
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 

                                                                                                                                               

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) 

ประจําปีการศึกษา 2560 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการดําเนินงานตาม              
แผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของคณะฯ โดยนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทาง   
ในการทํางานเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

ทั้งน้ี ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ     
ในการดําเนินงานและรวบรวมข้อมูลในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างดีย่ิงตลอดมา        
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรยีนรู้และการให้บริการรับใช้สังคมตลอดไป 

 
 

                                                                             
 

                               (ผู้ช่วยศาตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์) 
                                                                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ก 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
สารบัญ ................................................................................................................................................................ (ก) 
สารบัญตาราง ...................................................................................................................................................... (ค) 
สารบัญภาพ ........................................................................................................................................................ (ฉ) 
บทนํา : โครงร่างองค์การ ...................................................................................................................................... 1 
  P.1  ลักษณะองค์การ  ......................................................................................................................... 1 
 ก. สภาพแวดล้อมองค์การ ............................................................................................................ 1 
 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ ..................................................................................................... 6 
  P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ..................................................... 10 
 หมวด 1  การนําองค์การ .................................................................................................................................. 11 
  1.1  การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง  ................................................................................................ 11 
 1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ........................................................................................ 11 
 1.1 ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์กร .................................................................. 12 
  1.2  การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  ............................................................................ 15 
  1.2 ก (1) การกํากับดูแล  ............................................................................................... 15 
  1.2 ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน........................................................................ 15 
 1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม .............................................................. 16 
 1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ ............................................ 17 
หมวดที่ 2 กลยุทธ์ ............................................................................................................................................... 20 
  2.1 การจัดทํากลยุทธ์  ....................................................................................................................... 20 

 ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ .................................................................................................. 20 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ...................................................................................................... 24 

  2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ...................................................................................................... 30 
หมวดที่ 3 ลูกค้า .................................................................................................................................................. 35 
  3.1 เสียงของลกูค้า  ........................................................................................................................... 35 
   3.1 ก. การรับฟังผู้รับบริการและผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย .............................................................. 35 
   3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รบับริการตามพันธกิจหลัก ............... 45 
หมวดท ี่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู้ ..................................................................................... 61 
  4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร ..................................................... 61 
   4.1 ก. การว ัดผลการดำเน ินการ ............................................................................................... 61 
   4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ .................................................................. 61 
   4.1 ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ ...................................................................................... 62 
  4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลย ีสารสนเทศ ......................................................... 63 
   4.2 ก. ความรูข้องสถาบัน ......................................................................................................... 63 
   4.2 ข. ข้อม ูล สารสนเทศ และเทคโนโลย ีสารสนเทศ ................................................................ 64 



 
 

ข 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

หมวด 5 บุคลากร ................................................................................................................................................ 66 
  5.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน  ..................................................................................................... 66 
   5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง ................................................................................... 66 
   5.1 ข. บรรยากาศด้านบุคลากร ................................................................................................ 69 
  5.2 ความผูกพันของบุคลากร ............................................................................................................ 71 
   5.2 ก. ความผกูพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ ............................................................ 71 
   5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา .......................................................................................... 74 
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ  ............................................................................................................................... 77 
  6.1 กระบวนการทํางานการผลิตบัณฑิต ............................................................................................ 77 
   6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ .................................................... 77 
   6.1 ข. การจัดการกระบวนการ  ............................................................................................... 77 
   6.1 ค. การจัดการนวัตกรรม .................................................................................................... 79 
  6.2 กระบวนการทํางานด้านงานวิจัย ................................................................................................ 80 
   6.2 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการด้านวิจัย  ..................................... 80 
   6.2 ข. การจัดการกระบวนการ  ............................................................................................... 81 
   6.2 ค. การจัดการนวัตกรรม .................................................................................................... 81 
  6.3 กระบวนการทํางานของการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ................................................................ 81 
   6.3 ก. การออกแบบระบบงานบริการวิชาการ การบริการ และกระบวนการ .......................... 81 
                    6.3 ข. การจัดการกระบวนการ ด้านบริการวิชาการ  ............................................................... 83 
  6.4 ประสทิธิผลของการปฏิบัติการ  .................................................................................................. 85 
   6.4 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  ........................................................... 85 
   6.4 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ............................................................................................. 85 
   6.4 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  ................................................. 87 
   6.4 ง. การจัดการนวัตกรรม ....................................................................................................  87 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ ............................................................................................................................................... 88 
  7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  .......................................................... 88 
   7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการรับเข้าศึกษา อัตราการคงอยู่ และการเรียนรู้ของผู้เรียน  ..................... 88 
   7.1 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน .......................................................... 88 
   7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ........................................................................ 101 
  7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ..................................................................................................... 101 
   7.2 ก. เงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า  ................................................................................... 101 
  7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  ............................................................................................... 101 
  7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล  ........................................................................ 109 
   7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  ................... 109 
   7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   ......................................................................... 125 
  7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ............................................................................ 125 



 

ค 

 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่  P.1 ก (1) แผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและการบริการวิชาการของ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 ................................................. 1 
ตารางที่  P.1 ก (2)  ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 
  ของคณะพยาบาลศาสตร์ ................................................................................................ 2 
ตารางที่  P.1 ก (3.1)  จํานวนและร้อยละของบุคลากรการจําแนกประเภทกลุ่มบุคลากร ................................. 3 
ตารางที่  P.1 ก (3.2)  จํานวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
  และตําแหน่งทางวิชาการ ................................................................................................ 3 
ตารางที่  P.1 ก (3.3)  จํานวนและร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ..................... 3 
ตารางที่  P.1 ก (5)  จํานวนและร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ..................... 5 
ตารางที่  P.1 ข (2)  การบริการหลักที่สนับสนุนต่อผู้เรียนและลกูค้าและการปฏิบัติการความต้องการ 
  และความคาดหวัง .......................................................................................................... 9 
ตารางที่  P.2 ก (2)  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของสถาบัน .............................. 10 
ตารางที่  P.2 ก (3)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ ........................................ 11 
ตารางที่  1.1 ข (2.1)  การทบทวนผลการดําเนินงานและการนําผลประเมินมาใช้ .......................................... 14 
ตารางที่ 1.1 ข (2.2)   การจัดลําดับตัวช้ีวัดที่สาํคัญ และวิธีการนําผลการทบทวนมาใช้ในการปฏิบัติงาน ....... 15 
ตารางที่ 1.2 ก (1)   วิธีดําเนินการเพ่ือให้เกิดการกํากับดูแล ......................................................................... 16 
ตารางที่ 1.2 ก (2)    ผลการประเมนิด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2559 - 2561 .... 17 
ตารางที่ 1.2 ค (1)   งบประมาณและแหล่งสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ............ 18 
ตารางที่ 2.1 ก (2)     ความท้าทายทางกลยุทธ์ และโครงการนวัตกรรม  ....................................................... 22 
ตารางที่ 2.1 ก (3)   วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ .................................. 22 
ตารางที่ 2.1 ก (4)   ระบบงานที่สอดคล้องตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  ....................................... 24 
ตารางที่ 2.1 ข (1)   มีเป้าประสงค ์ตัวช้ีวัดความสําเร็จและกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  
  คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ.2561 -2564)    ................................................................. 24 
ตาราง 2.2 ก (3)    จํานวนงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร์ของ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2561  .. 31 
ตาราง 2.2 ก. (4)   ความเช่ือมโยงของแผนบุคลากรกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  
                          (พ.ศ. 2561 -2564)  ..................................................................................................... 31 
ตารางที่ 3.1 ก    การรับฟังเสียงของผู้รับบริการและกลุม่ผู้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสีย ........................................ 35 
ตาราง 3.1 ข (1)   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ทีม่ีสว่นได้ส่วนเสีย 
  จําแนกตามพันธกิจหลักของคณะฯ   ............................................................................ 45 
ตารางที่ 5.1 ก (1)   แผนอัตรากําลงัในปัจจุบัน และกรอบอัตรากําลังที่ต้องการในระยะ 5 ปี  .................... 66 
ตารางที่ 5.1 ข (2)  สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร จาํแนกตามประเภทบุคลากร ....................... 70 
ตารางที่ 5.2 ก (3.1)  คะแนนเฉล่ียของความอยู่ดีมีสุขและความผกูพันของบุคลากร จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร   

สายวิชาการและสายปฏิบัติการ  ................................................................................... 72 
ตารางที่ 5.2 ก (3.2)   คะแนนเฉล่ียของปัจจัยพ้ืนฐานและกลุม่ปัจจัยจูงใจจําแนกตามกลุ่มบุคลากร  ............. 72 
ตารางที่ 5.2 ข (1)   กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ........................................................................................ 74 



 

ง 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที่ 6.4 ข  ส่งมอบตามพันธกิจของคณะฯ ได้แก่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย  

และการบริการวิชาการโดยแต่ละพันธกิจ ..................................................................... 86 
ตารางที่ 7.1 ก (1.1)  จํานวนของนิสิตระดับปริญญาตรีจําแนกตามปีการศึกษาและการรับเข้าการคงอยู่ ...... 88 
ตารางที่ 7.1 ก (1.2)    จํานวนและร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
                             และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ .................................................................. 88 
ตารางที่ 7.1 ข (1.1)   ผลงานและรางวัลของนิสิต  .......................................................................................... 89 
ตารางที่ 7.1 ข (1.2)    จํานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการข้ึนทะเบียน 

ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล   ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2560 ........................ 89 
ตารางที่ 7.1 ข (1.3)    จํานวนและร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ......... 89 
ตารางที่ 7.1 ข (1.4)   ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  .................................................. 90 
ตารางที่ 7.1 ข (1.5)  ผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสตูร  ............................................................ 90 
ตารางที่ 7.1 ข (1.6)    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/ภายนอก)  .......................... 90 
ตารางที่ 7.1 ข (1.7)    ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560  .... 91 
ตารางที่ 7.1 ข (1.8)    ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
                         ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 (อ้างอิงข้อมูลจาก AUNQA ปีการศึกษา 2560)  .... 97 
ตารางที่ 7.1 ข (1.9)    ข้อมลูโครงการวิจัย/งานร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
                         ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560  ............................................................................... 98 
ตารางที่ 7.1 ข (1.10)   จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร  
                            อนุสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560  ......................................... 99 
ตาราง 7.1 ข (2)   กิจกรรมและผลการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  ..................... 100 
ตาราง 7.3 ก (1.1)     สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา 

ที่ปฏิบัติงานจริง (FTES)   ........................................................................................... 101 
ตารางที่ 7.3 ก (1.2)  จํานวนและร้อยละของอาจารย์ประจําที่จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

และตําแหน่งทางวิชาการ  .......................................................................................... 102 
ตารางที่ 7.3 ก (2)      ข้อมูลของบุคลากรท่ีได้รับรางวัล การขาดงาน ลาออก  และข้อร้องเรียน   ............... 105 
ตารางที่ 7.3 ค (1.1)    ความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร  ............................................................. 106 
ตารางที่ 7.3 ค (1.2)  คะแนนเฉล่ียของความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร 

สายวิชาการและสายปฏิบัติการ   ............................................................................... 106 
ตารางที่ 7.3 ค (1.3)   คะแนนเฉล่ียของปัจจัยพ้ืนฐานและกลุ่มปัจจัยจูงใจจําแนกตามกลุ่มบุคลากร  ............ 106 
ตารางที่ 7.3 ง  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  ...................................................................... 107 
ตารางที่ 7.4 ก (1.1)   การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2559, 2560, 2561  ............... 108 
ตารางที่ 7.4 ก (1.2)   ผลลัพธ์ด้านการกํากับดูแล  ........................................................................................ 108 
 



 

จ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที่ 7.4 ก (1.3)   ข้อมูลจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและงบประมาณที่สนับสนุน  
                          ระหว่างปีงบประมาณ 2558 -2561   ........................................................................ 109 
ตารางที่  7.4 ก (2)   ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างปีงบประมาณ 2558 -2561  ............ 109 
ตารางที่ 7.4 ข   การเปรียบเทียบความสําเร็จของตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   .................................. 124 
ตารางที่ 7.5 ก (1)   การเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่าย จําแนกตาม 

งบประมาณเงินแผ่นดินและรายได้   ........................................................................... 124 
ตารางที่ 7.5 ก (2.1)   ตารางโครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบียน  ................................................... 126 
ตารางที่ 7.5 ก (2.1)    สถานะรายได้ของคณะฯ จําแนกตามประเภทของรายได้  .......................................... 127 
 
 
 
 

 
   



 

ฉ 

 

สารบัญภาพ 
 

หนา้ 
ภาพที่  P.1 ข (1.1) โครงสร้างองค์การ .................................................................................................7 
ภาพที่  P.1 ข (1.2) โครงสร้างการบริหารงาน ......................................................................................8 
ภาพที่  2.1 ก (2)   ขั้นตอนการจัดทํากลยุทธ์และโครงการที่เป็นนวัตกรรม .................................... 21 
ภาพที่  2.2 ก (2)      การปรับปรุงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ  
  ของปีงบประมาณ 2562 .................................................................................... 31 
ภาพที่  5.2 ก (3)  การแปลผลคะแนนความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลาการ (EMO)  ....... 73 
ภาพที่  6.1 ข (3)   ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ............................................................................ 79 
ภาพที่  6.3 ก (1)   ผังปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ............................ 82 
ภาพที่  6.3 ข (1.1)  ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ..................................................  83 
ภาพที่  6.3 ข (1.2)  ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ...............................  84 
ภาพที่ 7.1 ข (1.1)   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(ภายใน/ภายนอก)  
                      ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560  .................................................................... 91 
ภาพที่ 7.1 ข (1.2)    ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
  ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560  .................................................................... 98 
ภาพที่ 7.3 ก (1.1)    วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ  .......................................................... 103 
ภาพที่ 7.3 ก (1.2)   วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  
  และคู่เทียบในปีการศึกษา 2560    ................................................................. 103 
ภาพที่ 7.3 ก (1.3)    ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ   ............................ 104 
ภาพที่ 7.3 ก (1.4)    ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  
  และคู่เทียบในปีการศึกษา 2560   ................................................................... 104 
ภาพที่ 7.5 ก (1.1)    ข้อมูลงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณและปีงบประมาณ  ............... 125 
ภาพที่ 7.5 ก (1.1)   การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนตามประเภทงบประมาณ  
  และปีงบประมาณ   ......................................................................................... 126 
 
 
 

 

 

 



1 
 

 รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

โครงร่างองค์การ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

P.1 ลักษณะองค์การ  
     ก. สภาพแวดล้อมองคก์าร 

P.1 ก (1) หลักสูตรและบริการ  

 

ตารางที ่P.1 ก (1) แผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2564 
หลักสูตรและบริการ ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564
หลักสูตรปริญญาตรี   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     

หลักสูตรปริญญาโท -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต       
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
-หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต       
สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 

    

โครงการบริการ  -หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล     

วิชาการ -หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น) 

    

 -หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทดแทนทางไต(ล้างไตทางช่อง
ท้อง)  

    

คณะพยาบาลศาสตร์  เริ่มก่อต้ังในปี 2540 เป็นโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับอนุมัติ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540 
โครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดรับนิสิตรุ่นแรก   
ในปีการศึกษา 2542 จํานวน 36 คน ปัจจุบันคณะฯ เปิดการสอนมา19 ปี ผ่านการรับรองคุณภาพ
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลโดยได้การรับรองสูงสุด 5 ปีการศึกษา   
(ปีการศึกษา 2558 – 2563) ปัจจุบันการรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรี   
นครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) เป้าหมายจํานวนรับไม่น้อย
กว่า 120 คน/ปี โดยผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะกําหนด และผ่านการทดสอบ
ทัศนคติต่อวิชาชีพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงในสถานบริการสุขภาพทุกระดับรวมทั้ง
สถานการณ์ ตามสภาวะแวดล้อมด้านสุขภาพของชุมชน โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และวิจัยส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการสื่อสารและมีจิตอาสา   

ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ มีแผนเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2562  
และมีโครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรวิชาชีพเป็นหลักสูตรระยะสั้น  
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หลักสูตรและบริการ ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564

 -หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

    

 -หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ      
 

 P.1 ก (2) วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะฯ ได้มีการทบทวนและปรับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการในการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564)  ดังน้ี  
 

ตารางที่ P.1 ก (2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร              
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ปรัชญา ความรู้คู่คุณธรรม นําคุณภาพชีวิตสู่สังคม 
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันช้ันนําที่ผลิตบุคลากรทางสุขภาพ ที่มีความรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย

และนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในระดับชุมชนระดับชาติ 
และนานาชาติ 

พันธกิจ 
 

1. ผลิตบัณฑิต ระดับ ป.ตรี ป.โท ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. พัฒนาความรู้และทักษะแก่พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
3. สร้างผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพการเรียนการสอน การบริการ
พยาบาล ศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ 
4. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างย่ังยืน 
5. เสริมสร้างทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเป็นกลไกขบัเคลื่อนการดําเนินงาน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
7. บริหารจัดการองค์กรให้มปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

สมรรถนะหลกั     
(Core competency) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ      
สร้างความผูกพันกับชุมชนบนฐานของการศึกษา  

ค่านยิมองค์กร             
(Core Value 

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ความเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือความสําเร็จขององค์กร 
3. ความเอาใจใส่ เอ้ืออาทรและให้ความสําคัญต่อบุคลากร 
4. สร้างคนดี มีคุณธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร   
 

1. ร่วมช้ีนําและพัฒนาสังคม 
2. มุ่งมั่นทุม่เทงานใส่ใจให้บรกิารอย่างมืออาชีพ 
3. มีความเอ้ืออาทรต่อบุคลากร 
4. ใหค้วามสําคัญต่อบุคลากร 
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 P.1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 

ตารางที่ P.1 ก (3.1) จํานวนและร้อยละของบุคลากรการจําแนกประเภทกลุ่มบุคลากร 
 

การจําแนกกลุม่บุคลากร จํานวน ร้อยละ 
สายวิชาการ 
- ผู้บริหาร 12 26 
- บุคลากรสายวิชาการ 34 74 
สายปฏิบัติการ 
- ผู้บริหาร 1 4.00 
- หัวหน้างาน 2 8.00 
- บุคลากรสายปฏิบัติการ 22 88.00 

 
ตารางที่ P.1 ก (3.2) จํานวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่ง               

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา/ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 2560 

จํานวน ร้อยละ 
1.วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก 20 43.47 
- ปริญญาโท 26 56.52 
รวม 46 100 
2.ตําแหน่งทางวิชาการ 
- ศาสตราจารย์ - - 
- รองศาสตราจารย์ 1 2.17 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 23.91 
- อาจารย์ 34 73.91 
รวม 46 100 

 
ตารางที่ P.1 ก (3.3) จํานวนและร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
จํานวน ร้อยละ 

- ปริญญาโท 11 44.00 
- ปริญญาตร ี 11 44.00 
- ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3 12.00 
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 P.1 ก (4) สินทรัพย์   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพ้ืนที่ภายนอกอาคารรวม 7 ไร่ มี 1 อาคาร          

คือ อาคารศรีนครินทร์ พ้ืนที่ใช้สอยมี 15,450.67 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆ 
ดังน้ี 

1)  ห้องเรียนขนาด 20 – 25 ที่น่ัง จํานวน 21 ห้อง ขนาด 60 ที่น่ัง 7 ห้อง ขนาด 80 ที่น่ัง 1 ห้อง 
และขนาด 120 ที่น่ัง จํานวน 3 ห้อง   

2)  ห้องเรียนปฏิบัติทางการพยาบาลจํานวน 5 ห้องครอบคลุมรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล  
3)  ห้องอ่านหนังสืออยู่ช้ัน 4  แต่นิสิตส่วนใหญ่จะใช้ที่หอสมุดกลางขององครักษ์ ในการค้นคว้า 
4)  ห้องสโมสรนิสิตและลานเอนกประสงค์เพ่ือทํากิจกรรมของนิสิต 
สิ่งอํานวยความสะดวก  
1)  มีที่จอดรถบุคลากร และนิสิต มีระบบรักษาความปลอดภัย 
2)  มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง 
3)  มีรถรับส่งบุคลากร ใน กทม. – องครักษ์ 
4)  บริการรถรับส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกงาน 
5)  มีห้องออกกําลังกาย 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความสําคัญในระบบสารสนเทศ ด้วยในยุคปัจจุบันมีการใช้นําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การทํางาน คณะฯ จึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการ มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และระบบ Wireless เช่ือมโยงกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง มีเว็บไซต์ และ มี facebook ของคณะฯ เพ่ือให้
บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูล 

มีฐานข้อมูลทางการพยาบาลเพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม รวมท้ังได้ติดต้ังระบบ
เครือข่าย Wireless ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์               
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสื่อต่างๆ เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทํางาน     
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน เวลา และลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถนําข้อมูลให้ผู้บริหาร         
ใช้ในการตัดสินใจ 
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P.1 ก (5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
ตารางที่ P.1 ก (5) ระเบียบและข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและระเบียบตามพระราชบัญญัติ               

แยกตามพันธกิจ 

พันธกิจ ข้อบังคบั การนําไปใช ้

การเรียนการสอน         
 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ 2548 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
- พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ 2540 

- การจัดทําหลกัสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
- การสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรมในการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

การวิจัย         
  

- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ 2541 
- ระเบียบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ 2547 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ 
2551 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์และ
นิสิตมีการทําวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
ภายใต้กฎระเบียบ
จรรยาบรรณในนักวิจัย 

การบริการวิชาการ - ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ พ.ศ2560 
- แผนพัฒนาสขุภาพแห่งชาติ 

- ดําเนินการตามระเบียบ
การจัดบริการวิชาการ  
 

การบริหารงานบุคคล - ระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ2560 
- ข้อบังคับจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ 2559 
- ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
- คู่มือการปฏิบัติงานการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

- ใช้การบริหารงานบุคคลใช้
ในการปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ การสร้าง
แรงจูงใจความผูกพันองค์กร 

สารสนเทศ 
 

- พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ2560 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ2540 

- ควบคุมกํากับการใช้และ
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของบุคลากร/นิสิต 

การเงนิและงบประมาณ
และการพัสดุ 

- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2561 
- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- ระเบียบการจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พ.ศ 2560 

- ใช้ในการจัดทํา
งบประมาณและกํากับ
ติดตามเร่งรัดเบิกจ่าย 
- การบริหารงบประมาณ 



6 
 

 รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

พันธกิจ ข้อบังคบั การนําไปใช ้

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
 

การบริหารงานพัสดุต้ังแต่
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บํารุงรักษาและจําหน่าย 
-การป้องกันผลประโยชน์
ซับซ้อน 

  

ข. ความสัมพนัธ์ระดับองค์การ 
P.1 ข (1) โครงสร้างองค์การ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการศึกษา กล่าวคือมีการ

จัดโครงสร้างการบริหาร ออกเป็น 5 สาขาวิชา และ 1 สํานักงาน ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และสํานักงานคณบดี มีการกําหนดสายบังคับบัญชา              
โดยระบุขอบเขตของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีจํานวน 3 คน          
และผู้ช่วยคณบดี จํานวน 3 คน รับผิดชอบในการบริหารและกํากับงานระดับคณะ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้าน       
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนิสิต การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร
บุคลากร การเงินและงบประมาณ ในระดับสาขาวิชา มีหัวหน้าสาขาวิชา รับผิดชอบในการบริหารและกํากับงาน
ในระดับสาขาวิชา และมีผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีรับผิดชอบการบริหาร และกํากับงานในสํานักงานคณบดี   

ในการบริหารงานของคณะฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน มีรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ 
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                                    ภาพท่ี  P.1 ข (1.1)  โครงสร้างองค์การ 
 

 

 

 

 

 



8 
 

 รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
                                    ภาพท่ี  P.1 ข (1.2)  โครงสร้างการบริหารงาน 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 และพัฒนาคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
   และวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชา 
- การพยาบาลเด็ก 
- การพยาบาลชุมชน 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์

   ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
   และบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 

   ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี 

โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 P.1 ข (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุม่อ่ืน และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ P.1 ข (2)  การบริการหลักที่สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้า และการปฏิบัติการความต้องการและความ 
                         คาดหวัง 

บริการหลัก ลูกค้า/ผูร้ับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความต้องการและความคาดหวังหลัก

1.หลักสูตรและการ
ผลิตบัณฑิต 

- นิสิตปัจจุบัน 
- ผู้ปกครอง 
- ผู้ใช้บัณฑิตจากโรงพยาบาล ที่รับบัณฑิต
เข้าทํางานและจากหน่วยงานอ่ืน 
- นิสิตและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
- หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา 
- บุคลากรทางการศึกษา 
 

- หลั ก สู ต ร มี ม า ต ร ฐ านป รั บปรุ ง
หลักสูตรทุก  5 ปี  มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
- มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
หนังสือตํารา แหล่งสืบค้นทางดิจิตัล  ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยเหลือ
แนะนํา ทั้งด้านการเรียนและด้าน
สังคม 
- มีอาจารย์ที่มีความสามารถในการ
ส อน วิ ธี ก า ร จั ด เ รี ย น ก า ร ส อน ท่ี
หลากหลาย 
 - บัณฑิตที่มีคุณภาพตามสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพ 
 - บัณฑิตให้สอบผ่านความรู้และขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาต ร้อยละ 100 
- นําความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ตรง
ตามต้องการของตลาด 
- มีหลักสูตรระดับปริญญาโทเ พ่ือ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2.วิจัยและนวัตกรรม -สถาบันการศกึษาพยาบาล 
-สถานบริการสุขภาพและชุมชน 

- มีผลงานวิจัย เ พ่ือพัฒนาการการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาสุขภาพ 

3.บริการวิชาการแก่
สังคมและบริการ
วิชาการครั้งคราว 

-ประกรกลุ่มเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  
-ชุมชน 
-พยาบาลวิชาชีพ 

- มีการบริการวิชาการ และการวิจัยที่
สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพ 
 

 
    P.1 ข (3) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 
            คณะพยาบาลศาสตร์ มีคู่ความร่วมมือที่สําคัญ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิชาที่ร่วมสอนได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์     
คณะเภสัชศาสตร์ แหล่งฝึกปฏิบัติ และ มีบุคคลในท้องถิ่นเขตอําเภอเมือง อําเภอองครักษ์และอําเภอบ้านนา 
ตลอดจนโรงพยาบาลและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมีกลไกประสานสัมพันธ์กัน
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อย่างต่อเน่ืองและมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย  
 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
         P.2 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
          สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยมีจํ านวนทั้ งสิ้ น  86 แห่ง  จําแนกออกเป็น
สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ63 แห่ง จําแนกเป็น 1) สถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐใน 63 แห่ง         
แบ่งออกเป็น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีจํานวน 28 แห่ง สังกัดเหล่าทัพและ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แห่ง และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 30 แห่ง   

       P.2 ก (1) ลําดับในการแข่งขนั  
        เปรียบเทียบลําดับการแข่งขัน จากร้อยละของผู้สอบผ่านคร้ังแรกของการสอบวัดความรู้               

ผู้ขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผลการสอบของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559       
จากการจัดลําดับแบบไม่เป็นทางการของจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัด สกอ. 28 แห่ง พบว่า         
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในลําดับที่ 13 และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็นคู่ เทียบอยู่ในลําดับที่ 11 ส่วนลําดับที่ 1 คือคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
        P.2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตารางที่ P.2 ก (2)  การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อสถานการณ์แขง่ขันของสถาบัน 
 

การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ (ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ) 

นโยบาย Thailand 4.0 การจัดการศึกษา เน้นให้มีการจัดกิจกรรม ที่เอ้ือต่อการ
สนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น จัดให้มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการพยาบาลสอดแทรกในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

สังคมผู้สูงอายุ วางแผนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการวิจัยโดยใช้พ้ืนที่และชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนิสิตและผู้ที่เก่ียวข้อง 
จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล เร่งรัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและจัดหาสื่อดิจิตัลที่ทันสมัย 
เพ่ือการจัดเรียนการสอนให้สอดรับกับยุคการเปลี่ยนแปลง 

ความร่วมมือทีเ่ข้มแข็งของทอ้งถิ่นและ
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

บูรณาการเครือข่ายเพ่ือการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยพ้ืนที่  

ประเทศในกลุม่เอเชียให้ความสนใจ  เปิดหลักสูตรใหม่รองรับหรือใช้หลักสูตรปัจจุบัน รองรับ
นักเรียนในประเทศกลุ่มเอเชียที่ใช้ภาษาไทยได้ 
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       P.2 ก (3) ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 
          ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ใช้ข้อมูลการเปรียบจากเกณฑ์มาตรฐาน และข้อมูลที่เป็นผลการ
ดําเนินงานของคณะฯ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เน่ืองจากไม่สามารถหาคู่เทียบจากสถาบันการศึกษาพยาบาล    
ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องการขอข้อมูลสารสนเทศ  
 

ตารางที ่P.2 ก (3)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

พันธกิจ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
การผลิตบัณฑิต - ใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากร้อยละของผู้สอบผ่านความรู้ขอขึ้นทะเบียน และ

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผ่านในรอบ 1 ปี 
ร้อยละ 100  
- ใช้ข้อมูลอัตราการสอบผ่านความรู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ย้อนหลัง 
อย่างน้อย 3 ปี  
- ใช้คะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  

การผลิตงานวิจัย  - ใช้ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกอ.  
- ใช้ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ  
พยาบาลศาสตร์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี  

 
  P.2  ข. บริบทเชงิกลยุทธ ์

   ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านหลักสูตรและการบริการวิชาการแก่ชุมนของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีดังน้ี  

1. อาจารย์มีความเช่ียวชาญด้านวิชาการด้านการสอน มีรายวิชาที่มีการสอนแบบ Active 
Learning ร้อยละ 100  

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะพยาบาลศาสตร์ และเข้ามีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานทุกพันธกิจ
หลักของคณะพยาบาลศาสตร์  

3. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ มีความเช่ียวชาญในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบครั้งคราว 

4. คณะพยาบาลศาสตร์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งฝึกปฏิบัติ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน  
 

  P.2 ค. ระบบการปรบัปรงุผลการดําเนนิการ 
             การปรับปรุงผลการดําเนินการ คณะฯใช้วงจรคุณภาพ PDCA กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management) การใช้หลักการลีน (Lean Management) รวมท้ังเร่งรัดการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาใช้ในการปรับปรุงระบบการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรและคณะฯมีการเรียนรู้และ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน   
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หมวด 1  การนําองค์การ 
1.1 การนําองค์การโดยผู้นําระดับสูง  
         1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

1.1 ก (1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
1) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันแสดงความเห็นใน

การกําหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
2) นําเสนอวิสัยทัศน์ และค่านิยมต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ , ที่ประชุมmeet the dean , ที่ประชุมสัมมนาหลักสูตร            
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ และนําไปสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

3) เผยแพร่เอกสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ให้รับทราบโดยท่ัวกันอย่างหลากหลาย
ช่องทาง ได้แ ก่ เผยแพร่ ผ่าน Intranet ทางเว็บไซ ต์ของคณะฯ (http://www.nswu.ac.th) ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ทํา POP UP ก่อนเข้า Intranet และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง face book และ line 
group   

1.1 ก (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
1) คณบดีและผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ             

โดยเคร่งครัด ทั้งด้านวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทํางาน   
2) จัดทําคู่มือและเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
3) บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ 2560 และแจ้งให้บุคลากรลงนามรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
4) บริหารงานใช้วิธีกระจายอํานาจการตัดสินใจ ให้กับรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีกํากับ 
5) ดูแลงาน ในรูปคณะกรรมการชุดต่างๆ และการรายงานเป็นไปตามลําดับของการบังคับบัญชา

และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
6) กรณีมีข้อร้องเรียน คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือสอบหาข้อ 
7) ข้อมูลตามขั้นตอน เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  

         1.1 ก (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสําเร็จ 
                     คณบดีและผู้บริหาร กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนงาน ทุกไตรมาส 
สร้างการมีส่วนร่วมในองค์การ โดยระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดปัจจัยที่จะทําให้องค์การประสบผลสําเร็จ     
ตามค่านิยมองค์การ ดังน้ี  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสร้างความผูกพันกับชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

2) ผู้บริหารและคณาจารย์ให้ความสําคัญ ร่วมมือ ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ อย่างเข้มแข็ง 

3) สนับสนุนใส่ใจให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางวิชาการและการบริหาร     
โดยให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองตามสายงานทุกคน สําหรับสาย
วิชาการสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4) ส่งเสริมการทําความดี ด้วยการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
และยกย่องเชิดชูอาจารย์และบุคลากร ผู้ที่มีคุณงามความดีและความสามารถ เช่น การประกาศเกียรติคุณและ
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ยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  อาจารย์ที่ได้ตําแหน่งทาง
วิชาการ และเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณงามความดี ผ่านทางจดหมายข่าวและ web 
site ของคณะ 

5) การส่งเสริมการเป็นผู้นําและการสืบทอดตําแหน่ง คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ 
บุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมอบรม สัมมนาในรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
รุ่นใหม่ ด้วยการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสายวิชาการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  มีการจัดสรรงบประมาณให้ไป
ฝึกอบรมวิชาการทางด้านการบริหาร งบประมาณ 60,000 บาท/คน /สาขาวิชา และ ส่งเสริมอาจารย์ให้เรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง จากการแต่งต้ังให้มีส่วนร่วมเป็นเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการในงาน
บุคลากร คณะกรรมการในงานพัสดุ เพ่ือให้มีประสบการณ์และสืบทอดตําแหน่งต่อไป 

6) ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ให้สามารถดําเนินการตามพันธกิจได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผลที่ดี 

7) พัฒนาระบบการดําเนินงานตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ AUNQA และ EdPEx      
โดยใช้แนวปฏิบัติการบริหารจัดการของ Lean management, Change management, PDCA, Knowledge 
Management เพ่ือให้เกิดคุณภาพของงานตามพันธกิจต่างๆของคณะฯ           

        1.1 ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์การ 
          1.1 ข (1) การสื่อสาร  

                  ผู้บริหารใช้การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
โดยเน้นการสื่อสารสองทาง โดยคํานึงถึงความต้องการ/ประโยชน์ของหน่วยงาน คณะฯดําเนินการการสื่อสารใช้
หลากหลายช่องทาง เช่น การประชุม การแจ้งเวียนหนังสือ การลงนามข้อตกลง การเข้าร่วมในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆชองคณะฯ การสนทนาผ่านสื่อออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาไม่เป็นทางการตามโอกาส 
และ การให้รางวัลยกย่องชมเชย โดยเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์กับกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์    
เพ่ือรับทราบความเคลื่อนไหว เพ่ือรับทราบปัญหาและดําเนินการช่วยเหลือแก้ไขได้ 
        1.1 ข (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
         คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการทบทวนวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ทบทวนผลการดําเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิผล ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.1 ข (2.1) การทบทวนผลการดําเนินงานและการนําผลประเมินมาใช้ 
 

 

 

วิธีการทบทวนผลการดําเนนิงาน วิธีการใช้ผลการประเมินและ
ทบทวน มาประเมินผลสําเรจ็ของ

องค์การ 

การนําผลประเมินและทบทวน
มาใช้ในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ ายงบประมาณ  เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะพยาบาลศาสตร์ทุกไตรมาส 

- ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รวบรวม สรปุ รายงาน และ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณา 
- ถ่ายทอดผลการพิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นในทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และ
ประชุมของหน่วยงานภายในต่าง ๆ 
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 

- หน่วยงาน/บุคลากรนําผลการ
พิจารณาไป 
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
- รายงานการปรับปรุงพัฒนา
เสนอต่อที่ 
ประชุมคณะกรรมการประจํ า
คณะฯ 

2 . ร า ย ง า น ผ ล ตั ว ช้ี วั ด แ ผ น
ยุท ธศ าสต ร์ คณ ะฯ  เส น อ ต่ อ
คณ ะก รรม ก ารป ระ จํ าคณ ะ
พยาบาลศาสตร์ ทุกไตรมาส 

- ติดตามรายงานผลตัวช้ีวัดแผน
ยุทธศาสตร์คณะ 
- รวบรวม สรปุ รายงาน และ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ทุกไตรมาส 
- ที่ประชุมฯ พิจารณาและให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะนํา 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุง 

- นําผลการพิจารณาและ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
- รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา
ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

3. ประชุมทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

- ทบทวนผลตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์คณะ  ที่ประชุมฯ 
พิจารณา และให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 
- ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ   
ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
- จัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงาน 

- ปรับกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น 
สามารถ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
- ถ่ายทอดแผนฯ ฉบับปรับปรุงไป
ยัง 
หน่วยงาน/บุคลากรเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติ 
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 ตารางที่ 1.1 ข (2.2) การจัดลําดับตัวช้ีวัดที่สําคัญ และวิธีการนําผลการทบทวนมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

วิธีการทบทวนตัวชี้วัดทีส่ําคัญ ตัวชี้วัดที่สําคญั/ลาํดับ
ความสาํคญั/ตัวชี้วัด 

วิธีการนาํผลการทบทวนมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

การประชุมคณะกรรมการ 
ประจําคณะฯ เพ่ือทบทวนตัวช้ีวัด 
สําคัญ ซึ่งพิจารณาจากผลการ 
ดําเนินงานปีที่ผ่านมาเทียบกับ 
ปีปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ 
1ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  
2 ร้อยละของบุคลากรที่ผลิตผล
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
3.ร้อยละของอัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรทุกระดับ 
4.ร้อยละอาจารย์ที่มตํีาแหน่งทาง
วิชาการ 
5.ผู้บริหารและบุคลากรที่
เก่ียวข้องสามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลได้ 

- นําผลการทบทวนตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
มาถ่ายทอดในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
รับทราบ และนําข้อมูลไปวางแผน
และปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

 
 
 

วิธีการทบทวนผลการดําเนนิงาน วิธีการใช้ผลการประเมินและ
ทบทวน มาประเมินผลสําเรจ็ของ

องค์การ 

การนําผลประเมินและทบทวน
มาใช้ในการประเมิน

ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง 

4. การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทาง SWU EdPEx 

- นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงพัฒนางาน 
เพ่ือให้ส่งผลต่อความสําเร็จของ
องค์การ 

- นําผลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการ 
ดําเนินงาน 

5. การตรวจสอบระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

- การปรับรูปแบบการบริหาร
จัดการภายในคณะเพ่ือความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

- การบริหารจัดการที่มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของ 
บุคลากร 
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  1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
              1.2 ก (1) การกํากับดูแล  
               คณะฯ ทบทวนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องที่สําคัญ ดังน้ี  
ตารางที่ ตารางที่ 1.2 ก (1) วิธีดําเนินการเพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลวิธีดําเนินการเพ่ือให้เกิดการกํากับดูแล 
 

งานท่ีกํากับ 
  

วิธีดําเนนิการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลตนเองท่ีดี  

ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน 

1) จัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีโดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงาน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 
2) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบหมายและ
กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3) จัดทําระบบการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลด้วยการพัฒนาสารสนเทศ  
เพ่ือผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและตัดสินใจ  
4) มีการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ได้มอบหมายงานและระบุผู้รับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน  
5) มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6) การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  

ความรับผิดชอบ
ด้านการเงนิ 

1) มีการจัด ระบบควบคุมภายในตามระเบียบ เพ่ือกํากับดูแลการใช้จ่าย  
2) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
3) ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ   

ความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการผลิต
บัณฑิต  

1) ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุก 1 เดือน 
2) จัดอบรมให้ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการศึกษา
ยุคดิจิตัลให้แก่คณาจารย์ 
3) จัดสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และสถานบริการสุขภาพ 
เพ่ือให้คณะฯ รับทราบข้อมูลและสามารถดําเนินการตอบสนองต่อผลประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเต็มที่ 

     

              1.2 ก (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ใช้ระบบ KPI เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร ระดับคณบดีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ผ่านทางอธิการบดี  ส่วนการประเมินผู้บริหารของคณะฯระดับ
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา คณะฯ ได้พัฒนาระบบ KPI เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภาระงานของผู้บริหารประกอบด้วยการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานร้อยละ 70 และสมรรถนะหลัก
ของมหาวิทยาลัย (SWUCM) ร้อยละ 10 และสมรรถนะการบริหาร ร้อยละ 20   
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                 นอกจากนี้คณะฯ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจต่อธรรมาภิบาลในการบริหารงาน            
ของคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือการพัฒนาการบริหารงานของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2561             
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
ตารางที่ 1.2 ก (2)  ผลการประเมินด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561   

 
 
 
 

คุณลักษณะของผู้บรหิาร 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559     

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560     

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561     

คะแนน
เฉลี่ย    

(n = 46) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

(n = 44) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

(n = 49) 

ระดับ
คุณภาพ

1. หลักประสทิธิผล 3.20 ดี 3.40 ดี 2.79 ดี 
2. หลักประสทิธิภาพ 3.37 ดี 3.51 ดี 2.91 ดี 
3. หลักการตอบสนอง 3.13 ดี 3.40 ดี 2.96 ดี 
4. หลักภาระรบัผิดชอบ 3.12 ดี 3.21 ดี 2.79 ดี 
5. หลักความโปร่งใส 3.26 ดี 3.51 ดี 2.97 ดี 
6. หลักการมีสว่นร่วม 3.39 ดี 3.57 ดี 3.12 ดี 
7. หลักการกระจายอํานาจ 3.21 ดี 3.41 ดี 2.93 ดี 
8. หลักนิติธรรม 3.20 ดี 3.38 ดี 2.80 ดี 
9. หลักความเสมอภาค 3.12 ดี 3.20 ดี 2.77 ดี 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 3.15 ดี 3.31 ดี 2.87 ดี 
รวมทุกด้าน 3.21 ดี 3.39 ดี 2.89 ดี 

 
          1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
         1.2 ข (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน  

1)  มีนโยบายในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินงบประมาณและพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย   

2) การคัดเลือกบุคลากร ดําเนินการด้วยความโปร่งใส โดยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ
ดําเนินงานคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

3) มี ก ารป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจ ด้ าน ธรรม า ภิ บ าลขอ งผู้ บ ริ ห ารระ ดับ คณ ะฯ              
ทุกปีงบประมาณ 

4) การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯและระดับหลักสูตรทุกปี
การศึกษา  

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ยึดหลักความโปร่งใส
เท่าเทียม  
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6)  การดําเนินงานพันธกิจต่างๆ มีกระบวนการกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์              
และเป้าประสงค์ ตามท่ีวางแผนไว้ และมีการกํากับการดําเนินการโดยใช้แผนบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือ    
ในการบริหาร 

1.2 ข (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  
1) คณะฯจัดทําคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ยึดตาม

ข้อบังคับจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล เผยแพร่ให้
บุคลากรนําไปเป็นกรอบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 

2)  สร้างจิตสํานึก โดยการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    
ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

3) กําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น 
                            3.1) การจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อาทิ กล่องร้องเรียน สายด่วนคณบดี  
                                               3.2) กรณีมีข้อสงสัยกรณีทุจริตและคอร์รัปช่ัน ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงการรายงานเหตุการณ์ต่ออธิการบดี 
 

         1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
1.2 ค (1) ความผาสุกของสังคม 

1) คณะฯเลือกชุมชน ในเขตจังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเรียนรู้โดยบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเป็นพันธกิจหลัก
ที่สําคัญของคณะฯ ที่สอดคล้องกับนโยบาย การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และแนวคิดการบริการวิชาการ            
1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใช้พ้ืนที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
เป็นแหล่งเรียนรู้   

2) การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเป็นตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืน และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เน้นการวาง
แผนการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ โดยกําหนดให้มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทําหน้าที่รับผิดชอบกําหนด
นโยบาย และกํากับดูแลกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเน่ืองดังน้ี  

 

ตารางที่ 1.2 ค (1) งบประมาณและแหล่งสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

       

ปีงบประมาณ จํานวนโครงการ
บริการวิชาการแก่

สังคม 

จํานวนเงิน
งบประมาณรวม 

(บาท) 

แหล่งสนับสนนุงบประมาณ 

2558 8 1,423,554 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
2559 5 1,498,395 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
2560 6 2,153,480 งบประมาณเงินรายได้(อุดหนุนจากรัฐ) 
2561 9 2,702,950 งบประมาณเงินรายได้(อุดหนุนจากรัฐ) 
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                    1.2 ค (2) การสนับสนนุชุมชน  
                  อาจารย์และนิสิต ให้การสนับสนุนการดําเนินการในชุมชน ดังน้ี   

1) จัดกิจกรรมโดยบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมและจัดการเรียนการสอนลงพ้ืนที่  
ในชุมชนเพ่ือให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถดูแตนเองได้    

2) การดําเนินงานบริการวิชาการ ก่อให้เกิดการสนับสนุนการดูแลสุขภาวะชุมชน       
ดังน้ี  เสริมสร้างศักยภาพแกนนําฯ ในการดูแลผู้สูงอายุ /ผู้พิการท่ีป่วยติดบ้าน ติดเตียง เป็นลดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เกิดกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทํางาน      
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในพ้ืนที่ ใช้แนวคิดการรักษาโดยแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับ
สูงอายุ ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและภาวะแทรกซ้อน              
เพ่ิมศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถดํารงรักษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดการพ่ึงพาผู้อ่ืน
ในการทํากิจวัตรต่าง ๆ  

3) สนับสนุนการร่วมกิจกรมของชุมชน เช่น การทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา 
และกิจกรรมในชุมชน การบริการวิชาการและสังคมและชุมชน เช่น การประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย       
และนิทรรศการ และการสนับสนุนบุคลากรให้เป็นวิทยากรในชุมชน เป็นกรรมการท่ีปรึกษา และคณะทํางาน   
ต่าง ๆ ของชุมชน 
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หมวดที่ 2 กลยุทธ ์
 

2.1 การจัดทํากลยุทธ ์ 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ ์

    2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์  
    คณะฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี อย่างต่อเน่ืองทุกปี และถ่ายทอดเป็น

แผนปฏิบัติการประจําปีโดยในแต่ละปีงบประมาณงานนโยบายและแผนเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดประชุม               
เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบุคลากรทุกระดับ         
ตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ และนิสิตเข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนฯ มาอย่างต่อเน่ือง   
ซึ่งปีงบประมาณ 2561 มีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2561 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนดังน้ี  

          1.จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงานและแนวทางการพัฒนา       
กลยุทธ์ให้ตอบสนองปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยนําเข้าที่ใช้เป็นการกรอบแนวคิดใน        
จัดทําแผนฯ ประกอบด้วยข้อมูล  

(1) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้ข้อมูลจากผู้เ รียน       
ข้อมูลจากแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน อาจารย์ผู้สอน     

(2) แผนยุทธศาสตร์  15 ปี และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก ระยะ 4 ปี มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ  
          (3) ข้อมูลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณที่ผ่านมา   

       (4) ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
       (5) ข้อมูลที่นโยบายของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  (พ.ศ.2560-2564)       
นโยบายThailand 4.0  เป็นต้น  

           2. วิเคราะห์ศักยภาพของคณะฯ โดยแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการทํา SWOT analysis 
โดยใช้ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ศักยภาพของคณะฯ และปัจจัยท้าทายและสภาพการแข่งขัน
จากภายนอก 

           3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ปัจจัยท้าทายและสภาพการแข่งขัน
จากภายนอก 
                             4. กําหนดยุทธศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์  เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแบ่ง
ตามระบบงานของภารกิจหลัก 5 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภารกิจด้านการบริหารจัดการ (ครอบคลุมด้าน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การเงินและ
งบประมาณ บุคลากร การจัดการความรู้และการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ) ซึ่งในแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะกําหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด โดยเน้นตัวชี้วัดปลายทาง (Lagging indicator) 
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           5. กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยการวิเคราะห์ TOWS matrix       
และกําหนดโครงการริเริ่มของแต่ละกลยุทธ์  

           6. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีและถ่ายทอดโครงการของ
แผนปฏิบัติการประจําปีลงสู่ระดับสาขาวิชาและงานในสํานักงานคณบดี โดยมีข้ันตอนคือ นําแผนฯ เข้าพิจารณาใน
วาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือขออนุมัติใช้แผนฯ และมอบหมายให้สาขาวิชาและงานในสํานักงาน
คณบดีนําโครงการฯไปปฏิบัติ ทั้งน้ีได้มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี     
เป็นผู้รับผิดชอบกํากับและติดตามผลการดําเนินงานงานในแต่ละยุทธศาสตร์   

           7. ติดตามความก้าวหน้าของแผนโครงการและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 6 เดือน 
และ 12 เดือน  

           8. ประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ จากตัวชี้วัดความสําเร็จและนําเข้าพิจารณาในวาระ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ ในปีงบประมาณต่อไป  

 

           2.1 ก (2) นวัตกรรม 
           ในการจัดทํากลยุทธ์เพ่ือให้ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์น้ัน ได้มีการ

ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นศักยภาพของคณะฯ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
สิ่งท้าทายและสภาพแข่งขันในการจัดทํากลยุทธ์ โดยวิเคราะห์จาก TOWS matrix และโครงการริเริ่มที่               
เป็นนวัตกรรม   

 
 

 
                  

ภาพที่ 2.1 ก (2)  ข้ันตอนการจัดทํากลยุทธ์และโครงการที่เป็นนวัตกรรม 
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ตารางท่ี 2.1 ก (2) ความทา้ทายทางกลยุทธ์ และโครงการนวัตกรรม  
 

ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์/ 
โอกาสท้าทาย 

ประเภท โครงการนวัตกรรม 

- อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
ด้านการสอน มีรายวิชาท่ีมีการสอนแบบ 
Active Learning ร้อยละ 100  
- คณะพยาบาลศาสตร์มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับแหล่งฝึกปฏิบัติ ทั้งในโรงพยาบาล
และชุมชน  

การบูรณาการบริการ
วิชาการและวิจัย  

- โครงการวิจัย การสร้างเสรมิพัฒนาการ
กายจิตสังคม  
- โครงการวิจัย การพัฒนาเกมฝึกสมองเพ่ือ
ป้องกันภาวะสมองเสือ่มในชมุชนอย่างมี
ส่วนร่วม  

การบูรณาการบริการ
วิชาการและการสอน 
พชช 262 การสร้าง
เสริมสุขภาพ 
Project based 
learning   

- โครงการเสรมิสร้างภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาระบบการดแูลผูสู้งอายุระยะยาวแบบ
มีส่วนร่วม ตําบลศรีกะอาง  และตําบลเขา
เพ่ิม อําเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Project 
based learning   และพัฒนาวิธีการออก
กําลังกายแอโรบิกรําไทยประยุกต์ท่ารํา
กลองยาวให้กับชมรมผู้สูงอายุตําบลเขา
เพ่ิม 

-  บุคลากรทั้ งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ มีความเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแบบคร้ังคราว 
- คณะพยาบาลศาสตร์มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับแหล่งฝึกปฏิบัติ ทั้งในโรงพยาบาล
และชุมชน  

การจัดบริการวิชาการ
แบบครั้งคราว 

- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 - หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ  

 
      2.1 ก (3) การวเิคราะห์และกําหนดกลยุทธ ์คณะฯ มกีารรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทีใ่ช้ประกอบ

ในจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ในประเด็นสําคัญมีดังน้ี  
ตารางท่ี 2.1 ก (3) วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ 
 

ข้อมูลสารสนเทศ วิธกีารรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
- อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ในรอบ 1 ปี  

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาล  

- ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต - เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิตในหน่วยงานต่างๆ  
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ข้อมูลสารสนเทศ วิธกีารรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
- ข้อคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกปฏิบัติในโครงการ
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

- ความพึงพอใจตอ่คุณภาพการสอนของอาจารย์
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

- รวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลรายวิชา (ปค.003) 
โดยนิสิต  
- ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ข้อมูลผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

2. ด้านการวิจัย และ ด้านบรกิารวิชาการ - ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร  - ข้อมูลจากแผนอัตรากําลัง ข้อมูลการเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

4. ด้านการเงินงบประมาณ  - รวบรวมข้อมูลจากแผนและผลการใช้งบประมาณทั้ง
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ 
- เงินนอกงบประมาณที่ได้จากการให้บริการวิชาการครั้ง
คราว จํานวน 2 หลักสูตร  

5. ขอ้มูลที่เป็นปัจจัยท้าทายและนโยบายที่สาํคัญ 
ได้แก ่ 
-  แผนยุทธศาสตร์  15 ปีและแผนปฏิ บัติการ
ยุทธศาสตร์หลัก ระยะ 4 ปี มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 
- แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
- แผนการศึกษาแห่งชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
- แผนพัฒนาสขุภาพแห่งชาต ิ(พ.ศ.2560 -2564) 

- รวบรวมข้อมูลจากสื่อ online และวิเคราะห์เน้ือหาที่มี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
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    2.1 ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
     ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการกําหนดกลยุทธ์ ได้แบ่งระบบงานที่สําคัญตามพันธกิจหลัก      

และตามยุทธศาสตร์ และมีผู้รับผิดชอบดําเนินงาน ดังน้ี  
ตารางท่ี 2.1 ก (4) ระบบงานที่สอดคล้องตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  
 

พันธกิจ  ระบบงาน  ผู้ดําเนนิงานหลัก /คูค่วาม
ร่วมมือ 

ด้านการผลิตบัณฑิต -การสอน - อาจารย์ของคณะฯ  
- การจ้างอาจารย์สอน
ภาคปฏิบัติจากแหล่งฝึกปฏิบัต ิ

ด้านการวิจัย -การผลติผลงานวิจัย และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

- คณะพยาบาลศาสตร ์

ด้านบริการวิชาการ -การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - คณะพยาบาลศาสตร ์
 -โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราวที่

เป็นเงินรายได้ (จํานวน 2 หลกัสูตร)  
- คณะพยาบาลศาสตร ์
- การจ้างอาจารย์สอน
ภาคทฤษฎีจาก 
คณะแพทยศาสตร์ มศว 
- อาจารย์ภาคปฏิบัติจากแหล่ง
ฝึกปฏิบัต ิ

 

ข. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
    2.1 ข (1) วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์
    แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ.2561 -2564) มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและ

กลยุทธ์ที่สําคัญมีดังน้ี  
 ตารางท่ี 2.1 ข (1) มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์            

(พ.ศ.2561 -2564)    
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ที่มี
ความรู้คูคุ่ณธรรม 

เป้าประสงค ์G 1.1       
การได้มาซึ่งนิสิตทีม่ี
ความพร้อมในการเรียน
พยาบาล 

ร้อยละของคะแนนขั้นต่ําใน
การรับนิสิตเข้าศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ (คะแนนเต็ม 
300,000) มากกว่าร้อยละ 50 

สร้างโอกาสในการคัดเลอืกผู้
เข้าศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
นิสิตหลักสตูรพยาบาล   
ศาสตรบัณฑติ 

ร้อยละของนิสติที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เพ่ือปลกูฝังทัศนคติทีด่ี
ตอ่วิชาชีพกอ่นการเรียน 
ร้อยละ 100 

สร้างความพร้อมให้นิสติใน
ด้านต่างๆ ก่อนการเรียน 
เช่น การให้ขอ้มูลในการ
เรียนทางวิชาการ, การ
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสติ และ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์
กลวิธีในการปรับตัวใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

เป้าประสงค์ G 1.2       
การพัฒนานิสิตให้เป็นผู้
มีความรู้คู่คุณธรรม เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

จํานวนหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินระดับชาต ิ(จากสภา
การพยาบาลและ สกอ.) และ
จาก AUN-QA และสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม  
1 หลักสตูร 

ยกระดับมาตรฐานหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณภาพการสอนระดับดีถึงดี
มาก ร้อยละ 90 

ยกระดับคุณภาพการสอน
ของอาจารย ์

ร้อยละของนิสติที่ได้รับการ
ประเมินระดับคะแนนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมากกว่า
ร้อยละ 90 

ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสติ 

เป้าประสงค ์G 1.3       
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิตให้ใชช้ีวิตอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละของกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะทั้งด้าน
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  
ร้อยละ 100 

ยกระดับสมรรถนะทั้งด้าน
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ของนิสติ 

เป้าประสงค ์G 1.4       
การเตรียมความพร้อม
นิสิตสู่การเป็นบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ผลการประเมนิความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต มีคะแนนอยูใ่น
ระดับดมีากคะแนนเฉลี่ย 3.51 

ส่งเสริมให้นิสติมีความพร้อม
ในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ร้อยละของนิสติที่สอบผ่าน
การสอบข้ึนทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชพีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ร้อยละ 61 

ส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม
ในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างผลงานวจัิย
และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ(ต่อ) 

เป้าประสงค์ G 2.1       
สร้างระบบและกลไกให้
บุคลากรและนิสิต 

ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับ
ทุนวิจัย หรอืงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก   
ร้อยละ 60 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การนําใช้ขอ้ทตุิยภูมิเพ่ือ
ผลติผลงานวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์
ผลติผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม 

ร้อยละผลรวมถ่วงนํ้าหนักของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่
ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ตอ่จํานวน
บุคลากร ร้อยละ 80 

ยกระดับงานวิจัยให้มี
มาตรฐานสากลบนฐานความ
ตอ้งการของชมุชนและสังคม 

จํานวนผลงานวิจัยที่มีการ  
บูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ 

ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
โครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับงานวิจัย 

ร้อยละของบุคลากรที่เลอืก
ช่องทางภาระงานหลักวิจัย 
ร้อยละ 5 

สร้างความเข้าใจและผลักดัน
ให้บุคลากรเลอืกการวิจัยเป็น
ภาระงานหลัก 

เป้าประสงค์ G 2.2       
มีการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละของบุคลากรที่ผลิตผล
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ    
ร้อยละ 30 

ผลักดันให้มีจํานวน
ผลงานวิจัยที่ตพิีมพ์หรือ
เผยแพร่ในฐานข้อมลู
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละของชิ้นงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งทาง
ภาษา (edit) ร้อยละ 100    
(ไม่เกิน 5 ชิ้นงาน)   

สนับสนุนใหส้ามารถเบิกค่า
ตรวจสอบความถูกตอ้งทาง
ภาษา (edit) เพ่ือตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสาร วิชาการระดับ
นานาชาต ิ

ร้อยละของผลงาน/กิจกรรมท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชมุ
วิชาการ ร้อยละ 5 

สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมลู
วิจัย 

เป้าประสงค์ G 2.3 
หน่วยงานหรือ
ผู้รับบริการได้รับความรู้ 
นวัตกรรมและนํา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับ
การใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 
20 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาและบูรณา
การบรกิารวชิาการ
อย่างมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ G 3.1 
โครงการบริการวิชาการ
สามารถตอบสนองกับ
ความตอ้งการของสังคม

ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของชมุชน ร้อยละ 85

พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองกับความ
ตอ้งการของสังคมอย่างมี
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์
โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

ส่วนร่วมของบคุลากรและ
หน่วยงานภายนอก 

เป้าประสงค์ G 3.2       
การบริการวิชาการที่
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพเพ่ือการ
ยอมรับในระดบัชาติและ
อาเซียน 

ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ได้คะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรมที่ได้รับ
ความรู้จากการอบรมเพ่ิมข้ึน
ในระดับด ีร้อยละ 70 

พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์ความรู้ใหกั้บบุคลากร
ทางด้านสุขภาพในระดับชาติ
และอาเซียน 

จํานวนบุคลากรทางสุขภาพ
ที่มาจากประเทศอาเซียน
ได้รับการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพ จํานวน 3 คน 

พัฒนารูปแบบกระบวนการ
คัดเลอืกผู้อบรมที่มาจาก
ประเทศอาเซียน 

ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรทางสุขภาพได้รับ
การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
ที่เผยแพร่เป็น
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 50 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบริการวิชาการ เป็น
ภาษาอังกฤษในเวปไซด์ของ
คณะ 
 

เป้าประสงค์ G 3.3       
เกิดชมุชนนักปฏิบัติ 
(cop) และองค์ความรู้
จากกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่เกิดชุมชนนักปฏิบัติ
อย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง  
ร้อยละ 50 

เสริมสร้างโครงการบริการ
วิชาการให้เกิดชุมชนนัก
ปฏิบัติ (cop) 

จํานวนองค์ความรู้          
(แนวปฏิบัติ) ที่เกิดจาก
กระบวนการจัดการความรู ้
จํานวน 2 องค์ความรู้ 

สนับสนุนให้เกดิกระบวนการ
จัดการความรูท้ั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมทํานบุาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ G 4.1        
นิสิตและบุคลากรเห็น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอนัดีงาม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ปลูกฝังค่านิยมรัก
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยอันดีงาม 
- สนับสนุนใหม้ีโครงการ/
กิจกรรมที่บูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน   
การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 



28 
 

รายงานการประเมนิตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปีการศึกษา 2560 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ G 4.2       
เกิดเครอืข่ายความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 
เครือข่าย 

สนับสนุนให้เกดิเครอืข่าย
ความร่วมมือดา้น
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงานทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
บริหารจัดการ
องค์กรโดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์G 5.1       
ระบบบริหารจัดการ
คณะฯ มีธรรมาภิบาล 

ระดับคะแนนคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม พันธกิจหลัก
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดับดี 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทุกภารกิจด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

จํานวนเหตุการณ์ที่ไดร้ับข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส  
และเป็นธรรม 

 

เป้าประสงค์ G 5.2       
ระบบการบริหารงาน
การเงินที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
(อุดหนุนจากรัฐบาล)เป็นไป
ตามแผน                        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
(แผนการใช้เงินงบประมาณ 
การเงินและบัญช ี         
การบริหารงานพัสดุ) 

ร้อยละของเงินรายได้สะสม
ของคณะฯ เพ่ิมขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

พัฒนาระบบการจัดทํา
งบประมาณตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ G 5.3 
บุคลากรมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามสมรรถนะ
หลักของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการใน
ระดับดมีาก  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากร 

 ร้อยละของอัตราการคงอยู่
ของบุคลากรทกุระดับ  
ร้อยละ 80 

เสริมสร้างขวัญกําลังใจใน
การทํางาน 

ร้อยละอาจารย์มีตําแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 40 

สนับสนุนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่
คุณวุฒิปริญญาเอก 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

ค่า FTES เป็นไปตามเกณฑ์ 
1:6  

ปรับปรุงภาระงานสอนของ
อาจารย์  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ G 5.4       
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ 

แนวปฏิบัติที่ด ีท่ีไดรั้บการ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2 
ประเด็น 

ส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
องค์กรอย่างตอ่เน่ือง 

เป้าประสงค์ G 5.5        
สร้างคณะพยาบาล
ศาสตร์เป็นองค์กรสีเขียว

ร้อยละของค่าไฟฟ้าลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 

ขอความร่วมมอืจาก
กระทรวงพลังงานเพ่ือ
เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด 
LED 

ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวของ
คณะฯ (ที่กําหนดไว้ หน้าลิฟต์
,ห้องทํางานห้องเรียน) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 

ขอความร่วมมอืจาก
หน่วยงานภายนอกในการ
บริจาคต้นไม ้

สภาพทางกายภาพของคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้รับการ
ปรับปรุง จํานวน 3 งาน 

ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ
ของคณะพยาบาลศาสตรใ์ห้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สวยงาม 

จํานวนเหตุการณ์เกิดเหตุ
อัคคีภัย 

พัฒนาระบบการป้องกัน
อัคคีภัยให้มีประสทิธิภาพ 

เป้าประสงค์ G 5.6       
ระบบเครือข่ายแบบไร้
สายและระบบฐานข้อมูล
ที่ใชใ้นการตัดสินใจมี
ความปลอดภัย และ
เข้าถึงได้ 

ผู้บริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลได้ รอ้ยละ 70 

ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ
ใช้ระบบฐานข้อมลูที่ใชใ้น
การตัดสินใจไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ความครอบคลมุของระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless) ของแต่ละพ้ืนที ่
ร้อยละ 40 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบ
ไร้สาย (Wireless)ให้มี
ประสทิธิภาพ 

จํานวนเหตุการณ์ที่ไดร้ับการ
ร้องเรียนว่าเคร่ือง
คอมพิวเตอรม์กีารติดไวรสั 

ปรับปรุงระบบการป้องกัน
ไวรัสให้ต่อเน่ือง 
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2.2 การนํากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบัติ  
        2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ 

       2.2 ก (1) แผนปฏิบัติการ 
       คณะฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และมีการแปลงยุทศาสตร์      

ระยะ 4 ปี  เป็นแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2561  มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ปีงบประมาณ              
โดยมอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ร่วมกับบุคลากรของคณะฯ ส่วนแผนโครงการได้กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
และระยะเวลาดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน  

       2.2 ก (2) การนําแผนปฏิบัติการไปสูก่ารปฏิบัติ 
        คณะฯ มีขั้นตอนการถา่ยทอดแผนปฏิบัติการประจาํปี พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี คือ  
             1. การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดแผนฯ โดยงานนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมแผนปฏิบัติการ

ประจําปีที่มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ดําเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปีและ    
แผนโครงการ เข้าพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ืออนุมัติการนําแผนฯสู่การปฏิบัติ        
และมีการถ่ายทอดแผนโครงการของแตล่ะยุทธศาสตร์ให้หัวหน้าสาขาวิชาและผู้อาํนวยการสํานักงานคณบดีรับทราบ
และนําไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั้งในระดับสาขาวิชาและงานในสํานักคณบดี รับทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมของแผนโครงการต่างๆ  

              2. การถ่ายทอดแผนฯสู่ระดับงานต่างๆ  โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้เขียนโครงการเพ่ืออนุมัติ
โครงการและงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี และมอบหมายให้บุคลากรของงาน
น้ันๆ มีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรม และประเมินผลโครงการ รวมถึงจัดทํารายงานการใช้งบประมาณ  

              3. การถ่ายทอดแผนฯ สู่ระดับบุคคล โดยกําหนดเป็นตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)             
ของบุคลากรทั้งระดับสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 

              4. การกํากับติดตามความสําเร็จของแผนโครงการและแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมอบหมาย
ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีท่ีรับผิดชอบกํากับงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์และแผนโครงการ และรายงานความก้าวหน้าความสําเร็จของแผนฯ ทุกระยะ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

      จากการประเมินติดตามความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ พบว่าการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลง
สู่การปฏิบัติใช้การส่ือสารให้บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมแต่ยังขาดรูปธรรมในการถ่ายทอด
แผนฯ ลงสู่ระดับบุคคลและงานต่างๆ  เน่ืองจากการดําเนินงานที่ผ่านมา เน้นให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี        
รวมถึงผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการ ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
ได้มีนโยบายในการปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (ดังภาพที่ 2.2 ก (2))    
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ภาพท่ี 2.2 ก (2) การปรับปรุงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิขอปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

        2.2 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร 
        ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือให้แผนโครงการของ

แผนปฏิบัติการประจําปี ได้ดําเนินการกิจกรรมอย่างบรรลุวัตถุประสงค์  โดยในการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได้
(อุดหนุนจากภาครัฐ) และแผนงบประมาณเงินรายได้คณะฯน้ัน ได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณที่ใช้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม คณะฯให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปีในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นลําดับแรก 

 

ตาราง 2.2 ก (3)  จํานวนงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร์ของ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2561  
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณ 
1. ผลติบัณฑติสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 191,5000 
2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (ไม่รวมทุนสนับสนุนทําวิจัย) 150,000 
3. พัฒนาและบูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม (งบประมาณแผน่ดิน)  2,189,200 
4. ส่งเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ (มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการแก่ชุมชน)  

23,000 

5. บริหารจดัการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2,680,575 
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        2.2 ก (4) แผนด้านบคุลากร 
                แผนด้านบุคลากรได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  (พ.ศ.2561 -2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหาร
จัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ G 5.3 บุคลากรมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก     
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งการกําหนดกลยุทธศาสตร์ของแผนบุคลากรเน้นการเตรียมบุคลากรให้มีอัตรา               
กําลังขีดความสามารถและสมรรถนะหลักเพ่ือรองรับการบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

 

 ตาราง 2.2 ก. (4) ความเชื่อมโยงของแผนบุคลากรกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  
                        (พ.ศ. 2561 -2564) 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 ป ี  

( พ.ศ.2561 -2564) 
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมนิการ
ปฏิบัติราชการในระดับ
ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากร 

1.การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้ครอบคลุม
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
สร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 

  2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
คุณภาพของคณะพยาบาล
ศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
บริหารจัดการองค์กรโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

  3.กิจกรรมการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 
(ผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะ
การบริหารจัดการ ) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
บริหารจัดการองค์กรโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของอัตราการคง
อยู่ของบุคลากรทุก
ระดับไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

เสริมสร้างขวัญกําลังใจใน
การทํางาน 
 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ตอ้นรับอาจารย์และ
บุคลากรใหม ่

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 

  2. กิจกรรมการประกาศ
เชิดชูบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 
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ตัวชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 ป ี  

( พ.ศ.2561 -2564) 
  3.โครงการเตรยีมผู้บริหาร

รุ่นใหม ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
บริหารจัดการองค์กรโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

  4. โครงการเตรียมอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
การพยาบาลเฉพาะทาง 
5. การสํารวจความผูกพัน
ของบุคลากร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
พัฒนาและบูรณาการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วม (เตรียมเปิดหลักสตูร
การพยาบาลผู้สูงอายุ) 

ร้อยละอาจารย์มี
ตําแหน่งทางวิชาการ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

สนับสนุนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1. จัดทําแผนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. จัดสรรภาระงานและ
เวลาในการเตรียมผลงาน
ทางวิชาการแก่อาจารย์
ตามแผนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. ตดิตามความก้าวหน้า
การเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 

ร้อยละของจํานวน
อาจารย์ท่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

1. จัดทําแผนการเข้า
ศึกษาหลักสตูรปริญญา
เอกของสาขาวิชาท่ีมี
อาจารย์คุณวฒิุระดับ
ปริญญาโท 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1        
ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 

  2. จัดสรรทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 

  3. ตดิตามความก้าวหน้า
การศึกษาของอาจารย์ที่
ได้รับทุนไปศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

 

  4.สํารวจจํานวนอาจารย์ที่
สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
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ตัวชีว้ัดความสําเร็จ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 ป ี  

( พ.ศ.2561 -2564) 
ค่า FTES เป็นไปตาม
เกณฑ์ สดัส่วน 1:6  

ปรับปรุงภาระงานสอนของ
อาจารย์  
 

1. การจ้างอาจารย์พ่ีเลี้ยง
สอนภาคปฏิบัติ  
2.การใช้เทคโนโลยดีิจิทลั
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1         
ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 

 

    2.2 ก (5) ตัววัดผลการดําเนินการ 
    ตัววัดผลดําเนินการของแผนยุทธศาสตร์ มี 2 ระดับ คือ 

1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ประเมินประสิทธิผล        
ของโครงการ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ  
                      2. ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ มีรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดทีี่เป็นผู้รับผิดชอบกํากับ
งานในแต่ละยุทธศาสตร์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้กับงานนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมความสําเร็จของตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือวิเคราะห์ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย  

     2.2 ก (6) การคาดการณ์ผลการดําเนนิการ 
                    การคาดการณ์ผลการดําเนินการของตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลนําผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จ และเทียบเคียงจากผล               
การดําเนินการท่ีเป็นแนวโน้มจากรอบปีที่ผ่านมา หากตัวชี้วัดใดที่มีความสําคัญเช่นอัตราการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะมีการประเมินเปรียบกับรอบปีที่ผ่านมา ก็จะมีการเทียบเคียงกับสถานการศึกษา   
ทําให้ทราบถึงความสารถในการแข่งขัน เป็นต้น  

 2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
           การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ จะดําเนินการเม่ือมีการดําเนินงานไประยะ 6 เดือน งานนโยบายและแผนได้
รวบรวมรายงานความสําเร็จเข้าพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พบว่าบางโครงการอาจจะไม่
สามารถทําให้ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติในรอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาส ที่ 3 และ 4 ) ร่วมกันกรณีมีสถานการณ์ที่เร่งด่วนเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับ
แผนการดําเนินการ ผู้ รับผิดชอบโครงการและผู้ กํากับตัวบ่งชี้สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้และรายงานให้
คณะกรรมการประจําคณะฯทราบในวาระประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
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หมวดท่ี 3 ลูกค้า 
3.1 เสยีงของลูกค้า  

    3.1 ก การรับฟังผู้รบับรกิารและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยี 
    คณะฯ มีช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จําแนกตาม   

พันธกิจหลักของคณะฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน   
ของกลุ่มดังกล่าวและนําข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดังน้ี  
 

ตารางที่ 3.1 ก  การรับฟังเสียงของผู้รับบริการและกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 ผู้รับบริการ 
1.1.1 นิสิต
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

- จัดการเรยีนการสอน
ให้มีความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพการพยาบาล 

- ส่งเสริมทกัษะการใช้
ชีวิตในสังคม 

- จัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์
ประจําชั้น  

- จัดบรกิารด้าน
กายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิต 

- โทรศัพท์สาย
ตรง ส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น 
ไลน์  E-mail 
ฯลฯ  ถึง
ผู้บริหาร 
อาจารย์ที่
ปรึกษาอาจารย์
ประจําชั้น 

- นัดหมายและ     
เข้าพบอาจารย์    
ที่ปรกึษา และ
อาจารย์ประจํา
ชั้นโดยตรง 

- ผู้บริหาร 
อาจารย์ประจํา
ชั้นพบนิสิต
อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 
ครั้ง 

- อาจารยท์ี่
ปรึกษา  
 

- มีความรอบรูใ้น
ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 

- เชื่อมโยงทฤษฎีสู่
การปฏิบัตกิาร
พยาบาลได ้

- มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณใน
การแก้ปญัหา
ทางการพยาบาล 

- มีทักษะส่ือสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ    

-  การใช้เทคโนโลยี   
   สารสนเทศ และ      
   การถ่ายทอด 
   ความรู ้
- มีภาวะผู้นํา         

มนุษยสัมพันธ์ 
ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 

- จัดทําแผนการรับ
ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตอ่เนื่อง 

- สอบถามผ่านส่ือ
ออนไลน์ 

- ปรับปรงุและเพิ่ม
ช่องทางในการรับ
ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
1.1.2 นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย          
( ลูกค้าในอนาคต) 

- แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะพยาบาลศาสตร ์

- Open house 
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

- เอกสาร แผ่น
พับ 

- Web board, 
facebook ของ
คณะฯ 

- การจดัการเรยีน
การสอนใน
โรงเรียน
เป้าหมาย 

- ข้อมูลการรับเขา้
ศึกษา  เช่น 
คุณสมบัติ  จํานวน
ที่รับ ฯลฯ  

- ข้อมูลเกีย่วกับ
วิธีการจัดการเรยีน
การสอน  

- ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพการ
พยาบาล 
 

- ขยายช่องทางการ
รับฟังความ
คาดหวัง ความ
ต้องการเชิงรกุใน
โรงเรียน
เป้าหมาย 

- สอบถามผ่านส่ือ
ออนไลน์ Google 
form 

- บูรณาการกับวชิา
แนะแนว  

1.1.3 ศิษย์เก่า - การให้ความรูท้างด้าน
วิชาการ 

- ร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคณะฯ 

- ประสานความพันธ์
ระหว่างศิษย์เกา่
ระหว่างรุ่นต่างๆ  

- การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ และ
การพดูคุยเมื่อมี
การพบปะกับ
ศิษย์เก่าเนื่องใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ 

- ต้องการให้มีการ
จัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่าเพือ่ให้ศิษย์เก่า
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ  

- อาจารยร์่วมรับ
ฟังขอ้เสนอต่าง ๆ 
จากศิษยเ์ก่า 

- คณะฯ นําข้อมลู
ไป วิเคราะห์ สรุป 
และ ปรับปรุงการ
เรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง  

- นําข้อมูลไปปรบั
ในการจัด
โครงการครั้ง
ต่อไป  

1.1.4  พยาบาล
วิชาชีพ              
( ลูกค้าในอนาคต
ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

- จัดประชุมวิชาการ
ฟื้นฟูความรูท้างการ
พยาบาล 

- จัดอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน 

- จัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- Web board, 
facebook ของ
คณะฯ 

- หนังสือแจ้ง
หน่วยงานต้น
สังกัด 

- การ
ประชุมสัมมนา 
 
 

- หลักสูตรระยะส้ัน 
และระดับ
บัณฑิตศึกษาใน 

- สาขาวิชาที่
ต้องการศึกษาตอ่ 

- ช่วงเวลาที่สะดวก
ในการศึกษาต่อ 

- สอบถามผ่านส่ือ
ออนไลน์ Google 
form 

- แบบสอบถามหลัง
การอบรมระยะ
ส้ัน 
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
1.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.2.1 อาจารยพ์ี่
เล้ียงในแหล่งฝึก
ปฏิบัติ 

- บทบาทเป็นผู้สอนการ
พยาบาลในคลินิก การ
ดูแลสุขภาพในชุมชน 

- จัดอบรมหลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์ความ
เป็นคร ู

- ประชุมกลุ่ม
โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง 

- Web board, 
facebook ของ
คณะ 

- การจดัสัมมนา
กับแหล่งฝึก 
เพื่อสํารวจความ
ต้องการ และ
ข้อมูลในการ
พัฒนาการเรียน
การสอน 

- การจดัการเรยีน
การสอนที่
สอดคล้องกบั
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

- สมรรถนะของ
ผู้เรียนที่คาดหวงั
และการรับรูใ้น
ปัจจุบัน 

- ความรู้วิชาการที่
ต้องการพัฒนา 

- จดหมายข่าว
ออนไลน์กับครพูี่
เล้ียงแหล่งฝึก 

- แบบสํารวจความ
ต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะ
อาจารยพ์ี่เล้ียง 
และสมรรถนะ
ของนิสิต 
 

1.2.2 ผู้บริหาร
จากหน่วยบรกิาร
สุขภาพในแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ  

- สนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

- สอบถามความ
ต้องการจาก
ผู้บริหารโดยตรง

- สถาบันการศึกษา
ที่ฝึกปฏิบัติงาน 

- แผนการฝึก
ปฏิบัติงานของ
แหล่งฝึกจาก
สถาบนัการศึกษา   
ต่าง ๆ 

- ประชุมให้
ข้อเสนอแนะการ
จัดการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. ด้านงานวิจัย 
2.1 ผู้รับบริการ 

2.1.1 บุคลากร
สายวิชาการ 

- พัฒนาศักยภาพ และ
ขีดความสามารถด้าน
ต่างๆ โดยการส่งไป
ร่วมประชุม สัมมนา 
อบรม และศึกษาต่อ  

                                

- ผ่านช่องทาง
หน้าหลักของ
เว็บไซต์คณะฯ 

- ผ่านช่องทาง 
server ของ
คณะฯ 

- ผ่าน Group 
Line ทั้งระดับ
สาขาวิชาและ
คณะฯ 

- E-mail 

- การพัฒนาตาม
ศักยภาพ  

- มีผลงานทาง
วิชาการที่มี
คุณภาพ  

- การสร้างเครอืขา่ย
งานวิจยั  

- การเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

- การประชุม/
สัมมนา  

- หนังสือเวยีน  
- การส่ือสารผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย/
คณะ  

- E-mail  
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1.2 บุคลากร
สายปฏิบัติการ 

- พัฒนาศักยภาพด้าน
สายงาน และขีด
ความสามารถด้าน
ต่างๆ โดยการส่งไป
ร่วมประชุม สัมมนา 
และอบรมระยะสั้น  
                            

- ผ่านช่องทาง
หน้าหลักของ
เว็บไซต์คณะฯ 

- ผ่านช่องทาง 
server ของ
คณะฯ 

- ผ่าน ไลน์กลุ่ม 
ทั้งระดับ
สาขาวิชาและ
คณะฯ 

- E-mail 

- การพัฒนาตาม
ศักยภาพ  

- มีผลงานทาง
วิชาการที่มี
คุณภาพ  

- การสร้างเครอืขา่ย
งานวิจัย  
 

- การประชุม/
สัมมนา  

- หนังสือเวยีน  
- การส่ือสารผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย/
คณะ  

- E-mail  
 

2.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.1 หน่วยงาน
ที่ใหทุ้นสนับสนุน 

- โครงการวิจัยทีม่ี
คุณภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
แหล่งทุน  

- กระบวนการวจิยัที่มี
คุณภาพ และมีความ
ถูกตอ้ง  

- ผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพ  

- E-mail  
- การส่ือสารผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

- บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ของคณะฯ 

- ผ่านไลน์กลุ่ม ใน
ระดับคณะฯ 

- การประชุม
สาขาวิชา 

- ผลงานทาง
วิชาการ/
นวัตกรรม  

- การนําทุนวิจัยไป
ใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ให้
ทุน 

- ได้รับการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

- การประชุม/
สัมมนา  

- หนังสือเวยีน  
- การส่ือสารผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย/
คณะฯ  

- E-mail  
- E-document  

2.2.2 ผู้ที่ใช้
ผลงานวิจัย 

- มีการนําใช้ประโยชน์
ของผลงานวิจัย 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

- ติดต่อ
ประสานงานกับ
เจ้าของ
ผลงานวิจัยผ่าน
คณะฯ 
 

- การนําไปใช้
ประโยชน์
สาธารณะ 

- การสร้างสรรค์/ต่อ
ยอดผลงานวิจยัไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ 

- การส่ือสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย/
คณะฯ  
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ด้านการบริการวิชาการ  
3.1 บริการวิชาการแก่ชุมชน 

3.1.1 ผู้รับบริการ 
3.1.1.1 
ผู้รับบริการ/
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการระบุ
กลุ่มผู้สูงอาย ุ

- ให้ความรู้และทกัษะ
ในการจัดการดแูลโรค
เรื้อรังของผู้สูงอายุ 
ครอบครัว ผู้ดูแลและ
แกนนําชุมชน 

- สร้างเครอืข่ายแกนนํา
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ  

-  เสริมสร้างความ
เข้มแขง็การดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นทีต่ําบล
ศรีกะอางในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยตดิเตียง
อย่างตอ่เน่ือง 

- การประเมินภาวะ
สมองเส่ือมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
แบบประเมิน 
IQCODE  

- การประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

IQCODE 

- การมีคุณภาพชีวิต
และการดูแล
จัดการโรคเรือ้รงั 
ที่ดีตลอดไป  

- ผู้สูงอายุมีทกัษะ
การสร้างเสริม
สุขภาพที่
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการการดูแล
สุขภาพตนเอง  

- ชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลศรีกะอาง มี
การดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตยีงและ
ติดบ้าน โดยการ
เยี่ยมบ้าน เพือ่
ดูแลผู้สูงอายุทีป่่วย
ติดเตียง  

- มีคู่มือชะลอภาวะ
สมองเส่ือมสําหรับ 
Care giver  

- เพิ่มกิจกรรมใน
การประเมินผล
โครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความ
คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
และการ
ปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาใน
โครงการครั้ง
ต่อไป 

3.1.1.2 
ผู้รับบริการ/
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการระบุ 
กลุ่มเด็ก 

- เพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพและ
พัฒนาการด้านต่างๆ
ของเด็กปฐมวัย  
 

- การประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- ครอบครัวและครูพี่
เล้ียงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเข้มแขง็และ
มีคุณภาพ สามารถ
ส่งเสริมและ
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยได้
สอดคล้องตาม
สภาพจริง  

- เพิ่มกิจกรรมใน
การประเมินผล
โครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความ
คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
และการ
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาใน
โครงการครั้ง
ต่อไป 

3.1.1.3 
ผู้รับบริการ/
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการระบุ ทกุ
กลุ่มวัย 

- เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการ
และการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ในช่วงวัยของตนเองได ้
เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
ครอบครัว ผู้ดูแล 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข และแกน
นําชุมชน ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ 
ทักษะในการ ดแูล
จัดการเม่ือมีอาการ
ปวดข้อเข่า ชะลอ
ความเส่ือมของข้อ 
ป้องกันความพกิาร
อย่างเหมาะสม  

- พัฒนา โปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อ
เข่าเส่ือมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

- การประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

พฤตกิรรมการ
ดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

- ประชาชนในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับ
พัฒนาการและ
การปรับตัวในช่วง
วัยของตนเองได้
อย่างถูกตอ้ง   

- ศึกษาปัจจยัที่มี
ความสัมพันธก์บั
พฤตกิรรมการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านต่อ
ประชาชนในชุมชน  

- เสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และดูแลผู้สูงอายุที่
มีปัญหาข้อเข่า
เส่ือม  

- มีโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเส่ือมโดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

- เพิ่มกิจกรรมใน
การประเมินผล
โครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความ
คิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ 
และการ
ปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาใน
โครงการครั้ง
ต่อไป 
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1.2.1 ผู้บริหาร
และบุคลากรของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล 

- สนับสนุนสถานที่ใน
การจดักิจกรรมให้กับ
สมาชิกชมรมฯ  

- มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา โปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อ
เข่าเส่ือมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

- การประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 

- เป็นศูนย์กลางใน
การให้คําปรกึษา 
และทํากิจกรรมแก่
ชมรมผู้สูงอาย ุ

- ให้ความรูใ้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเส่ือม  

- เพิ่มกิจกรรมใน
การประเมินผล
โครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความ
คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
และปรับปรุง 

3.1.2.2 ผู้บริหาร
และสมาชิกของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- สนับสนุนสถานที่ใน
การจดักิจกรรมให้กับ
สมาชิกชมรมฯ  

- เป็นสถานที่ตัง้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

- มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา โปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อ
เข่าเส่ือมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

- การประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- เป็นศูนย์กลางใน
การให้ทํากิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอายุ  

- เป็นศูนย์กลางใน
การให้การดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาการของเด็ก
วัยก่อนเรียน  

- เพิ่มกิจกรรมใน
การประเมินผล
โครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความ
คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
และการ
ปรับปรงุ
โครงการ 

3.1.2.3 โรงเรียน
อนุบาล 

- เป็นสถานทีใ่ห้ความรู้
แก่เด็กวัยเรียน  

- การประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- เป็นศูนย์กลางใน
การให้การดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาการของเด็ก
วัยเรยีน  

- เพิ่มกิจกรรมใน
การประเมินผล
โครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
แสดงความ
คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
และการ
ปรับปรงุ 
 



42 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 โครงการบริการวิชาการทีเ่ป็นเงินรายได้แบบคร้ังคราว  
3.2.1 ผู้รับบริการ 

3.2.1.1 ผู้อบรม
ในหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทาง  สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป  
(การรกัษาโรค
เบื้องต้น) รุ่น 28 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล ให้
มีความรู้ 
ความสามารถในการ
รักษาโรคเบ้ืองต้น 

- แบบประเมิน
การจดัโครงการ 

- ได้รับความรูจ้าก
คณะที่มีความ
ถูกตอ้ง และเป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ใน
การปฏิบัตงิานใน
การรักษาพยาบาล
โรคเบ้ืองต้น 
 
 

- การ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์ของ
คณะฯ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
หลังเสร็จส้ิน
โครงการ 

- การตดิต่อกับผู้
อบรมโดยใช้
ช่องทางไลน์
กลุ่ม 

3.2.1.2 ผู้อบรม
ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่น 15 
 
 

- บรรยาย และฝึก
ปฏิบัติ ในเน้ือหาของ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ตามทีส่ภา
การพยาบาลกําหนด 

- แบบประเมิน
การจดัโครงการ 

- ได้รับความรูจ้าก
คณะที่มีความ
ถูกตอ้ง และเป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ใน
การปฏิบัตงิานของ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 
 

- การ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเวบ็ไซด์ของ
คณะ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
หลังเสร็จส้ิน
โครงการ 

- การตดิต่อกับผู้
อบรมโดยใช้
ช่องทางไลน์
กลุ่ม 

3.2.1.3 ผู้อบรม
ในโครงการ
ประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี 
ศรีนครินวิโรฒ
วิชาการพยาบาล 
ครั้งที่ 13 เรื่อง 
การ
รักษาพยาบาล

- จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/workshop  

- บรรยาย อภิปราย 
ความรู้เกีย่วกับเรื่อง 
การรักษาพยาบาล
ขั้นต้นในการให้บริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ 
 

- แบบประเมิน
การจดัโครงการ 

- ได้รับความรูจ้าก
คณะที่มีความ
ถูกตอ้ง และเป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ใน
การปฏิบัตงิานใน
การรักษาพยาบาล
ขั้นต้นในการ
ให้บรกิารสุขภาพ
ระดับปฐมภูม ิ

- การ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์ของ
คณะฯ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
หลังเสร็จส้ิน
โครงการ 
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กลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ลักษณะบริการที่ให้กับ
ผู้รับบริการ/บทบาทของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วิธีการและ
ช่องทางการรับฟัง

เสียงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง 

ข้อมูลความต้องการ/
ความคาดหวังที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการ 
/ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการรับ

ฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นต้นในการ
ให้บรกิารสุขภาพ
ระดับปฐมภูม ิ

  

3.2.1.4 ศิษย์เก่า
ในหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทาง   สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป  
(การรกัษาโรค
เบื้องต้น) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 

- ประชาสัมพันธก์าร
เปิดหลักสูตรต่างๆ กับ
ศิษย์เก่า 
 

- การตดิต่อ และ
ประชาสัมพันธ์
กับผู้อบรมโดย
ใช้ช่องทางไลน์
กลุ่ม 

- ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธสู่์ผู้
ที่สนใจเข้ารับการ
อบรม โดยผ่าน
ศิษย์เก่าที่เคย
ได้รับการอบรม 

- การตดิต่อและ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่างๆ
กับผู้อบรมโดย
ใช้ช่องทางไลน์
กลุ่ม  

- การ
ประชาสัมพันธ์
ผ่าน เวปไซด์
คณะฯ 

3.2.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.2.1 ผู้บริหาร
จากโรงพยาบาล
ชุมชน/ รพ.
เอกชน หรืออื่นๆ
ที่เป็นต้นสังกัด 

- - - - การส่ง
แบบสอบถาม
ไปยังผู้บริหาร
หรือ
ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ที่เคย
ได้รับการอบรม
หลักสูตร เพื่อ
ประเมิน
ศักยภาพของผู้
ที่ผ่านการอบรม 
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
ของหลักสูตร
ต่อไป 

 
หมายเหตุ : ชื่อโครงการ และผู้รับผิดชอบ 

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มในชุมชนเขตอําเภอองครักษ์อย่างมีส่วนร่วม: การพัฒนาแกนนําเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
และการดูแลจัดการโรคเร้ือรัง (เรืออากาศเอกหญิง ดร. จิรวรรณ  อินคุ้ม) 

(2) การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในบริบทไทยพุทธ-มุสลิม โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตําบลพระอาจารย์ จังหวัด
นครนายก (อ.ดร. นิลภา จิระรัตนวรรณะ) 
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(3) โครงการ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วม ตําบลศรีกะอาง  และตําบลเขาเพ่ิม อําเภอ
บ้านนา  จังหวัดนครนายก (ผศ.ดร. ศรีสุดา รัศมีพงศ์) 

(4) โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและ    
ครูพ่ีเล้ียง (ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช) 

(5) โครงการสร้างเสริมพัฒนาการกายจิตสังคม  (อ.กฤตยา แสวงทรัพย์) 
(6) โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือม  

(ผศ.ดร.นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์) 
(7) โครงการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

(ผศ.ดร. นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์) 
(8) โครงการวิจัย โครงการสร้างเสริมพัฒนาการกายจิตสังคม (อ.กฤตยา แสวงทรัพย์) 
(9) โครงการวิจัย การพัฒนาเกมฝึกสมองเพ่ือป้องกันภาวะสมองเส่ือมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (อ.ดร.ผกาพรรณ  บุญเต็ม) 
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3.1 ข การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของผูร้ับบริการตามพันธกิจหลัก 
 3.1 ข (1) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพันธกิจหลกั 

คณะฯ มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจ /ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการที่ได้จําแนกกลุ่มตามพันธกิจหลักของคณะฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุง
กระบวนการทํางานของแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 ข (1) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียจําแนกตามพันธกิจหลักของคณะฯ  
 
กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
    1.1 ผู้รับบริการ 
1.1.1 นิสิตหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

- ประเมินการ
จัดการเรยีนการ
สอน สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

- ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์
ประจําชั้น 

- ผลประเมินความ
พึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ปี
การศึกษา 2560 
เท่ากับ 4.11 

- ไม่ได้ดําเนินการ - นําข้อมูล
วิเคราะห์ สรุป 
นําเสนอใน
กรรมการบริหาร
หลักสูตร
พิจารณา
ปรับปรงุการ
จัดการเรยีนการ
สอน 

- นําข้อมูลเสนอใน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรพจิารณาหา
แนวทางการจัดการ
ข้อรอ้งเรียน 

- สํารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ Google form, 
web board ของคณะฯ 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

1.1.2 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ลูกค้าในอนาคต) 

- การเข้ารว่ม
กิจกรรม/โครงการ 

- ประเมินร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

- ไม่ได้ดําเนินการ - ดําเนินการ
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

- นําข้อมูลเสนอใน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง
การจดักิจกรรม/
โครงการ 

- สํารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ Google form, 
web board ของคณะฯ 

1.1.3  พยาบาลวิชาชีพ 
(ลูกค้าในอนาคตระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

- การเข้ารว่ม
กิจกรรม/
โครงการ 

- สอบถามระหว่าง
การสอนในคลินิก 

- การประเมินการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 

- ความพึงพอใจตอ่
โครงการประชุม
ฟื้นฟูวิชาการ     
ศรีนครินครินทร 
วิโรฒวิชาการ 
เรื่อง การ
รักษาพยาบาล
ขั้นต้นในการ
ให้บรกิารสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ 
เท่ากับ 4.37 

- ไม่ได้ดําเนินการ - ไมไ่ด้ดําเนินการ - นําข้อมูลเสนอใน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง
การจดักิจกรรม/
โครงการ 

- สํารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ Google 
form, web board 
ของคณะฯ 

1.2 ผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.2.1 อาจารยพ์ี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึกปฏิบัต ิ

- การเข้ารว่ม
กิจกรรม/โครงการ 

- ความพึงพอใจตอ่
โครงการประชุม

- ไม่ได้ดําเนินการ - นําข้อมูล
วิเคราะห์ สรุป 

- นําข้อมูลเสนอใน
กรรมการบริหาร

- สํารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ Google form, 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การสอนสําหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง 
เท่ากับ 4.68 

นําเสนอใน
กรรมการบริหา
รหลักสูตร
พิจารณา
ปรับปรงุการจัด
กิจกรรม/
โครงการ 

หลักสูตรเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง
การจดักิจกรรม/
โครงการ 

web board  ของ 
คณะฯ 

1.2.2 ผู้บริหารจาก
หน่วยบรกิารสุขภาพใน
แหล่งฝึกปฏิบัต ิ 

- การเข้ารว่ม
กิจกรรม/โครงการ 

- ความพึงพอใจตอ่
โครงการสัมมนา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต เท่ากับ 
4.45  

- ไม่ได้ดําเนินการ - นําข้อมูล
วิเคราะห์ สรุป 
นําเสนอใน
กรรมการบริหา
รหลักสูตร
พิจารณา
ปรับปรงุการจัด
กิจกรรม/
โครงการ 

- นําข้อมูลเสนอใน
กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อ
พิจารณาปรับปรงุ
การจดักิจกรรม/
โครงการ 

- สํารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ Google form, 
web board 
ของคณะฯ 

1.2.3 ผู้ป่วย/ประชาชน
ผู้ใช้บริการ  

- บูรณาการการ
จัดการเรยีนการ

- ไม่ได้ดําเนินการ - ไม่ได้ดําเนินการ - ไม่ได้ดําเนินการ - ไม่ได้ดําเนินการ - สํารวจความความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อ
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

สอนในรายวิชาที่
ฝึกปฏิบัติงาน 

การจดักิจกรรม/
โครงการ  

2.  ด้านงานวิจยั 
2.1 ผู้รับบริการ 

2.1.1 บุคลากรสาย
วิชาการ 

- การประชุม/
สัมมนา  

- หนังสือเวยีน  
- -การสื่อสารผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย/
คณะ ฯ 

- E-mail  
 

- จากการประชุม
การจดัทําแผน
ยุทธศาสตรท์ี่
ผ่านมา มีการ
วิเคราะห์ SWOT 
ผลพบว่า ยังต้อง
ปรับปรงุ
กระบวนการ
พิจารณาทุน
งบประมาณเงิน
รายไดข้องคณะฯ

- ไม่มีการ
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง 

- ปรับปรงุ
กระบวนการ
พิจารณาทุน
งบประมาณเงิน
รายไดข้อง
คณะฯ 

- นําข้อมูลที่ได้มาเข้า
ประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยัและ
ผลงานวิชาการ 

- ทบทวนและปรบัแก้
กระบวนการพจิารณา
ทุน 

2.1.2 บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

- การประชุม/
สัมมนา  

- หนังสือเวยีน  
- การสื่อสารผ่าน

ทางเว็บไซต์ของ

- จากการประชุม
การจดัทําแผน
ยุทธศาสตรท์ี่
ผ่านมา มีการ
วิเคราะห์ SWOT 

- ไม่มีการ
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง 

- ปรับปรงุ
กระบวนการ
พิจารณาทุน
งบประมาณเงิน

- นําข้อมูลที่ได้มาเข้า
ประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยัและ
ผลงานวิชาการ 

- ทบทวนและปรบัแก้
กระบวนการพจิารณา
ทุน 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

มหาวิทยาลัย/
คณะ ฯ 

- E-mail  
 
 

ผลพบว่า ยังต้อง
ปรับปรงุ
กระบวนการ
พิจารณาทุน
งบประมาณเงิน
รายไดข้องคณะฯ

รายไดข้อง
คณะฯ 

2.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.1 ผู้ที่ใช้ผลงานวิจัย - หนังสือรับรองการ

ใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัย 

- หนังสือตอบรับ
ทางราชการ 

- สามารถนํามา
กําหนดนโยบาย
ในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

- ไม่มีการ
เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง 

- การสร้าง
แรงจงูใจในการ
ผลิตผลงานวิจัย
อย่างสร้างสรรค์

-  - เพิ่มช่องทางในการ
ประเมินความพงึพอใจ 

3.  ด้านบริการวิชาการ  
3.1 บริการวิชาการแก่ชุมชน      

3.1.1 ผู้รับบริการ      
3.1.1.1 ผู้รับบริการ/
ประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในโครงการระบุกลุ่ม

- แบบสอบถาม 
 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ถึง
มากที่สุด 

- - นําข้อเสนอแนะ
จากการทํา
โครงการมา
พัฒนาในการ

- นํามาสรุปผลและ
รวบรวมข้อมูลมา
เป็นประเด็นในการ

- ประชุมรับฟงัความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ซักถาม วเิคราะห์ปัญหา 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก แล
ทุกกลุ่มวัย 

- (ร้อยละ 86.40 
- 98.25) 

ทําโครงการ
ระยะต่อไป 

พัฒนาการทํา
โครงการระยะตอ่ไป 

สาเหตุและหาแนว
ทางการปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาในการทํา
โครงการระยะตอ่ไป 

3.1.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1.2.1 ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

- การประชุมกลุ่ม - มีความพึงพอใจ 
ในการมีส่วนร่วม
ทําโครงการ 
 

- - นําข้อเสนอแนะ
จากการทํา
โครงการมา
พัฒนาในการ
ทําโครงการ
ระยะต่อไป 

- นํามาสรุปผลและ
รวบรวมข้อมูลมา
เป็นประเด็นในการ
พัฒนาการทํา
โครงการระยะตอ่ไป 

- ประชุมรับฟงัความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ซักถาม วเิคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ และหาแนว
ทางการปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาในการทํา
โครงการระยะตอ่ไป 

3.1.2.2 ผู้บริหารและ
สมาชิกขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- การประชุมกลุ่ม - มีความพึงพอใจ 
ในการมีส่วนร่วม
ทําโครงการ 
 

-  - นําข้อเสนอแนะ
จากการทํา
โครงการมา
พัฒนาในการ
ทําโครงการ
ระยะต่อไป 

- นํามาสรุปผลและ
รวบรวมข้อมูลมา
เป็นประเด็นในการ
พัฒนาการทํา
โครงการระยะตอ่ไป 

- ประชุมรับฟงัความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ซักถาม วเิคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ และหาแนว
ทางการปรับปรงุเพื่อ
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

นํามาพัฒนาในการทํา
โครงการระยะตอ่ไป 

3.2  โครงการบริการวิชาการที่เป็นเงินรายได้แบบครั้งคราว  
3.2.1 ผู้รับบริการ 

3.2.1.1 ผู้อบรมใน 
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง  สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป  
(การรกัษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่น 28 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

- โดยผู้เข้าอบรมมี 
- ความคิดเห็นต่อ

การบริหาร
จัดการตลอด
หลักสูตรใน
ระดับมาก (ร้อย
ละ 100) 

- - นําข้อเสนอแนะ
จากการทํา
หลักสูตรฯ มา
พัฒนาในการ
ปรับหลักสูตร
รุ่นต่อไป 

- นํามาสรุปผลและ
รวบรวมข้อมูลมา
เป็นประเด็นในการ
พัฒนาการทํา
หลักสูตรรุ่นต่อไป 

- ประชุมรับฟงัความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ซักถาม วเิคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ และหาแนว
ทางการปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาในการทํา
หลักสูตรรุ่นต่อไป 

- นําข้อมูลการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความคิดเห็น 
จากผู้อบรมมาปรับปรงุ
การดําเนินการและการ
เรียนการสอน 

3.2.1.2 ผู้อบรมใน
หลักสูตร

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

- - นําข้อเสนอแนะ
จากการทํา
หลักสูตรฯ มา

- นํามาสรุปผลและ
รวบรวมข้อมูลมา
เป็นประเด็นในการ

- ประชุมรับฟงัความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การประเมินความพึง

พอใจ 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ /ไม่
พึงพอใจชอง
ผู้รับบริการ 

การเปรียบเทียบผล
การประเมินความพึง

พอใจกับคู่แขง่ 

การนําข้อมูล
ความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงงาน 

 

วิธีการจัดการกบัข้อ
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 

แนวทางการปรับปรุง
วิธีการประเมินความพึง

พอใจ 

ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 15 
 
 

- โดยผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ
ตลอดหลักสูตร
ในระดับมากและ
มากที่สุด (ร้อย
ละ 100) 
 

พัฒนาในการ
ปรับหลักสูตร
รุ่นต่อไป 

พัฒนาการทํา
หลักสูตรรุ่นต่อไป 

ซักถาม วเิคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ และหาแนว
ทางการปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาในการทํา
หลักสูตรรุ่นต่อไป 

- นําข้อมูลการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความคิดเห็น 
จากผู้อบรมมาปรับปรงุ
การดําเนินการและการ
เรียนการสอน  

3.2.1.3 ผู้อบรมใน
โครงการประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี ศรีนค
รินวิโรฒวิชาการ
พยาบาล ครั้งที ่13 
เรื่อง การรกัษาพยาบาล
ขั้นต้นในการให้บริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

- โดยผู้เข้าอบรมมี 
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพงึ
พอใจด้านต่างๆ 
ของการจัด
โครงการใน
ระดับมาก (ร้อย
ละ 100) 

- - นําข้อเสนอแนะ
จากการทํา
โครงการมา
พัฒนาในการ
จัดประชุม/
สัมมนาครั้ง
ต่อไป 

- นํามาสรุปผลและ
รวบรวมข้อมูลมา
เป็นประเด็นในการ
พัฒนาการจัด
ประชุม/สัมมนาครั้ง
ต่อไป 

- ประชุมรับฟงัความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ซักถาม วเิคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ และหาแนว
ทางการปรับปรงุเพื่อ
นํามาพัฒนาในการจดั
ประชุม/สัมมนาครั้ง
ต่อไป 
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3.1 ข (2) การสรา้งความผกูพันชองผู้รับบริการตามพนัธกิจหลักกับคณะฯ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
     1.1 ผู้รับบริการ 
1.1.1 นิสิตหลักสูตร 
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

- ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์
ประจําชั้น 

- ข่าวสารผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร 
ได้แก่ เว็บไซต์คณะฯ 
จุลสารคณะ
พยาบาล ศาสตร์ 
ไลน์กลุ่มของช้ันปี 
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 
 

- โครงการมอบ
หมวกประดับ
เข็มชั้นปี  

- โครงการวันไหว้
ครู และพิธี
ประกาศการ
สําเร็จการศึกษา 

- โครงการปัจฉิม
นิเทศและพิธฎี
ประกาศการ
สําเรจ็การศึกษา 

- โครงการสัมมนา
สโมสรนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร ์

- โครงการปลูกฝัง
จิตอาสา พัฒนา
จริยธรรม 

- ให้ทุนการศึกษา 

- ตั้งใจศึกษาจนจบ
หลักสูตร 

- จิตอาสา
ช่วยเหลือ
กิจกรรมการ
พัฒนาของคณะ 

- แนะนําให้รุ่นนอ้ง
เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรฯ 

- ส่ือสารวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของคณะ
ให้นิสิตไดร้ับรู้ 
ตระหนักใน
ภารกิจที่ต้อง
ดําเนินการ
รว่มกัน 

- สนับสนุนให้นิสิต
มีส่วนร่วมเพือ่
บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของคณะ 
โดยเปิดช่องทาง
ให้สโมสรนิสิตมี
บทบาทในการให้
ข้อเสนอแนะการ
บริหารงาน
ร่วมกับคณะ 

- ดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ
นิสิตอย่างเป็น
รูปธรรมและ
กิจกรรมจาก
ข้อเสนอให้นิสิต
ได้รับรูร้่วมกัน 

1.1.2 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ลูกค้าในอนาคต) 

- เอกสาร แผ่นพบั 
- Web board, 

facebook ของ
คณะฯ 
 

- จัดกิจกรรม 
open house 
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

- สมัครเข้ารับ
การศึกษา
หลักสูตรของ
คณะฯ 

- เข้ารว่มกิจกรรม/
โครงการที่คณะฯ
จัด 

- จัดกิจกรรม/
โครงการสร้าง
ความผูกพันกับ
นักเรยีนใน
โรงเรียน
เป้าหมาย ให้
นักเรยีนสะท้อน
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

ความรู้สึกต่อ
คณะฯ 

1.1.3 ศิษย์เก่า การเชิญศิษย์เกา่
มาร่วมกจิกรรมต่าง ๆ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

การเชิญศิษย์เกา่
มาร่วมกจิกรรมต่าง 
ๆ ของคณะ  
เช่น การไหว้คร ู 
งานสถาปนาคณะฯ

การเชิญศิษย์เกา่
มาร่วมกจิกรรมต่าง 
ๆ ของคณะและรับ
ฟังความคิดเห็นต่าง 
ๆ เพื่อนํามา
พัฒนา/ปรับปรงุ
การดําเนินงานต่าง 
ๆ  
 

-จัดกิจกรรมทีใ่ห้
ความรู้เพิ่มเติมกับ
ศิษย์เก่า และจดั
กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบันและ
คณะฯให้มากขึน้ 

1.1.4  พยาบาล
วิชาชีพ (ลูกค้าใน 
อนาคตระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

- เอกสาร แผ่นพบั 
- Web board, 

Facebook ของ
คณะ 

- หนังสือถงึต้นสังกัด 

- จัดประชุม
วิชาการ 

- จัดอบรม
หลักสูตรระยะ
ส้ัน 

- การสมัครใจเข้า
ศึกษาต่อ
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ 

- การตอบเข้าร่วม
เป็นวิทยากร
ประชุมวิชาการ 
เป็นอาจารย์พี่
เล้ียง 

- การช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ 
กิจกรรม/
โครงการของ
คณะฯ 

- พัฒนาให้เป็น
อาจารยพ์ี่เล้ียง 
 

      1.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.2.1 อาจารยพ์ี่เล้ียง
ในแหล่งฝึกปฏิบัติ 

- คู่มือการจดัการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ และ
รายวิชาที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 

- เอกสาร แผ่นพบั 

- นิเทศติดตาม
นิสิตร่วมกับ
อาจารยพ์ี่เล้ียง
แหล่งฝึก 

- จัดประชุม   
สัมมนาอาจารย์
พี่เล้ียงแหล่งฝึก 

- สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการที่คณะฯ 
จัดทําเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรยีนการ
สอน 

- สนับสนุน
ทุนการศึกษา
ระยะส้ัน 
การศึกษาดงูาน 

- ผลักดันให้
อาจารยพ์ี่เล้ียง
ได้รับหน่วย
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

- Web board, 
Facebook ของ
คณะฯ 

- จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพการ
เป็นอาจารย์พี่
เล้ียง 

- ติดตามนิเทศการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
การประเมินผล
ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

- การให้ขอ้มูล
เสนอแนะการ
จัดการเรยีนการ
สอน 

- สมัครใจเป็น
อาจารย์สอน
เสริม
ประสบการณ์
ทางคลินิก 

คะแนนการศึกษา
ต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร ์
(CNEU) 

- สนับสนุนการ
พัฒนาผลงานทาง
วิชาการร่วมกัน 

- แต่งตั้งให้เป็น
อาจารยพ์ี่เล้ียง
แหล่งฝึกโดยทํา
หนังสือแจ้งต้น
สังกัด 

1.2.2 ผู้บริหารจาก
หน่วยบรกิารสุขภาพ
ในแหล่งฝึกปฏิบัติ  

- คู่มือการจดัการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ และ
รายวิชาที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 

- เอกสาร แผ่นพบั 
- Web board, 

facebook       
ของคณะฯ 

- จัดประชุม   
สัมมนาผู้บริหาร 
อาจารยพ์ี่เล้ียง
แหล่งฝึก 

- สนับสนุนให้
หน่วยบรกิาร
สุขภาพเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงาน 

- ให้ขอ้มูล
เสนอแนะการ
จัดการเรยีนการ
สอน 

- สนับสนุนให้
อาจารยพ์ี่เล้ียงที่
เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ารว่มกิจกรรม/
โครงการของ
คณะฯ  

- แต่งตั้งผู้บริหารให้
เป็นกรรมการ
สมทบการ
บริหารงานของ
คณะฯ ตามวาระ 

- ผู้บริหาร 
คณาจารย์เข้ารว่ม
กิจกรรม/
โครงการกับ
หน่วยบรกิาร
สุขภาพ 

1.2.3 ผู้ป่วย/
ประชาชนผู้ใช้บริการ  

- เอกสาร แผ่นพบั 
- Web board, 

Facebook ของ
คณะฯ 

- บูรณาการ
จัดการเรยีนการ
สอนในรายวิชาที่
ฝึกปฏิบัติงานใน
คลินิกและชุมชน 

- ยินดีใหข้้อมูล
สุขภาพ การ
จัดการดูแล
ตนเอง 

- ให้ความรว่มมือ
ในการจัด

- จัดประชุมให้
ผู้ป่วย/ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
สะท้อนการจัด
กิจกรรม/
โครงการ 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

กิจกรรม/
โครงการร่วมกบั
นิสิตและคณะ 

- ตอบรับการเข้า
ร่วมเป็นวทิยากร
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 

2. ด้านงานวิจัย     
     2.1 ผู้รับบริการ 
2.1.1 บุคลากรสาย
วิชาการ 

- การประชุม 
- การแจง้ข้อมูลทนุ

ผ่านที่ประชุมE-mail
เว็บไซต์ของคณะฯ  

- นัดประชุม
บุคลากร 2 
เดือน 

- แจ้งข้อมูลแหล่ง
ให้ทุน ประชุม
วิชาการผ่าน
หนังสือเวยีนทาง
E-mail เว็บไซต์
ของ คณะ 

- จัดเจ้าหน้าที่สาย
ปฏิบัติการช่วย
อํานวยความ
สะดวก 

- การให้ความ
ร่วมมือในการขอ
ทุนและไม่ค้างทนุ 

- มอบผลงานวจิัย
ให้คณะนําไปใช้
ประโยชน์ 

- พัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจยั นาํ
ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณท์ี่ดมีา
สู่คณะฯ 

- คงมาตรฐาน
ผลงานวิจัยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดบั
นานาชาติ 

2.1.2 บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

- การประชุม 
- การแจง้ข้อมูลทนุ

ผ่านที่ประชุมE-mail 
เว็บไซต์ของคณะฯ 

- นัดประชุม
บุคลากร 2 
เดือน 

- แจ้งข้อมูลแหล่ง
ให้ทุน ประชุม
วิชาการผ่าน
หนังสือเวยีนทาง
E-mail เว็บไซต์
ของ คณะฯ 

- การให้ความ
ร่วมมือในการขอ
ทุนและไม่ค้างทนุ 

- มอบผลงานวิจัย
ให้คณะนําไปใช้
ประโยชน์ 
 

- พัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจยั     
นําชื่อเสียงและ
ภาพลักษณท์ี่ดมีา
สู่คณะฯ 

      2.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1 หน่วยงานที่ให้
ทุนสนับสนุน 

- E-mail 
- Website 
- หนังสือเวยีน 

- ประสานความ
ร่วมมือในการ
แจ้งข้อมูลต่างๆ 

- การให้ทุน
สนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ขยายความ
ร่วมมือกับแหล่ง
ทุนให้มากขึ้น 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

- มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ 

 

2.2.2 ผู้ที่ใช้
ผลงานวิจัย 

- ประสานงานและ
ติดต่อโดยตรง 

- โทรศัพท ์

- เป็นพี่เล้ียงใน
การสาธิตการใช้
ผลงานวิจัย 

- จัดตลาดนัด
งานวิจัย 

- มีการเชิญเป็นพี่
เล้ียงในการสาธติ
การใช้
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

- หาเครือข่ายผู้ใช้
ผลงานวิจัยให้
มากขึ้น 

3. ด้านบริการวิชาการ 
3.1  บริการวิชาการแก่ชุมชน    

3.1.1 ผู้รับบริการ    
3.1.1.1 ผู้รับบริการ/
ประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในโครงการระบุกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและ
ทุกกลุ่มวัย 

- การประชุม 
- ไลน์กลุ่ม 

- การจดักิจกรรมที่
เน้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์

- การประชา 
สัมพันธ์การทํา
กิจกรรมผ่านเวป
ไซด์ของคณะฯ 

- กลุ่มเป้าหมายให้
ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรม
ในชุมชน 

- ทํากิจกรรมทีเ่นน้
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดย
เน้นการดูแลด้าน
สุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย
โดยการมีส่วนรว่ม
ของอาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต 
อย่างตอ่เนื่อง 

3.1.2 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.1.2.1 ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

- การประชุม 
- ไลน์กลุ่ม 

- การจดักิจกรรมที่
เน้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์

- การประชา  
สัมพันธ์การทํา
กิจกรรมผ่านเวป
ไซด์ของคณะ 

- ให้ความรว่มมือ
ในการทํา
กิจกรรมในชุมชน 
และช่วย
ประสานงานใน
การทํากิจกรรม
ของโครงการ
ต่างๆ 

- สร้างเครอืข่าย 
และการทํา
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล มีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรม
ของชุมชน 

3.1.2.1 ผู้บริหารและ
สมาชิกขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- การประชุม 
- ไลน์ 

- การจดักิจกรรมที่
เน้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์

- ให้ความรว่มมือ
ในการทํา
กิจกรรมในชุมชน 
และช่วย
ประสานงานใน

- สร้างเครอืข่าย 
และการทํา
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้บริหารและ
สมาชิกของ
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

- การ
ประชาสัมพันธ์
การทํากิจกรรม
ผ่านเวปไซด์ของ
คณะ 

การทํากิจกรรม
ของโครงการ
ต่างๆ 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีส่วน
ร่วมในการทํา
กิจกรรมของ
ชุมชน 

3.2  โครงการบริการวิชาการที่เป็นเงินรายได้แบบคร้ังคราว  
      3.2.1 ผู้รับบริการ    
3.2.1.1 ผู้อบรมใน 
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง  สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป  
(การรกัษาโรค
เบื้องต้น)  
รุ่น 28 และ ผู้อบรมใน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล  
รุ่น 15 

- ไลน์กลุ่ม - การจดัโครงการ
ประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์
เช่น การเปิดรับ
สมัครของ
หลักสูตร 

- การ
ประชาสัมพันธ์
การทํากิจกรรม
ผ่านเวปไซด์ของ
คณะฯ 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ในเรือ่ต่างๆ เชน่ 
แหล่งงาน การ
เปิดรับสมัครของ
หลักสูตร 

- มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ของคณะฯ เช่น 
มาร่วมพิธีไหว้ครู 
งานสถาปนา
คณะฯพยาบาล
ศาสตร์ เป็นต้น 

- ให้ความรว่มมือ
ในการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/
กิจกรรมของ
คณะฯ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ใน
การเปิดอบรม
หลักสูตรต่างๆ  

- ให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้อบรมในการ
ส่งเสริมการทํา
กิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ เช่น 
ส่วนลดการจัด
โครงการประชุม
ฟื้นฟูวิชาการ
ประจําป ีและ
กิจกรรมอื่นๆ 

- จัดกิจกรรมรุ่นพี่ 
พบรุ่นน้อง 

- ในกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

- สร้างช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารในผู้ที่
เคยรับการอบรม 
ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น ทาง
เวปไซด์ของคณะ 
ไปรษณยี์ 
และไลน์กลุ่ม  

- จัดกิจกรรมรุ่นพี่ 
พบรุ่นน้อง 

- ในกิจกรรม
ปฐมนิเทศ หรือ
ปัจฉิมนิเทศ 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

3.2.1.2 ผู้อบรมใน
โครงการประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี     
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการพยาบาล    
ครั้งที่ 13 เรื่อง     
การรักษาพยาบาล
ขั้นต้นในการให้บริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ 

- ไลน์กลุ่ม - การ
ประชาสัมพันธ์
การจดัโครงการ 
และการทํา
กิจกรรมผ่านเวป
ไซด์ของคณะ ฯ 

- มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ เช่น 
มาร่วมพิธีไหว้ครู 
งานสถาปนา
คณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นต้น 

- ให้ความรว่มมือ
ในการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/
กิจกรรมของคณ
ฯ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ใน
การเปิดอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

- สร้างช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารในผู้ที่
เคยรับการอบรม 
ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น ทาง
เวปไซด์ของคณะ 
ไปรษณยี์ 
และไลน์กลุ่ม  

- ให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ที่เคยอบรม 
เช่น ส่วนลดการ
จัดโครงการ
ประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี  

3.2.1.3 ศิ ษ ย์ เ ก่ า ใ น
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง  สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป  
(การรกัษาโรค
เบื้องต้น) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล 

- ไลน์กลุ่ม - การจดัโครงการ
ประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์
เช่น แหล่งงาน 
การเปิดรับสมัคร
ของหลักสูตร 

- การ
ประชาสัมพันธ์
การทํากิจกรรม
ผ่านเวปไซด์ของ
คณะฯ 

- มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ ฯเช่น 
มาร่วมพิธีไหว้ครู 
งานสถาปนา
คณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นต้น 

- ให้ความรว่มมือ
ในการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร/
กิจกรรมของ
คณะฯเช่น การ
ประชาสัมพันธ์ใน
การเปิดอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

- -สร้างช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
และส่ือสารในผู้ที่
เคยรับการอบรม 
ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น ทาง
เวปไซด์ของคณะ 
ไปรษณยี์ 
และไลน์กลุ่ม  

- จัดกิจกรรมรุ่นพี่ 
พบรุ่นน้อง 

- ในกิจกรรม
ปฐมนิเทศ หรือ
ปัจฉิมนิเทศ 
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กลุ่มผู้รับบริการ /ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการและช่องทาง
การสื่อสารเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กบั

ผู้รับบริการ  

กิจกรรม/บริการ
ของคณะที่สร้าง
ความผูกพันของ

ผู้รับบริการ  
 

ลักษณะความ
ผูกพันของ

ผู้รับบริการกับ
คณะฯ 

แนวทางการ
ปรับปรุงวิธีการ
สร้างความผกูพัน
กับผู้รับบริการ 

      3.2.2 ผู้ทีมี่ส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2.2.1 ผู้บริหารจาก
โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.เอกชน หรืออื่นๆที่
เป็นต้นสังกดั 

- การประชุม 
- ไลน์ 

- การจดัโครงการ
ประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปี 

- การตดิต่อกัน
ทางไลน ์
เช่น แหล่งงาน 
การเปิดรับสมัคร
ของหลักสูตร 

- การ
ประชาสัมพันธ์
การทํากิจกรรม
ผ่านเวปไซด์ของ
คณะฯ 

- มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ของคณะฯ เช่น 
มาร่วม งาน
สถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร ์
เป็นต้น 

- ให้ความรว่มมือ
ในการประ        
ชาสัมพันธ์
หลักสูตร/
กิจกรรมของ
คณะฯ  

- อนุมัติบุคลากร
มาเรียนใน
หลักสูตรที่ทาง
คณะฯ เปิดการ
อบรม 

- สร้างช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรต่างๆ
ให้แก่ผู้บรหิาร 
เพื่ออนุมัติ        
ส่งบุคลากรใน
หน่วยงานมาเรยีน

- ส่งแบบสอบถาม
ด้านความพึง
พอใจในบุคลากร
หลังจากที่สําเรจ็
การอบรมใน
หลักสูตรต่างๆที่
ทางคณะจัดขึ้น 
เพื่อนํามา
ปรับปรงุใน
หลักสูตรตอ่ไป 
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หมวดท ี่ 4       
การวัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้

 

4.1 การว ัด ว ิเคราะห ์ และปรับปรุงผลการดำเน ินการขององค์กร 
4.1 ก. การว ัดผลการดำเน ินการ 

  4.1 ก (1) ตัวว ัดผลการดำเน ินการ 
              คณะพยาบาลศาสตร์ได ้ม ีการรวบรวมข ้อม ูล พ ิจารณา ค ัดเล ือก และปร ับแก ้ต ัววัดผลที่เหมาะสม
และสอดคล ้องก ับว ิส ัยท ัศน ์แ ละ เป ้ า หมายตามแผนกลย ุท ธ ์ข อ งคณะ ซึ่งสอดคล ้อ งก ับป ระ เด ็น
ย ุทธศาสตร ์ การพ ัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากน้ันคณะ จ ึงได ้กำหนดโครงการต่างๆ ไว้ในแผน
กลยุทธ์ประจำปีเพ ื่อให ้บรรลุตามต ัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ ม ีการกำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบการกำหนดระยะเวลา        
และม ีการต ิดตามผลการดำเน ินงาน และการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณในการดำเน ินโครงการต ่างๆ ของคณะ
ในท ุกไตรมาส (เอกสารอ้างอิง 4.1 ก (1.1)) แผนปฏิบัติการประจําปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ) รวมทั้งม ีการสร ุปประจำปีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ ื่อประเม ินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินการในปีถัดไป 

   4.1 ก (2) ข้อม ูลเช ิงเปรยีบเทียบ 
     คณะฯ เลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็นผลการดําเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และเกณฑ์มาตรฐานนำผลการเปร ียบเท ียบมาว ิเคราะห ์และปร ับปร ุงกระบวน   
การให ้ครอบคล ุมในท ุกด ้านเพ ื่อการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเล ิศ นอกจากน้ีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการ
สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลใช้ข้อมูลสารสนเทศของสภาการพยาบาลก็จะทําให้
ทราบถึงลําดับของการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาใน
พันธกิจอ่ืนๆ เช่นผลงานทางวิชาการ ผลงานการให้บริการวิชาการมีข้อจํากัดในเรื่องการขอข้อมูลสารสนเทศ   
ที่ใช้เปรียบเทียบ  

 

        4.1 ก (3) ข้อม ูลผูเ้ร ียนและลูกค้ากลุม่อ ื่น 
       คณะฯ ได ้จ ัดทำกล ่องร ับความค ิดเห็นและช่องทางอ ื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล์ เวบไซต์เพ ื่อเป ็น

ช่องทางให ้บ ุคลากร นิสิต และบ ุคคลทั่วไปได ้เสนอป ัญหาท ี่พบและสิ่งที่ต ้องการให ้คณะฯ ปร ับปร ุงหร ือพ ัฒนา 
โดยนําข ้อค ิดเห ็นน้ันมาเป ็นแนวทางในการปร ับปร ุงการดำเน ินงานต ่างๆของคณะฯ ต ่อไป 
  

      4.1 ก (4) ความคล ่องต ัวของการวัด 
      คณะฯ ม ีระบบการว ัดผลการดำเน ินงานของคณะท ุกป ีผ ่านการประเม ินตนเอง และการ

รายงานการดำเน ินงานตามตัวช้ีวัด แล ้วนำข ้อเสนอแนะและโอกาสในการพ ัฒนาไปดำเน ินการปร ับปร ุงใน
รอบป ีถ ัดไป  
       4.1 ข. การว ิเคราะห ์และทบทวนผลการดำเน ินการ 

    คณะฯ ม ีการทบทวนผลการดำเน ินงานและว ัดความสำเร ็จของคณะฯ โดยพ ิจารณาจาก
ผลการดำเน ินงานได ้ตามต ัวชี ้ว ัดความสําเร ็จตามเป ้าประสงค ์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ กําหนดไว้            
ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี จะดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อม ูลจากผลการ
ดําเน ินงานตามต ัวช้ีว ัดในแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งม ีการเก ็บข ้อม ูลและจ ัดเก ็บข ้อม ูลเป ็นระบบ เพ ื่อใช ้ในการ
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เปร ียบเท ียบผลการพ ัฒนาของแต ่ละปี เช ่น ร้อยละนิสิตที่สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก จำนวนอาจารย์ที่ม ีตำแหน ่งทางวิชาการ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน  เป็นต ้น เพ ื่อนำมาประกอบการวิเคราะห ์และทบทวนการบรรล ุผลของแผนปฏิบ ัต ิการ
และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ นอกจากน้ียังประเม ินความสำเร ็จการเนินงานของคณะฯ จะใช้การ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เนื่องจากมีข้อจําเรื่องข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่จะเป็น        
คู่เทียบหรือคู่แข่งขัน  

4.1 ค. การปรบัปรุงผลการดำเนนิการ 
  4.1 ค (1) ว ิธีปฏ ิบัติที่เปน็เล ิศ 

    ในการปรับปร ุงผลการดําเน ินการของคณะฯนั ้น  เด ิมจะดําเน ินการผ ่านการประช ุม
คณะกรรมการของแต่ละชุดตามพันธกิจหลัก เช่น คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการ และมีคณะกรรมการจัดการความรู้เป็น
ผู้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งจะได้วิธีปฏิบัติในแต่ละเร่ืองและในแต่ละรอบปี และประเมินผล
การใช้เพื่อนําไปปรับปรุงในปีถัดไป ปัจจุบันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะ ซึ่งจะไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร 
จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับวิถีการทํางาน และ EdPEx ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศที่จะเกิดขึ้นใหม่จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของคนในองค์กรอย่างแท้จริง 
เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะฯ จะใช้ในบรรยากาศผ่อน
คลายและอยู่ในวิถีการทํางาน คือ Lunch talk ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ผลการประชุมได้รุปเป็นข้อปฏิบัติที่จะนําไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

 4.1 ค (2) ผลการดำเน ินการในอนาคต 
   คณะฯ นำผลการทบทวนการดําเนินงานตามเป้าประสงค ์เชิงกลยุทธ์ที่ได ้มาใช้ในการคาดการณ ์

ผลการดําเน ินงานในอนาคต โดยท ีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับร ่วมก ันประชุมระดมสมองใน
การประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยม ีหลักการเบื้องต ้นค ือผลการ
ดำเน ินการในอนาคตต ้องส ูงกว ่าในป ัจจ ุบ ัน โดยผลการดำเน ินงานตามเป ้าประสงค ์ใดที่เป ็นไปตามเป ้า
ท ิศทางในการวางแผนการดำเน ินงานในป ีถ ัดไป ม ีจ ุดประสงค ์เพ ื่อเพ ิ่มผลการดำเน ินการให ้ส ูงกว่าเด ิม แต ่
หากผลการดําเน ินงานตามเป ้าประสงค ์ใดที่ตํ่ากว่าเป ้าประสงค ์ที่วางไว้ ท ิศทางในการวางแผนการดําเน ินงาน 
นอกจากม ีจ ุดประสงค ์เพ ื่อเพ ิ่มผลการดำเน ินการให ้ส ูงกว ่าเด ิมแล ้ว ย ังเพ ิ่มแผนการกระตุ ้นป ัจจ ัยต ่างๆ       
ที่ม ีผลต ่อการดําเน ินงานให ้ตอบสนองต ่อแผนการดำเน ินงานที่วางไว้ โดยม ีข ้อม ูลในเชิงเปร ียบเท ียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน และผลการดําเนินงานของคณะฯ ในปีที่ผ่านมาย้อนหลังว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดี
ขึ้นหรือไม่อย่างไร  เพ ื่อเป ็นแนวทางในการประเม ินศ ักยภาพคณะฯ ว่าอยู่ในระดับใด และนําไปปรับปรุง
กระบวนการทํางานในรอบปีถัดไปใช้ 

         4.1 ค (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งและการสรา้งนว ัตกรรม 
    ท ีมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสานปฏิบัติการร ่วมก ันประชุมระดมสมองในการประชุมจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ประจําปี เพ ื่อพ ิจารณาผลการทบทวนผลการดำเน ินงาน และจ ัดลำด ับความสำค ัญใน
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ประเด ็นต ่าง ๆ เพ ื่อเป ็นแนวทางในการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการตาม กลย ุทธ ์ของคณะฯ  ในป ีถ ัด ไป            
โดยค ัดเล ือกประเด ็นที่ม ีความสำค ัญต ่อการบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ เช ่น จำนวนนิสิตที่สอบผ่านการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำนวนท ุนว ิจ ัย ผลงานว ิชาการ และจำนวน
อาจารย ์ที่ม ีตำแหน ่งทางว ิช าการ เป ็นต ้น จาก น้ันจัดลําด ับความสำค ัญของเรื ่องที ่ต ้องปร ับปร ุง           
โดยพ ิจารณาจากผลการดำเน ินงาน หากประเด ็ นใดตํ่ากว่าเป ้าอย ่างมากจะจ ัดเป ็นประเด ็นสำค ัญเร ่งด ่วน    
ในลำด ับแรก ร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุปัจจัยและวิธีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น 
จากนั้นจึงนําวิธีการที ่ได้จากการประชุมสู ่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื ่องนั้นๆ     
นําไปดําเนินการ และแจ้งผลการดําเนินงานเป็นระยะทั ้งในที ่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ         
และแจ้งผลสรุปในที่ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในปีถัดไปและเริ่มกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาใหม่  

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
          4.2 ก. ความรูข้องสถาบัน 
               4.2 ก (1) การจัดการความรู้ 

      คณะฯ ได ้ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ภายในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา
ตามพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยพันธกิจเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
เรียนสอนเน้นที่ประเด็นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต โดยได้แนวปฏิบัติทั้งในประเด็นเรื่องวิธีการสอน 
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิต ส่วนด้านการวิจัยได้แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และด้าน
บริการวิชาการน้ันได้แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการให้เสร็จตามกําหนดเวลา   

    นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําคณะพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบันคณะฯ จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานให้ตรงกับการดําเนินงาน EdPEx  ซึ่งในส่วนของการจัดการความรู้น้ัน          
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานคุณภาพด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(เอกสารอ้างอิง 4.2ก (1.1)) และได้ปรับวิธีการดําเนินงานใหม่เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ จึงได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดการความรู้สู่องค์กรที่ เป็นเลิศ โดยมี รศ .ดร.วรรณดี สุทธนรากร และคณะ                 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยในกระบวนการ จนกระทั่งได้ประเด็นสําคัญที่จะนําไปจัดการความรู้เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ จํานวน 19 ประเด็น (เอกสารอ้างอิง 4.2ก (1.2)) โดยในแต่ละประเด็นได้มีการ
แลกเปล่ียนพูดคุยในเบ้ืองต้นแล้ว ในบรรยากาศผ่อนคลายและอยู่ในวิถีการทํางาน คือ Lunch talk            
ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีจะถูกนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจนกว่าจะได้แนวปฏิบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
                4.2 ก (2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
                ในการเรียนรู้ระดับสถาบันน้ัน คณะฯ เน้นการใช้ความรู้และทรัพยากรของคณะฯ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และอยู่ในวิถีการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร  โดยคณะฯได้มีการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะ           
ซึ่งคณะมีความเช่ือว่าทุกคนต่างมีความรู้และมีความเช่ียวชาญภายในตัวเอง สามารถท่ีจะถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ และใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ที่บุคลากรทุก
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ระดับในคณะมี เพ่ือสร ้างให ้ เก ิดผลงานที่มีคุณภาพสูง อ ีกท ั้งยังเป็นการปลูกฝังว ัฒนธรรมการใช้ความรู้         
และการทำงานร่วมก ันอีกด้วย 

    4.2 ข. ข้อม ูล สารสนเทศ และเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
                 4.2 ข (1) คุณภาพของข้อม ูลและสารสนเทศ 
                                  การจัดการข้อมูลและสารเทศดําเนินการแยกตามลักษณะงานที่ เฉพาะและบุคคลากรที่
ผู้รับผิดชอบงาน ได้แก่ ข้อมูลนิสิต และการจัดการเรียนการสอนจัดการดําเนินการโดยงานบริการการศึกษา 
ข้อมูลการเงินจัดเก็บโดยงานการเงิน ข้อมูลบุคลากรจัดเก็บโดยงานบริการการศึกษา งานบุคลากร งานการเงิน
และพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละงานประสานงานข้อมูลในผู้ที่รับผิดชอบและเก่ียวข้อง และมีผู้บริหารที่
ควบคุมกํากับติดตามในแต่ละงาน โดยการจัดเก็บผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาทิ SUPREME 
HURIS ERP เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปตามระยะเวลากําหนด  
                   ข้อมูลและสารสนเทศอีกส่วนหน่ึงของคณะ จะถูกเก็บรวบรวมโดยระบบฐานข้อมูลโดยงาน
โสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศของคณะเป็นผู้จัดทําและรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลาง โดยคณะฯ ได้มีการจัดเก็บ
สารสนเทศ อาทิ ระบบประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร งานสารบรรณ 
เป็นต้น โดยมีการคํานึงถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วน ความทันสมัย   
การเข้าถึงผู้รับข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล  
                   4.2 ข. (2) ความปลอดภ ัยของข ้อม ูลและสารสนเทศ 

          ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บในแต่ละงาน การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ
แยกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ข้อมูลระดับคณะฯ  การเข้าถึงข้อมูลต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา    
คือหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีเป็นลําดับ  และ 2) ข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องใช้รหัสผ่าน Buasri ID ที่เป็นรหัสเฉพาะส่วนบุคคล 3) สํารองข้อมูลสําคัญ   
และจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย โดยการติดต้ังระบบป้องกันไวรัสและป้องกันด้วยรหัสป้องกันการเปิดเครื่อง   
เฉพาะบุคคล การจัดเก็บข้อมูลเป็น Electronic document  

       4.2 ข. (3) ความพร้อมใช้งานของข ้อม ูลและสารสนเทศ 
           การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 

ความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  ผ่านระบบ  intranet ของระดับมหาวิทยาลัย              
จากประสานมิตร ส่วนข้อมูลและสารสนเทศในระดับที่คณะฯ จัดเก็บโดยสรุปข้อมูลตามประเด็นความต้องการท่ี
ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารผ่านที่ประชุมกําหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ และทางคณะ
ดําเนินการติดต้ังจุดเช่ือมต่อ Wifi  เพ่ือครอบคลุมการใช้งานได้ทุกพ้ืนที่ของคณะ (โดยระยะแรกติดต้ังแล้ว 50% 
และจะเรียบร้อยทุกพ้ืนที่ในงบประมาณ พ.ศ.2562) เพ่ือให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร เข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศที่เป็นความเฉพาะผ่านรหัสส่วนบุคคล 

         4.2 ข (4) คุณสมบัติของฮาร ์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ 
            งานโสตฯ ม ีการจ ัดหา hardware พ ื้นฐาน ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยการสํารวจและ

สอบถามคณาจารย ์บุคลากร และนิสิต และส่วนหน่ึงได้รับ soft ware ที่ท ันสม ัยถูกต้องและปลอดภ ัย มาใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย  
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               4.2 ข (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
                   งานโสตฯ เป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน  ดังน้ี 
ภายใน 

1. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรหน่วยงานมีความเข้าใจในเครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ในกรณีที่เครื่องหรือระบบเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทํางาน 

2. ติดต้ังระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและอัพเดทอย่างสมํ่าเสมอ 
3. มีระบบสํารองกระแสไฟฟ้าและสํารองข้อมูลที่สําคญั  
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้ใช่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต    

ทุกช่องทางการสื่อสารของคณะอย่างต่อเน่ือง 
5. ระบบรักษาความปลอดภัย ติดต้ังระบบกล้องวจรปิด และระบบป้องกันการใช้เครื่อง 

ภายนอก 
1. เมื่อเกิดความขัดข้องกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานความ

ช่วยเหลือกับผู้เช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยเร็วที่สุด 
2. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟ ดับ  ประสานกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องเพ่ือแก้ ปัญหา              

และบํารุงรักษาเคร่ืองสํารองกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Workforce Environment)  

5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
         5.1 ก (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
          คณะฯ มีวิธีการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากําลัง ดังน้ีคือ          

ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลังของสายวิชาการ ระยะ 5 ปี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาระงานของคณะฯ จํานวน
ภาระงานสอนที่ปรับปรุงของหลักสูตรใหม่แผนความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เป็นต้น     
ตารางท่ี 5.1 ก (1)  แผนอตัรากําลังในปัจจุบัน และกรอบอตัรากําลังที่ตอ้งการในระยะ 5 ปี  

 
สาขาวิชา 

จํานวนบุคลากร 
สายวิชาการ ณ 

2561  
กรอบอตัรากําลงัท่ีควรมี อัตราเกษียณ 

อายุราชการ 
กรอบอัตรา 

ที่ต้องการ 5 ปี 

   
 

เกณฑ์
มาตร 
ฐาน

วิชาชีพ 
(1:6) 

 
เกณฑ ์
สกอ. 

กรอบ
อัตรา 
กําลังท่ี
ต้องการ
เพ่ิม

(กรณีใช้
เกณฑ์ 
สกอ.) 

25
61

 
25

62
 

25
63

 
25

64
 

25
65

 
25

61
 

25
62

 
25

63
 

25
64

 
25

65
 

ปฏิ
บัติ

งา
น 

อัต
รา

ว่า
ง 

รว
ม 

การพยาบาลเด็ก 
 

9 2 11 7.00 14.29 2   1 1     1 1 1 1 1 

การพยาบาลชุมชน 13 2 15 11.15 25.01 10           2 2 2 2 3 
การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวชศาสตร ์

 
4 2 6 7.56 11.33 5     1     2 1 1 1 1 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ 

 

12 2 14 11.44 24.49 11         1 2 2 2 3 3 

การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุง
ครรภ์ 

 
10 3 13 10.33 24.25 12           2 3 3 2 2 

รวม 48 11 59 47.48 99.36 40 0 1 2 0 1 9 9 9 9 10
 

         5.1 ก (2) บุคลากรใหม่   
         1)  การสรรหาบุคลากรใหม่  คณะฯ ดําเนินการสรรหาบุคลากรใหม่ตามเลขตาํแหน่งที่ได้รบัจัดสรร

ใหม่/เลขอัตราที่ว่างของแต่ละสาขาวิชา ได้พิจารณาจากแผนอัตรากําลังระยะ 5 ปี และดําเนินการสรรหาบุคลากร
ใหม่ตามเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้ันตอนตาม ภาพที่ 5.1 ก (2)   
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     จากการประเมินกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ พบปัญหาและอุปสรรค คือเมื่อผู้รับสมัครสอบผ่าน

การสัมภาษณ์แล้วมีการเปลี่ยนใจ ขอสละสิทธ์ิเน่ืองจากพบปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้รับสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
เก่ียวขั้นตอนการบรรจุที่ทางผู้รับสมัครให้ข้อมูลว่าการประกาศผลการบรรจุเข้าปฏิบัติงานนั้นดําเนินการล่าช้าและ
ไม่ได้รับความม่ันใจว่าจะได้รับการบรรจุหรือไม่  คณะฯจึงมีแผนที่จะปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับผู้รับสมัครให้ทราบ
เก่ียวกับข้ันตอนและกรอบเวลาในการดําเนินการบรรจุบุคลากรใหม่ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบุคคลมีการแจ้ง
ความก้าวหน้าเก่ียวกับข้ันตอนการบรรจุเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับสมัครและคณะฯ จะได้รับทราบ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาของผู้รับสมัครแต่ละรายได้ทันการ  
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         2) การบรรจุบุคลากร ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ข้อ 28 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่กิน 1 ปี และคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน ในระยะ     
6 เดือน และ 12 เดือน และเมื่อผ่านการประเมิน ทางคณะฯ ได้นําเข้าพิจารณาในวาระประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพิจารณาการทําสัญญาจ้างและรายงานผลการประเมินให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือทําสัญญาจ้าง
งานต่อไป ทั้งน้ีในการบรรจุบุคลากรใหม่ คณะฯจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้กับบุคลากรใหม่            
เช่น ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน ค่าตอบแทนภาระงานสอนเกิน งบประมาณสําหรบัการอบรมด้านวิชาการ เป็นต้น  

        3) การพัฒนาบุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยจะมีโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้รับทราบเก่ียวกับ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  สวัสดิการ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ จะให้ความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จิตวิญญาณความเป็นครู การออกแบบการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การขอตําแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น สําหรับในระดับคณะฯ กําหนดให้บุคลากรใหม่เข้าพบคณบดีเพ่ือให้
ทราบถึงบริบทของคณะฯ ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่คณะฯได้จัดสรรเพ่ิมจากเงินเดือน และความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะฯจะมีการเตรียมความพร้อมใหกั้บอาจารย์ใหม่ คือการใช้ระบบพี่
เลี้ยงในการให้คําแนะนําแก่อาจารย์ใหม่ทั้งด้านวิธีการสอนในชั้นเรียน การสอนภาคปฏิบัติ การวัดและประเมินผล 
การไปฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ สําหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท คณะฯได้กําหนดให้เตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะ 3 ปี และมอบหมายให้สาขาวิชา
จัดทําแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและคณะฯ มีการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได้เพ่ือเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาในระดับปริญญาเอกตามแผนฯ  

         5.1 ก (3) การทํางานให้บรรล ุ
          คณะฯ มีวิธีการในการจัดระบบและบริหารบุคลากรเพ่ือให้การทํางานบรรลุตามภารกิจหลัก       

และวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ดังน้ี  
1) การจัดระบบงานตามโครงสร้างขององค์กร คือ การบริหารจัดการบุคลากรตามสาขาวิชา

โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการบุคลากร ทั้งในด้านการจัดสรรภารกิจ การพัฒนาอาจารย์ การติดตาม
กํากับงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับในส่วนงานของสํานักงานคณบดี จะมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีและหัวหน้างานทําหน้าที่บริหารงานบุคลากร ทั้งในด้านการวางแผนงานการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานติดตามกํากับและประเมินผลการปฏิบัติงาน   

2) การจัดระบบงานในรูปแบบคณะกรรมการ ตามพันธกิจหลักของคณะฯ  ได้แก่ด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ งานทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ   

3) การบริหารบุคลากรตามระบบสมรรถนะ โดยมีการจัดทํา KPI ด้านภาระงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านบริหาร  สมรรถนะประจําสายงาน โดยมีการทําข้อตกลง
ก่อนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 รอบ ซึ่งผลจากการประเมินการปฏิบัติงานจะต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
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       5.1 ก (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
        ในการจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีปัจจัยเสี่ยงด้านความสามารถและอตัรากําลัง ดังน้ี  
              1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งพบว่าปัจจุบันอาจารย์ที่

สอนภาคปฏิบัติยังไม่เพียงพอเนื่องจากแผนการรับนิสิตบางปีการศึกษาเกินจํานวนตามที่แผนกําหนดไว้           
รวมถึงอาจารย์บางส่วนได้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก ทําให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์คณะฯ ได้มี
การจ้างครูพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกปฏิบัติเพ่ือสอนในภาคปฏิบัติ นอกจากน้ี มีการแบ่งกลุ่มนิสิตเพ่ือสอนเป็นกลุ่มย่อย
เพ่ิมข้ึนทําให้อาจารย์มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์มากขึ้น คณะฯได้สร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ที่มีภาระงานสอนเกินโดย
การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอนเกินเพ่ิมข้ึน  

              2) การเพิ่มขีดความสามารถชองบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ         
มีเตรียมอาจารย์ที่จะสอนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะเปิดหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จํานวน 2 
สาขาวิชาได้เร่งรัดการพัฒนาด้านตําแหน่งทางวิชาการ การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือให้คุณสมบัติตามเกณฑ์      
ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้านโครงการบริการวิชาการที่เป็นเงินรายได้แบบครั้งคราว ได้มีแผนการเพ่ิม
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง จํานวน 2 หลักสูตร จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่จะดําเนินการบริหาร
หลักสูตรเฉพาะทาง โดยจัดทําแผนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมอาจารย์และจัดสรรงบประมาณระยะ 3 ปี 

            3) การเตรียมแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุ ซึ่งในการสรร
หาบุคลากรสายวิชาการน้ันพบปัญหาว่าการรับสมัครอาจารย์ใหม่ของคณะฯ ที่ผ่านมามักจะไม่ได้ตามแผนการสรรหา 
เน่ืองจากปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาพยาบาลเพิ่มข้ึน และหลายหน่วยงานได้เพ่ิมค่าตอบแทนสูงกว่ามาก คณะฯ จึงมี
การปรับแผนการสรรหาบุคลากรตามแผนการเกษียณอายุ ดังน้ีคือ 1) มีโครงการผลิตอาจารย์ต้นกล้า ซึ่งจัดจะทํา
เป็นโครงการผลิตอาจารย์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเมื่อปฏิบัติงานไประยะหน่ึง คณะฯจะจัดทําแผนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2) การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่บุคคลภายนอกเมื่อจบการศึกษา
จะบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการและจัดทําแผนให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไป   

5.1 ข. บรรยากาศด้านบคุลากร 
       5.1 ข (1) สภาพแวดล้อมของที่ทํางาน 

                  คณะฯ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทํางาน ให้น่าอยู่ปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากรผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต คือการเสนอความคิดเห็นของบุคลากรจากการวิเคราะห์ SWOT มีการจัดทําแผนด้าน
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของแผนยุทธศาสตร์ ได้กําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คือกําหนดเป้าประสงค์ให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็น Green Faculty ในการดําเนินการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมตามแผนฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะพยาบาลศาสตร์เป็น
ผู้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มีการขอความมือบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ด้านกายภาพของคณะฯ นอกจากนั้นได้มีการจัดทําแผนงบประมาณ และได้ดําเนินการตามแผนฯ เช่น โครงการทาสี
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อาคารคณะฯ โครงการปรับปรุงห้องประชุม โครงการปรับปรุงห้องสุขา การปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคาร            
โครงการตาข่ายดักนกเพ่ือป้องกันมูลนก การปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงเพื่อให้แสงว่างส่องภายในอาคารเพ่ิมข้ึน       
การปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพ่ือประหยัดพลังงาน การปลูกต้นไม้ในอาคาร โครงการติดตั้ง WIFI เพ่ือให้บุคลากรและ
นิสิตได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง การสนับสนุนเคร่ืองมือในการปฏิบัติ เช่นการจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากรทุกคน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส่วนทางด้านความปลอดภัย มีการบํารุงรักษาลิฟต์  ล้างเคร่ืองปรับอากาศ  
การบํารุงรักษาระบบดับเพลิง การฝึกอบรมให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้และทักษะในการป้องกันเพ่ือเกิดอัคคีภัย    
ในด้านส่งเสริมสุขภาพ คณะฯ มีห้องออกกําลังกายและเคร่ืองกําลังกายมีการปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ  
 

                  5.1 ข (2) สทิธิประโยชนแ์ละนโยบายด้านบุคลากร 
       คณะฯ มีนโยบายด้านสิทธิประโยชนท่ี์เป็นสวัสดิการที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลยั และคณะฯ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 5.1 ข (2)  สทิธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร  
 

 
สวัสดิการ 

สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 
ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้บริหาร/

หัวหน้างาน 
 

พนกังาน
สาย

ปฏิบัติการ
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารและหัวหน้า
งาน 

    

2. ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน            
(การเงิน 
พัสดุ) 

       
(การเงิน 
พัสดุ) 

3. ค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข (พตส.)     
4. ค่าตอบแทนตําแหน่งทางวิชาการ     
5. ค่าตอบแทนภาระงานสอนเกิน     
6. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา    
7. สมทบเงินประกันสังคม     
8. สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(กบข.) 

    

9. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มศว     
10. เงินช่วยเหลือด้านสังคม เช่น เจ็บป่วย  
คลอดบุตร งานศพ  

   

11. ประกันอุบัติเหตกุลุ่มและประกันสขุภาพกลุ่ม     
12. วันหยุดชดเชยการปฏิบัตงิานนอกเวลา     
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สวัสดิการ 

สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 
ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้บริหาร/

หัวหน้างาน 
 

พนกังาน
สาย

ปฏิบัติการ
13. ยานพาหนะรับส่งระหว่างประสานมติรและ
องครักษ์  

   

14. หอพัก    
15. เงินกู้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว  (เฉพาะ
สมาชิก) 

   

 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
        5.2 ก. ความผกูพันของบุคลากรและผลการปฏิบติัการ 

   5.2 ก (1) วัฒนธรรมองค์การ 
   คณะฯ มีการสร้างค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุก

ระดับและสรุปเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ดังที่กําหนดไว้ในโครงร่างองค์กร ผู้บริหารได้มี การส่ือสารเพ่ือ
เสริมสร้างพลังให้บุคลากรมีความทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจและทํางานแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม meet the dean 
ในช่วงของการฝึกอบรมหรือโครงการต่างๆที่จัดขึ้นในคณะฯ รวมถึง ในการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เป็นต้น    

   5.2 ก (2) ปัจจัยขับเคลือ่นความ  
   คณะฯ ได้กําหนดปัจจัยที่จะผลักดันสําคัญที่จะส่งผลต่อความผูกพัน โดยศึกษาจากเคร่ืองมือ วินิจฉัย

ความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร (จิรประภา อัครบวร และคณะฯ, 2557) เพ่ือใช้ในการสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยดังกล่าว ใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) 2) ความรู้สึกเป็นส่วน
ห น่ึ งที่ สํ า คัญขององ ค์ก า ร (Belonging) และ  3 )  อยากทุ่ ม เทกาย ใจ ในการทํ า ง าน  (Doing the Best)              
มีกลุ่มปัจจัยสนับสนุน 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มปัจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors) และกลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivator 
Factors) ดังน้ี  

กลุ่มปัจจัยพืน้ฐาน (Hygiene Factors) กลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
   - RS สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป 
   - RC สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 
   - JS ความมั่นคงในการทํางาน 
   - CO ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน 
   - BF สวัสดิการ 
   - WE สภาพการทํางาน 
   - WL สมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงาน 

- CA ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจ 
- IC การส่ือสารในองค์กร 
- CW งานที่ท้าทาย 
- DO โอกาสในการพัฒนา 
- CG ความก้าวหน้าในงาน 
- RO การได้รับการยอมรับนับถือ 
- CI ภาพลักษณ์องค์กร 
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   5.2 ก (3) การประเมินความผูกพนั 
                   คณะฯ ได้ดําเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริหาร 
บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ จํานวน 57 คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ร้อยละ 66.67%              
การประเมินความผู้พันใช้แบบประเมิน Emo-meter (Employee Engagement on meter) เพ่ือวินิจฉัยความอยู่ดี
มีสุขและความผูกพันของบุคลากร (จิรประภา อัครบวร และคณะฯ , 2557) ข้อคําถามประกอบด้วย จํานวน 51 ข้อ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันจําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสายวิชาการ
และสายปฏิบัติการผลการประเมินพบว่าบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งสายบริหาร สายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ มีความรู้สึกอยู่ดี มีสุขและความผูกพันในระดับสูงทั้งสามด้าน ได้แก่ อยู่ดีมีสุข (Well-Being)              
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญขององค์กร (Belonging) และอยากทุ่มเทกายใจในการทํางาน (Doing the best)           
ดังแสดงใน (ตารางที่ 5.2 ก (3.1))   

 ตารางที่ 5.2 ก (3.1) คะแนนเฉล่ียของความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามกลุ่มผู้บริหาร   
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ  

ความยึดม่ันผกูพนั 
ประเภทบุคลากร 

Well-Being (BE) Belonging (BL) Doing the best (BS) 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

สายบริหาร 4.1 0.5 สูง 4.4 0.4 สูง 4.3 0.3 สูง 
สายวิชาการ  3.8 0.8 สูง 3.9 0.9 สูง 4.1 0.9 สูง 

สายปฏิบัติการ 4.1 0.9 สูง 4.2 0.9 สูง 4.1 0.9 สูง 
 

ตารางท่ี 5.2 ก (3.2)  คะแนนเฉล่ียของปัจจัยพ้ืนฐานและกลุม่ปัจจัยจูงใจจําแนกตามกลุ่มบุคลากร 
 

ปัจจัย สายบริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 
Mean Mean Mean 

1.กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน (Hygiene Factors) 
RS สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป 4.0 3.7 4.2 
RC สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 4.1 3.8 4.2 
JS ความมั่นคงในการทํางาน 4.0 3.8 4.1 
CO ผลตอบแทนที่ไดรั้บจากการทํางาน 3.5 2.9 3.6 
BF สวัสดิการ 3.5 2.7 3.4 
WE สภาพการทํางาน 3.3 3.1 3.7 
WL สมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน 3.1 2.7 3.3 
2.กลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
CA ความชัดเจนในหน้าท่ีรับผดิชอบและอํานาจ 3.9 4.0 4.0 
IC การสื่อสารในองค์กร 3.7 3.4 3.7 
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ปัจจัย สายบริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 
Mean Mean Mean 

CW งานที่ท้าทาย 4.4 4.0 4.1 
DO โอกาสในการพัฒนา 4.4 4.1 4.0 
CG ความก้าวหน้าในงาน 4.2 3.8 3.6 
RO การไดรั้บการยอมรับนับถือ 3.9 3.6 3.7 
CI  ภาพลักษณ์องค์กร 3.9 3.5 4.1 

 

 
                   ภาพท่ี 5.2 ก (3) การแปลผลคะแนนความอยู่ดีมีสขุและความผูกพันของบุคลาการ (EMO) 

         5.2 ก (4) การจัดการผลการดําเนนิการ 
         คณะฯ ได้จัดการเพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากร ตามผลการสํารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน 

ด้านความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญขององค์การ (Belonging) และอยากทุ่มเทกายใจ
ในการทํางาน (Doing the Best)  ดังต่อไปน้ี  

1. การให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจที่บุคลากรทุ่มเททํางานที่เป็นภาระงานเกิน เช่น การให้
ค่าตอบแทนภาระงานสอนสําหรับสายวิชาการ การให้ค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรสายปฏิบัติการ  

2. การให้รางวัล ยกย่องชมเชย เช่น เงินรางวัลสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย การร่วมแสดงความ
ยินดีและประกาศยกย่องชมเชยสําหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล การได้ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น  

3. กิจกรรมอวยพรวันเกิดของบุคลากรทางสื่อ Line group   
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและดําเนินการเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงที่สําคัญขององค์การ  
5. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของบุคลกรกลุ่มต่างๆ โดยมี

กิจกรรมให้ความรู้ การศึกษาดูงานและท่องเท่ียวศึกษาวัฒนธรรม ณ ต่างจังหวัดด้วยกัน  
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          5.2 ข. การพัฒนาบคุลากรและผูน้ํา 
        5.2 ข (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

                   คณะฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรและผู้นําโดยมีทิศทางดังน้ี 1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้
มีสมรรถนะตามที่กําหนด 2) เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ/สายงาน/การบริหาร 3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพยาบาล
ศาสตร์ (พ.ศ.2561 –2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาสําหรับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ได้ ดําเนินการดังน้ี  
                          1) การเรียนรู้ระดับบุคคล ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ
ปีว่าบุคลากรจะต้องพัฒนาความรู้และทักษะอะไร ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานและประเด็น
ที่ต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ โดยกําหนดประเด็นและวิธีการเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละบุคคลไว้ในผลการประเมิน
ปฏิบัติงานระบุวิธีการเรียนรู้และพัฒนา เช่นด้วยการสืบค้น เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เรียนรู้จากผู้ร่วมงาน  
                         2) การเรียนรู้ระดับองค์กรกําหนดให้บุคลกรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดความรู้ทั้งในระดับงานและ
คณะฯ  

       สําหรับการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกอบรมทางด้านวิชาการในช้ันเรียน กําหนดให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ทางด้านวิชาการโดยมีการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมซึ่งจําแนกตามสมรรถนะและตําแหน่งงาน และการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะฯดัง (ตาราง 5.2 ข (1))     

 

ตารางท่ี 5.2 ข (1)  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 
  

ประเด็นการเรยีนรู้และพัฒนา 
สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 

ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้บริหาร
และหวัหน้า

งาน 

บุคลากร
สาย

ปฏิบัติการ 
1.พัฒนาเพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
- การอบรมด้านการบริหาร  
งบประมาณ 6,000 บาท/คน/ปี 

    

-การอบรมด้านบริหารสําหรับการเตรียมผูบ้ริหาร     
รุ่นใหม ่(1 คน/สาขาวิชา แผนระยะ 3 ปี ) 
งบประมาณ 6,000 บาท/คน/ปี 

    

-การอบรมด้านวิชาชีพการพยาบาล งบประมาณ 
10,000 บาท/คน 

    

- การอบรมวิชาการตามเฉพาะตําแหน่งงาน               
งบประมาณ 8,000 บาท/คน/ปี 

   

-การอบรมตามประเด็นทีส่นใจ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)     
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ประเด็นการเรยีนรู้และพัฒนา 

สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 
ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้บริหาร

และหวัหน้า
งาน 

บุคลากร
สาย

ปฏิบัติการ 
2. การพัฒนาที่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ   
-การอบรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย (จัดโดย
คณะฯ และหน่วยงานภายนอก)  

    

-การอบรมหลกัสูตรเฉพาะทาง การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป ( การรักษาโรคเบือ้งต้น ) 

    

-การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การพยาบาลผู้สูงอายุ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ( จํานวน 2  คน/ปี แผน
ระยะ 3 ปี )   

    

-การศึกษาตอ่ในระดับปริญญาเอก      
   
      5.2 ข (2) ประสิทธผิลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
       คณะฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาโดยมีการติดตามทุกระยะ 6 เดือนและ 12 เดือน     

ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งการประเมินประสิทธิผลพบว่า ปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายผู้บริหารและ
สายวิชาการ มีการไปอบรมทางวิชาการ ร้อยละ 100 ส่วนบุคลากรสายปฏิบัติการไปอบรมทางวิชาการ ร้อยละ 75  
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพของสายวิชาการสามารถประเมินได้จากการคุณภาพการสอนจํานวนผลงานวิจัย 
การยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ส่วนบุคลากรสายปฏิบัติการยังไม่สามารถ
ประเมินถึงประสิทธิผลของผลการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรรายบุคคลได้อย่างชัดเจนส่วนการประเมิน
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรทุกระดับยังไม่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียัง
พบว่าผู้บริหารระดับปฏิบัติการบางรายไปอบรมวิชาการไม่ตรงตามสมรรถนะด้านบริหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากยังขาดการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมและไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน  ดังน้ัน คณะฯ มีแผนจะปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้และพัฒนา ดังน้ีคือ 

กําหนดประเด็นการเรียนรู้และพัฒนา หลังจากประเมินผลการปฏิบัติงานใน 1 รอบปีงบประมาฯ    
บุคลากรทุกระดับจะตอ้งจัดทาํแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และจัดทําแผนการเพ่ิมพูนความรู้   
ตามสัดส่วน 70 : 20 : 10 คือ ร้อยละ 70 เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานท้ังภายในคณะฯและนอกคณะฯ ร้อยละ 30 
การเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง เช่นจากสืบค้นทางสื่อออนไลน์ ตํารา และร้อยละ 10 คือการเรียนรู้จากการฝึกอบรม 
ทั้งน้ีเรื่องที่จะไปฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมถึงการติดตาม
ผลการเรียนรู้จากการพัฒนาระบบ 70 : 20 : 10 โดยให้มีการจัดทําแผนการนําความรู้ไปพัฒนาตนและงาน    
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รวมถึงมีการรายงานผลความก้าวหน้าของการการนําความรู้ไปพัฒนาทุกระยะ 3 เดือน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
และนําผลการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและงาน ไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

      5.2 ข (3) ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
      คณะฯ มกีารวางแผนการสืบทอดตําแหน่งและโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุลากร ดังน้ี  

1) ผู้บริหารรุ่นใหม่ คณะฯ ได้มีการวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารโดยเตรียมผู้บริหาร    
รุ่นใหม่ระยะ 3 ปี  คือมีการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสายวิชาการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ไปฝึกอบรมวิชาการทางด้านการบริหารงบประมาณ 60,000 บาท/คน /สาขาวิชา และใช้วิธีการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจากการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการใน
งานบุคลากร คณะกรรมการในงานพัสดุ เป็นต้น  

2)  ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
และฯ คณะฯได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งในด้านการสนับสนุนความรู้การเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการการผลักดันให้อาจารย์ที่มีความพร้อมด้านผลงานวิชาการย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ          
การสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทําผลงานวิชาการ  
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หมวดท่ี 6 ระบบปฏบิัติการ 
   ในการจัดระบบปฏิบัติการ คณะฯ ได้จําแนกระบบปฏิบัติการที่เป็นกระบวนงานท่ีสําคัญตามพันธกิจ
หลัก ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจัย และด้านบริการวิชาการ ดังมีรายละเอียด ดังน้ี  
 6.1 กระบวนการทํางานการผลิตบัณฑิต 
        6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
              6.1 ก (1) ข้อกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการของการผลิตบัณฑิต  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcomes)  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการ
จัดการบริการสุขภาพเพ่ือมุ่งหวังการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ มีสมรรถนะในการให้บริการพยาบาล
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือจัดทํา (ร่าง)หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ      
ผู้แทนจากสภาการพยาบาล และผู้เก่ียวข้อง ดําเนินการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ นําเสนอต่อ
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเพ่ือเปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของ AUN-QA 
จึงได้มีการกําหนดข้อกําหนดของหลักสูตรเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) โดยพิจารณาความสอดคล้อง
กับข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ได้แก่ ผู้เรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล นํา(ร่าง) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ให้อาจารย์
ผู้ร่วมสอนร่วมประชาพิจารณ์ กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม Bloom, taxonomy ดังน้ี 

1) มีความรู้ที่ทันสมัยในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2) คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในการแก้ปัญหาสุขภาพ  
3) ประยุกต์ความรู้สู่ปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์บนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ได้      

อย่างมีคุณภาพ 
4) มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและสามารถถ่ายทอดข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
5) แสดงออกถึงภาวะผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อวิชาชีพพยาบาล 
6) มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
7) สามารถนําหรือพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 

 6.1 ก (2) แนวคิดการออกแบบ 
 การออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พิจารณาจากความสอดคล้องกับข้อมูลความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ 
มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพการพยาบาล เป็นข้อมูลในการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)            
เพ่ือมุ่งหวังให้บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ มีทักษะในปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และสามารถปรับตัวเรียนรู้กับสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเน่ือง  
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     6.1 ข การจัดการกระบวนการ  
           6.1 ข (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดตารางสอน: คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งรายช่ือผู้ประสานรายวิชา 
ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และนักวิชาการศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการการจัดตารางสอนซึ่งทําหน้าที่ประสานกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ต่างๆ ที่จัดสอนโดยคณะ/สํานัก/ ศูนย์อ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการการจัดตารางสอนยังทํา
หน้าที่ติดตามให้การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลเป็นไปตามแผนอีกด้วย 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีหน้าที่วางแผนกํากับ      
ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบและกลไกของการจัดการเรียนการสอนของคณะ
พยาบาลศาสตร์ติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ทุก 1-2 เดือน จัดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม Learning Outcome และติดตามผลการสอบรวบยอด 
   6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน 
  การผลิตบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์สนับสนุนกระบวนการได้มาของนิสิตที่มีความพร้อมในการ
เรียนโดยการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาต่อ
การจัดการเรียนรู้ของคณะฯ แบบ Active Learning ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ แนะแนวการเรียนการใช้ชีวิต 
ปลูกฝังอัตลักษณ์ของนิสิต สนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์สภาการพยาบาลและมาตรฐาน
ของ สกอ.  
   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความต้องการอย่างต่อเน่ือง พัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะด้านการสอนแบบ Active learning ทักษะ 
IT และการวัดประเมินผล พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง การพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้สนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 
การศึกษาดูงาน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารรุ่น
ใหม่ 
  6.1 ข (3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการดําเนินการตามวงรอบทุก 5 ปี กระบวนการ      
มีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 1 ปีก่อนสิ้นสุดการใช้หลักสูตรฯ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จัดทําร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ .2560) กําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes / ELOs)            
ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ (ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้
บัณฑิต) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ มคอ.1 สภาการพยาบาล รวมถึงสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ เทคโนโลยี และนโยบายของประเทศ นําร่างหลักสูตรฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
และการอนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาพท่ี 6.1 ข (3)  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

 
   6.1 ค การจัดการนวัตกรรม  
    1) การจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : การมอบหมายให้นิสิตทํา Clip VDO เรื่องทักษะ
หัตถการพยาบาลในรายวิชา พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐานเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะจนชํานาญ              
เป็น self directed learning ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ลดความต่ืนเต้นเกิดความมั่นใจทําให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยมากขึ้น  
          2) การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอ : โครงการการพัฒนารูปแบบการ
เตรียมความพร้อมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในบริบทไทยพุทธมุสลิม โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตําบลพระอาจารย์ 
จังหวัดนครนายก  
 รายวิชาที่มีการบูรณาการ รายวิชา พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพ 
 วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ  เพ่ือให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพสําหรับวางแผน
และปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนใช้ทุนทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน รวมท้ังประเมินผล
โครงการได้ 
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 ลักษณะของการบูรณาการ   
- ประชุมร่วมกันนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา ศึกษาข้อมูลค้นหานวัตกรรมจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือเป็นแนว

ทางการจัดทําโครงการ นําใช้ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างพลังอํานาจในการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองกับกลุ่มผู้สูงอายุ (ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม) โดยเน้นการสร้างใช้ทุนทางสังคม
ของพ้ืนที่  

- นิสิตจัดทําโครงงานการดูแลผู้สูงอายุ เน้นการสร้างแกนนําดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพ 3 กลุ่ม 1) กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงจัดกิจกรรมนวดเท้า นวดหลังเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือ    
2) กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านจัดกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อม 5 ส. การทํานํ้ามันหอมระเหย และ 3) กลุ่มผู้สูงอายุติด
สังคมส่งเสริมการออกกําลังกายมีเพลงประกอบ ได้แก่ ท่าเช้ิงกระต๊ิบ ท่าผ้าขาวม้า ท่าบาสโลบ และท่ารําเคี่ยว  

- ประชุมสรุปร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์เก่ียวกับ ลักษณะกิจกรรมที่เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลา
ฝึกปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย การสื่อสาร การเขียนโครงงาน และการ
ประเมินผลโครงงาน 
 ผลที่เกิดขึ้น การจัดบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พชช 262 การสร้าง
เสริมสุขภาพ ทําให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ การเขียนโครงการ         
สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างเข้าใจประเมินได้จากการนําเสนอโครงงานการดําเนินกิจกรรม     
และการวัดประเมินผลพบว่านิสิตทุกคนสามารถผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนด  
  
 6.2 กระบวนการทํางานด้านงานวิจัย    
         6.2 ก การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการด้านวิจัย  
              6.2 ก (1) ข้อกําหนดระบบงานวิจัย บริการ และกระบวนการ 
               คณะมีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การวิจัย ของคณะฯ โดยการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์     
และพันธกิจของคณะ เพ่ือกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแต่ละกระบวนการที่เก่ียวข้อง แล้วจึงออกแบบเป็น
โครงการ และพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการน้ันจะทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ทั้งหมดจากน้ันมีการกํากับ และติดตามตัวช้ีวัดแต่ละกระบวนการหรือโครงการ แล้วสรุปเอาสารสนเทศที่ได้มาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านต่างๆ ต่อไป  
               กระบวนการในการกําหนดข้อกําหนดของหลักสูตร คณะให้แต่ละหลักสูตรเป็นผู้กําหนดตามบริบท
ของแต่ละหลักสูตร และปรับปรุงตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรโดยนําเอามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มคอ.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ มาจัดทําตามบริบทของแต่ละหลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยงานสนับสนุนวิชาการและคณะมีการกําหนด
รายละเอียดของรายวิชาหลัก แล้วพิจารณาผ่านคณะกรรมการประจําคณะฯ 
               6.2 ก (2) แนวคิดการออกแบบ 
                คณะดําเนินการให้การออกแบบหลักสูตร งานวิจัย เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ   
และมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความต้องการของพ้ืนที่เป็นสําคัญ และความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละ
สาขาวิชา ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน สกอ. พรบ.วิชาชีพ และข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาและจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยการตรวจสอบจากงานสนับสนุนวิชาการ               
และคณะกรรมการประจําคณะ  
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ด้านการวิจัย คณะได้มีแนวปฏิบัติให้โครงการวิจัยเป็นไปตามกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยน้ัน 
คณะมุ่งเน้นให้คณาจารย์ดําเนินการเพ่ือชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
             6.2 ข. การจัดการกระบวนการ  

         6.2 ข (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
                    คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือคณบดีที่กํากับดูแลบุคลากรรวมท้ังหน่วยงาน
ทั้งหมดที่ต้ังขึ้นภายใต้การดําเนินงานของคณะฯ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มาร่วมในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบ เพ่ือเสริมการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาล การบริหารจัดการองค์กรมีการมอบหมายหน้าที่     
และนโยบายตามลําดับสายงาน โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์จะปฏิบัติงานข้ึนตรงต่อคณบดี   
ทั้งน้ีรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ทําหน้าที่กํากับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี เพ่ือรับผิดชอบพันธกิจ
ของคณะ คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์             
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาช่วยกํากับการดําเนินงานของคณาจารย์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                          
                   6.2 ข (2) กระบวนการสนับสนนุ 
                    คณะมีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินการแต่ละพันธกิจโดยคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้การดําเนินการตามพันธกิจแต่ละด้านมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการประจําคณะ จะนําข้อมูล
การดําเนินงานแต่ละด้านมาจัดลําดับความสําคัญแล้วจัดสรรงบประมาณลงไปสู่โครงการที่ตอบสนองในแต่ละ    
พันธกิจ เช่นการสนับสนุนด้านการวิจัย  
                   6.2 ข (3) การปรบัปรุงระบบงาน การบริการ และกระบวนการ 
                    การปรับปรุงระบบงานวิจัย และกระบวนการวิจัย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การวิจัยและผลงานวิชาการ ทุก 2 เดือน เ พ่ือกํากับและติดตามผลการดําเนินงานวิจัยของผู้รับทุน             
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการวิจัย อีกทั้งมีการนําผลการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมาวิเคราะห์  
หาจุดแข็งจุดอ่อน (SWOT Analysis) เพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยต่อไป  
                   

6.2 ค. การจัดการนวัตกรรม  
 คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและผลงานวิชาการ มี พันธกิจในด้านการจัดการนวัตกรรม              
โดยการสนับสนุนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่มีคุณลักษณะสมบูรณ์ ครบถ้วนไปขอจดทรัพย์สินทางปัญญากับ
มหาวิทยาลัย 
 

 6.3 กระบวนการทํางานของการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
           6.3 ก. การออกแบบระบบงานบริการวิชาการ การบริการ และกระบวนการ  
                    6.3 ก (1) ข้อกําหนดของบริการ และกระบวนการ 

ในการจัดระบบปฏิบัติการส่วนของงานบริการวิชาการ ได้จําแนกระบบปฏิบัติการที่เป็น
กระบวนงานที่สําคัญด้านบริการวิชาการในส่วนของขั้นตอนการขอเสนอโครงการบริการวิชาการ               
ตาม Work Flow ดังมีรายละเอียดดังน้ี (ภาพที่ 6.3 ก (1))  
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ปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 

ลํา 
ดับที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เวลา 
เอกสาร 

อ้างอิง 

1 

 

 

 ทางศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชนประกาศ  แจ้งให้เสนอ
โครงการ 

ศูนย์ บก. 7 วัน หนังสือ
ภายนอก 

2  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เจ้าหน้าที่ 1 วัน Email/
จดหมาย 

3  

 

 

จัดทําบันทึกข้อความขอเสนอ
โครงการ และตรวจทาน
รายละเอียดต่าง ๆ ใน
โครงการตามแบบฟอร์ม 
FM001  

เจ้าหน้าที่ 7 วัน หนังสือ
บันทึก
ข้อความ 

4 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
พิจารณา 
กลั่นกรองโครงการ 

เจ้าหน้าที่  45 
วัน 

 

5 

 

 

 เมื่อศูนย์บริการวิชาการได้
พิจารณากลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้วแจ้งผลมายัง
คณะฯ 

ศูนย์ บก.   

6  ส่งเอกสารทีศนูย์บริการ
วิชาการเขียนอธิบาย
รายละเอียดต่าง ๆ ให้หัวหน้า
โครงการปรับแก้ไข 

เจ้าหน้าที่   

 
ภาพท่ี 6.3 ก (1) ผังปฏิบัติงาน : ขั้นตอนการขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 

  

บันทึกข้อความขอเสนอ 
โครงการผ่านคณบดีไปยัง 
ศูนย์บริการวิชาการฯ 

ประกาศแจ้งให้เสนอโครงการ 

ประชาสัมพันธ์ 

 

ศูนย์บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

ส่งโครงการมายังคณะฯ 

ส่งให้หัวหน้าโครงการ 
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6.3 ข (2) แนวคิดการออกแบบด้านการบริการวิชาการ 
             6.3 ข. การจัดการกระบวนการ ด้านบริการวิชาการ 

         6.3 ข (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
               การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติได้ออกแบบ Work Flow โดยสอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของส่วนกิจการเพ่ือสังคม (ภาพที่ 6.3 ข (1)) 
 

 
                             ภาพที่ 6.3 ข (1.1) ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 
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ภาพท่ี 6.3 ข (1.2)  ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
                  6.3 ข (2) กระบวนการสนบัสนนุด้านบรกิารวิชาการ  

         คณะพยาบาลศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ โดยทําการประสานความร่วมมือกับส่วน
กิจการเพ่ือสังคม ทําให้มีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ จากส่วนกิจการเพ่ือสังคมรวมถึงระบบการติดตาม
การดําเนินงานจากโครงการบริการวิชาการทําให้หัวหน้าโครงการสามารถดําเนินการทําโครงการได้             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  6.3 ข (3) การปรบัปรุงระบบงาน การบริการ และกระบวนการ 

         เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์มีการปรับปรุงระบบงาน การบริการ 
และกระบวนการในการดําเนินการของงานด้านบริการวิชาการ โดยสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมกําหนด ซึ่งถ้าเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับงานด้านบริการวิชาการ
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ในระหว่างการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการสามารถที่จะทําการสอบถามกับส่วนกิจการเพื่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ เพ่ือปรับปรุงระบบงาน การบริการ และกระบวนการให้มีคุณภาพต่อไป 
              

 6.4 ประสิทธผิลของการปฏิบัติการ  
          6.4 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ    
                 ในการดําเนินการของระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพได้ใช้หลักการดําเนินงาน ดังน้ี  
                       1. การจัดทําแผนงบประมาณ ได้พิจารณาถึงความจําเป็นของการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะ
งบประมาณซึ่งมีอยู่จํากัดการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย      
และการบริการวิชาการ กําหนดให้เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนความสําเร็จของตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี ของคณะฯ รวมถึงสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและการจัดทําค่าใช้จ่ายของโครงการ 
มีนโยบายให้ทํางบประมาณแบบพอดีดุล คํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 
                       2. ในกระบวนการทํางานได้ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบลีน มาปรับปรุงการกระบวนการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานใน
ระบบงานต่างๆ ให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 
                       3. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการทํางานครอบคลุมงานที่เป็นพันธกิจหลัก 
ได้แก่ด้านผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร และมีการติดตาม และรายผลการ
จัดการความเสี่ยงในวาระประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงทุกระยะ 6 เดือน  
                       4. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินของคณะฯ อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากแผนงานที่วางไว้
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ และมีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนอย่าง
มี ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายของ
งบประมาณเพ่ือให้เบิกจ่ายได้ตามแผนฯ ร้อยละ 100 ในไตรมาสสุดท้าย มีการปรับแผนงานในกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ    

             5. มีการติดตามกํากับการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ และการประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานทั้งในแผนโครงการและแผนยุทธศาสตร์ ทุกระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือน  
                      6. มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรนํ้า ไฟฟ้า นํ้ามัน และกระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่า         
โดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายสําคัญในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีรวมถึงการนําระบบสารสนเทศออนไลน์มาใช้ 
เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
        

           6.4 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
  คณะฯ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยแบ่งผู้ส่งมอบตามพันธกิจของคณะฯ ได้แก่ด้านการเรียน      

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยแต่ละพันธกิจมีบทบาท/ความร่วมมือต่างกัน 
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ตารางที่ 6.4 ข. ส่งมอบตามพันธกิจของคณะฯ ได้แก่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
โดยแต่ละพันธกิจ 

พันธกิจ บทบาทของผูส้่งมอบและ
พันธมิตร ผู้ให ้ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญต่อการ 
สื่อสาร 

ข้อกําหนดทีส่าํคัญ 

ด้านการผลิต
บัณฑิต 
 

คณะฯ จัดการเรียนรู้ให้ได้ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
จากสถานบริการสุขภาพ 
 

จัดให้มีการสมันา
หลักสูตรระหว่างผู้ใช้
บัณฑิต พยาบาลจาก
แหล่งฝึกและคณาจารย์ 
ศิษย์เก่า และศษิย์
ปัจจุบัน 

ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

ด้านการวิจัย  
-แหล่งทุนภายใน
และ ภายนอก
มหาวิทยาลัย  
-หน่วยงานภายนอก
ที่สนับสนุน  

-สนับสนุนทุนวิจัย 
-สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์
และสถานที ่ 
-ประชาสัมพันธ์ทุน  

-โทรศัพท ์ 
-หนังสือราชการ  
-E-mail  
 

-ข้อพิจารณาการขอ
จริยธรรมการทําวิจัยใน
มนุษย์ 
-สัญญาการ  
รับทุนข้อเสนอโครงการ  
-ข้อตกลงการ  
รับทุนวิจัยร่วมกัน 

ด้ า น ก า รบ ริ ก า ร
วิชาการ และการ
ฝึกอบรม 

ส่วนกิจการเพ่ือสังคม ทําการ
กํ าหนดน โ ยบ ายและแนว
ทางการดําเนินงาน โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมอย่างย่ังยืน ในทุกๆปี  
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการทํา
โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

ใ น ส่ ว น ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการของคณะ  ทํา
การประชาสัมพันธ์ทาง
เมล เพ่ือให้อาจารย์ทุก
ท่านทราบนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือทําการส่งโครงการ
บริการวิชาการ และขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ทําโครงการ 

-การบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคมอย่าง
ย่ังยืน ต้องมีการบูรณา
การร่วมกันกับพันธกิจ
หลัก เช่น การบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
หรือ งานวิจัย 
-ให้ความสําคญักับการ
รับใช้สังคม และให้มี
ความย่ังยืนด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม   
(ซึ่งประกอบไปด้วย 
สุขภาพ การศึกษา 
วัฒนธรรมและกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ) และ
สิ่งแวดล้อม 
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         6.4 ค. การเตรียมพรอ้มด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
               1. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในส่วนของสถานท่ี   ได้แก่  

   - มีการบํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย ให้พร้อมใช้งาน มีถังดับเพลิงขนาดเล็ก
ตามจุดต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย มีการฝึกอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากรและนิสิต
ทุกปีงบประมาณ  

    - มีระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันโจรกรรม ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในคณะฯ  
    - หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกเวลาปฏิบัติงาน กําหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางไลน์กลุ่มหรือ

โทรศัพท์แจ้งเหตุให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีรับทราบและดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
หากมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเร่งด่วน กําหนดให้มีการรายงานรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และคณบดี 
รับทราบและพิจารณาแก้ปัญหาตามลําดับ  
                2. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากระบบงาน 

      กรณีมีระบบงานที่มีสถานการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างทันท่วงทีหรือเกิดความผิดพลาดใน
ระบบงาน ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีจะเป็น ผู้ตัดสินใจในระดับต้นในการแก้ปัญหาเพ่ือให้ทันท่วงที  หากมี
กรณีมีผลกระทบต่อบุคคล หรือการใช้งบประมาณ ก็จะนําเหตุการณ์ดังกล่าวไปปรึกษารองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ และคณบดี เพ่ือพิจารณา  
                3. การเตรียมความพร้อมต่อการสูญหายทรัพย์สิน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจําปี  และพัฒนาฐานข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  
                4. การเตรียมความพร้อมต่อการสูญหายของเอกสารที่สําคัญ  กําหนดให้มีการสแกนข้อมูลเก็บ
เป็นเอกสาร Electronic document  
        6.4 ง.  การจัดการนวัตกรรม  
                 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรมการเรียน     
การสอน และนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน เช่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการ/วิจัย เป็นต้น  
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หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรูข้องผูเ้รียน และด้านกระบวนการ  
         7.1 ก (1)  ผลลพัธ์ด้านการรับเข้าศึกษา อัตราการคงอยู่ และ การเรียนรู้ของผู้เรียน  
                  ปีการศึกษา 2560 พบว่า การดําเนินงานด้านการรับนิสิตเข้าศึกษาและอัตราการคงอยู่         
เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการดําเนินการยังไม่ได้ผลลัพธ์แนวโน้มที่นําไปสู่ความเป็นเลิศ  
(ตารางที่ 7.1 ก (1.1)) ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีรายวิชาที่สอนแบบ (Active Learning )   
ร้อยละ 100 ส่วนรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีเพียงร้อยละ 5.40 (ตารางที่ 7.1 ก (1.2))  
              
ตารางที ่7.1 ก (1.1) จํานวนของนิสิตระดับปริญญาตรีจาํแนกตามปีการศึกษาและการรับเข้าการคงอยู่    

(เทียบกับแผนการรับเข้า จํานวน 120คน)  
ปีการศึกษา นิสิต ที่รบัเข้า การลาออก/          

การเรียนซํ้าชัน้ 
การคงอยู่ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
2557 122 101.60 11 9.01 111 90.98 
2558 162 135.00 3 57.40 159 98.14 
2559 101 84.16 3 2.97 98 97.02 
2560 142 118.33 21 14.78 121 85.21 

 

ตารางที่ 7.1 ก (1.2)  จํานวนและร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ (Active Learning)  
                            และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน จํานวน ร้อยละ 
วิธีการสอนแบบActive Learning 37 100 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2 5.40 

     

 7.1 ข. ผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการทํางาน  
      7.1 ข (1) ประสิทธผิลด้านกระบวนการทํางาน 
               1) ด้านการผลติบัณฑิต 
                นิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านคุณธรรมจริยธรรม มาอย่างต่อเน่ือง
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 (ตารางที่ 7.1 ข (1.1))  

      บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มีอัตราสอบผ่านการข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลใน
รอบ1 ปี ได้ร้อยละ 100 (ตารางที่ 7.1 ข (1.2)) และอัตราการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 100 (ตารางที่ 7.1 ข (1.3)) และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชองบัณฑิตในระดับดี และดีมาก 
(ตารางที่ 7.1 ข (1.4))     

           ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะฯ ได้รับผลการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา  เท่ากับ 3.84 ระดับดี  ส่วนปีการศึกษา 2558-2560 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการยกเว้นการประเมินคุณภาพหลักสูตร  เน่ืองจากได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สภาวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2558-2562  
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 ตารางท่ี 7.1 ข (1.1) ผลงานและรางวัลของนิสิต  
 

       ชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล รายละเอียดของรางวัล หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
นางสาวจรัสแสง กิจฉลอง  นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  

ปีการศึกษา 2558 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

นางสาวนฤมล แสวงศรี นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ปีการศึกษา 2558 

ที่ประชุมคณบดี / หัวหน้า
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ของรัฐ (ทคพย.) 

นางสาวกัญกฤษ หัสนจันทร ์ บุคลากรต้นแบบการบันทึก
ทางการพยาบาล  
ปีการศึกษา 2559 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน 

นางสาวระพีพร แต้วัฒนา  นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  
ปีการศึกษา 2559 

ที่ประชุมคณบดี / หัวหน้า
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ของรัฐ (ทคพย.) 

นางสาวนฤมล แสวงศรี นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  
ปีการศึกษา 2559 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

นางสาวพิมพ์มาศ  หน่อสุวรรณ นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  
ปีการศึกษา 2559 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

นางสาวพิชญา โกศิลญวงศ์ นักศึกษาพยาบาลดีเด่น  
ปีการศึกษา 2560 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขา
ภาคตะวันออก 

 

ตารางที ่7.1 ข (1.2)  จํานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล     
ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2560 

 

ปีการศึกษา นิสิตทีส่อบผ่านการขึน้ทะเบยีนใบประกอบวิชาชพีการพยาบาล 
จํานวน ร้อยละ 

2557 90 100 
2558 96 100 
2559 83 100 
2560 *  

หมายเหตุ : บัณฑิตสอบผ่านครบ 100% ภายใน 1 ปี 
                           * อยู่ระหว่างการรอผลสอบ คร้ังท่ี 1 
 

ตารางที ่7.1 ข (1.3) จํานวนและร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ปีการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
2557 90 100 
2558 96 100 
2559 82 100 
2560 รอสํารวจ   



90 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

ตารางที ่7.1 ข (1.4) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผูใ้ช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2557 4.88 
2558 4.029 
2559 3.99 
2560 ดําเนินการ  

 

ตารางที ่7.1 ข (1.5) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา คะแนน ระดับคณุภาพ ผลการเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/คู่เทยีบ 

2557 3.84 ดี  
2558 *   
2559 *   
2560 *   

หมายเหตุ : * ปีการศึกษา 2558-2560 รายงานผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 1  
(ได้รับการยกเว้น เนื่องจากได้รับการรับรองคุณภาพจากสภาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558-2562) 

 
                2) การผลงานวิจัย 

               ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีสัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/
ภายนอก) ต่ออาจารย์ประจําเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ตารางที่7.1 ข (1.6)) ส่วนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 เมื่อเทียบกับผล
การดําเนินงานการเผยแพร่ผลงาน พบว่ามีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 7.1 ข (1.8)) และเมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. พบว่าปีการศึกษา 2560 สัดส่วนเงินวิจัย/อาจารย์ประจําเท่ากับ 334,963 บาท สูงกว่า
มาตรฐานของ สกอ.(180,000บาท/คน)  
 

ตารางที ่7.1 ข (1.6) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/ภายนอก) 
 

ปีการศึกษา จํานวนเงินทีส่นับสนนุ จํานวนอาจารย์
ที่ปฏิบัติงาน

จริง 

สัดส่วนเงนิวิจัย/
อาจารย์ประจํา 

(บาท/คน) 
ภายใน ภายนอก รวม 

2557 118,960 6,054,400 6,173,360 29 212,874 
2558 2,376,100 5,622,930 7,999,030 26.5 301,850 
2559 296,300 9,273,190 9,569,490 29 329,982 
2560 471,070 9,912,800 10,383,870 31 334,963 
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ภาพท่ี 7.1 ข (1.1)  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ภายใน/ภายนอก)  

                                        ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 
 

ตารางที ่7.1 ข (1.7) ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 
 

ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

1 การสร้างโปรแกรม
การดูแลที่บ้านเพ่ือฟ้ืน
ฟุสุขภาพและเพ่ิม
ความสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมประจาํวัน
ของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองหลงั
จําหน่าย 

อริสรา สุขวัจนี เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2557 100,000 

2 พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยหัวใจ
ล้มเหลว 

จันทิมา   
ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 

เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2557 48,550 

3 โครงการสนับสนุน
วิชาการและการ
จัดการเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่า
อยู่ ของกลุ่มจงัหวัด
ภาคตะวันออก 

นิลภา              
จิระรัตนวรรณะ 
สุคนธ์  
วรรธนะอมร 

 สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ 

2557 6,054,400 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

4 ความต้ังใจไม่สบูบุหรี่
ตามบริบทครอบครัว
ของวัยรุ่นตอนต้น ใน
จังหวัดนครนายก 

ชฎาภรณ์  
วัฒนวิไล 

เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2557 58,960 

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ลาวัณย์  
รัตนเสถียร 
พรทิพย์  
ศรีเช่ียวชาญ 

เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2557 30,000 

6 การประเมิน
สมรรถนะบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประจําปี
การศึกษา 2556 

จันทิมา   
ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 
สุกัญญา  
เดวิเลาะ 

เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2557 30,000 

7 การพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วม บริบทชุมชนปาก
คลอง 16 ตําบลบึง
พระอาจารย์ อําเภอ
องครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

ธนกมณ  ลีศรี  เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2558 100,000 

8 การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาใน
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือ
ป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ” 

ผกาพรรณ   
บุญเต็ม  

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2558 100,000 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

9 รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของแกนนํา
อาสาสมัครหมูบ้่าน
เพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชน
จังหวัดนครนายก 

อริสรา สุขวัจนี เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2558 135,000 

10 การสร้างชุมชน
ต้นแบบเพ่ือป้องกัน
และควบคุม
โรคเบาหวานโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

อริสรา สุขวัจนี เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2558 145,000 

11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเ พ่ือ
พัฒนาต้นแบบการ
เตรียม ชุมชนสังคม
สูงอายุแบบบูรณาการ 
: ระยะที่ 2 

ดวงเดือน  
รั ต น ะ ม ง ค ล กุ ล
(50%)  
วิมลวรรณ  
เลิ ศวงศ์ เผ่ า พัน ธ์ุ
(5%)  
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
(5%)  

เงินแผ่นดิน   2558 1,365,600 

12 ผลของโปรแกรม 
LATH ต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของ
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลว 

จันทิมา   
ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ  

เงินแผ่นดิน   2558 170,500 

13 การพัฒนา
ความสามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองของผู้ดูแล 

อริสรา สุขวัจนี เงินแผ่นดิน  2558 300,000 

14 วิจัยการเรียนการสอน
เรื่อง ผลของการฝึก
ตรวจสอบวิธีคิดอย่าง
มีวิจารณญาณที่มีต่อ
ความสามารถในการ
กําหนดข้อวินิจฉัย

เอ้ือญาติ  ชูช่ืน เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2558 30,000 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

ทางการพยาบาลจิต
เวช 

15 ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อ
สภาพแวดล้อมใน
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

สุกัญญา  
เดวิเลาะ 

เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2558 30,000 

16 โครงการศูนย์
สนับสนุนวิชาการการ
ดูแลเด็กปฐมวัย: พ้ืนที่
ภาคตะวันออก (ระยะ
ที่ 3) 

สุคนธ์   
วรรธนะอมร  
นิลภา   
จิระรัตนวรรณะ  
ทัศนียา   
วังสะจันทานนท์ 
ศรีสุดา รัศมีพงศ์ 
จารุวรรณ  
ไผ่ตระกูล 
ผกาพรรณ  
บุญเติม 
นะฤเนตร  
จุฬากาญจน์ 

 สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ 

2558 3,077,730 

17 โครงการการประเมิน
ภายนอกโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการดูแล
เด็กแรกเกิด : จังหวัด
สระแก้ว 

สุคนธ์   
วรรธนะอมร  
นิลภา   
จิระรัตนวรรณะ  
แสงเดือน  
แท่งทองคํา 

 สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ 

2558 2,545,200  

18 การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ซึ่งสําเร็จ

อริสรา สุขวัจนี  เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2559 26,300 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

การศึกษาในปี
การศึกษา 2557 

19 การพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคไมติ่ดต่อ
เรื้องรังโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

อริสรา สุขวัจนี เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2559 170,000 

20 ผลของการเรียนการ
สอนโดยใช้แนววิถี
พุทธต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษา 

ผกาพรรรณ  
บุญเต็ม  

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2559 100,000 

21 โครงการการประเมิน
ภายนอกโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการดูแล
เด็กแรกเกิด พ้ืนที่ภาค
กลาง  

สุคนธ์   
วรรธนะอมร  
 

 สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ 

2559 2,333,940 

22 โครงการทบทวนและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
พัฒนานวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน 
ครอบครัวอบอุ่นใน
ระดับพ้ืนที่ 

นิลภา จิระ
รัตนวรรณะ 

 สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ 

2559 1,983,000 

23 โครงการศูนย์วิชาการ
เพ่ือสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยโดยครอบครัว
และชุมชนเป็นฐาน: 
ภาคตะวันออก และ

สุคนธ์   
วรรธนะอมร  
นิลภา   
จิระรัตนวรรณะ 
ทัศนียา            
วังสะจันทานนท์ 

 สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสร้าง
เสริม
สุขภาพ 

2559 4,956,250 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ศรีสุดา รัศมีพงศ์ 
จารุวรรณ  
ไผ่ตระกูล 
ผกาพรรณ  
บุญเติม 

24 รูปแบบการจัดการ
เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถและ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชนบทที่มี
ฐานะยากจน 

อริสรา  สขุวัจนี เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2560 150,000 

25 การพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคไต
ระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองใน
เขตตําบลองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

ผกาพรรณ 
บุญเต็ม 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

 2560 140,000 

26 ผลของโปรแกรม 
LATH ต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจโคโร
นารี 

จันทิมา   
ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 

เงินแผ่นดิน  2560 175,500 

27 การพัฒนาต้นแบบ
การเตรียมชุมชน
สังคมสูงอายุแบบ
บูรณาการด้วยพฤฒ
วิชชาลัย 

ดวงเดือน 
รัตนะมงคลกุล 

เงินแผ่นดิน  2560 2,834,900 

28 การพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการส่งเสริม
จริยธรรมแก่เยาวชน : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
ม่วงหวาน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อริสรา สุขวัจนี เงินแผ่นดิน  2560 270,000 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อโครงการวิจัย 
 

ชื่อหัวหนา้
โครงการ 

ชื่อแหล่งทนุ ปี
การศึกษา 

งบประมาณ
ภายใน ภายนอก 

29 การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง
ยืนยันในแบบประเมิน
การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน : 
เกณฑ์คะแนนแบบ
รูบริค 

วัชรี ด่านกุล เงินรายได้
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

 2560 22,000 

30 การพัฒนาต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะในตนเองใน
การดูแลแลประคับ
ประครองของนิสิต
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 

วิมลวรรณ  
เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 
(สกว.) 
 

 2560 369,600 

 

ตารางที ่7.1 ข (1.8) ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
                            ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 (อ้างอิงข้อมูลจาก AUNQA ประจําปีการศึกษา 2560) 
 

ปีการศึกษา จํานวนผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่ตีพมิพ์ ผลรวมคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

Proceeding ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 

รวม  

2557 6 19 8 33 1.12 (33/29) 
2558 1 11 3 15 0.57 (15/26.5)
2559  12 1 13 0.41 (12/29) 
2560  4  4 0.01 (3.2/31) 
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ภาพท่ี 7.1 ข (1.2) ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมลู Scopus  
                                  ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 

 

ตารางที ่7.1 ข (1.9) ข้อมูลโครงการวิจัย/งานร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
                           ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 
ลําดับ
ที่ 

 ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้เผยแพร่
ผลงาน 

วารสาร ปีการศึกษา คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ 
1 Risk factors for 

the 
development of 
stress urinary 
incontinence 
during pregnancy 
in primigravidae : 
a review of the 
literature.  

Bussara 
Sangsawang
Nucharee  
Sangsawang

 European 
journal of 
Obstetrics & 
Gynecology 
and 
Reproductive 
Biology 178 
(2014)  
 

2557 1 คะแนน 

2 Effect of 
Laughing Training 
on Stress Levels 
in Thai Private 
Office Workers.  

Uayart 
Chuchuen 

 Journal of 
the Medical 
Association 
of Thailand 
Vol.98 
Suppl.9 2015

2558 1 คะแนน 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้เผยแพร่
ผลงาน 

วารสาร ปีการศึกษา คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
ระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ 
3 Effects of 

Laughing Training 
on Serum 
Cortisol and 
Nitrite Levels in 
Thai Private 
Office Workers 

Uayart 
Chuchuen 

 Journal of 
the Medical 
Association 
of Thailand 
Vol.99 
Suppl.11 
2016 

2559 1 คะแนน 

 

ตารางที ่7.1 ข (1.10)  จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร  
                              อนุสิทธิบัตรและลขิสิทธ์ิระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 
 

ลําดับ
ที่ 

 ชื่อเรื่อง
วิจัย 

 

ชื่อผู้
เผยแพร่
ผลงาน 

ประเภทผลงานทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

ปีการศึกษา หมายเหตุ 

สิทธบิัตร อนุสิทธิ ลิขสิทธิ ์
1 การส่งเสริม

ความสามารถใน
การดูแลตนเอง
และคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุไทย
ในชนบทที่เป็น
โรคเบาหวาน 
ชนิดที่ 2 โดย
กลุ่มช่วยเหลือ
ตนเอง : การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

อริสรา 
สุขวัจนี 

  √ 2552 วรรณกรรม 

2 ประสิทธิผลของ
โปรแกรมฟ้ืนฟู
สภาพต่อ
ความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
ผู้สูงอายุ
เบาหวาน 

อริสรา 
สุขวัจนี 

  √ 2554 วรรณกรรม 
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ลําดับ
ที่ 

 ชื่อเรื่อง
วิจัย 

 

ชื่อผู้
เผยแพร่
ผลงาน 

ประเภทผลงานทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

ปีการศึกษา หมายเหตุ 

สิทธบิัตร อนุสิทธิ ลิขสิทธิ ์
3 อุปกรณ์ช่วยออก

กําลังกายสําหรับ
ผู้ป่วยอัมพาตที่มี
ขาอ่อนแรง 

อริสรา 
สุขวัจนี 

√   2554 สิ่งประดิษฐ์ 

4 การพัฒนาเกมส์
ฝึกสมองเพ่ือ
ป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ผกาพรรณ 
บุญเต็ม 

√   2560 สิ่งประดิษฐ์ 

 

7.1 ข (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉิน และมีผลลัพธ์การดําเนินงานดังน้ี   
 

 ตารางท่ี 7.1 ข (2) กิจกรรมและผลการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

กิจกรรมเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

-  โครงการอบรมให้ความรู้แล
ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย 

จํานวนเหตุการณ์เกิด
เหตุอัคคีภัย 0 
เหตุการณ์  

0 0 0 

- จ้างบริษัทบํารุงรักษาระบบ
ดับเพลิงให้ใช้งานได้ 

    

- ตรวจสอบระบบการป้องกัน   
ไวรัสให้เป็นปัจจุบัน 

จํานวนเหตุการณ์ที่ได้รับ
การร้องเรียนว่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีการติด
ไวรัส 0 เหตุการณ์ 

0 0 0 

 
   7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซอุ่ปทาน  

               ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 คณะฯ มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ที่ไม่ได้รับการส่งมอบตาม
เวลาที่กําหนด ดังน้ีคือ  

1. โครงการจ้างทําความสะอาดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ พบปัญหาคือทางบริษัทไม่ได้ทํา
ความสะอาดตามท่ีกําหนดใน TOR ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการคิดค่าปรับความล่าช้าในการส่ง       
มอบงาน และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบปัญหาในไตรมาสแรกบริษัททําความสะอาดไม่ได้ทําความสะอาด
ตามท่ีกําหนดใน TOR และได้ขอยกเลิกจ้างทําความสะอาด โดยให้เหตุผลว่าค่าจ้างไม่คุ้มค่ากับการปฏิบัติงาน               
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คณะฯ ได้แก้ปัญหาทางคือ การปรับปรุงค่าจ้างสูงขึ้น และปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติงานให้รัดกุมขึ้น พร้อมกับ
จ้างงานกับบริษัทที่ได้มาตรฐาน   

2. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีความ
ล่าช้าในการดําเนินการและทําให้ต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เน่ืองจากมี
ความล่าช้าในขั้นตอนกระบวนการประกวดราคา ที่ต้องมีการดําเนินการประกวดราคา 2 รอบ เน่ืองจากรอบแรก 
ไม่มีบริษัทที่มีผลงานตามท่ีกําหนดใน TOR และพบปัญหาเรื่องแบบก่อสร้างที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแบบ
ก่อสร้างและต้องเร่ิมกระบวนการประกวดราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

3. โครงการตาข่ายดักนก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการดําเนินการล่าช้าเน่ืองจากการติดต้ัง
ตาข่ายดักนกได้มีการตกลงราคาและได้บริษัทที่รับจ้างพร้อมทําสัญญาจ้างแล้ว  แต่ไม่สามารถดําเนินการติดต้ัง
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เน่ืองจากต้องรอการติดต้ังพร้อมกับโครงการทาสีอาคารคณะพยาบาลศาสตร์  
 

7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า  
            7.2 ก. เงินที่ได้รบับริจาคจากศิษย์เก่า   
      

รายชื่อ จํานวนเงิน (บาท) 
นิรินทร์ญา จิตราพุฒิพัฒน์   5,000 
นิสิตพยาบาล รุ่นที่ 13 10,000 

 
7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร  

7.3 ก (1) อัตรากําลงัและขดีความสามารถของบุคลากร 
              จากข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ พบว่าปีการศึกษา 2560 มีสัดส่วนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (FTES)  มีแนวโน้มดีขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่ 
สกอ. กําหนด    
               ส่วนด้านขีดความสามารถ พบว่าแนวโน้มของอาจารย์ประจํามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก    
และตําแหน่งทางวิชาการยังไม่มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
  
ตาราง 7.3 ก (1.1) สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (FTES)  

 
 

ปีการศึกษา 
จํานวนนสิิต
เต็มเวลา 
(FTES) 

จํานวน
อาจารย์ที่
ปฏิบัติงาน

จริง 

เกณฑ์
มาตรฐาน

จํานวน
อาจารย์:
นิสิต 

เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

 

2557 165.31 29 1:6 1:5.70 - 0.3 ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

2558 196.58 26.5 1:6 1:7.42 + 1.42 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

2559 223.83 29 1:6 1:7.72 + 1.72 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

2560 238.31 32 1:6 1:7.45 + 1.45 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ตารางที่ 7.3 ก (1.2)   จํานวนและร้อยละของอาจารย์ประจําที่จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ/
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

คู่เทียบ (มธ) 
ปีการศึกษา 2560

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.วุฒิการศึกษา 
-ปริญญาเอก 18 43.90 17 47.88 17 38.63 20 43.47 24 40.00 
-ปริญญาโท 23 56.10 18.5 52.11 27 61.36 26 56.52 36 60.00 
รวม 41 100 35.5 100 44 100 46 100 60 100 
2.ตําแหน่งทางวิชาการ 
-ศาสตราจารย์         1 1.67 
-รอง
ศาสตราจารย์ 

1 2.44   1 2.27 1 2.17 4 6.67 

-ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

11 26.83 11 30.99 9 20.45 11 23.91 27 45.00 

-อาจารย์ 29 70.73 24.5 69.01 34 77.27 34 73.91 28 46.66 
รวม 41 100 35.5 100 44 100 46 100 60 100 

 

 
ภาพท่ี 7.3 ก (1.1)   วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 
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ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560

วฒิุการศกึษา

-ปริญญาเอก -ปริญญาโท
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ภาพท่ี 7.3 ก (1.2)  วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ และคู่เทียบในปีการศึกษา 2560 

 

 
ภาพท่ี 7.3 ก (1.3)   ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ 
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-ปริญญาเอก -ปริญญาโท

วฒิุการศึกษา 
ปีการศกึษา 2560 ร้อยละ คู่เทียบ (มธ)  ร้อยละ

1.672.44 2.27 2.17
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ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 คู่เทียบ (มธ) 

ตําแหน่งทางวิชาการ

-ศาสตราจารย์ -รองศาสตราจารย์ -ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ -อาจารย์
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ภาพท่ี 7.3 ก (1.4) ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ และคู่เทียบในปีการศึกษา 2560 

           7.3 ก (2) บรรยากาศการทํางาน  
           ด้านบรรยากาศการทํางานของบุคลากรพบว่าแนวโน้มของการได้รับรางวัล การลาออกและข้อร้องเรียน 
ยังไม่มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเน่ือง  
 

ตารางที่ 7.3 ก (2) ข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับรางวัล การขาดงาน ลาออกและข้อร้องเรียน  
 

ตําแหน่ง ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

ทางวิชาการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.การได้รับรางวัล หรือยกย่องชมเชย 
1)สายวิชาการ 0 0 1 3.77 1 3.44 1 3.23 
2)สายสนับสนุนวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 การขาดงาน 
1)สายวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2)สายสนับสนุนวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. การลาออกของบุคลากร 
1)สายวิชาการ 0 0 4 11.26 6 13.64 0 0 
2)สายสนับสนุนวิชาการ 0 0 3 10.71 2 7.69 0 0 
4.ข้อร้องเรียนของบุคลากร 
1)สายวิชาการ 0 0 0 0 1 3.44 0 0 
2)สายสนับสนุนวิชาการ 0 0 1 4.0   1 4.0 
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 7.3 ค. ความผูกพันของบคุลากร 
          7.3 ค (1) ผลประเมินความผูกพนัของบคุลากร  

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ ได้ประเมินความผูกพันของบุคลากรจําแนกตามกลุ่ม
บุคลากรพบว่า บุคลากรของคณะฯ มีความรู้สึกอยู่ดี มีสุขและความผูกพันในระดับสูงทั้งสามด้าน ได้แก่           
อยู่ดีมีสุข (Well-Being) รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญขององค์กร (Belonging) และอยากทุ่มเทกายใจในการทํางาน      
(Doing the best) (ตารางที่ 7.3 ค (1.1)) และเมื่อเปรียบเทียบศาสตร์ความรู้สึกอยู่ดี มีสุขและความผูกพันตาม
ประเภทกลุ่มบุคลากร พบว่า บุคลากรสายบริหารมีความรู้สึกอยู่ดีมีสุขและผูกพัน ตามปัจจัยทั้งสามด้าน สูงกว่า
บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ (ตารางที่ 7.3 ค (1.2))  
                  สําหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกอยู่ดีมีสุขและผูกพัน ที่จําแนกเป็นปัจจัยปัจจัยพ้ืนฐานและกลุ่ม
ปัจจัยจูงใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีดังน้ี (ตารางที่ 7.3 ค (1.2)) 
                      1) บุคลากรสายบริหาร ประเมินว่าปัจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors) ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันใน 3 ลําดับแรกคือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไปสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน และความมั่นคง
ในงานส่วนปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ที่มีค่าเฉล่ียสูงใน 3 ลําดับแรกคืองานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา 
และ โอกาสในการพัฒนา  
                       2) บุคลากรสายวิชาการ ประเมินว่าปัจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors) ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันใน 3 ลําดับแรกคือ ความมั่นคงในการทํางาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป และสัมพันธภาพกับ
เพ่ือนร่วมงานส่วนปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ที่มีค่าเฉลี่ยสูงใน 4 ลําดับแรกคือภาพลักษณ์องค์กร  ความ
ชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจ งานที่ท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาทั้งน้ีมีข้อสังเกตว่าบุคลากรสาย
วิชาการประเมิน ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ด้านสวัสดิการ และผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี เน่ืองจากอาจารย์มีภาระงานสอนเกินมาก และเปรียบเทียบค่าตอบแทน
กับสถาบันการศึกษาทีอ่ืนบางแห่งให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า  
             3. บุคลากรสายปฏิบัติการ ประเมินกลุ่มปัจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors) ที่ส่งผลต่อต่อความ
ผูกพันใน 3 ลําดับแรกคือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไปสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน และความมั่นคง
ในงานส่วนปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ที่มีค่าเฉล่ียสูงใน 3 ลําดับแรกคือ ปัจจัยงานที่ท้าทายความชัดเจน
ในหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจ และโอกาสในการพัฒนา  
 

     ตารางที่ 7.3 ค (1.1) ความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร  

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
Well-Being (BE) 3.98 0.51 ระดับสูง 
Belonging (BL) 4.08 0.51 ระดับสูง 

Doing the best (BS) 4.15 0.46 ระดับสูง 
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     ตารางที่ 7.3 ค (1.2)  คะแนนเฉล่ียของความอยู่ดีมีสุขและความผกูพันของบุคลากร จําแนกตามกลุ่ม   
ผู้บริหาร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ  

ความผูกพัน
ประเภทบุคลากร 

Well-Being (BE) Belonging (BL) Doing the best (BS) 
Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล 

สายบริหาร 4.1 0.5 สูง 4.4 0.4 สูง 4.3 0.3 สูง 
สายวิชาการ  3.8 0.8 สูง 3.9 0.9 สูง 4.1 0.9 สูง 

สายปฏิบัติการ 4.1 0.9 สูง 4.2 0.9 สูง 4.1 0.9 สูง 
 

  ตารางที่ 7.3 ค (1.3) คะแนนเฉล่ียของปัจจัยพ้ืนฐานและกลุ่มปัจจัยจูงใจจําแนกตามกลุ่มบุคลากร 
 

ปัจจัย สายบริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 
Mean Mean Mean 

1.กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน (Hygiene Factors) 
RS สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป 4.0 3.7 4.2 
RC สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 4.1 3.8 4.2 
JS ความมั่นคงในการทํางาน 4.0 3.8 4.1 
CO ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน 3.5 2.9 3.6 
BF สวัสดิการ 3.5 2.7 3.4 
WE สภาพการทํางาน 3.3 3.1 3.7 
WL สมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน 3.1 2.7 3.3 
2.กลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
CA ความชัดเจนในหน้าที่รับผดิชอบและอํานาจ 3.9 4.0 4.0 
IC การสื่อสารในองค์กร 3.7 3.4 3.7 
CW งานที่ท้าทาย 4.4 4.0 4.1 
DO โอกาสในการพัฒนา 4.4 4.1 4.0 
CG ความก้าวหน้าในงาน 4.2 3.8 3.6 
RO การได้รับการยอมรับนับถือ 3.9 3.6 3.7 
CI  ภาพลักษณ์องค์กร 3.9 3.5 4.1 

 
                7.3 ค (2) การจัดการผลการดําเนินการ  
                 จากผลการประเมินพบว่าบุคลากรทุกประเภทมีความอยู่ดีมีสุขและผูกพันกับคณะฯ ในระดับที่สูง 
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรทั้งสามกลุ่ม คือความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะฯ ได้มีกิจกรรมที่เพ่ิมความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับ          
คือกิจกรรมอวยพรวันเกิดผ่านทางไลน์กลุ่มของคณะฯ ส่วนปัจจัยที่ต้องปรับปรุงคือ ในกลุ่มสายวิชาการต้อง
ปรับปรุงเร่ือง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ลดภาระงานสอนลงโดยการจ้างครูพ่ีเลี้ยง และสร้าง
แรงจูงใจในการเพ่ิมค่าตอบแทนภาระงานสอนเกิน 
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        7.3 ง. การพัฒนาบคุลากรและผูน้ํา  
        พบว่าบุคลากรสายบริหารและสายวิชาการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการครบร้อยละ 100    

แต่บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ร้อยละ 75  
 

ตารางที่ 7.3 ง. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
 

การพัฒนาบคุลากร 
และผูน้ํา 

ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1.ร้อยละบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

1 4.3 5 27 2 7.4 2 7.7 

2.ร้อยละผู้บรหิารที่
ได้รับการฝึกอบรม
ทางด้านบริหาร 

14 100 12 92.31 12 92.31 13 100 

3.ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ 

27 100 23 100 31 96.77 33 100 

4.ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการท่ีได้รับ
การพัฒนาทางด้าน
สนับสนุนวิชาการ 

23 100 23 100 23 100 18 75 

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การและการกํากับดูแล : ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรของผู้นําระดับสูง 
          7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
                 7.4 ก (1) ผลลัพธ์การนําองค์กร การกํากับดูแลและธรรมาภิบาล 
 

ตารางที่ 7.4 ก (1.1)  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  
                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561  
 

 
คุณลักษณะของผู้บรหิาร 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ

ด้านคุณลักษณะการ
บริหารงานของคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 

3.27 ดี 3.51 ดี 2.86 
 

ดี 

ด้านการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล 

3.21 ดี 3.39 ดี 2.89 ดี 



108 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

 
ตารางที่ 7.4 ก (1.2) ผลลพัธ์ด้านการกํากับดูแล 
 
ลําดับ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ปีงบประมาณ

2558 
ปีงบประมาณ

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ

2561 
1 ข้อร้องเรียนที่

บุคลากรร้องเรียนผ่าน
ส่วนวินัยและ
กฎหมาย 

เรื่อง - - - - 

2 ข้อร้องเรียนที่
บุคลากรร้องเรียนผ่าน
หน่วยงานภาครัฐ
ภายนอก 

เรื่อง 1 - - 1 

3 ข้อทักท้วงจาก
สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

เรื่อง - 1 - - 

 
7.3 ก  (2) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดต่อสังคม 
คณะฯ ได้จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการดูแลสุขภาพครอบคลุ่มในกลุ่มประชากรเด็ก วัยทํางาน และผู้สูงอายุ พบว่าคณะฯ ได้รับเงิน
สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการเงินแผ่นเพ่ิมสงขึ้น (ตารางที่ 7.4 ก (1.4)) 

 

ตารางที่ 7.4 ก (1.3)  ข้อมลูจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและงบประมาณที่สนับสนุน  
                             ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2561 

ปีงบประมาณ จํานวนโครงการ จํานวน
งบประมาณ 

แหล่งสนับสนนุงบประมาณ 

2558 8 1,423,554 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
2559 5 1,498,395 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
2560 6 2,153,480 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
2561 9 2,702,950 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
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ตารางที่  7.4 ก (2)  ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2561 

ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1 โครงการนครนายก 
:จังหวัดสร้างเสริม
สุขภาพ 

2558 250,000  แกนนําสุขภาพและ
ประชาชน จํานวน 
100 คน 

-โรงพยาบาล
สร้างเสริม
สุขภาพตําบล
บ้านกระเหร่ี
ยง   
-โรงพยาบาล
สร้างเสริม
สุขภาพตําบล
บ้านใน  
-โรงเรียนวัด
อรุณรังษี  

- อสม.แกนนํา 
ในชุมชน มี
ความรู้และ
สามารถสร้าง
เสริมสุขภาพแก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้  
- ประชาชนมี
ทักษะการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ตนเอง ทําให้
ภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค 
NCD ลดลง  
 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอําเภอ    
องครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

2558 41,870 เด็กนักเรียน 
ครู  พ่ีเลี้ยงเด็ก
จํานวน 290 คน 
 

ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อําเภอ
องครักษ์ 
จังหวัด
นครนายก 
และคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ มศว 
 

- ทําให้มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
เข้มแข็งและมี
คุณภาพ 
สามารถดูแล
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัยได้ 
- เด็กปฐมวัยมี
สุขภาวะมี
พัฒนาการและ
การเรียนรู้ 
สมวัยตาม
ศักยภาพ  

3 โครงการชุมชนไทย
ไร้ควันบุหรี่ 

2558 200,000 นักเรียนในตําบล 
องครักษ์ 
จํานวน 360 คน 

ณ โรงเรียน 
อนุบาลองครักษ์
(ผดุงองครักษ์
ประชา) 
ต.องครักษ์ 
อ.องครักษ์  

-เกิดเครือข่าย
ในการรณรงค์
ให้สังคมโลก
ปลอดบุหรี่โดย
เริ่มจากชุมชน
ไทยปลอดบุหรี่สู่
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

จ.นครนายก มหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ 
สังคมไทยปลอด
บุหรี่ นําไปสู่
สังคมโลกปลอด
บุหรี่ 

4 โครงการโภชนาการ
ดีมีสุข          

2558   120,000   เด็กนักเรียนครู 
พ่ีเลี้ยงเด็ก 
จํานวน 290 คน 

ณ โรงเรียน 
อนุบาลองครักษ์
(ผดุงองครักษ์ 
ประชา) 
ต.องครักษ์ 
อ.องครักษ์ 
จ.นครนายก 

-ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ 
ความสามารถ 
และมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัยด้านการ
บริโภคอาหาร 
และการ
ประเมินภาวะ
โภชนาการของ
ตนเองและ
บุคคลใน
ครอบครัว 

5 โครงการ การ
พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนแบบมสีว่น
ร่วม                     

2558 292,184 ผู้สูงอายุ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
ผู้นําชุมชน และ
สมาชิก อบต. 
แกนนําผู้สูงอายุ 
จํานวน 1,000 คน 

ณ ตําบลป่าขะ 
และตําบลศรี
กะอาง   
อ.บ้านนา   
จ.นครนายก 
 

- ลดการ
เจ็บป่วยจากโรค
ที่สามารถ
ป้องกันได้  ใน
กลุ่มผูสู้งอายุที่
เจ็บป่วย
สามารถควบคมุ
โรคได้ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
-ลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาและ
การเดินทางไป
ใช้บริการ
สุขภาพจาก
โรงพยาบาล 
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

-ส่งเสริมให้เกิด
สังคมช่วยเหลือ
เก้ือกูลจากการ
มีจิตอาสาของ
ผู้สูงอายุและ 
อสม. 

6 โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน
เขตอําเภอองครักษ์   
อย่างมีส่วนร่วม : 
การจัดการและดูแล
ภาวะกลั้น  
ปัสสาวะไม่อยู่ 

2558 202,300  ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 
และครอบครัว 
จํานวน 141 คน 

 

ณ คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ ,
โรงพยาบาล
ศูนย์
การแพทย์
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา 
ฯ และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ต.คลองใหญ่ 
จ.นครนายก 

-ผู้สูงอายุที่มี
สามารถดํารง
ความสามารถ
ในการทํา
กิจวัตร
ประจําวันได้
ด้วยตนเอง ไม่มี
ความจําเป็นที่
ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน
ในการทํา
กิจวัตรต่าง ๆ  
-สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ศักยภาพสูงสุด
ในหารายได้
ตามท่ีต้องการ 
และช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวใน
การดูแล
ผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ 

7 โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน
แบบมีส่วนร่วมใน
จังหวัดนครนายก: 
มศว.ร่วมใจดูแล

2558  300,000     ประชาชน        
(เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุและ       
ผู้พิการ) 
จํานวน 400 คน 

ณ คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ  

- ประชาชน
สามารถ
ประกอบกิจการ 
ทํางานหารายได้
เลี้ยงตัวเอง 
ครอบครัวและ
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

สุขภาพทุกกลุม่วัย 
ทั้งกายและจิต 
 

โรงพยาบาล
บ้านนา 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ   
อ.บ้านนา  
และวัดทอง  
อ.บ้านนา  
จ.นครนายก 

สังคม ส่งผลให้
ลดการพ่ึงพา
รัฐบาลลง 
-เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
จังหวัด
นครนายกและ
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ให้เกิดภาพพจน์
ที่ดีให้กับ
มหาวิทยาลัยใน
ฐานะผู้ที่มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
เสริมสร้างการ
เจริญเติบโตที่ดี
งามของชุมชน
พร้อมร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมต่อ
ท้องถิ่น 

8 นวัตกรรมการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ชุมชนแบบมีสว่น
ร่วม 
 

2558 17,200 แกนนําภาค
ประชาชน,แกนนํา
ภาคภาคี  
จํานวน 114 คน 

ณ  ตําบล
ป่าขะ     
และตําบลศรี
กะอาง   
อ.บ้านนา 
 

- การนําใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
นําไปสู่การลด
อัตราการเกิด
โรคเรื้อรังที่
สามารถป้องกัน
ได้ในประชาชน
ที่ยังไม่เจ็บป่วย  

9 โครงการการพัฒนา
ระบบการดูแล

2559 457,615 ผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้าน ติดเตียง  

ตําบลศรีกะ
อาง อ.บ้านนา  

-ลดการเจ็บป่วย
จากโรคที่
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

ผู้สูงอายุในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ้่าน
ผู้นําชุมชน 
จํานวน 746 คน 

จังหวัด
นครนายก 
 

สามารถป้องกัน
ได้   
-ลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาและ
การเดินทางไป
ใช้บริการ
สุขภาพจาก
โรงพยาบาล 

10 โ ค ร ง ก า ร   ก า ร
พัฒนารูปแบบการ
เตรียมความพร้อม
ส ร้ า ง สุ ข ภ า ว ะ
ผู้สูงอายุ ในบริบท
ไทยพุทธมุสลิม  :
ก า ร พั ฒ น า
น วั ต ก ร ร ม ส ร้ า ง
เสริมสุขภาพและ
ก า ร บ ริ ห า ร
เศรษฐกิจ(การเงิน)
ผู้สูงอายุ(และกลุ่ม
วัยก่อนสูงอายุ)โดย
ชุมชนมี ส่ วนร่ วม 
ตําบลพระอาจารย์ 
จังหวัดนครนายก 

2559    328,000   กลุ่มแกนนํา
ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้าน และติดเตียง 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน 
ผู้นําชุมชน/ผู้นํา
ศาสนา 
ครอบครัว/ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ในชุมชน 
จํานวน 316 คน 

ณ  คณะ
พยาบาล
ศาสตร์, 
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบึงพระ
อาจารย์,  
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตําบล
บึงพระ
อาจารย์ และ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ 
(ปากคลอง 
22) อําเภอ
องครักษ์ 
จังหวัด
นครนายก 
 

-ลดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนด้าน
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุ การ
ดูแลของ
ครอบครัว และ
การดูแล
ผู้สูงอายุที่ต้อง
ได้รับจาก
ภาครัฐ ในการ
จัดสวัสดิการ
การดูแล
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
ครอบคลุม
ผู้สูงอายุทั้งกลุ่ม
ติดเตียง ติด
บ้าน และติด
สังคม  

11 โครงการ  การ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง การมสี่วน
ร่วมของชุมชน ใน
การส่งเสริมสุขภาพ

2559 185,700 ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 
ครอบครัว 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
   และแกนนํา
ชุมชน  

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตําบล
ลาดช้างและ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม

-ก่อให้เกิด
บรรยากาศของ
การเอ้ืออาทร
ต่อผู้สูงอายุ  
-ส่งเสริม
วัฒนธรรมการ
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

และดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะข้อเข่าเสื่อม  

จํานวน 138 คน สุขภาพตําบล
บ้านบน 
อ. องครักษ์ จ. 
นครนายก 

 

ให้ความเคารพ
ต่อผู้อาวุโสหรือ
การกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณให้อยู่
กับสังคมไทย
อย่างย่ังยืน 

12 โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวัย
โดยใช้ครอบครัว
เป็นศูนย์กลางของ
ผู้ปกครองและครูพ่ี
เลี้ยง  
 

 
 

2559 287,580 ครูพ่ีเลี้ยง 
เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง 
จํานวน 498 คน 

ณ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วน 
ต.องครักษ์  
โรงเรียนเตรียม
อนุบาล  
เทศบาล 
ต.บ้านนา   
โรงเรียน 
อนุบาลบ้านนา
(วัดช้าง)  
และ 
คณะพยาบาล 
ศาสตร์ มศว  
จ.นครนายก 

-ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและ
ครูพ่ีเลี้ยงในการ
ดูแลสุขภาพ
และกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก
สมวัยโดยใช้
ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง 

13 โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทุกกลุม่ใน
ชุมชนเขตอําเภอ
องครักษ์ 
อย่างมีส่วนร่วม : 
การพัฒนา
ความสามารถ
ผู้ดูแล การดูแล
จัดการโรคเรื้อรัง 
และภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ 

 

2559 239,500 ผู้สูงอายุผู้ดูแล   
และครอบครัว 
จํานวน 200 คน 

ณ คณะ
พยาบาล
ศาสตร์, 
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลคลอง
ใหญแ่ละ         
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตําบล
บึงศาล   
อ. องครักษ์  
จ. นครนายก 

-ผู้สูงอายุเกิด
ความรู้สึก
ภาคภูมิใจ ที่ยัง
ทําประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
สังคม สร้าง
เสริมความมี
คุณค่าในตนเอง
มากย่ิงขึ้น  
 -สร้างรากฐาน
ที่สําคัญให้กับ
ครอบครัว 
สังคมและชุมชน 
เพ่ือเป็น
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

ทรัพยากร และ
ทุนที่สําคญัใน
การพัฒนา
ชุมชนต่อไป 

14 โครงการการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

2560 533,880 ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียงจํานวน 
400 คน       

ตําบลศรีกะ
อาง   
อ.บ้านนา   
จ.นครนายก , 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ และ
พ้ืนที่  
จ.สระแก้ว 

-เสริมสร้าง
ศักยภาพแกน
นําฯ ในการดูแล
ผู้สูงอายุ /ผู้
พิการที่ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง  
 

15 โครงการพัฒนา
รูปแบบการเตรียม
ความพร้อมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ ใน
บริบทไทยพุทธ
มุสลิม : การพัฒนา
นวัตกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและ
การบริหาร
เศรษฐกิจ(การเงิน)
ผู้สูงอายุ(และกลุ่ม
วัยก่อนสูงอายุ)โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
ตําบลพระอาจารย์ 
จังหวัดนครนายก  

2560 400,000 ผู้สูงอายุ 
กลุ่ม อสม. /แกนํา
ชุมชน / 
ครอบครัว/ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
จํานวน 357 คน 

ณ องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลพระ
อาจารย์   
อ.องครักษ์  
จ.นครนายก 
 

-ลดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนด้าน
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุ  
-เกิดกลุ่ม
เครือข่ายจิต
อาสาที่มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันใน
การทํางานเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในพ้ืนที่ 
 

16 โครงการ 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง การ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะข้อเข่าเสื่อม 

2560 355,400 ผู้สูงอายุผู้ดูแล 
ครอบครัว 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
และแกนนําชุมชน 
จํานวน 360 คน 

ณ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตําบล
บ้านเขมรฝั่ง
ใต้ และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม

- สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ศักยภาพสูงสุด
ในหารายได้
ตามท่ีต้องการ 
โดยไม่ต้องขาด
งานหรือจ้าง
ผู้ดูแลมาช่วย
ดูแลผู้สูงอายุ 
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

สุขภาพตําบล
บ้านบน  
อ. องครักษ์  
จ. นครนายก 

ผลลัพธ์ คือ      
-สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว และ
ลดค่าใช้จ่าย
อาจเน่ืองมาจาก
การรักษา 

17 โครงการ การ
พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้ดูแลในการดูแล
ระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ในพ้ืนที่
จังหวัดนครนายก
อย่างมีส่วนร่วม:
โครงการระยะที่1 
อ.องครักษ์ 

2560 300,000 ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
ครอบครัว 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
   และแกนนํา
ชุมชน  
จํานวน 150 คน  

องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบึงศาล , 
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบึงพระ
อาจารย์ 
 วัดประสิทธิ
เวช , บ้าน
สุทธาวาส
เฉลิมพระ
เกียรติ  
คณะพยาบาล
ศาสตร์ มศว 
อ.องครักษ์  
จ.นครนายก ,
สาธารณสุข 
อ.องครักษ์ 

-ส่งเสริมและ
พัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุ โดย
ชุมชนและใช้
แนวคิดการ
รักษาโดยแพทย์
แผนไทยมา
ประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสม 

 

18 โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
สุขภาพเด็กปฐมวัย
โดยใช้ครอบครัว
เป็นศูนย์กลางของ
ผู้ปกครองและครูพ่ี
เลี้ยง  

2560 313,250 ครูพ่ีเลี้ยง 
เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง 
จํานวน 498 คน 

ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
องครักษ์  
โรงเรียน
อนุบาลบ้าน
นา (วัดช้าง)  
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
โรงเรียน
อนุบาลบ้าน

-ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและ
ครูพ่ีเลี้ยงในการ
ดูแลสุขภาพ
และกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก
สมวัยโดยใช้



117 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

นา (วัดช้าง) 
เทศบาล  
ต.บ้านนา 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนอง
แสง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ถาวรนิมิต 
อําเภอปากพลี 
จังหวัด
นครนายก 
และคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ มศว 

ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง 

 

19 โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทุกกลุม่ใน
ชุมชนเขตอําเภอ
องครักษ์  
อย่างมีส่วนร่วม: 
การพัฒนา
ความสามารถ
ผู้ดูแล การดูแล
จัดการโรคเรื้อรัง 
และภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ 

 

2560 250,950 ผู้สูงอายุผู้ดูแล  
และครอบครัว 
จํานวน 200 คน 

ณ คณะ
พยาบาล
ศาสตร์, 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตําบล
คลองใหญแ่ละ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพบ้าน
ลาดช้าง 
ตําบลบึงศาล  
อ. องครักษ์  
จ. นครนายก 

 

-เสริมสร้าง
ศักยภาพ ความ
เข้มแข็งโดยตรง
ต่อตัวผู้สูงอายุ 
ครอบครัว และ
ชุมชนที่     
-การกระตุ้นการ
ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเพ่ือ
ดํารงไว้ซึ่ง
ความสามารถ
ในการทํา
กิจกรรม
ประจําวันอย่าง
เป็นอิสระ  

20 โครงการเสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาระบบการ

2561 430,000 ผู้สูงอายุ/ญาติ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

ณ พ้ืนที่ตําบล
ศรีกะอาง 
และตําบลเขา

-ผู้สูงอายุลดการ
เจ็บป่วยจากโรค
ที่สามารถ
ป้องกันได้ 
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวแบบมีส่วนร่วม 

อสม.จํานวน 296 
คน 

เพ่ิม อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 

หรือไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน  
-ลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาและ
การเดินทางไป
ใช้บริการ
สุขภาพจาก
โรงพยาบาล  

21 โครงการการพัฒนา
รูปแบบการเตรียม
ความพร้อมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ ใน
บริบทไทยพุทธ-
มุสลิมโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  
ต.พระอาจารย์  
จ.นครนายก 

2561 287,800 ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม/ติดเตียง 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
จํานวน 330 คน 

ณ ตําบลพระ
อาจารย์ 
อ.องครักษ์  
จ.นครนายก 
 

-ลดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนด้าน
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุการ
ดูแลของ
ครอบครัวและ
การดูแล
ผู้สูงอายุที่ต้อง
ได้รับจาก
ภาครัฐที่
สืบเน่ืองจาก
ผู้สูงอายุมีการ
สร้างเสริม
สุขภาพทําให้
คงไว้ซึ่งสุขภาพ
ตามท่ีเป็นอยู่ได้
อย่างยาวนาน
ขึ้น 
-เกิดกลุ่ม
เครือข่ายจิต
อาสาที่มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันใน
การทํางานเพ่ือ



119 
 

รายงานการประเมินตนเอง SAR-EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2560 
 

ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในพ้ืนที่ 

22 โครงการการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการมีสว่น
ร่วมของชุมชน ใน
การส่งเสริมสุขภาพ
และดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

2561 400,000 ผู้สูงอายุผู้ดูแล 
ครอบครัว 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข จาํนวน 
230 คน 

 

  ณ ตําบลโพธ์ิ
แทน อําเภอ
องครักษ์ 
จังหวัด
นครนายก 
 

เพ่ิมศักยภาพ
ผู้สูงอายุให้
สามารถดํารง
รักษา
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
กิจวัตร
ประจําวันลด
การพ่ึงพาผู้อ่ืน
ในการทํา
กิจวัตรต่าง ๆ 
ส่งเสริมให้
ครอบครัวมี
ศักยภาพในการ
แข่งขันด้าน
เศรษฐกิจมาก
ขึ้น สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ศักยภาพสูงสุด
ในหารายได้
ตามท่ีต้องการ 
โดยไม่ต้องขาด
งานหรือจ้าง
ผู้ดูแลมาช่วย
ดูแลผู้สูงอายุ 
ผลลัพธ์ คือ 
สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว และ
ลดค่าใช้จ่าย
อาจเน่ืองมาจาก
การรักษา 

23 โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแล

2561 440,000 ครูพ่ีเลี้ยง 
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

สุขภาพภาวะ
โภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้
ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางของ
ผู้ปกครองและครูพ่ี
เลี้ยง  
 
 

ผู้ปกครอง 
จํานวน 858 คน 

องค์การ
บริหารส่วน 
ต.องครักษ์  
อ.องครักษ์ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
โรงเรียน
อนุบาลบ้าน
นา (วัดช้าง) 
เทศบาลตําบล
บ้านนา 
โรงเรียน
อนุบาลบ้าน
นา (วัดช้าง)  
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
นาหินลาด  
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียนบ้าน
โคกสว่าง  
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ท่ามะปราง 
โรงเรียน
อนุบาล
นครนายก  
คณะพยาบาล
ศาสตร์ มศว 

ผู้ปกครองและ
ครูพ่ีเลี้ยงในการ
ดูแลสุขภาพ
และกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก
สมวัยโดยใช้
ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง-เด็ก
ปฐมวัยมีสุข
ภาวะและ
พัฒนาการ
สมวัย  

 

24 โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุทุกกลุม่ใน
ชุมชนเขตอําเภอ
องครักษ์อย่างมี
ส่วนร่วม : การ
พัฒนาแกนนําเพ่ือ

2561 430,000 แกนนําผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแลและ
ครอบครัว 
จํานวน 282 คน 

ณ คณะ
พยาบาล
ศาสตร์และ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพบ้าน
ลาดช้าง 

-เพ่ิมศักยภาพ
และโอกาสให้
ผู้สูงอายุส่งเสริม
สุขภาพตนเอง
ให้สามารถดํารง
รักษาสมรรถนะ
การดําเนินชีวิต
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การดูแลจัดการโรค
เรื้อรัง 

ตําบลบึงศาล  
อําเภอ
องครักษ์ 
จังหวัด
นครนายก 

อย่างเป็นอิสระ
มากขึ้น   
-ประหยัดค่าใช้
ในการดูแล
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุกรณีที่
เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
จากการดูแล
และช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ 

25 โครงการสร้างเสริม
พัฒนาการกายจิต
สังคม 

2561 200,000 ผู้นําชุมชน  
และประชาชน    
อสม.จํานวน  220  
คน 
 

ณ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตําบล
บ้านละว้า     
ต.ศรีกะอาง 
อ.บ้านนา จ.
นครนายก 
 

-ประชาชน มี
สุขภาพจิตดีขึ้น 
รู้จักวิธีการผ่อน
คลาย
ความเครียดที่
เหมาะสม 
สามารถให้การ
ดูแลคนใน
ครอบครัวและ
ผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 
- อสม. มี
ความรู้ พัฒนา
ความสามารถ
ในการ
ช่วยเหลือด้าน
สุขภาพจิตได้ดี
ขึ้น 

26 โครงการวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมโดยการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

2561 221,200 
 

ผู้สูงอายุผู้ดูแล 
ครอบครัว 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
จํานวน 230 คน 
และผู้นําชุมชน 

ณ ตําบลโพธ์ิ
แทน อําเภอ
องครักษ์ 
จังหวัด
นครนายก 
 

-เพ่ิมศักยภาพ
ผู้สูงอายุให้
สามารถดํารง
รักษา
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
กิจวัตร
ประจําวันลด
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

จํานวน 230 
คน  
 

การพ่ึงพาผู้อ่ืน
ในการทํา
กิจวัตรต่าง ๆ    
-ส่งเสริมให้
ครอบครัวมี
ศักยภาพในการ
แข่งขันด้าน
เศรษฐกิจมาก
ขึ้น สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ศักยภาพสูงสุด
ในหารายได้
ตามท่ีต้องการ  
-ลดค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว 
และลด
ค่าใช้จ่ายอาจ
เน่ืองมาจากการ
รักษา 

27 1.โครงการวิจัย 
รูปแบบการดูแล
สุขภาพจิตในชุมชน
แห่งหน่ึงในจังหวัด
นครนายก 
2.การรับรู้
สมรรถนะแห่งตน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข            
ประจําหมู่บ้านใน
การดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ชุมชน 
 
 
 

2561 65,000 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน 
จํานวน 80 คน 

ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต.บ้านละว้า  
ต.ศรีกะอาง  
อ.บ้านนา  
จ.นครนายก 
 

-ประชาชนมี
สุขภาพจิตดีขึ้น
รู้จักวิธีการผ่อน
คลาย
ความเครียดที่
เหมาะสม 
สามารถให้การ
ดูแลคนใน
ครอบครัวและ
ผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 
 -อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านมี
ความรู้พัฒนา
ความสามารถ
ในการช่วยเหลือ
ด้าน            
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ลํา 
ดับที ่

ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายและ
จํานวน 

พื้นที่
ดําเนนิการ 

ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

สุขภาพจิตได้ดี
ขึ้น 
-ประชาชนใน
ชุมชนสามารถ
สืบสาน
การละเล่น
พ้ืนบ้านไทยมา
ใช้ในการออก
กําลังกาย 

28 โครงการงานวิจัย 
เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบเกมฝึก
สมองเพ่ือป้องกัน
ภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ โดยชุมชน
มีส่วนร่วม 
 

2561 228,950 
 

ผู้สูงอายุผู้ดูแล 
ครอบครัว 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
และผู้นําชุมชน 
จํานวน 765 คน 

  
 

ณ ตําบลพระ
อาจารย์ และ
ตําบลคลอง
ใหญ ่อําเภอ
องครักษ์ 
จังหวัด
นครนายก 
 

-ส่งเสริมและ
พัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุโดย
ชุมชนแนว
ทางการพัฒนา
มาจากบุคคลทกุ
ช่วงวัยในชุมชน 
ก่อให้เกิด
บรรยากาศของ
การเอ้ืออาทร
ต่อผู้สูงอายุ  
-ส่งเสริม
วัฒนธรรมการ
ให้ความเคารพ
ต่อผู้อาวุโสหรือ
การกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณให้อยู่
กับสังคมไทย
อย่างย่ังยืน 
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7.4 ข. ผลลพัธ์ด้านการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั   
             ผลการดําเนินงานเร่ืองความสําเร็จของการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ พบว่าความสําเร็จของตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยังมีผลการดําเนินงานที่ดีเพ่ิมขึ้นไม่ต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปีงบประมาณ 2561 ยังอยู่ในระหว่าง
ดําเนินงานรอบ 12 เดือน  
 

ตารางที่ 7.4 ข. การเปรียบเทียบความสําเร็จของตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  
 

ประจําปี
งบประมาณ 

จํานวนตัวชี้วัด ร้อยละตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
บรรล ุ ร้อยละ ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

2559 49 34 69.38 15 30.62 
2560 76 57 75.00 19 25.00 
2561 41 10 24.39 31 75.60 

หมายเหตุ : ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 
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7.5 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และตลาด : ผลลพัธ์การดําเนินการด้านงบประมาณ การเงนิ  
          7.5 ก (1) ผลการดําเนนิการด้านงบประมาณและการเงิน 
           ผลการดําเนินการด้านงบประมาณ การเงิน พบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 
100 ตามแผนงบประมาณ  
 

ตารางที่ 7.5 ก (1)  การเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจา่ย จําแนกตามงบประมาณเงินแผ่นดินและรายได้  
 

ประเภท
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินแผ่นดิน เงินรายได ้

งบบุคลากร 5,554,100 2,901,700 5,394,600 2,475,900 - 2,160,300 - 2,150,700 
งบดําเนินงาน 961,500 9,269,082.91 1,523,232 5,540,106.10 1,407,560.10 5,967,560.31 933,785 4,750,190.70 

งบลงทุน 5,927,982.41 368,900 13,421,455.13 54,360.00 7,627,027.40 - 6,526,538.07 - 
งบเงินอุดหนุน 9,530,490.52 6,085,290.26 11,176,605.76 3,903,932.17 9,568,438.98 2,552,525.00 7,641,663.10 1,990,069.50 
งบรายจ่ายอื่น - 173,095 - 131,770.50 - 631,705.75 - 1,329,620 

รวม 21,974,072.93 18,798,068.17 31,515,892.89 12,106,068.77 18,603,026.48 11,312,091.06 15,101,986.17 10,220,580.20 
คิดร้อยละ 99.18            83.55  73.37 84.98 62.09 99.26 58.68 75.47 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ภาพท่ี 7.5 ก (1.1)   ข้อมูลงบประมาณจําแนกตามแหล่งงบประมาณและปีงบประมาณ 

 

 
              ภาพที่ 7.5 ก (1.1)  การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนตามประเภทงบประมาณ และปีงบประมาณ   
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(2) ผลการดําเนนิการด้านตลาด 
7.5 ก (2) ผลการดําเนนิการด้านตลาด 

   จากการจัดโครงการบริการวิชาการ แบบครั้งคราวพบว่ามีผลกําไร ดังรายละเอียดใน (ตาราง 7.5 ก (2.1))  และสถานะทางการเงินของคณะฯ                                       
พบว่าแนวโน้มของเงินสะสม เงินรับฝากเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ตารางที่ 7.5 ก (2.1) ตารางโครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบียน 
 

โครงการ
บริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
รายรับ รายจ่าย ผลกําไร รายรับ รายจ่าย ผลกําไร รายรับ รายจ่าย ผลกําไร 

หลักสูตร  ผช.  1,656,000 1,291,150 364,850  
หลักสูตร NP  
รอบที่ 1 

1,968,000 1,295,724 672,276 1,584,000 1,414,250.50 169,749.50 1,608,000 1,355,148.50 252,851.50 

หลักสูตร NP  
รอบที่ 2 

2,184,000 1,732,393 451,607 2,400,000 1,681,844.50 718,155.50  

รวมทั้งสิน้ 4,152,000 3,028,117 1,123,883 5,640,000 4,387,245 1,252,755 1,608,000 1,355,148.50 252,851.50 
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ตาราง ตารางที่ 7.5 ก (2.1) สถานะรายได้ของคณะฯ จําแนกตามประเภทของรายได้ 
 

รายการ ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

1.เงินรับฝาก 341,048.00 581,222.00 576,971.00 - 
2.รายได้จากการจัดกิจกรรม
รอการรับรู้ 

406,668.21 2,496,416.46 4,847,464.34 - 

3.รายได้จากการบริจาค        
รอการรับรู้ 

138,690.00 292,690.00 425,990.00 - 

4.เงินสะสม 7,175,449.34 10,943,505.57 13,445,585.51 - 
รวมทั้งสิน้ 8,061,855.55 14,313,834.03 19,296,010.85 - 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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