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บทสรุปผู้บริหารและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Executive Summary) 
 

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และมีการทํางานที่สอดประสานกันอย่างดี ภายใต้จํานวนบุคลากรที่จํากัด คณะพยาบาลศาสตร์ยังอาจขาด
ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx หรือศัพท์ทางเทคนิค รวมถึงวัตถุประสงค์ที่นํามาใช้ จึงทําให้การวิเคราะห์ตนเอง
อาจไม่ครอบคลุมประเด็นสําคัญบางประการ สําหรับการดําเนินการขององค์กรภายใต้ระบบ EdPEx พบว่า
โดยทั่วไปยังขาดความเป็นระบบท่ีถูกกําหนดออกมาชัดเจน แต่มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดีและมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอน การดูแลคุณภาพของหลักสูตร การจัดการความรู้ และการนําองค์กรโดยมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ คณะฯ ควรดําเนินการใน 3 
ลักษณะ คือ  

1. การดูแลคุณภาพของกระบวนการทํางานต่าง ๆ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 

2. ทําแผนปรับปรุงองค์กรโดยพิจารณาจากผลลัพธ์และนํามาปรับปรุง ผ่านกระบวนการท่ีสําคัญใน
หมวด 1 – 6 ของเกณฑ์ EdPEx 

3. การจัดกระบวนการทํางานที่สําคัญต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากขึ้น เพ่ือยกระดับของคณะฯ สู่ลักษณะ 
การเป็น Pro Active คือ ทําให้เกิดการปรับปรุงในส่วนที่สําคัญ และเกิดการปรับปรุงและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ (คู่มือเกณฑ์ EdPEx หน้า 67)  

 นอกจากน้ี คณะควรมุ่งเน้นในด้านบุคลากรและการสร้างสินทรัพย์ด้านความรู้ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมที่จะนําองค์กรสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ทุกคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่การ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา 2562 
 

การดําเนินการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนวันประเมิน 
2. ศึกษาโครงร่างองค์กร  การดําเนินการหมวด 1 – 6 และผลลัพธ์ หมวด 7 ของคณะ 
3. การสัมภาษณผ์ู้บริหาร บุคลากร (ถ้ามี) และจดบันทึก  
4. สรุปรายงาน Feedback Report  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 
 จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยโครงร่างองค์กร (OP) 
การดําเนินการ หมวด 1 – 6 และผลลัพธ์ หมวด 7 รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
  ในส่วนของหลักสูตรและบริการ คณะไม่ได้ให้ข้อมูลด้านความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของ 
แต่ละหลักสูตร และบริการที่มีต่อความสําเร็จของคณะคืออะไร คณะใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการต่าง ๆ 
  จัดกลุ่มของผลติภัณฑ์ ด้านบริการวิชาการ และข้อมูลหลกัสูตรให้ครบถว้น 
 
 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และคา่นิยม 
  วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ คือ เป็นสถาบันช้ันนําที่ผลิตบุคลากรทางสุขภาพ ที่มีความรู้
บนพ้ืนฐานของการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมระดับชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ในการกําหนดวิสัยทัศน์มีสามประเด็นที่ควรพิจารณา คือ มองอนาคต มีทิศทางที่ต้องการไป
และมุมมองสังคมภายนอก ดังน้ัน  

- ผลิตบุคลากรทางสุขภาพ ควรให้ประเด็นความเก่งของคณะฯ ให้ชัดเจน  
- การวิจัยและนวัตกรรม แสดงว่าต้องมีตัววัดวัดความสําเร็จของวิจัยและนวัตกรรม  
- ตอบสนองระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ ทราบได้อย่างไรว่าตอบสนองในระดับ

นานาชาติ อีกก่ีปีจึงตอบสนองระดับนานาชาติ  
 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
  คณะฯ แยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติงาน  
  ควรเพิ่มเติม ความคาดหวังและความต้องการของแต่ละกลุ่มของบุคลากร ซึ่งความต้องการ
และความคาดหวังจะถูกนําไปใช้ในหมวด 5  
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 (4) สินทรพัย์  
  คณะฯ มีพ้ืนที่ใช้สอยประกอบด้วยห้องเรียนและห้องกิจกรรม เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล ห้องอ่านหนังสือ ห้องสโมสรนิสิตและลานเอนกประสงค์เพ่ือกิจกรรมนิสิต และห้องออก 
กําลังกาย 
  ควรเพิ่มเติม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจน
เครื่องมือในใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  
 
 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

ควรเพิ่มเติม การเช่ือมโยงกับตัววัดในหมวด 7 และควรเป็นกฎหมายที่เราต้องเฝ้าระวัง  
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1) โครงสร้างองค์กร  
  ไม่มีข้อมูลโครงสร้างการกํากับดูแล 

 
 (2) ผู้เรียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 
  ความต้องการและความคาดหวังหลักของผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควร 
มีการแยกตามกลุ่มให้ชัดเจน ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะนําไปใช้ในหมวด 3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจและไม่พอใจ 
 
 (3) ผู้ส่งมอบและคูค่วามร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ คือ องค์กร หน่วยงานที่จัดหาบริการ วัสดุ เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้ เช่น 
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยในการทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้เช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
  คู่ความร่วมมือ คือ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน 
  Partner คือ หน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมกันในการผลิต  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ไม่มีข้อมูลผู้ส่งมอบ  
- ไม่มีข้อมูลด้านระบบงาน  
- ไม่มีข้อมูลด้านกลไกที่คณะฯ ใช้ในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
- ไม่มีข้อมูลด้านข้อกําหนดที่สําคัญและด้านห่วงโซ่อุปทาน  

การไม่มีข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้คณะฯ ไม่สามารถกําหนดกระแสงานในหมวด 6 เรื่อง ระบบงานในองค์กร 
และอาจส่งผลต่อพันธกิจของคณะฯ 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
 คณะพยาบาลศาสตร์รายงานว่า เป็นหน่วยงานด้านการผลิตพยาบาล และมีผลการสอบของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ร้อยละของผู้สอบผ่านครั้งแรกของการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพพยาบาล) เป็นลําดับ 13 จากสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัด สกอ. 28 แห่ง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมด้านแข่งขันมีอะไรบ้าง กรณีที่ไม่

ต้องการลงรายละเอียดของคู่แข่งจะใส่เป็นช่ือย่อ หรือใช้ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มพยาบาล)  
- การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ควรระบุให้ตรงประเด็น เช่น นโยบาย Thailand 

4.0 มุ่งเน้นนวัตกรรม ถ้ามันส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต หรือความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ควรเขียนให้ชัดเจน และควรมีแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกันในหมวด 2 หรือ เขียนให้ตรง
ประเด็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีระบบการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไป ทําให้คณะต้องจัดวิธีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนต้องมีวิธีการอย่างไร หรือต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
คณะฯ รายงานความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  4 ด้าน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
บริบทเชิงกลยุทธ์ จําแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและบริการ ด้านปฏิบัติการ ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร โดยแยกประเด็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การจําแนกประเด็นต่าง ๆ ชัดเจนจะทําให้การนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

 

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
คณะฯ ใช้ระบบ PDCA  การจัดการความรู้ และหลักการของลีน (Lean Management)  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในการปรับปรุงระบบการทํางานยังไม่ชัดจนว่าคณะฯ นํามาใช้ในการ

ปรับปรุงอย่างไร หรือนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ (ส่วนของ C-Check) และ
นํามาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการความรู้  
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หมวดท่ี 1 การนําองค์การ 
1.1 การนําองค์การโดยผู้นําระดบัสูง 
 ก. วิสัยทัศน์ ค่านยิม และพนัธกิจ 
  คณะฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม โดยมีคณาจารย์ นิสิตเข้าร่วมประชุม และมีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าผู้นําระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการช้ีนําและทําให้คณะมีความ
ย่ังยืนอย่างไร 

- คณะฯ ไม่ได้กล่าวถึงระบบการนําองค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง  
 

ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์การ 
  คณะฯ มีการสื่อสารเน้นการสื่อสารแบบสองทาง เพ่ือสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือในการสื่อสาร เช่น การประชุม การแจ้งเวียนหนังสือ การลงนาม
ข้อตกลง เป็นต้น มีการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์ กับกลุ่มบริหารและคณาจารย์  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรมีการจําแนกประเภทของเคร่ืองมือสื่อสารตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวม 
ผู้เรียน และอาจารย์) พร้อมทั้งประเภทของสารสนเทศในการสื่อสาร และความถ่ีในการ
สื่อสาร เพ่ือให้คณะฯ มั่นใจได้ว่า สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับแต่ละกลุ่มมีการส่งถึงผู้รับ
อย่างมีประสิทธิผล  

- ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ เรื่อง วิธีการที่ผู้นําระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือทําให้ผู้เรียนและ
ลูกค้าอ่ืนมีความผูกพันกับคณะ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่เป็น
เลิศ 

 

1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ก. การกํากับดูแลองค์การ 
  คณะฯ มีวิธีดําเนินการเพ่ือให้เกิดการกํากับดูแล โดยมีงานที่ต้องกํากับ เช่น ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบด้านการเงิน และความรับผิดชอบต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิต  
  คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
70% สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย 10% และสมรรถนะการบริหาร 20% 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ไม่มีข้อมูลว่าคณะฯ มีประเมินผู้นําระดับสูงครบทุกกลุ่ม เช่น การประเมินคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เป็นต้น ตลอดจนการนําผลประเมินฯ ไปปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นํา 
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 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
  คณะฯ มีกฎระเบียบ และกฎหมายที่ใช้ในการกํากับการดําเนินงาน เช่น ด้านงบประมาณและ
พัสดุ มีระบบธรรมภิบาลในการกํากับการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร มีระเบียบการบริหารงานบุคคล และ
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
  คณะฯจัดทําคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และมีการสร้าง
จิตสํานึก 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะฯ มีกฎระเบียบและจริยธรรม ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน แต่ยังไม่ชัดเจนถึง
กระบวนการที่เป็นระบบ รวมทั้งการกําหนดเป้าประสงค์ที่สําคัญ ตัววัด และการดําเนินการเรื่องความเส่ียงที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการของสถาบัน  
 
 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
  ชุมชนที่คณะฯ เลือก คือ ชุมชนในเขตจังหวัดนครนายก สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เน้นการวางแผน 
การดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะฯ มีศาสตร์ที่ตอบสนองสังคม และใช้สมรรถนะหลักในการรับใช้สังคม ตลอดจนมีการ
เช่ือมโยงกับการเรียนการสอน ควรปรับปรุงรูปแบบการเขียนรายงานในเชิงระบบเพ่ิมขึ้น 
 

หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ 

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ 
  กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ คณะฯ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ  

1) จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์  
2) วิเคราะห์ศักยภาพ โดยการแบ่งกลุ่ม 
3) ทบทวนวิสัยทัศน์ 
4) กําหนดยุทธ์ศาสตร์ ออกเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการจัดการ   
5) กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 
6) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี 
7) ติดตามแผนความก้าวหน้า  
8) ประเมินความสําเร็จ  
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ในส่วนของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ ไม่ได้กล่าวถึงความท้ายทาย และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ที่ได้กล่าวถึงในโครงร่างองค์กร (คณะฯ มีรายงานในตาราง 2.1 ก (2) แต่ไม่ได้กล่าวถึงใน
กระบวนการ หรือมีมุมมองเชิงระบบ) ตลอดจนสมรรถนะหลักขององค์กรว่าถูกนํามาใช้อย่างไร และไม่มีข้อมูล
ว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างไร (มีข้อมูลเรื่อง TOWS matrix แต่ไม่มี
ข้อมูลว่ามีประเด็นอะไรบ้าง)  
  ระบบงานหลัก คณะฯ ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าคณะฯ กําหนดระบบงานหลักอย่างไร (สามารถเขียน
อ้างอิงจากหมวดอ่ืนได้) และเก่ียวข้องกับสมรรถนะหลักอย่างไร รวมทั้งระบบงานที่ต้องอาศัยผู้ส่งมอบ
ภายนอก 
  ปรับปรุงรูปแบบการทําแผนที่สามารถสะท้อนข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน และงบประมาณ 
อัตรากําลัง และกลยุทธ์ดังกล่าวตอบปัญหาความท้าทายอย่างไร   
 
 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และมีการกําหนดเป้าประสงค์ 
และตัวช้ีวัด พร้อมทั้งกลยุทธ์ (ตารางที่ 2.1 ข (1))  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ไม่มีข้อมูลว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวตอบสนองความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ และมีการ
ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร  
 
2.2  การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ 
  คณะฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และมีการแปลง
ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี เป็นแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2561 มีระยะเวลาดําเนินการ  
1 ปีงบประมาณ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะฯ ทบทวนรูปแบบสารสนเทศในแผนกลยุทธ์ ที่สะท้อนข้อมูลต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกับ 
โครงร่างองค์กร มีตัววัด และคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งเช่ือโยงผลลัพธ์  
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 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
  คณะฯ มีการพิจารณาทบทวนเมื่อมีแผนดําเนินการไปแล้ว 6 เดือน  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ถ้ามีแนวทางและกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตาม 
วงจร PDCA วงจรดังกล่าวจะมีช่องว่างให้มีการปรับแผนอยู่แล้ว 
 

หมวด 3 ลูกค้า 
 ข้อสังเกตโดยภาพรวมเพื่อการพัฒนา 
 หมวด 3 เป็นประเด็นว่าด้วยเรื่องของลูกค้า ซึ่งระบบหลักที่ควรจะพัฒนา คือ ระบบการรับฟังเสียง
ของลูกค้า (Voice of customer) และเมื่อมีช่องทางในการรับฟังก็สามารถใช้ระบบน้ีเป็นแกนหลักในการ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันกับลูกค้าได้ โดยเสียงที่ได้รับมาก็สามารถนําไป
ปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการและอาจรวมไปถึงการจัดการข้อร้องเรียน 
อีกด้วย นอกจากน้ีระบบในหมวดการรับฟังเสียงของลูกค้าในหมวดนี้ก็สามารถขยายเน้ืองานไปที่การรับฟัง
ข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรภายในองค์กรได้อีกด้วย 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 
 ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  คณะฯ แสดงข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ช่องทางการรับฟังของลูกค้าประเภทต่าง ๆ 
โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ (ควรนําข้อมูลที่คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่โครงร่างองค์กร P.1ข (2)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการฟัง การตอบสนอง และการสังเกตนิสิตและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
เพ่ือจะได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่นําไปปฏิบัติจริง 
 
  (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 
  คณะไม่ได้ตอบคําถามในข้อน้ี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่นําไปปฏิบัติจริงได้สําหรับ
ลูกค้าในอนาคตและลูกค้าในกลุ่มอ่ืน ๆ 
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 

  คณะแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของนิสิตและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล (ควรนําข้อมูลที่คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่
หมวด 7.2ก (1)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการได้มาซึ่งความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ
ผูกพันของนิสิตและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
  (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
  คณะไม่ได้ตอบคําถามในข้อน้ี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการรวบรวมสารสนเทศ และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
เทียบกับคู่แข่ง 
 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
 ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
  (1) หลักสูตรและบริการ 
  คณะแสดงความต้องการของลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคณะ
ใช้ความต้องการต่าง ๆ เหล่าน้ันในการออกแบบผลิตภัณฑ์หลักหรือหลักสูตรของคณะได้อย่างไร (ควรนําข้อมูล
ที่คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่โครงร่างองค์กร P.1ข (2)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการกําหนดหรือค้นหาความต้องการของหลักสูตรและบริการ
ต่างจากนิสิตและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ 
 
  (2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  คณะแสดงให้เห็นถึงช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อระหว่างลูกค้ากับคณะ โดยไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงระบบต่าง ๆ เหล่าน้ีได้อย่างชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการสนับสนุนในการช่วยเหลือสําหรับนิสิตและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
ผ่านการสืบค้นระบบสารสนเทศ 
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  (3) การจําแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  คณะมีการกําหนดกลุ่มลูกค้าแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบ
ในการกําหนดกลู่มลูกค้า และการมองการตลาดในอนาคตโดยใช้สารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการกําหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และส่วนแบ่งการตลาด 
 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
  (1) การจัดการความสัมพันธ์ 
  คณะแสดงให้เห็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า และใช้กิจกรรมที่คณะจัดขึ้นเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบเหล่าน้ี (ควรนําข้อมูลที่คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่หมวด 7.2ก 
(2)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์ของนิสิตและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน ๆ 
 

(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
  คณะนําเสนอข้อมูลในการจัดการปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ การจัดการข้อร้องเรียน 
ต่าง ๆ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบเหล่าน้ี (ควรนําข้อมูลที่คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่หมวด 7.2ก (1)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการจัดการข้อร้องเรียนจากนสิติและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ 
 ก. การวัดผลการดําเนินการ 
  คณะฯ มีการวัดผลการดําเนินการในหลายด้าน เช่น ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอน 
การบริหาร และกิจกรรมต่าง ๆ  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรจัดระบบการวัดผลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดข้อมูลและสารสนเทศที่
ครอบคลุมและเช่ือมโยง จัดระบบของผู้ทบทวนข้อมูลและทบทวนผลของการวัดเพ่ือทําให้เกิดการปรับปรุงใน
ด้านต่าง ๆ ที่ตรงประเด็น 
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 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ 
  ยังขาดการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินงานที่เป็นระบบ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรดําเนินการประเมินผลการทํางาน และการดําเนินการอย่างเป็นระบบ และนํามาวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์หรือเชิงเหตุผล เพ่ือนํามาสู่การปรับปรุงที่ตรงประเด็น 
 
 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
  มีการปรับปรุงผลงานในส่วนต่าง ๆ แต่ยังไม่เป็นระบบและครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรจัดกลไกของการรายงานผลการวัด ผลการประเมินและกําหนดทางเลือกในการปรับปรุง 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญ คุณภาพของผลผลิต และการให้คุณค่ากับบุคลากรและ
ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน ๆ 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ก. ความรู้ของสถาบัน 
  มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรแบ่งประเภทของสินทรัพย์ความรู้ของคณะฯ ให้เป็นหมวดหมู่และครอบคลุมภารกิจที่
สําคัญ ดําเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้จากบุคคล
สู่บุคคล จากบุคคลสู่องค์กร และเกิดการใช้ความรู้ในกระบวนการทํางานสําคัญ ๆ ในองค์กรอย่างแท้จริง 
(ความรู้ฝังลึกในองค์กร) 
 
 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะยังขาดระบบที่ชัดเจนในการทําให้ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีคุณภาพที่ดี 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ดําเนินการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

  



14 
 

Feedback Report-EdPEx ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

หมวด 5 บุคลากร 
ข้อสังเกตโดยภาพรวมเพื่อการพัฒนา 
- คณะควรนําเสนอข้อมูลของบุคลากรทุกประเภทท่ีมีผลในการดําเนินงานของคณะ ไม่ว่าจะเป็น

ผู้บริหาร สายวิชาการ หรือสายปฏิบัติการ ในทุกหัวข้อ อาทิเช่น การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
- ระบบของหมวด 5 การจัดการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ต้ังแต่การวิเคราะห์

อัตรากําลัง การสรรหา บรรจุ การประเมินผล การให้ผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
สภาพแวดล้อมการทํางาน รวมไปถึงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ และขยายกรอบไปถึงตัวองค์กร
ทั้งในแง่วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม น่ันคือนอกจากระบบที่ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) จะมีให้
เป็นพ้ืนฐานแล้วน้ัน คณะสามารถออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมกับบริบทและ
ทําให้คณะบรรลุเป้าหมายของตนเองและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
  (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
  คณะมีการรายงานข้อมูลอัตรากําลัง 5 ปี และรายงานข้อมูลการเกษียณของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยไม่มีการรายงานข้อมูลของสายปฏิบัติการ ไม่มีการแสดงถึงระบบในการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ที่เหมาะสมของบุคลากร และอัตรากําลังของคณะเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ (ควรนําข้อมูลที่
คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่หมวด 7.3ก (1)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าคณะมีระบบการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถของ
บุคลากร และอัตรากําลังเพ่ือทําให้คณะมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอกับพันธกิจหลักทุกด้านและยุทธศาสตร์
ของคณะได้ รวมไปถึงสะท้อนให้เห็นความเหมาะสมของภาระงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
  (2) บุคลากรใหม่ 
  คณะใช้ระบบการสรรหาและบรรจุจ้างโดยใช้กระบวนการเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย แต่
คณะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบในการสรรหาและบรรจุจ้างภายในคณะ โดยบุคลากรใหม่มีการปฐมนิเทศจาก
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ทั้งน้ีคณะแสดงข้อมูลการพัฒนาโดยเน้นอย่างชัดเจนในการ
ดูแลบุคลากรสายวิชาการใหม่ คณะไม่ได้แสดงถึงระบบในการดูแลบุคลากรใหม่ของคณะทั้งสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการ นอกจากน้ีคณะได้แสดงประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการสรรหาเพ่ือการบรรจุ และใช้วิธีการใน
การแก้ปัญหาภายใน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุซึ่งให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของขีดความสามารถและอัตรากําลัง รวมไปถึงระบบการรักษาบุคลากร
ใหม่ไว้ 
 
  (3) การทํางานให้บรรลุผล 
  คณะรายงานโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองค์กร รายงานถึงการจัดต้ัง คณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามพันธกิจหลักขององค์กร และรายงานถึงข้อมูลวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบในการจัดการบุคลากรตามขีดความสามารถและอัตรากําลังเพ่ือให้
องค์กรเป็นเลิศขององค์กร (High Performance Organization: HPO) โดยใช้หลักค่านิยมองค์กรเป็นหลักใน
การดําเนินงาน 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการบุคลากรเพ่ือทําให้การทํางานบรรลุผลโดยคํานึงถึง
หลักของความเป็นเลิศขององค์กร (High Performance Organization: HPO) และค่านิยมขององค์กร 
 
  (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
  คณะรายงานข้อมูลความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ในประเด็นความขาดแคลนของอาจารย์ ขีด
ความสามารถของบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายและพันธกิจของคณะ แต่คณะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบ
ในการจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากรเพ่ือตอบสนองพันธกิจขององค์กร หรือวิสัยทัศน์ (ควรนําข้อมูลที่
คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่โครงร่างองค์กร P2 ข.)  
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงของบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถและอัตรากําลังจากบริบทต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ใหม่ การเปิด
หลักสูตรเพ่ิม หรือภาวะที่มีการลดลงของอัตรากําลังในองค์กร เป็นต้น 
 
 ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
  (1) สภาพแวดล้อมของท่ีทํางาน 
  คณะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม และโครงการในการพัฒนาปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของ
บริเวณสถานที่ทํางาน และกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย (ควรนําข้อมูลที่คณะนําเสนอมานี้ไป
แสดงที่หมวด 7.3ก (2)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการจัดการทํางานที่มีสุขภาวะ ความปลอดภัย และการ
เข้าถึงของสถานที่ทํางาน (ในกรณีผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ) 
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  (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
  คณะแจกแจงบริการและสิทธิประโยชน์ ตามกลุ่มประเภทของบุคลากร โดยไม่ได้แสดงถึง
ระบบสนับสนุนบุคลากรในบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายต่อกลุ่มต่าง ๆ ของบุคลากร 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะควรแสดงให้เห็นถึงระบบในการจัดบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายด้านต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรตามกลุ่มประเภทที่ถูกแจกแจงไว้ในโครงร่างองค์กร 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
 ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 
  (1) วัฒนธรรมองค์กร 
  คณะแสดงให้เห็นถึงการสร้างค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรโดยการรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากร และได้เป็นข้อสรุปในการยึดถือร่วมกัน แต่คณะยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบในภาพรวมว่า
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมเหล่าน้ี สามารถนําองค์กรสู่ความเป็นเลิศและทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
คณะได้อย่างไร 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคุณสมบัติหลักที่
สําคัญอันประกอบไปด้วย การสื่อสารที่เปิดกว้าง การเป็นองค์กรที่มีผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (HPO) และ
บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะ 
 
  (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
  คณะแสดงข้อมูลจากผลงานวิจัยที่เก่ียวกับปัจจัยของความผูกพันของบุคลากร โดยไม่ได้แยก
ไปถึงกลุ่มบุคลากรภายในคณะที่มีความแตกต่างกันได้อย่างไร 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการกําหนด แรงผลักดันหลักของความผูกพันของบุคลากร
ภายในองค์กรโดยแยกเป็นกลุ่มประเภทตามที่แสดงไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
  (3) การประเมินความผูกพัน 
  คณะแสดงผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบ
การประเมินความผูกพันภายในองค์กร (ควรนําข้อมูลที่คณะนําเสนอมานี้ไปแสดงที่หมวด 7.3ก (4)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นระบบการประเมินความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร 
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  (4) การจัดการผลการดําเนินการ 
  คณะแสดงการสร้างความผูกพันกับบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่ม
บุคลากร เช่น ค่าตอบแทน การให้รางวัล การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น แต่คณะไม่ได้แสดง
ให้เห็นว่าคณะมีระบบในการจัดการประเมินการทํางานของบุคลากร เพ่ือผลอันเป็นเลิศขององค์กร โดยใช้
ปัจจัยหลักของความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มในการดําเนินงาน 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการผลการทํางาน (Performance management 
System) ของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการดําเนินการที่โดดเด่นขององค์กร (HPO) และความผูกพันของ
บุคลากร 
 
 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
  (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
  คณะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน และแจกแจงการพัฒนาของบุคลากรแยกตามประเภทและระดับ โดยไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการเรียนรู้และการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนความต้องการของ
องค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลทั้งในระดับการปฏิบัติงาน ระดับบริหาร และผู้นํา 
 
  (2) ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการพัฒนา 
  คณะแสดงข้อมูลการติดตามผลการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร แต่ไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงระบบที่เข้ามาประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของคณะ (ควรนําข้อมูลที่คณะ
นําเสนอมานี้ไปแสดงที่หมวด 7.3ก (4)) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบในการประเมินระบบการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งในแง่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
  (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  คณะรายงานถึงการพัฒนาผู้บริหารด้วยกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความ 
ก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงระบบความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  คณะต้องแสดงให้เห็นถึงระบบของความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร รวมไปถึงการ
พัฒนาส่วนบุคคล และการสืบทอดตําแหน่งทางบริหาร 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน 

ให้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ที่
เป็นเลิศ และออกแบบกระบวนการผลิตให้สอดคลอ้งกับคุณสมบัติดังกล่าว รวมถึงนําเสนอผลลัพธ์ของคุณภาพ
ของคุณสมบัติที่กําหนดใน 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 

  
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

ให้พิจารณาหากระบวนการลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร โดยการวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของ
ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ เพ่ือกําหนดแนวทางในการลดต้นทุน รวมทั้งใช้เครื่องมือคุณภาพมาประกอบ เช่น การ
ใช้ Lean  

  

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 ข้อเสนอแนะในการนําเสนอผลลัพธ์  

1. ไม่ต้องนําเสนอข้อมูลดิบในรายงาน จัดทําเป็นข้อมูลสรุปที่ให้มีสารสนเทศท่ีเห็นเป้าหมาย 
แนวโน้ม และคู่เทียบ นอกจากน้ี ถ้าในโครงร่างองค์กรมีการจําแนกเป็นกลุ่มย่อยก็ควรนําเสนอ 
ทั้งน้ีการนําเสนอแผนภาพ ให้มีสารสนเทศครบถ้วน ลดจํานวนแผนภาพในการนําเสนอ (ถ้าทําได้) 
ตัวอย่าง เช่น ตารางที่ 7.4 ก (2) ควรนําเสนอสารสนเทศในภาพรวม ที่สามารถนําไปใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการ  

2. ข้อมูลเทียบเคียงควรนําเสนอรวมกับข้อมูลของหน่วยงาน เช่น  ภาพที่ 7.3 ก (1.3) และ ภาพที่ 
7.3 ก (1.4) 

 การนําเสนอผลลัพธ์ไม่มีความจําเป็นต้องนําเสนอข้อมูลรายละเอียด แต่ให้จัดทําในรูปสรุป (หลักฐาน
จัดเก็บเพ่ือการตรวจสอบเท่าน้ัน) 
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ข้อเสนอแนะรายตวัชี้วดั  
คําอธบิาย: ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องหมาย – แสดงว่า คณะฯ ทําได้เหมาะสมดีแล้ว สําหรบัข้อเสนอแนะตัวชี้วัดที่ให้ไว้ คณะฯ อาจนําไปพิจารณาใช้ให้เหมาะสม 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
หัวข้อ ประเด็น ข้อคิดเห็น 

7.1ก ผลลัพธด์้านการ
เรียนรู้ของผู้เรยีนและด้าน
บริการที่มุ่งเนน้ลูกคา้ 

ตารางที ่7.1 ก (1.1) จํานวนของนิสิตระดับปริญญาตรีจําแนกตาม
ปีการศึกษาและการรับเข้าการคงอยู่ 

ควรจัดไว้ในหมวดหมู่ของประสิทธิผลของกระบวนการ (แต่ก็
สามารถเป็นตัววัดด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน) 

ตารางที ่7.1 ก (1.2) จํานวนและร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ตัววัดไม่ได้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นเป็น
จํานวนรายวิชาที่มีเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  

7.1ข (1) ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลของ
กระบวนการ 

ตารางที ่7.1 ข (1.2) จํานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน 
การขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2560 

ควรจัดไว้ในหมวด 7.1 ก  อย่างไรก็ตามสามารถนํามาวัด
ประสิทธิผลของกระบวนการได้ 

ตารางที ่7.1 ข (1.3) จํานวนและร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ควรจัดไว้ในหมวด 7.1 ก อย่างไรก็ตามสามารถนํามาวัด
ประสิทธิผลของกระบวนการได้ 

ตารางที ่7.1 ข (1.4) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา และผูใ้ช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ควรจัดไว้ในหมวด 7.1 ก 

ตารางที ่7.1 ข (1.5) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สามารถจัดไว้ในหมวด ด้านกฎระเบียบ  
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หัวข้อ ประเด็น ข้อคิดเห็น 
7.1ข (1) ประสิทธิภาพ 
(ต่อ) 

ตารางที ่7.1 ข (1.8) ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2560 
(อ้างอิงข้อมูลจาก AUNQA ปีการศึกษา 2560) 

ควรจัดไว้ในหมวด 7.1 ก 

7.1ข (2) การเตรียมพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน 

- ควรมีข้อมูลทีส่ง่ผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ไมส่ามารถ
ดําเนินการได้ 

7.1ค ผลลัพธด์้านการ
จัดการห่วงโซอุ่ปทาน 

- ตัวชี้วัดควรเป็นข้อมูลเขิงตัวเลข ไม่จําเป็นต้องยกตัวอย่างของ
โครงการที่ดําเนินการแล้วมีปัญหา แต่ตัวอย่างดังกล่าว สามารถ
นําไปใช้เขียนในหมวดกระบวนการ 

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  
หัวข้อ ประเด็น ข้อคิดเห็น 

7.2ก (1) ความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่ม
อื่น 

- ลองใช้ข้อมูล IQA ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้เรียน เช่น สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพึงพอใจระบบอาจารย์ ที่ปรึกษา ความ
พึงพอใจต่อระบบการเรียนรู้ 

7.2ก (2) ความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

- ตัววัด “7.2 ก เงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า” สามารถนํามาใช้ใน
การวัดความผูกพันของผู้เรียนได้ 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นการมุ่งเน้นบุคลากร  
หัวข้อ ประเด็น ข้อคิดเห็น 

7.3ก (1) อัตรากําลังและ
ขีดความสามารถของ
บุคลากร 

- - 

7.3ก (2) บรรยากาศการ
ทํางาน 

- อาจมีการเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่แสดงความปลอดภัยในการทํางาน 
รวมทั้งที่สวัสดิการด้านที่พักอาศัย การเดินทาง เป็นต้น 

7.3ก (3) ความผูกพันของ
บุคลากร 

- - 

7.3ก (4) การพัฒนา
บุคลากร 

- - 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ และการกํากับดแูล 
หัวข้อ ประเด็น ข้อคิดเห็น 

7.4ก (1) การนําองค์การ - - 
7.4ก (2) การกํากับดูแล - ตารางที ่7.4 ก. (1.1) การบรหิารตามหลักธรรมมาภิบาล

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2559, 2560, 2561 

7.4ก (3) กฎหมาย 
ข้อบังคบัและการรับรอง
มาตรฐาน 

ไม่มีข้อมูล - 

7.4ก (4) จริยธรรม 
ผลลัพธ์ด้านประพฤติปฏิบัติ

อย่างมีจริยธรรมคืออะไร 

ไม่มีข้อมูล - 

7.4ก (5) สังคม 
ผลลัพธ์ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมและการ

สนับสนุนชุมชนที่สําคัญคือ

อะไร 

ตารางที ่7.4 ก. (1.3) ข้อมลูจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและงบประมาณที่สนับสนุน 
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 -2561 

ควรมีการแยกประเภทของงานบริการวิชาการ 

7.4ข ผลลพัธด์้านการนํา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

- - 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด  
หัวข้อ ประเด็น ข้อคิดเห็น 

7.5ก (1) ผลการ
ดําเนนิการด้าน
งบประมาณและการเงิน 

ตารางที่ 7.5 ก (1) การเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่าย จําแนก
ตามงบประมาณเงินแผ่นดินและรายได้ 

ไม่มีข้อมูลเพียงพอว่า ร้อยละเงินเหลือจ่ายมากดี หรือ น้อยดี 

7.5ก (2) ผลการ
ดําเนนิการด้านตลาด 

- ควรมีการดําเนินงานของหลักสูตร และบริการด้านวิจัย เช่น 
หลักสูตรที่เป็นนิยม อาจใช้ตัววัดทางอ้อม เช่น อัตราการคัดเลือก
สูงขึ้น ด้านงานวิจัย อาจใช้จํานวนอ้างอิงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดย
อาจพิจารณาจาก h-index เป็นต้น 
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ภาคผนวก  
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 
ณ ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารศรีนครนิทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ องครักษ์ 

 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินเบื้องต้น และแบ่งความรับผิดชอบใน

การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 
09.30 – 10.00 น. การเปดิการประเมิน 

- คณะกรรมการแนะนําตัว และชี้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมิน 
- คณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ (ถา้มี) 

10.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ และทีมบริหาร 
ประเด็น 

- หมวด 1 การนําองค์กร 
- หมวด 2 กลยุทธ์ 
- หมวด 7 ผลลัพธ์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ดูแลด้านการเรยีนการสอน / หลักสูตร ได้แก ่ผู้บริหารด้านวชิาการ 

อาจารย์ / อาจารย์ประจําหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา 
ประเด็น 

- หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
14.00 – 15.00 น.  การสัมภาษณ์ผู้ดูแลด้านข้อมูล / สารสนเทศ / ประกันคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารที่

รับผิดชอบ อาจารย์ และบุคลากรที่เกีย่วขอ้ง 
ประเด็น 

- หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้
15.00 – 16.00 น. การตรวจเยี่ยมส่วนงาน 

- ห้องจดัการเรยีนการสอน 
- ห้องปฏิบัตกิาร 

16.00 – 16.30 น. การประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการสัมภาษณ์ 
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วันที่ 2 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมส่วนงาน 
09.00 – 10.00 น. การสัมภาษณอ์าจารย์และบุคลากร (เป็นผู้ที่ไมไ่ด้ให้สัมภาษณใ์นหมวด 6) 

ประเด็น 
- หมวด 5 บุคลากร 

10.00 – 11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ดูแลด้านกิจกรรมนิสิต ได้แก่ ผู้บริหารด้านกิจกรรมนิสิต อาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น 

- หมวด 3 ลูกค้า 
11.00 – 12.00 น. การตรวจเยี่ยมส่วนงาน 

- ห้องสมุด 
- ศูนย์ข้อมูล / สารสนเทศ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงาน Feedback Report  
15.30 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และตอบข้อซักถาม 

 


