยา อ.สุ
วารี  อ.เสาวลักษณ  อ.ทุเรียน) 

3. งานจัดการความรู   (อ.สุพจน             
อ.ปนเพ็ชร  อ.ศุภจิรา) 

 

ฝายวิชาการ 
(อ.พรรณิภา  ทองณรงค) 

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู ใหญ 
ผู สู งอายุ  และการ รักษาพยาบาล
เบ้ืองตน (อ.พิริยากร) 

2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ (อ.ดวงชีวัน) 

4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน        
(อ.ปราณี) 

5.งานเลขานุการกลุมวิชาการ            
(อ.ดวงชีวัน  อ.รัชนี  อ.ฉายวสันต) 

6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล        
(อ.สุจินดา  อ.จรรยา  อ.จารุวรรณ) 

7.งานหองสมุด (อ.ปราณี) 
 

ฝายกิจการนักศึกษา 
(อ.วิไลวรรณ  วัฒนานนท) 

1. งานนวัตกรรม  (อ.ศิราณี อ.ธิติพร) 
2 . ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า            

(อ.ศักดิ์ขรินทร อ.ชุติมา อ.วิลัยภรณ) 
3 . ง า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม             

( อ . ทิ พ ย รั ต น  อ . วิ ภ า ด า                     
อ.ทัศนียวรรณ) 

4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย
เ ก า แ ล ะ อ ง ค ก ร วิ ช า ชี พ                       
( อ . รัต น ด าวรรณ   อ . ทิ น วิ สุ ท ธิ์               
อ.สุธิดา  อ.พลอยลดา) 

5. งานแนะแนว ให คํ า ปรึ กษาและ
ทุนการศึกษา (อ.แกวจิต  อ.ทิพวรรณ  
อ.นิระมล) 

ฝายพัฒนาคุณภาพ 
(อ.ธรณิศ  สายวัฒน) 

1.งานประกันคุณภาพ  (อ.กลวยไม         
อ.นงลักษณ, อ.สรัญญา) 

2.งานควบคุมภายใน (อ.สุรัสวดี) 
3.งานศูนยศึกษา (อ.ธรณิศ อ.จุรี) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรับคร้ังที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 
พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผูอํานวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝายบริหารและยุทธศาสตร 
(อ.วัชรี  อมรโรจนวรวุฒิ) 

1.ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร (จตุพร) 
2.งานบริหารงานทั่วไป (จตุพร) 
3.งานธุรการ/สารบรรณ 
4 .งานการเงิน /การบัญชี  (ดาราพร 
นรินทรรัตน) 
5.งานพัสดุ(วาทินี) 
6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร         

(อ.แสงดาว อ.รัตนา อรวรรณ ) 
7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซอม

บํารุง  
8.งานนโยบายและแผน  (อ.รุงทิพย ,          

อ.เอมอร) 
9.งานฐานขอมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร 

แ ล ะ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ  ( อ . ณ ร ง ค                
อ.วชิรศักดิ์) 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
(อ.พัชรินทรวินา เพิ่มยินด)ี 

1.ง า น วิ จั ย แ ล ะ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร             
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา  อ.ศรีสุดา) 

2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ/
งานประชา สัมพันธ   (อ .นั นทิยา       
อ.สุวารี  อ.เสาวลักษณ  อ.ทุเรียน) 

3. งานจัดการความรู   (อ.สุพจน             
อ.ปนเพ็ชร  อ.ศุภจิรา) 

 

ฝายวิชาการ 
(อ.พรรณิภา  ทองณรงค) 

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู ใหญ 
ผู สู งอายุ  และการ รักษาพยาบาล
เบ้ืองตน (อ.พิริยากร) 

2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ (อ.ดวงชีวัน) 

4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน        
(อ.ปราณี) 

5.งานเลขานุการกลุมวิชาการ            
(อ.ดวงชีวัน  อ.รัชนี  อ.ฉายวสันต) 

6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล        
(อ.สุจินดา  อ.จรรยา  อ.จารุวรรณ) 

7.งานหองสมุด (อ.ปราณี) 
 

ฝายกิจการนักศึกษา 
(อ.วิไลวรรณ  วัฒนานนท) 

1. งานนวัตกรรม  (อ.ศิราณี อ.ธิติพร) 
2 . ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า            

(อ.ศักดิ์ขรินทร อ.ชุติมา อ.วิลัยภรณ) 
3 . ง า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม             

( อ . ทิ พ ย รั ต น  อ . วิ ภ า ด า                     
อ.ทัศนียวรรณ) 

4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย
เ ก า แ ล ะ อ ง ค ก ร วิ ช า ชี พ                       
( อ . รัต น ด าวรรณ   อ . ทิ น วิ สุ ท ธิ์               
อ.สุธิดา  อ.พลอยลดา) 

5. งานแนะแนว ให คํ า ปรึ กษาและ
ทุนการศึกษา (อ.แกวจิต  อ.ทิพวรรณ  
อ.นิระมล) 

ฝายพัฒนาคุณภาพ 
(อ.ธรณิศ  สายวัฒน) 

1.งานประกันคุณภาพ  (อ.กลวยไม         
อ.นงลักษณ, อ.สรัญญา) 

2.งานควบคุมภายใน (อ.สุรัสวดี) 
3.งานศูนยศึกษา (อ.ธรณิศ อ.จุรี) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรับคร้ังที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 
พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54 


