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รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่ 1 แนวทางการด าเนินการ  

1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน          3 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน         3 
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลา 3 ปี           3 
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน     4 
5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ         5 
6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี        15 
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1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 

เป็นสถาบันช้ันน าในระดับอาเซยีน มุ่งผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีปัญญาและความรอบรูด้้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน 
 
 
1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะสื่อสาร และมีจิตอาสา  
2.จัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning มุ่งให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
3.บูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน 
4.บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการพยาบาล ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ และอบรมฟื้นฟูวิชาการ ตามที่สภา
การพยาบาลแต่งตั้งให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรทางวิชาชีพ 
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับประเทศในระดับอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานที่ส าคัญ การรับฟังเสียงของลูกค้า เป็นต้น 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน ในระยะเวลา 3 ปี ดังนี้   

1. ปรับปรุงในเรื่องการน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 
2. ปรับปรุงระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าในทุกภารกิจ และประเมินความผูกพันของลูกค้า 
3. ปรับปรุงระบบงาน (Work process) ที่ส าคัญในแต่ละพันธกิจ โดยน าผลการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ามาออกแบบ   

กระบวนการและมีการติดตามก ากับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
4. ติดตามประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อระบบงาน (Work process) ที่ปรับปรุงขึ้นใหม ่
5. ปรับปรุงเรื่องการช่องทางการสื่อระหว่างคณะฯกับลูกค้าให้หลากหลายช่องทาง รวมถึงการสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะฯ 

โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต้องมีการสื่อสารสองทาง มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารของคณะฯ  
6. ปรับปรุงเรื่องช่องการร้องเรียนของนิสิตและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ รวมถึงการน าข้อมูลการร้องเรียนไปแก้ไขปัญหาและมีการให้ข้อมลู

ย้อนกลับแก่นิสิต   

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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7. ปรับปรุงเรื่องการวัดผลและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องวิธีวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูล  สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

8. ปรับปรุงเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยให้เช่ือมโยงกับสมรรถนะหลักของคณะ ระบบงาน และปรับกิจกรรม/โครงการที่
เป็นนวัตกรรม สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมถึง 

9. ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมคุณภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ  
10. ปรับปรุงเรื่องการหาคู่เทียบ และคู่แข่งขัน และปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ที่ใช้ในการเทียบอย่างต่อเนื่อง  
11. พัฒนาบุคลากรทุกระดับและนิสิตให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

1.   ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคณะฯ ในทุกพันธกิจ 
2.   น าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครือ่งมือในการพัฒนางานในแต่ละพนัธกิจตามโครงร่างองค์กร  
3.   ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาโดยทีมบริหาร รวมถึงวิธีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม   โดยมีการปรับปรุง

คณะกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน คณะกรรมการ
ประกอบด้วยรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ก ากับงานในพันธกิจหลัก การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การบริหาร
จัดการ รวมถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะฯตาม Feedback Report จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  และถ่ายทอดสู่คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วยผู้บรหิาร บุคลากรสายวิชาการและสายปฏบิัติการให้มีส่วนรว่มใน
การพัฒนาและปรับปรุงงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ   

4.   เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และเครื่องมือพัฒนางานเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่างๆ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานชุด
ต่างๆ การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 5.   การขอข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  
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5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)  

5.1 หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ 
  5.1.1 หลักสูตร  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิธีการจัดการศึกษา 
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต - หลักสูตรมุ่งให้นิสติมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล  การจัดการเรยีนรูส้อน

โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นิสิตสามารถคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารความรูด้้านสุขภาพ 
- การส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะชีวติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ  
- ส่งเสริมการเรียนรูด้้วยตนเองโดยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คือระบบเครือข่ายไรส้าย
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีเพื่อเพ่ิมความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

หลักสูตรระดับปริญญาโท วิธีการจัดการศึกษา 
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต     
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต    
สาขาเวชปฏิบตัิชุมชน 

- จัดการเรยีนรู้จากการปฏิบตัิจริง โดยฝึกทักษะในโรงพยาบาลต่างๆและในชุมชน 
- ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนานวัตกรรมจาก Research based /Project based learning 

 
  5.1.2 การบริการ   
 

การบริการวิชาการ วิธีการให้บริการ 
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล - บรรยาย และฝึกปฏิบตัิ ตามทีส่ภาการพยาบาลก าหนด 
โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจ าปี 
ศรีนครินวิโรฒวิชาการพยาบาล 

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/workshop  
- บรรยาย อภิปราย ความรูเ้กี่ยวกับเรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการ
สุขภาพระดับปฐมภูม ิ

โครงการบริการวิชาการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

- ให้ความรู้และทักษะในการจดัการดูแลโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ ครอบครัว ผู้ดูแลและ
แกนน าชุมชน 

- สร้างเครือข่ายแกนน าอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ  
- เสรมิสร้างความเขม้แข็งการดูแลผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีในการดูแลผู้สูงอายทุี่ป่วยติดเตียง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการบริการวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

- เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย  
 

โครงการบริการวิชาการดูแลสุขภาพกาย
และจิตทุกกลุ่มวัย 

- เพื่อเสรมิสร้างให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับพัฒนาการและการ
ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตในช่วงวัยของตนเองได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
ผู้ดูแล อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ทักษะ
ในการ ดูแลจดัการอย่างเหมาะสม  

การบริการวิชาชีพ วิธีการให้บริการ 
หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน้) 

- บรรยาย และฝึกปฏิบตัิบุคลากรทางการพยาบาล ให้มคีวามรู้ ความสามารถในการ
รักษาโรคเบื้องต้นตามทีส่ภาการพยาบาลก าหนด 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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 5.2 สมรรถนะหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีความรอบรูด้้านสุขภาพ สร้างความผูกพันกับชุมชน บนฐานของ
การศึกษา  
 

 5.3 พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบณัฑิตและบณัฑติศึกษาท่ีมีปัญญา และความรอบรูด้้านสุขภาพ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคณุภาพระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพและชุมชน 
4. ท านุบ ารุงและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันช้ันน าในระดับอาเซยีน มุ่งผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีปัญญาและความรอบรูด้้านสุขภาพ 
ปรัชญา (Philosophy) 
ความรู้คู่คณุธรรม น าคณุภาพชีวิตสู่สังคม 
ค่านิยมองค์กร)Core Value) 
1. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. มีความเป็นหนึ่งเดยีวเพื่อความส าเรจ็ขององค์กร 
3. ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรและใหค้วามส าคญัต่อบุคลากร 
4. สร้างคนดี มีคณุธรรม 

 

5.4 จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม  
  5.4.1 บุคลากรสายวิชาการ 
 

สายวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ปัจจัยส าคญัต่อความ
ผูกพันของบุคลากร 

(ประเภท)  เอก โท ตร ี  
อาจารย์ประจ า ศาสตราจารย ์    1. ความมั่นคงในการ

ท างาน 
2. สัมพันธภาพกับหัวหน้า
งานระดับถัดไป 
3. สัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงาน 

รองศาสตราจารย ์ 1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 6  
อาจารย ์ 14 23 1 (นออ.มศว) 
รวมจ านวน 49คน 19 29 1 

 
  โดยปัจจัยพื้นฐาน (Hygiene Factors) ของบุคลากรสายวิชาการที่ส่งผลต่อความผูกพันใน 3 ล าดับแรกคือ ความมั่นคงใน

การท างาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ที่มีค่าเฉลีย่
สูงใน 4 ล าดับแรกคือภาพลักษณ์องค์กร  ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจ งานที่ท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาทั้งนี้มี
ข้อสังเกตว่าบุคลากรสายวิชาการประเมิน ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ด้านสวัสดิการ และผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนเกินมาก และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับสถาบันการศึกษาทีอื่น
บางแห่งให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า  
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5.4.2 บุคลากรสายปฏิบัติการ 
 

สายปฏิบัติการ 
(ประเภท) 

ประเภทงาน วุฒิการศึกษา ปัจจัยส าคัญต่อความผูกพันของบุคลากร 

  เอก โท ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี  
ประจ า งานบริการ

การศึกษา 
 5 3  1. สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดบัถัดไป 

2. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน  
3. ความมั่นคงในงาน 
 
 
 
 

งานคลังและพสัด ุ  4 2  
งานบริหารและ
ธุรการ 

 1 4 2 

งานโสตทัตนูปกรณ ์  2  1 
รวม  12 9 3 

 
ในการประเมินกลุ่มปัจจัยพื้นฐาน (Hygiene Factors) ของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความผูกพันใน 3 ล าดับแรก คือ 

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และความมั่นคงในงาน ส่วนปัจจัยจูงใจ  (Motivator Factors)     
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงใน 3 ล าดับแรกคือ ปัจจัยงานท่ีท้าทายความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจ และโอกาสในการพัฒนา  
 
            5.5 เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญ  
          คณะพยาบาลศาสตร์ มีพื้นท่ีภายนอกอาคารรวม 7 ไร่ มี อาคารเรียน 1 อาคาร คือ อาคารศรีนครินทร์ ภายในอาคารมี
พื้นที่ใช้สอย 15,450.67 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานของบุคลากรในงานต่างๆ ห้องพักอาจารย์ โดยมีห้องเรียนและห้อง
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1)  ห้องเรียนขนาด 20 – 25 ที่นั่ง จ านวน 21 ห้อง ขนาด 60 ที่นั่ง 7 ห้อง ขนาด 80 ที่นั่ง 1 ห้อง และขนาด 120 ที่นั่ง 
จ านวน 3 ห้อง   

2)  ห้องเรียนปฏิบัติทางการพยาบาลจ านวน 5 ห้องครอบคลุมรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล  
3)  ห้องอ่านหนังสืออยู่ชั้น 4  แต่นิสิตส่วนใหญ่จะใช้ที่หอสมุดกลางขององครักษ์ ในการค้นคว้า 
4)  ห้องสโมสรนิสิตและลานเอนกประสงค์เพื่อท ากิจกรรมของนิสิต 
5)  ห้องออกก าลังกาย 
     นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การเรียนรู้ของนิสิต 

และการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัตกิาร มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และระบบ Wireless เชื่อมโยง
กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีเว็บไซต์ และ มี facebook ของคณะฯ เพื่อให้
บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูล มีฐานข้อมูลทางการพยาบาลเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งได้ติดตั้ง
ระบบเครือข่าย Wireless ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นสื่อต่างๆ เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน เวลา และลดทรัพยากรใน
การปฏิบัติงาน  
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5.6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับส าคัญ 
 

พันธกิจ ข้อบังคับ 

การเรียนการสอน         
 

- พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ 2545 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ 2548 
- กรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา  
- พระราชบัญญตัิวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2540 

การวิจัย         
  

- แนวปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ 2541 
- ระเบียบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการบรหิารงานวิจยั พ.ศ 2547 
- พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ 
2551 

การบริการวิชาการ - ระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยเงินรายไดจ้ากการจดักิจกรรมบริการ
วิชาการ พ.ศ2560 
- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาต ิ

การบริหารงานบุคคล - ระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ2560 
- ข้อบังคับจรรยาบรรณบคุลากร พ.ศ 2559 
- ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
- คู่มือการปฏิบัติงานการขอต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สารสนเทศ 
 

- พระราชบัญญตัิคอมพิวเตอร์ พ.ศ2560 
- พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540 

การเงินและงบประมาณและ
การพัสด ุ

- พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- ระเบียบการจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ 2560 
- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ 2560 

 
5.7 โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ  

5.7.1  โครงสร้างองค์การ 
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5.7.2 กลไกการก ากับดูแลองค์การ 
        1. คณะผู้บริหารรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการพัฒนาในแต่ละพันธกิจ โดยค านึงถึงเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของคณะฯ มาเป็นกรอบในการพัฒนา  และสร้างการมีส่วนร่วมของบถคลากรทุกระดับโดยถ่ายทอดสู่
สาขาวิชาและส านักงานคณบดี ทั้งในรูปแบบการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และKPIรายบุคคล  

         2. ผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อน        
โดยพัฒนาระบบการบริหารงานทุกพันธกิจให้บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงาน มีความโปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และค านึงถึง
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า จึงมีการใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการแบบลีน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี การบริหารความเสี่ยง และมีผู้เช่ียวชาญมาเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน 

 3. มีการก ากับดูแลการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานผ่านการพิจารณาในวาระประชุมของคณะกรรมการ
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯได้
ปรับปรุงให้มีการติดตามทุกไตรมาส ได้แก่ การติดตามผลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการ
บริหารความเสี่ยง ส่วนการติดตามผลการด าเนินงานในระดับบุคลผ่าน KPI นั้น ได้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติทุกระยะ 6 เดือน   

 4. การน าผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในพันธกิจต่างๆ มาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก
ปี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ 

 5. มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบบัญชี และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็น
ประจ าทุกปี   

 

5.8 กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลัก  

ด้านการด าเนินงาน กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
1.1 ผู้เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล 
1.2. ผู้เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรระยะสั้น 
ประกอบด้วย 
   1.2.1 หลักสูตรการ
พ ย า บ า ล ส า ข า เ ว ช
ปฏิบัติ (การรักษาโรค
เบื้องต้น) 
    1.2.2 โครงการ
ป ร ะ ชุ ม ฟื้ น ฟู
วิชาการประจ าปี 
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการพยาบาล 
ครั้งท่ี 14 

1. การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้อบรม 
2. รายวิชาที่ทันสมัย พัฒนาผู้อบรมให้มีความรอบรู้ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพได้ โดยค านึงถึงการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  
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ด้านการด าเนินงาน กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
 
 

2. สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ต้องการผู้ที่ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบวิชาชีพ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานแกผู่้รับบรกิารและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

3.  ประชาชน ต้องการความดูแลทางด้านสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ครอบครัว 
และชุมชน ในด้านการดูแลสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
ด้านงานวิจัย 
 
 
 
 
 

1. นิสิตปรญิญาตร ี 1. การดูแลแนะน าให้ค าปรึกษาดา้นการท าวิจัย 
2. สามารถน าความรูด้้านการท าวจิัยไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้ทันทีหลังจากส าเร็จ
การศึกษา 

2.นิสิตบัณฑิตศึกษา 1. พัฒนาทักษะด้านการวิจัยขั้นสูง 
2. ระบบสนับสนุนการวิจยัและการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ  

3.บุคลากรสายวิชาการ 1. พัฒนาศักยภาพการท าวิจัย 
2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพ  
3. มีเครือข่ายงานวิจัย 
4. น าผลงานทางวิชาการไปขอต าแหน่งวิชาการ 

4.บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

1. พัฒนาศักยภาพการท าวิจัย 
2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพ  
3. มีเครือข่ายงานวิจัย 
4. น าผลงานทางวิชาการไปขอ KPI 

 
 
 
ด้านเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิต และ
การสร้างความ
ผูกพันศิษย์เก่า 

1.ผู้เรียน 1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มีคณุภาพ โปร่งใส  
2. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพเช่น ห้องสมุด WIFI  
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด เช่น ห้องอ่านหนังสือ 
ห้องพักผ่อน สถานท่ีท ากิจกรรมผอ่นคลายอิริยาบถ หอพัก 
4. การดูแลแนะน าให้ค าปรึกษาดา้นการเรยีนและการด ารงชีวิต เช่น 
ทุนการศึกษา 
5. เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศ 
6. การพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถนาความรูไ้ป
ใช้ในการดาเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี  
7. จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนด 
8. การได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ด้านการเรียนการ
สอน 

ผู้เรยีน 
นิสิตหลักสตูร 
ปริญญาตร ี

1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถคิดแก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้ศาสตรท์างการพยาบาล การผดุงครรภ์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3. มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์บนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมี
คุณภาพ 
4. สามารถสื่อสารภาษาไทยและต่างประเทศได้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้อื่นมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ 
5. แสดงออกถึงภาวะผู้น า มนุษยส์ัมพันธ์ จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพพยาบาลสามารถน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

ลูกค้ากลุม่อื่น 
นิสิตทีเลือกเรียนวิชา
เลือกของคณะ 

1. รายวิชาที่จัดสามารถตอบสนองให้นิสิตมีความรู้ ทักษะ สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง  
2. ส่งเสรมิให้นิสิตมีคณุธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ด้านการด าเนินงาน กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
นักเรียนช้ันมัธยม 1. เข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล หลักสตูรการจัดการเรยีนการสอน และสนใจ

เลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 
5.9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

ด้านการด าเนินงาน กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
 
 
 
ด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

1.ผู้ใช้บัณฑิต 1. ผู้อบรมที่มีคณุภาพ มคีุณธรรม มีจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาชีพ 
2. ผู้อบรมที่จบมาจากหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และที่ท างานของผู้อบรม/ต้นสังกัด 

2.ผู้ปกครอง  
(นิสิตหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล) 

1. ต้องการให้นิสิตส าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสตูร  
2. ต้องการให้ผู้อบรมน าความรูไ้ปประกอบอาชีพและตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (เรียนจบมีงานท า) 

 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 

1. ผู้ใช้บัณฑิต 1. บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิจัย   
2. บัณฑิตที่จบมาจากหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิจัยท่ี
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   

2. ผู้ปกครอง 1. ต้องการให้นิสิตน าความรู้ดา้นการวิจัยไปประกอบสัมมาชีพและตรงความ
ต้องการของ ตลาดแรงงาน  
2. มีความคาดหวังว่านสิิตจะไดเ้รยีนกับคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การวิจัย  

3. ศิษยเ์ก่า   
 

1. ผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับในสังคมวิชาการและวิชาชีพ  
2. การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/นวัตกรรมใหม้ีความทันสมัย เป็น
ที่ยอมรับ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

4. หน่วยงานท่ีให้ทุน
สนับสนุน 

1. ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม  
2. การน าทุนวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้ให้ทุน 
3. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติ 

ด้านเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิต และ
การสร้างความ
ผูกพันศิษย์เก่า 

1.ผู้ปกครอง 1. นิสิตจบการศึกษาและมีงานท าทันทีหลังจบการศึกษา 
2. รับทราบข้อมูลของคณะฯ 

2. ศิษย์เก่า 
 

1. รับทราบข้อมูลของคณะฯ 
2. มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะและศิษยเ์ก่า ตลอดจนศิษย์เกา่แต่ละรุ่น 

 
 
 
ด้านการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

1.ผู้ใช้บัณฑิต 1.บัณฑิตมคีวามรู้ทางการพยาบาล สามารถจัดการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รบับริการ 
2.บัณฑิตมีกระบวนการคิด การจดัล าดบัความส าคัญการท างาน บรหิารจัดการ
เวลา คิดนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการได้ 
3.ให้ความเคารพกับเพื่อนร่วมงาน มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน มเีมตตา อดทน
รอคอ เสียสละ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
4.มีภาวะผู้น า คิดตดัสินใจ ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ 
สามารถสื่อสารภาษาไทยและตา่งประเทศกับผู้รับบริการได้อย่างเข้าใจ 
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ด้านการด าเนินงาน กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 
 
 
 
 
 
ด้านการเรียนการ
สอน 

2.ผู้ปกครอง 1.นิสิตจบการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสตูรฯ และมีงานท าทันทีหลังจบ
การศึกษา 
2.มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ 

3.ศิษย์เก่า 1.บัณฑิตมีทักษะภาษาสื่อสารกับผู้รับบริการและชาวต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ 
2.ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร 
3.คณะฯ พัฒนาหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษา
ระดับสูงได ้

4.อาจารย์ผูส้อน 1.มีความรู้ทางการพยาบาล ท าหตัถการพื้นฐานได้รักษาโรคเบื้องตน้ ดูแลโรค
เรื้อรัง  
2.ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโรค การเปลีย่นแปลงของสังคมและการใช้
เทคโนโลย ี
3.สามารถสืบค้นและใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการออกแบบนวัตกรรมการพยาบาล
ได ้
4.ท างานเป็นเครือข่ายและสานสมัพันธ์อันดีกับทุกกลุ่มวัย 

 
5.10. ผู้ส่งมอบหลัก  
 

ผู้ส่งมอบหลัก บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัคือ 

การผลิตบณัฑิต :โรงเรยีนมัธยมปลายในเขตจังหวดันครนายก  
และพื้นที่อ่ืนๆ 

เป็นแหล่งผลิตนักเรียนที่มคีวามรู้ และทักษะในการเรียนรู้ มีเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล  

การบริการวิชาการแก่วิชาชีพการพยาบาล : โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร
ด้านสุขภาพท่ีเขา้มาศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทาง    

         
 

5.11 คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ และบทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะพยาบาลศาสตร์ และเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน   

 
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัคือ 
การผลิตบณัฑิต : รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  และรพ.
ชลประทานโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจ าจังหวัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล  
ชุมชน 

-เป็นแหล่งเรยีนรู้วิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพการ
พยาบาล  
 

การบริการวิชาการแก่วิชาชีพการพยาบาล : โรงพยาบาล
ชุมชน  โรงพยาบาลประจ าจังหวัด   โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล 

-เป็นแหล่งเรยีนรู้ทางวิชาการและฝึกประสบการณ์ในการรักษา
โรคเบื้องต้น     

การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้การบรูณาการวชิาการกับการเรียนการสอน  
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
-เป็นแหล่งใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน และการท าวิจยั  
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5.12. ข้อก าหนดส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน  
1. ก าหนดความต้องการงบประมาณในการจัดโครงการ ด้านครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ      

ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและผู้เรียนในหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง 

2. มรีะบบการบริหารพัสดเุพื่อใหม้ีครุภณัฑ์ วัสดุ ที่มีคณุภาพที่ดตี่อการใช้งาน 
3. มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีกายภาพใหส้ะอาด ปลอดภยั เอื้อต่อการท างานและศึกษาของบุคลากรและผูเ้รยีน 
4. มีระบบการคัดเลือกผู้เรียนใหไ้ด้ตามแผนการรับเข้าศึกษาและเปน็ผู้เรยีนที่มีคุณภาพ สามารถเรียนจบตลอดหลักสูตร 
5. มีการติดตามผลความพึงพอใจการผลิตบณัฑิตและน าผลมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

       

5.13 สถานการณ์แข่งขันในปัจจุบัน : ล าดับการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับ
หลักสูตร/สาขาและในภาพรวมระดับประเทศ  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา คู่แข่งขัน ประเด็นการแข่งขัน 
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
1.การเป็นสถาบันช้ันน าในภมูิภาคเอเชีย 
และความเป็นสากล 
2.การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ของนักศึกษาแบบร่วมสมัย 

 
5.14 การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์  

1. การแข่งขันของสถาบันการศึกษาพยาบาลในด้านคุณภาพของบัณฑิต อัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะฯ และความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้จ้างงานบัณฑิต  

2. การขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาพยาบาลเปิดใหม่
เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันด้านอัตราเงินเดือน ท าให้คณะฯ ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ได้ตามแผน รวมถึงผลกระทบการลาออกของ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก 

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ผู้เรียนที่อยู่ใน Gen Y ส่งผลให้
คณะฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้คณะฯ มีนโยบายให้ความส าคัญกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ 

5. ปัญหาการเจ็บป่วยของประชากรไทยที่พบโรคที่สามารถป้องกันได้เพิ่มขึ้น มีนโยบายด้านสุขภาพในเรื่องการผลิต
บุคลากรสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภูมิ จึงเป็นโอกาสให้คณะฯ มีการจัด
การศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

 
5.15  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน  

 
วิธีการ แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนั 

1.การเปรียบเทียบกับผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมา
ของคณะฯ  

1.การจัดเก็บข้อมลูผลการด าเนินงานของคณะฯ ย้อนหลัง 4 ปี  

2.การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 2. แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบจากสภาการพยาบาล / ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  
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วิธีการ แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนั 
3.การเปรียบเทียบกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. การประชุมแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างคณะฯรายงานประจ าปี  

 
5.16  ความท้าทายชิงกลยุทธ์ และ ความได้เปรียบชิงกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในด้านพันธกิจ 

 
พันธกิจ ความท้าทายชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบชิงกลยุทธ์ 

1. การผลติบัณฑิต 1. หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพระดับ
อาเซียน  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความ
มุ่ งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเพื่ อ ให้หลักสูตรได้การรับรอง
คุณภาพในระดับอาเซียน  
2. คณาจารย์มีทักษะการสอนแบบบูรณาการ 
PBL Project based learning 
3. นายจ้างมีความพึงพอใจบัณฑิตในระดับดี
มาก 

2. การบริการวิชาการแกส่ังคม  1. คณะฯ มีความเช่ียวชาญในการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมและวิชาชีพการพยาบาล 

1. อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
บุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดบริการวิชาการอย่างแข็งขัน 
2 .  มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โ รฒเป็ น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเป็นจ านวนมาก  
3. คณะฯ มีแหล่งฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลและ
ในชุมชนที่ให้ความร่วมมือและมีความผูกพัน
ต่อคณะฯ  

 
5.17  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะฯ ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการพัฒนางานทุกพันธ
กิจให้สู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของโครงร่างองค์กรของคณะฯ ให้ต่อเนื่องจนผลลัพธ์ความเลิศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้วงจร
คุณภาพ (Plan Do Study Act : PDSA) การเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน
ตามการบริหารจัดการแบบลีน คณะฯ ได้น า Feedback Report จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560          
ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  มาเป็นแนวทางการพัฒนางานทุกพันธกิจ ของปีการศึกษา 2561 ให้มีผลลัพธ์
การด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
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6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี 
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงล าดับความส าคัญแล้ว Action Planning for Improvement Priorities จ านวน 9 แผน  

เรื่องท่ี 1 : ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ์
2. หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผ่ตระกูล 
3. ประเด็นจากการวเิคราะห์ องค์กร 

(SA/OA) 
-คณะฯ มีการท างานด้านบริการวชิาการระดบัชุมชนทุกปี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอยา่งต่อเนื่อง 
-คณะฯ ยังไม่มีงานดา้นบริการวิชาการในระดับนานาชาติและยังไมม่ีผู้อบรมในหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้นมาจากต่างประเทศ (แถบอาเซียน) 

4. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ คณะฯ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทางด้านงานบริการวิชาการตา่งๆ ดังนี้ 
-มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
-มีหลักสตูรการอบรมระยะสั้นท่ีเปน็ระดับนานาชาติ  
-มีผู้อบรมในหลักสตูรการอบรมระยะสั้นท่ีมาจากต่างประเทศ (แถบอาเซียน) 

5. ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  
 เพื่อให้ประชาชนในชุมชน และผูอ้บรมต่างชาติที่สนใจในหลักสตูรการอบรมระยะสั้นได้พัฒนา
องค์ความรู้ในด้านสุขภาพ 

6. คณะท างาน คณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร ์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท ์       ที่ปรึกษา  
2. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ไผต่ระกลู                    ประธานกรรมการ  
3. เรืออากาศเอกหญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม             กรรมการ  
4. อาจารย์ ดร.วัชรี ด่านกุล                              กรรมการ  
5. อาจารย์ ดร.วานดิ ด้วงเดช                            กรรมการ  
6. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฎเ์จรญิ                     กรรมการ  
7. อาจารย์กฤตยา แสวงทรัพย์                           กรรมการ  
8. นางสาวชดา เกิดโภคา                                 กรรมการ  
9. นางสาวสรลัชนา นครคง                              กรรมการ  
10. นางสุธาวี จินตกสิกรรม                              กรรมการและเลขานุการ 

7. กระบวนการและขั้นตอน 1. ถ่ายทอดนโยบายต่อคณะกรรมการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ 
และบุคลากร  
2. ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ เพื่อหาแนวทาง ก าหนดเปา้หมาย และผูร้ับผดิชอบ เช่น
การท าโครงการบริการวิชาการแกชุ่มชน และการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรการอบรมระยะสั้น 
ให้แก่ผู้อบรมที่มาจากต่างประเทศ (แถบอาเซียน) 
3. ปฏิบัติตามแผนการท าโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  
4. สรุปประมวลผล/ตดิตามอย่างต่อเนื่อง 

8. ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ ระยะที ่1 ก าหนดกิจกรรม การจัดบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร ์
ระยะที ่2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้  
ระยะที ่3 ติดตามและประเมินผลของกิจกรรมการจดัหลักสูตร 
บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร ์

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ - มีโครงการบริการวิชาการทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนอย่างน้อย 3 โครงการ 
- มีหลักสตูรการอบรมระยะสั้นท่ีเป็นระดับนานาชาติ จ านวน 1 หลกัสูตร 
- มีผู้อบรมในหลักสตูรการอบรมระยะสั้นท่ีมาจากตา่งประเทศ (แถบอาเซียน) จ านวน 1 คน 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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10. งบประมาณ และแหล่ง - 
11.  การรายงานผล รายงานคืบหน้าของระบบงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการของคณะพยาบาล

ศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เรื่องท่ี 2 : ด้านการวิจัย 
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA) 

1. ขาดระบบสนับสนุนให้มเีวทีวิชาการและวารสารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะยังมีไม่เพียงพอ ท าให้การน าไปใช้ประโยชน์มี
น้อย 
3. คณะฯ และสาขาวิชาขาดระบบสนับสนุนแผนงานวิจัยเป็นของสาขาวิชาหรือคณะฯ เพื่อให้
คณาจารย์ได้ท างานวิจัยร่วมกัน 
4. คณะผู้ท างานขาดหน่วยงานวิจยัที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยสนบัสนุนบุคลากรและนสิิตในการท า
วิจัย (วางแผนส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่จะเกดิขึ้นใน 

 อนาคต) 
4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และก าหนด
ทิศทางการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ 

6.คณะท างาน กรรมการฝ่ายวิจัย 
7.กระบวนการและขั้นตอน 1. ถ่ายทอดนโยบายส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพต่อบุคลากร  

2. ประชุมระดับนโยบายเพื่อวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา 
3. จัดท าแผนปฏิบตัิการท างานร่วมกัน 
4. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการท างานแก่บุคลากร  
5. ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
6. สรุปผล 

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2562-2564 
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของบุคลากรทีผ่ลิตผลงานวิจัยและนวตักรรม 
10.งบประมาณ และแหล่ง มหาวิทยาลยั 
11.การรายงานผล รายงานผลการด าเนินงานทุก 2 เดือนหรือตามระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

 
 
เรื่องท่ี 3 : การพัฒนาระบบการด าเนินงานการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล 
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA) 

- ขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งความส าคัญที่
จะน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 

- ขาดการมสี่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานท่ัวท้ังองค์กร 
- ขาดระบบการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานอย่าง  

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ได้กระบวนการและวิธีการท างานเรื่องการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 



17 
 

5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

การพัฒนากระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ การทบทวนและตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน
ในส่วนน้ี จะช่วยหนุนเสริมให้การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ได้บรรลุเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว ้

6.คณะท างาน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล                 กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ                     กรรมการ 
4. อาจารย์กัญณภัทร สมยัสงฆ์                              กรรมการ 
5. นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว                                กรรมการ 
6. นายบุญกอง ราตรีวงษ์                                    กรรมการ 
7. ว่าท่ีร้อยตรสีัมภาษณ์ จันทคน                           กรรมการ 
8. นายวชิร ขจรจิตร์จรุง                                     กรรมการ 
9. นางสาวสิรด์าภัทร สุขฉวี                                 กรรมการและเลขานุการ                                                             

7.กระบวนการและขั้นตอน 1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพด้านการจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ทบทวนการด าเนินงานท่ีผ่านมา และออกแบบกระบวนการด าเนินงานเพื่อเป้าหมายองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายเข้าใจถงึความส าคัญของการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรูแ้ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนส าคัญที่จะน า
องค์กรสู่ความเป็นเลศิ และร่วมกนัออกแบบวิธีการด าเนินงานและความร่วมมือเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนานี ้
3.มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพดา้นการจดัการความรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ติดตามผลการด าเนินงานรวมทั้งการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับหน่วยงานต่างๆ ของคณะ ระหว่างการ
ด าเนินงาน 
4.ประชุมติดตามผลการด าเนินอยา่งสม่ าเสมอทุก 2 เดือน 
5.สรุปตดิตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ ระยะที่ 1 วิเคราะหส์ถานการณ์ (Situational analysis) และทบทวนกระบวนการท างานท่ีผ่านมา 
ในประเด็น Key Process, Support Process และ Management Process  
ระยะที่ 2 วางแผนการด าเนินงานและก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน (Planning) 
ระยะที่ 3 น าแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation) 
ระยะที่ 4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation)  

9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. แผนยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 
2. ระบบ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

10.งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) จ านวนเงิน 50,000 บาท 
11.การรายงานผล -รายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานทุกรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อด าเนินการสู่ความเป็นเลิศ และคณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร ์
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เรื่องท่ี 4 : โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA)  

มีระบบการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนและกลุม่มีส่วนไดส้ว่นเสีย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
พัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตร ์

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบผลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เรยีนและกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2. สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ 

ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 
5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
การจัดระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาหลักสตูรที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียน อาจารยผ์ู้สอน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บณัฑิต 

6.คณะท างาน คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ 
7.กระบวนการและขั้นตอน 1. วางแผนการจัดการระบบการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้เรยีน อาจารยผ์ู้สอน ศิษย์เก่า 

ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑติ 
2. บัณฑิตบันทึกแบบสอบถาม online ในวันซ้อมรับปรญิญาจะท าให้ได้ข้อมูลสถานท่ีท างานของ

บัณฑิต 
3. ออกแบบประเมินความพึงพอใจ online กลุ่มผู้เรยีน อาจารยผ์ู้สอน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และ

ผู้ใช้บัณฑิต 
4. ก าหนดช่วงเวลาการประเมินความพอใจต่อหลักสตูรฯ  

1) กลุ่มผูเ้รียน อาจารยผ์ู้สอน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  
2) บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตภายหลังจากบณัฑิตปฏิบัติงานครบ 1 ปี 
3) ผู้ปกครองช้ันปีท่ี 4 ก าหนดวันประกาศส าเร็จการศึกษา 

5. วิเคราะหผ์ลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทุกปีการศึกษา และการปรับปรุงหลักสตูรเมื่อครบ 5 ปี  

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ โครงการต่อเนื่อง 3 ปี 
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้เรยีน อาจารยผ์ู้สอน ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และผู้ใช้บณัฑิต มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ≥ 3.50 

จาก 5 คะแนน และมีแนวโนม้ที่ดอีย่างต่อเนื่อง 
10.งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร ์
11.การรายงานผล กันยายน 2562 

 
เรื่องท่ี 5 : โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนิสิตพยาบาล 
 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 
3. ประเด็นจากการวเิคราะห์ องค์กร 

(SA/OA)  
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความหวังของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

4. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ นิสิตพยาบาลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้น าด้านการสร้างเสรมิสขุภาพ 
5. ความส าคญัของแผนนี้กับการ

ด าเนินการ EdPEx 
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาให้นิสิตพยาบาลมีความรอบรูด้้านสุขภาพ เป็นผู้น าด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 

6. คณะท างาน คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์
7. กระบวนการและขั้นตอน 1. จัดท าตัวช้ีวัดและประเมินระดับความรอบรูด้้านสุขภาพของนิสิตพยาบาล 

2. ก าหนดสมรรถนะความรอบรู้ด้านสุขภาพของนิสิตแต่ละชั้นป ี
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3. วางแผนการการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตร 
4. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสติพยาบาลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
5. ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนิสิตพยาบาล 

8. ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ โครงการต่อเนื่อง 3 ปี 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. นิสิตพยาบาลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดี ร้อยละ 90 ประเด็น 1) การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ 

2) การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3) การเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ดูแลสุขภาพ และ 4) การจดัการอาหารแลกเปลีย่นเพื่อสุขภาพ   

2. มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาให้นิสิตมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างน้อย 
3 รายวิชา 

10. งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณจากคณะพยาบาลศาสตร ์
11. การรายงานผล กันยายน 2562 

 
เรื่องท่ี 6 : โครงการสัมมนาบุคลากร และพัฒนาจริยธรรม 
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA)  

คณะฯ มีความเสี่ยงจากการขาดระบบควบคุมก ากับด้านคณุธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในประเด็นการเสรมิสร้างความรู้ ความตระหนักของบุคลากร  

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ/กฎหมาย ไมผ่ิดจรรยาบรรณและไม่ถูกด าเนินการทาง
วินัยและกฎหมายละเมิด  

5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 5 บุคลากร 
พัฒนาบุคลากรให้มคีุณธรรม จรรยาบรรณ  

6.คณะท างาน -คณบดี  
-รองคณบดฝี่ายบรหิารและพัฒนาคุณภาพ 
- ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
- บุคลากรสายปฏิบตัิการ ในงานบคุคลากร  

7.กระบวนการและขั้นตอน 1.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการละเมดิ กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การผิดจรรยาบรรณ  
3. จัดท าคู่มือเพื่อเผยแพร่แนวปฏบิัติที่ดีในการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการผดิ
จรรยาบรรณ  
4. บุคลากรทุกระดับลงนามรับทราบแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
และการผิดจรรยาบรรณ  
5. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเผยแพรแ่ละตดิตามผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการผิดจรรยาบรรณ  

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562  
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1. บุคลากรมีความรูเ้กี่ยวกับ กฎหมายการละเมิด กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. บุคลากรไม่ถูกร้องเรยีนด้านการละเมิดและผลประโยชน์ทับซ้อน 

10.งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ)  จ านวน 200,000 บาท 
11.การรายงานผล กันยายน 2562 
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เรื่องท่ี 7 : โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สาขา/ส านักและคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA)  

ความส าคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพและระบบงาน 

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเป็นไปในทางทิศเดียวกัน ทุกฝ่าย
ทราบว่าจะร่วมมือกันท าเรื่องอะไร กับใคร เมื่อใด 

5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
 

6.คณะท างาน -รองคณบดฝี่ายบรหิารและพัฒนาคุณภาพ 
- ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
- บุคลากรสายปฏิบตัิการ งานนโยบายและแผน  

7.กระบวนการและขั้นตอน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มย่อยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
- ปรับปรุงวางแผนยุทธศาสตร์ ใหส้อดคล้องกับการพิจารณาและวิเคราะห์คณุภาพการศึกษา 

EdPEx 
 - จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 2562 
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ การบรรลุเปา้หมายตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจ าป ี
10.งบประมาณ และแหล่ง เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 400,000 บาท 
11.การรายงานผล กันยายน 2562  

 
 เรื่องที่ 8 : โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ   
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA)  

เพื่อน าเสนอทิศทางการพัฒนาหนว่ยงานโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ )EdPEx) ขององค์กร เป็นเครือ่งมือ )Tool) ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูแ้ละความเข้าใจเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ )EdPEx) มากยิ่งข้ึน 

5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
 

6.คณะท างาน -รองคณบดฝี่ายบรหิารและพัฒนาคุณภาพ 
- ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
- บุคลากรสายปฏิบตัิการ งานนโยบายและแผน  

7.กระบวนการและขั้นตอน 1.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ )EdPEx) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อด าเนินงาน 

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2561 
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผู้บริหารและบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมมาด าเนินการเขียนผลการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ )EdPEx)ขององค์กรได ้
10.งบประมาณ และแหล่ง งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) จ านวน 200,000 บาท 
11.การรายงานผล กันยายน 2562  
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เรื่องท่ี 9 : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในองค์กร   
 
1.คณะที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร ์
2.หัวหน้าโครงการ ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี
3.ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 
(SA/OA)  

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย 

4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความปลอดภัย บุคลากรสายวิชาการสายปฏิบัติการ และ
นิสิต มีความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและมีความพร้อมหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 

5.ความส าคญัของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบตัิการ 

6.คณะท างาน ส านักนักงานคณบด ี
7.กระบวนการและขั้นตอน - วางแผนการจัดโครงการเพื่อก าหนดวันจัดกิจกรรม 

- ประสานงานกับวิทยากร และหัวข้อรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยใน
องค์กร 

8.ระยะเวลาการด าเนินการโครงการ กุมภาพันธ์ 2562 
9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คณาจารย์ บุคลากร นิสติของคณะพยาบาลศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกดิ

อัคคีภัย และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย  
10.งบประมาณ และแหล่ง เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์   จ านวน 50,000 บาท 
11.การรายงานผล กันยายน 2562 

 
แผนด าเนินงาน  
 

 
ขั้นตอนด าเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 

            

2.ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา 

            

3.รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

            

4.ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา 

            

5.รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 
เดือน 

            

6.เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

            

7.รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

            

 
 
 
 


