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ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต
พยาบาลทําหน้าที่ดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชน ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาล
ศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดจนให้บริการ
วิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและ
การ ผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 – 2562)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง ดังนี้
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ได้กําหนดไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534
โดยเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้โอนความรับผิดชอบโครงการ
จั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร์ จากสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ไปอยู่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นโครงการ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา
บุญทอง เป็นประธานฯ ได้นําเสนอหลักสูตรและปรับโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นําหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนได้ แต่เนื่องจากประเทศประสบปั ญ หาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติ
คณะรัฐ มนตรี ได้ มี น โยบายชะลอการจั ด ตั้ งหรือ เพิ่ ม หน่ วยงานใหม่ ทั้ งหมดในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ไว้ก่อน
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จํานวน 36 คน
วัน ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2543 มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ได้มี ประกาศให้โครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ครั้ ง ที่ 3/2543 เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม
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พ.ศ.2543 สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2543
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหน่ง
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7
มกราคม พ.ศ.2546
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล(ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) โดยเปิดรับนิสิตรุ่นละ 100 คน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ า พระราชทานนามอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิโรฒ ว่า “อาคารศรี
นครินทร์”
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2548 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)ภาคสมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ (ปัจจุบันปิดหลักสูตรนี้แล้ว)
วั น ที่ 6 มี น าคม พ.ศ.2550 รองศาสตรจารย์ ศ ศิ ธ ร วรรณพงษ์ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์คนที่ 2 วาระที่ 1 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันที่
8 มีนาคม 2550 และในวาระที่ 2 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 11/2554 ลงวันที่ 6
มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558 – 17 มิถุนายน 2562 ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 25/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2551 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นงานในกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ส่ ว นงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา 7
ของพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2550 และเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนกลางภายใน
มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต และคณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้ รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็ น
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สถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ดังนี้
1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการทดแทนไต (การล้างไตทาง
ช่องท้อง)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟื้นฟูวิชาการ
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT analysis) (10 กันยายน 2558)
2558)
1. จุดแข็ง (Strength) (S)
ด้านการเรียนการสอน
1. ทุกสาขาวิชามีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย
2. มีเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ทุกรายวิชามีการจัดการศึกษาที่พั ฒ นาทักษะสื่อสารสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
4. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา
1. มีระบบและกลไกที่ดีในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต
2. นิ สิ ต พยาบาลมี จิ ตอาสา เข้าร่วมกิ จกรรมของคณะฯ และมหาวิท ยาลัย อย่างเข้ ม แข็ ง และมี
ระเบียบวินัย
3. ชมรมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มศว มีการประสานงานกับคณะฯ ในการเผยแพร่ข่าวสาร
และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ด้านการวิจัย
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสามารถทางด้านการวิจัย
2. มีระบบการประกันคุณ ภาพงานวิจัย และนําผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาด้านการวิจัย
มาปรับปรุงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเป็นลําดับ
3. อาจารย์ได้รับการสนับสนุนด้านเวลาสําหรับการดําเนินงานวิจัย
4. มีนักวิจัยอาวุโสซึ่งมีประสบการณ์และผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและสาธารณสุข
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น อาทิเช่น
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางมะเร็ง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการ
ประจําปี
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกับองค์กรภายนอก เช่น ชุมชน วัด
สถานสงเคราะห์ โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา อยุธยา
3. คณาจารย์มีการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชนเข้ากับการเรียนการสอนและวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในทุก
สาขาวิชา
4. บุคลากรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เช่น โครงการวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ วันไหว้ครู วันสงกรานต์
2. มีการพัฒนาสุนทรียภาพและมิติทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้
3. คณะฯ มีการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่ตลอดจนงบประมาณในการจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
ดนตรีไทยมาสอนนิ สิ ต
4. มี ห้ อ งดนตรี ไ ทยให้ นิ สิ ต ฝึ ก ซ้ อ มและมี โ อกาสแสดงผลงานในการเล่ น ดนตรี ไ ทย
5. มี อ า จ า ร ย์ ที ่ ม ี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เชี ่ ย ว ช าญ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ แ ก่ น ิ ส ิ ต ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
การบู ร ณาการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมกั บ การเรี ย น การสอน เช่ น มี อ าจารย์ และนิ สิ ต
ที่มีความสามารถในด้านดนตรีไทย
6. มีแหล่งฝึกปฏิบัติในชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการด้านวัฒนธรรมของชุมชนกับการเรียนการ
สอนและ/หรือ บริการวิชาการ เช่ น ในวิชา พชช 262 (วิชาสร้างเสริม สุ ขภาพ) พกม. 251
วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
7. ในกิจกรรมรับนิสิตใหม่ได้มีกิจกรรมนําร่องให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องสวดมนต์ ปฏิญาณตน นั่งสมาธิ
แผ่เมตตา ทุกครั้งก่อนทํากิจกรรม
ด้านการเงินและงบประมาณ
1. มีระบบทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายได้และเงินแผ่นดิน สามารถรายงานได้และชัดเจน
2. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีความเข้มแข็ง สามารถจัดทําโครงการบริการ
วิชาการเพื่อจัดหาเงินรายได้
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
1. บุคลากรมีความสามัคคี, ทํางานเป็นทีม มีความร่วมมือสูง และมีจิตอาสา
2. ความมีชื่อเสียงของคณะพยาบาลศาสตร์ ทําให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ
3. บุคลากรให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทําให้มีความร่วมมือกันในองค์กร
ด้านการประหยัดพลังงาน
1. โครงสร้างของอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นแบบอนุรักษ์พลังงาน คือ มีความโปร่งแสงและส่งผลให้
เพิ่มแสงสว่างภายในอาคาร ทําให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ด้านการบริหารและการจัดการ
-
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ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีนโยบายการสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง
2. มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถ มีความเข้มแข็ง ตั้งใจและทํางานเป็น
ทีม
3. มีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
2. จุดอ่อน (Weakness) (W)
ด้านการเรียนการสอน
1. ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. คุณสมบัติและประสบการณ์อาจารย์ ไม่สอดคล้องกับความต้องการและเกณฑ์ของสาขาวิชา (การ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม - ประเมินตามตัวบ่งชี้ ให้คิดเป็นร้อยละ)
3. ระบบการให้บริการห้องอ่านหนังสือ (ห้องสมุด) ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และ
นิสิต
4. ระบบสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนิสิต
5. งบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีจํากัด
ด้านการวิจัย
1. อาจารย์ยังผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่เป็นชุดโครงการ
2. การผลิตผลงานวิจัยในชั้นเรียนยังมีน้อย
3. อาจารย์ส่วนใหญ่มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไม่ต่อเนือ่ ง
4. การสนับสนุนทุนวิจัยในแต่ละโครงการมีการจํากัดเกณฑ์การพิจารณาการรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย
5. มีผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติน้อย
6. การต่อยอดงานวิจัยเพื่อนํามาใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยทําเป็นหนังสือคู่มือยังมีน้อย
7. การเข้าถึงแหล่งค้นคว้าสนับสนุนข้อมูลการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไม่เอื้ออํานวย เช่น ไม่
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
8. ขาดระบบและกลไกที่เป็นช่องทางสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
9. การสนับสนุนเงินรางวัลการเผยแพร่บทความวิชาการและ Proceedings (รายงานการประชุม
วิชาการ)มีน้อยทําให้ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงาน
10. ขาดการสร้างขวัญกําลังใจตลอดจนการยกย่องอาจารย์ที่มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์
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ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
1. ขาดระบบการติดตามและการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
สังคมและนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม
2. การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกรายวิชา
3. ขาดการติดตามและนําเสนอประโยชน์และผลกระทบจากการจัดบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์
ในคณะ
4. ขาดการกํากับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณในโครงการบริการวิชาการ
5. ขาดแผนการใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
6. ขาดการทําโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับงานวิจัย
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
1. เนื่องจากนิสิตมีช่วงเวลาเรียนไม่ตรงกันส่งผลให้การรวมตัวของนิสิตในการฝึกซ้อมดนตรีไทยขาด
ความต่อเนื่อง
2. การประเมินผลโครงการ ยังไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นรูปธรรม
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงข่ายสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
2. งบประมาณมีจํากัด
3. บุ ค ลากรขาดทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ งใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ และขาดวินัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์
ด้านการเงินและงบประมาณ
1. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพ
- เงินทดรองจ่ายหมุนไม่ทัน ค่าใช้จ่ายสูง
- ระบบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ล่ า ช้ า เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล, ค่ า ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ,
ค่าตอบแทน, ค่าตอบแทนภาระงานสอน
- ไม่มีระบบตรวจสอบภายในทําให้ขาดความคล่องตัว ขาดการวางแผนและติดตามผล
2. ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนกับบุคลากรภายในองค์กร
3. ขาดการใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
1. ขาดการกําหนดเป้าหมายร่วมกับวัฒนธรรมองค์กร
2. ขาดการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ขาดการปรับปรุงทบทวนการทํางาน
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ด้านการประหยัดพลังงาน
1. บุคลากรขาดความตระหนักในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
2. การขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่ต่อเนื่อง
3. บุคลากรขาดความรู้/ทักษะการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง
4. มีการกํากับติดตามการใช้พลังงานอย่างสม่ําเสมอ
5. ขาดการรายงานค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบการใช้พลังงานอย่างครอบคลุม
ด้านการบริหารและการจัดการ
1. สัดส่วนอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาพรวมมีน้อย ได้แก่
1.1 สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ไม่มีอาจารย์สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
1.2 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กมีอาจารย์สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพียงคนเดียว
2. สัดส่วนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีน้อย เช่น สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน, สํานักเสริม
ศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
3. จํานวนอาจารย์มีน้อยไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีเพิ่มขึ้น
4. จํานวนอาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน
5. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตรงตามแผนที่กําหนดไว้
6. ขาดการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรอย่างเป็นระบบ เช่น สภาพแวดล้อมด้าน
การทํางาน การปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัย และความสะดวกใน
การเข้าที่ทํางานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างกัน ขาดการสํารวจความสุข
ในการทํางาน
7. สวัส ดิ ก ารสําหรับ บุ ค ลากรมี น้ อ ยและมี ค วามล่ าช้ า เช่น ที่ พั ก อาศั ยบุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอ, ค่ า
รักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าล่วงเวลา,
8. อัตราการลาออกของอาจารย์และบุคลากรสูง
9. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน
ต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เช่น การอบรม การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น
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3. โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) (O)
ด้านการเรียนการสอน
1. วิชาชีพพยาบาลเป็นสาขาขาดแคลนที่ยังเป็นที่ต้องการของสังคม ทําให้มคี วามต้องการในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีความต้องการในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การพยาบาลเฉพาะทาง และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
3. มีแหล่งฝึก (โรงพยาบาลและชุมชน) ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4. มีหน่วยงานรองรับเมื่อนิสิตจบการศึกษาหลากหลายทั้งรัฐและเอกชนทําให้นิสิตมีงานทําใน
1 ปีแรก ครบ 100%
5. คณะพยาบาลศาสตร์มีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ และเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย
ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา
1. มีการสร้างเครือข่ายของนิสิตระหว่างสถาบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอจากโครงการผลิตแพทย์พยาบาลเพิ่ม
ด้านการวิจัย
1. นโยบายของ สกอ. กําหนดการทําวิจัยเป็นภารกิจหลักของอาจารย์รองจากการเรียนการสอน
2. นโยบายมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยจะมีกลไกพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งทุนภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยต่อเนื่องทุกปี และภายนอก
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอจากการผลิตพยาบาลเพิ่ม
2. ชุมชนให้ความร่วมมือกับคณะในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการบริการวิชาการชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์อย่างดีโดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ทําให้มีความต้องการบริการสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น
4. ก ารเปิ ด ก ารค้ าเส รี อ าเซี่ ย น (AEC : ASEAN Economics Cooperation 2015) มี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ความต้องการการดูแลทางด้านสุขภาพและอัตรา
ความชุกของอุบัติเหตุใหม่เพิ่มขึ้น จึงทําให้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
มากขึ้น
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5. สภาการพยาบาลกําหนดให้พยาบาลวิชาชีพต้องสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี ทําให้คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีโอกาสจัดบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
6. มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความต้องการของชุมชนทําให้คณะได้ทําโครงการบริการวิชาการตรง
ตามความต้องการของชุมชน
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากการผลิตพยาบาลเพิ่มและงบประมาณจากโครงการบริการ
วิชาการ ทําให้มีงบประมาณสนับสนุนการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
2. แหล่งฝึกและชุมชนให้ความร่วมมือกับคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และการวิจัย ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เช่น งาน Grand opening )
ว่าการอําเภอองครักษ์
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน เช่น งานวันเด็ก
4. มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ทางด้านวัฒนธรรมไทย
5. มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ ในการสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น

คณะแพทยศาสตร์
ด้านการเงินและงบประมาณ
1. สาขาพยาบาลศาสตร์ยังเป็นที่สนใจ จึงมีโอกาสที่จะสร้างเงินรายได้มากขึ้น
2. วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนรัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต
3. การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้รู้จักประมาณการใช้จ่ายเงิน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
1. ค่านิยม 12 ประการที่ประกาศใช้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
2. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการแบบ Lean
3. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมทําให้เรามีโอกาสออกไปตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิดการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีของบุคลากรและนิสิต
ด้านการประหยัดพลังงาน
1. มหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับคณะฯ 50% ทุกเดือน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
ด้านการบริหารและการจัดการ
1. ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับของพื้นที่การศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง
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ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนมีการตั้งกระทรวง ICT เพื่อรับผิดชอบชัดเจน
2. วิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยได้ง่าย
3. มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ICT อย่างกว้างขวาง
4. สังคมการทํางานมีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
5. ภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวในการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
6. สกอ. ได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ICT ที่ชัดเจน
7. พรบ. การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้ ภ าครัฐจั ดหา จัดสร้าง ส่งเสริม สนั บ สนุ น
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การเงิน และการวิจัย

4. ภาวะคุกคาม (Threat) (T)
ด้านการเรียนการสอน
1. แหล่ งฝึ ก (โรงพยาบาลและชุ ม ชน) บางแห่ งอยู่ ห่ างจากคณะฯ ทํ าให้ ใช้ เวลาในการเดิ น ทาง
สิ้นเปลืองงบประมาณและยานพาหนะ ส่งผลให้นิสิตมีเวลาศึกษาค้นคว้าน้อยลงเนื่องจากมีความ
อ่อนล้าจากการเดินทาง
2. มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงกว่ามีการดึงดูดอาจารย์ที่มีประสบการณ์
3. สถาบันการศึกษาเอกชนให้ค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติสูงกว่า ทําให้มีการเรียกร้องค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้น
4. จํานวนนักศึกษาจากสถาบันอื่นเพิ่มมากขึ้น ทําให้นิสิตได้รับประสบการณ์การฝึกไม่เพียงพอ
ด้านการวิจัย
1. กระบวนการขอจริยธรรมล่าช้าส่งผลต่อการดําเนินงานวิจัย
2. อาจารย์ไม่มีเครือข่ายนักวิจัยจากภายนอก
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
1. กระบวนการเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ใช้ระยะเวลานานทําให้การบริหารจัดการทําโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้าและไม่คล่องตัว
2. มหาวิทยาลัยเปิด-ปิดภาคเรียนตาม AEC ทําให้เปิด-ปิด ภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียนที่คณะจะ
ดําเนินการจัดบริการวิชาการ
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
1. การเปิดเรียนตาม AEC ทําให้การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ช่วงเวลาไม่เหมาะสมกัน
2. การบูรณาการด้านการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
นิสิตยังไม่ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันแม่
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3. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ กิจกรรม ต้องรอกําหนดการจากโครงการบริการ
วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น การกํ า หนดรู ป แบบของงาน และการจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่
หน่วยงานย่อย
ด้านการเงินและงบประมาณ
1. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและการจัดการ
1. มีสถาบันพยาบาลเกิดขึ้นใหม่และให้ค่าตอบแทนสูง และสวัสดิการที่ดี
ด้านการประหยัดพลังงาน
1. การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ของการไฟฟ้า
2. แหล่งฝึกภาคปฏิบัติอยู่ไกลทําให้เสียค่าพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงสูง
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มหาวิทยาลัยมีการแข่งขันกันมากขึ้น
2. นโยบายรัฐมีการจํากัดกําลังคนและงบประมาณ
3. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

...........................................................................................................
ปรัชญา

(Philosophy)

ความรู้คู่คุณธรรม นําคุณภาพชีวิตสู่สังคม

ปณิธาน (Pledge)

มุ่ ง มั่ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ตทางด้ า นสุ ข ภาพที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย
และนวัตกรรม ให้บริการชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลชั้ น นํ า ในการผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ านสุ ข ภาพ ที่ มี ค วามรู้
คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับ
ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

(Mission)

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการศึกษา
3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Object)
1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดทั้งองค์ความรู้ใหม่ ในศาสตร์ทางการ
พยาบาล และการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแพร่หลาย
3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณ ภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม และบุคลากร
ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน วัฒนธรรมและศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้ วยการพั ฒ นาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์
- 13 -

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรูค้ ู่คุณธรรม
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
พัฒนาและบูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
ส่งเสริม ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

- 14 -

ตอนที่ ๒

- 15 -

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2559-2562)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ปรับปรุง มิถุนายน 2559)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- 16 -

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มคี วามรู้คู่คณ
ุ ธรรม
ตัวเลข
ตัวชี้วัดผลการ
ฐาน
2559
เป้าประสงค์
ดําเนินงานหลัก
(Baseline
Data)
60
ร้อยละของนักเรียนที่สนใจ ร้อยละ
G1.1 บัณฑิต
60
พยาบาลศาสตร์ มศว สมัครเรียนในหลักสูตรฯ
มีการผลการศึกษาเฉลี่ย
มีความรู้คู่คุณธรรม
และเป็นที่ยอมรับใน สะสมจากชั้นมัธยมปลาย
มากกว่า 3.50
ระดับชาติและ
นานาชาติ
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ําการรับ ค่าคะแนน
นิสิตเข้าศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์
ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการส่งเสริม
สมรรถนะทางด้านวิชาการ
และคุณธรรม จริยธรรม
ของนิสิตพยาบาล

50

เป้าหมาย
2560 2561 2562
60

50

70

50

80

กลยุทธ์
สร้างโอกาสในการเลือกผู้
เข้าศึกษาที่
มีคุณภาพเป็นนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
โครงการ /กิจกรรม

โครงการริเริ่ม (Initiatives)
1. Open house
2. Road show
3. กิจกรรม สานฝันสู่เส้นทางสีขาว

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์

50
ส่งเสริมสมรรถนะทางด้าน 1. กําหนดสมรรถนะด้านวิชาการและ
วิชาการ และคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรมนิสิตพยาบาลแต่ละ
จริยธรรมของนิสิต
ชั้นปี
พยาบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

2. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้
นิสิตทั้ง 4 ชั้นปี (บันไดสู่พยาบาล
วิชาชีพ)
3. สร้างเครือข่ายพยาบาล 5+
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)
4. พัฒนาภาษาอังกฤษสู่การเป็นนิสิต
พยาบาลอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิ
เทศน์

(สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ)
5. แลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ(ญี่ปุ่น
เกาหลี เวียดนาม ลาว พม่า)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิ
เทศน์

6. โครงการมอบหมวกเข็มชั้นปี/
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชั้นปี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิ
เทศน์

7. ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สตรบัณฑิต
และวิจัย
8. ปฐมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
ปลาย/2558

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
18

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ
ผ่านการขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทํา
ภายใน ๑ ปี

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)

ร้อยละ
100

ร้อยละ

100

100

เป้าหมาย
2560 2561 2562

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์

พัฒนาและส่งเสริมบัณฑิต
ให้มีผลการสอบผ่านการ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

มีการติดตามบัณฑิตที่ได้
งานทํา

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

9. ปฐมนิเทศการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
ต้น/2559

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

10. ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์
ปลาย/2558
11. ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นพยาบาลวิชาชีพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

2. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตและพิธี
ประกาศการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.วิจัยติดตามการมีงานทําและ
สมรรถนะของบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก
ร้อยละของอาจารย์ใหม่
ได้รับการปฐมนิเทศ
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ
รวมทั้งการถ่ายทอด
คุณธรรม/จริยธรรมสู่นิสิต
ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการส่งเสริม
สมรรถนะด้านวิชาการ
การถ่ายทอดความรู้
คุณธรรม/จริยธรรม
อาจารย์สู่นิสิต
ร้อยละของอาจารย์มี
สมรรถนะด้านวิชาการ
และการถ่ายทอดความรู้
คุณธรรม/จริยธรรมสู่นิสิต

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2560 2561 2562
100

100

100

กลยุทธ์
ส่งเสริมสมรรถนะด้าน
วิชาการ การถ่ายทอด
ความรู้ คุณธรรม/
จริยธรรมจากอาจารย์สู่
นิสิต

โครงการริเริ่ม (Initiatives)
๑.โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ร้อยละ

100

100

100

100

1.เสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้านการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และวิจัย

ร้อยละ

100

100

100

100

1 พัฒนาทักษะในการถ่ายทอด
คุณธรรม จริยธรรมในอาจารย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

2. เสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้าน
การวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน
การเรียนรู้อุดมศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

3. เสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ด้าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐาน และวิจัย
การเรียนรู้อุดมศึกษา
20

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

เป้าประสงค์

G 1.2 คณะฯได้รับ
การรับรองคุณภาพ
หลักสูตร (ด้านการ
ผลิตบัณฑิต) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

จํานวนหลักสูตรที่มีการ
รับรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)

จํานวน 1
หลัก
สูตร

ร้อยละของรายวิชาที่มีการ ร้อยละ
100
ดําเนินการตามเกณฑ์
มคอ.2

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

1 1 หลักสูตร พัฒนาอาจารย์ประจํา
1
1
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์
ประจําในคณะฯเพื่อ
รองรับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
100
100 100 100

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการและวิชาชีพของอาจารย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

5.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

6. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิ
เทศน์สัมพันธ์

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
งานบริการศึกษา

คณะกรรม
การบริหารหลักสูตร
พยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
2.โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สตรบัณฑิต
และวิจัย
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจําคณะฯ ในการจัดทํามคอ.
(2/3/4)
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

G1.3 ผู้ใช้บัณฑิต
ระดับความพึงพอใจของ
และผู้ใช้บริการมี
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ความพึงพอใจบัณฑิต

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)

มากกว่า
3.51

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า ติดตามประสิทธิภาพการ
3.51 3.51 3.41 3.51 ทํางานของบัณฑิต

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

3.โครงการพัฒนาทักษะในการวัดและ
ประเมินผล และการจัดทําคลังข้อสอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

4.โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานการเรียนรู้
5.โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

1. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

2. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
G1.4 การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละของรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

ร้อยละ
100

100

100

100

100

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

1. โครงการเสริมสร้างทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ในศตวรรษที่ 21

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาทักษะในการสื่อ/รูปแบบ
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

22
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

3. โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิต ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตและด้านงานวิจัย
จัดการความรู้

ร้อยละ

25

ระดับคะแนนเฉลี่ยของการ ร้อยละ
ประเมินในแต่ละรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
(พยบ 201 202)

3.51

ร้อยละของรายวิชาการ
พยาบาลที่มีการทวนสอบ
ฯทุกภาคการศึกษา

25

25

25

3.51

3.51

3.51

4.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการเขียนแผนการสอนและการ
ประเมินผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

5. กิจกรรมการปรับแผนการจัดการ
เรียนการสอนรายภาคการศึกษา เพื่อ
รองรับจํานวนนิสิตที่มากขึ้น
6. ทบทวนแผนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับจํานวน
นิสิตที่มากขึ้น
กํากับติดตามกระบวนการ 1. กิจกรรมทวนสอบรายวิชาการ
จัดการทวนสอบรายวิชา พยาบาล
การพยาบาลทุกภาค
การศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการ 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อ
ทําความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ประกันฯ
เรียนการสอนให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
รองคณบดีฝ่าวิชาการ
และวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)
ร้อยละ
3.51

ระดับคะแนนความพึง
พอใจของนิสิตต่อคุณภาพ
การสอน
ระดับการประเมินคุณภาพ ร้อยละ
การศึกษาในองค์ประกอบ
ที่ 2

3.51

เป้าหมาย
2560 2561 2562
3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาทักษะในการวัดและ
ประเมินผลและการจัดทําคลังข้อสอบ
2.โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการพยาบาล

รองคณบดีฝ่าวิชาการ
และวิจัย และคณะกรรม
การ IT
อ.ดร.วนิดา

3.โครงการพัฒนาทักษะการทําวิจัย
ทางการพยาบาลสําหรับนิสิต

ผศ.ดร.
จันทิมา

4.โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
อ.วิมลวรรณ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของนิสิตชั้นปีที่ 3
5.ศึกษาดูงานรายวิชา พจว 473

ผศ.ดร.
.เอื้อญาติ

6.พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการ
อ.ดร.สุคนธ์
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ด้านสุขภาพ
7.พัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
อ.ดร.สุคนธ์
ออกแบบบริการสุขภาพชุมชน
24
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
ฐาน
2559
(Baseline
Data)

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)
8.ส่งเสริมพัฒนาการกายจิต สังคม

G 1.5 มีโครงการ
และกิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นิสิต

โครงการพัฒนาระบบการ
จองห้องเรียนออนไลน์

ร้อยละ
80

ร้อยละของจํานวน
โครงการ/กิจกรรม จาก
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต

ด้านของ 5
การพัฒนา ด้าน
นิสิตตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน

ร้อยละของจํานวน
ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้
1
คณะฯที่จัดสรรเพื่อ
ทุนการศึกษานิสิตพยาบาล
ศาสตร์

80

1

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก
อ.กฤตยา

80

80

80

เพื่อกํากับการพัฒนาระบบ 1.พัฒนาระบบการจองห้องเรียน
การจองห้องเรียนออนไลน์ ออนไลน์

ฝ่ายโสต ฯ

5
ด้าน

5
ด้าน

5
ด้าน

เสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
และมีอัตลักษณ์นิสิต
พยาบาล

คณะกรรม
การงานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต และสโมสรนิสิต

1

1

1

2.โครงการสร้างเครือข่าย
นิสิตเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
นิสิตพยาบาล (ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน)
สนับสนุนทุนการศึกษาที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้นิสิตพยาบาล
ศาสตร์

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
ตามเกณฑ์มาตรฐานนิสิต 5 ด้าน
(วิชาการ กีฬา บําเพ็ญประโยชน์
คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒน
ธรรม)

คณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต และ
สโมสรนิสิต
1.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบําเพ็ญ
ศักยภาพนิสติ และงาน
ประโยชน์
ทุนการ
ศึกษา

25
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์

G2.1 ผลงานวิจยั
และนวัตกรรม
นําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง
G2.2 งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการมี
คุณภาพ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

ร้อยละของผลงานวิจัยผลงาน ร้อยละ 20
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์

25

25

25

25

สร้างกลไกการผลักดัน
1. โครงการสนับสนุนการผลิตผล
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัยและจัดการความรู้ที่ใช้
ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ได้จริง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

.ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ/หรือนานาชาติ

60

60

60

60

สนับสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และ
คณะกรรม
การวิจัย

60

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความพร้อมในการวิจัยและเข้าใจใน
จรรยาบรรณนักวิจัย
2.โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
3. โครงการอบรมความเข้าใจและการ
ใช้โปรแกรมตรวจสอบ Plagiarism

26
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของผลงานวิชาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

10

10

เป้าหมาย
2560 2561 2562

10

10

10

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

สนับสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความพร้อมในการวิจัย
2. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดการความรู้ โดยสร้างความ
ร่วมมือในสาขาวิชาให้อาจารย์
เสนอแนะแนวทางการเขียนบทความ
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และ
คณะกรรม
การวิจัย
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

คะแนนความสําเร็จของ การ
ดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานของระบบและ
กลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

5

5

เป้าหมาย
2560 2561 2562

5

5

5

กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผน
2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
และงานวิจัย

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

1. โครงการพัฒนาระบบเอื้ออํานวย
รองคณบดีฝ่าย
ความสะดวกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
วิชาการและวิจัย และ
โดยประสานงานและติดตามผลงาน กับ คณะกรรมการวิจัย
หน่วยงานที่ผลิตวารสารที่มีคุณภาพให้
อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่
2. โครงการสนับสนุนการเขียน
บทความภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุน
กลุ่มอาจารย์ที่มีความด้านภาษาให้
คําปรึกษาในการเขียนให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

เป้าหมาย
2560 2561 2562

กลยุทธ์

4.จํานวนเงินทุนวิจัย
อาจารย์/นักวิจัย

180,000. 180,00 180,00 180,0 180,0 พัฒนาระบบและกลไก
00
0.00 0.00 00.00 00.00 สนับสนุนการแสวงหาทุนวิจัย
จากภายในและภายนอก

5.จํานวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ที่เหมาะสมในการทํา
วิจัย

4 ชั่วโมง/
สัปดาห์

4

4

4

4

สนับสนุนภาระงานให้
สอดคล้องกับงานวิจัย

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ในการเทียบเคียง
การพัฒนากลไก และระบบสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
2.โครงการพัฒนาคลินิกนักวิจัย
3.โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
การทํางานกับหน่วยงานภายนอก
1 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
จัดสรรเวลาการผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัย

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยและ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและบูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์

G3.1 บูรณาการการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

1.ร้อยละของจํานวน
โครงการที่ส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในด้านสุขภาพ โดยมี
การต่อยอดกิจกรรม
บริการวิชาการ

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

ร้อยละ 60

60

เป้าหมาย
2560
2561

60

60

2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

60

เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน/
เครือข่าย ในการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน

จัดโครงการบริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน จํานวน 5
โครงการดังนี้
1.โครงการการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมระยะที่ 3 (พ.ศ. 25562558)
2.โครงการการพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนบึงพระอาจารย์
อย่างมีส่วนภายใต้บริบทไทยพุทธมุสลิม:ผู้สูงอายุบึงพระอาจารย์
สุขภาพดี ตามวิถีไทยพุทธ-มุสลิม
3.โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล
สุขภาพกายและจิตเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของ
ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตอําเภอ
องครักษ์อย่างมีส่วนร่วม:การดูแล

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

ผศ.ดร.ศรีสุดา

อ.ดร.ธณกมล

ผศ.ดร.วนิดา

อ.รอ.ญ.ดร.
จิรวรรณ
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

2.ร้อยละของจํานวน
โครงการที่ส่งเสริมให้
บุคลากรทางด้าน
สุขภาพ มีการพัฒนา
ความรู้

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

ร้อยละ 30

2559

40

เป้าหมาย
2560
2561

50

60

2562

60

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

จัดการโรคเรื้อรังและภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่
5.โครงการการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพและดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
พัฒนาและเสริมสร้าง 1.โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
องค์ความรู้ให้กับ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
บุคคลากรทางด้าน 2.โครงการจัดการศึกษาอบรม
สุขภาพ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรค
เบื้องต้น)
3.โครงการจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การ
บําบัดทดแทนไต (การล้างไตทาง
ช่องท้อง)
4.โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการ
เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นใน
การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
5.โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

ผศ.ดร.นัฐรัมภาพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการ และ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

เป้าหมาย
2560
2561

2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

ประจําปี ศรีนครินทรวิโรฒ วิชาการ
พยาบาล ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ครบรอบ 15 ปี
เรื่องพยาบาล
กับการพัฒนา
3. ร้อยละของจํานวน
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการ
สอน

4. ร้อยละของจํานวน
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการ

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

40

40

50

50

60

60

60

60

1.เสริมสร้างการบูร
ณาการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนกับ
พันธกิจด้านการเรียน
การสอน
2. เสริมสร้างทักษะ
สื่อสารและจิต
สาธารณะให้กับนิสิต

จัดโครงการบริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน จํานวน 1
โครงการดังนี้
1.โครงการการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมระยะที่ 3 (พ.ศ. 25562558)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการ

1.เสริมสร้างการ
บูรณาการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนกับ
พันธกิจด้านการเรียน

จัดโครงการบริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน จํานวน 4
โครงการดังนี้
1.โครงการการพัฒนาการดูแล

อ.ดร.ธนกมณ

ผศ.ดร.ศรีสุดา
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

สอนและงานวิจัย

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

เป้าหมาย
2560
2561

2562

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

การสอนและงานวิจัย
2. เสริมสร้างทักษะ
สื่อสารและจิต
สาธารณะให้กับนิสิต

ผู้สูงอายุในชุมชนบึงพระอาจารย์
อย่างมีส่วนภายใต้บริบทไทยพุทธมุสลิม:ผู้สูงอายุบึงพระอาจารย์
สุขภาพดี ตามวิถีไทยพุทธ-มุสลิม
ภายใต้บริบทไทยพุทธ-มุสลิม:
ผู้สูงอายุบึงพระอาจารย์สุขภาพดี
ตามวิถีไทยพุทธ-มุสลิม
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล
สุขภาพกายและจิตเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของ
ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตอําเภอ
องครักษ์อย่างมีส่วนร่วม:การดูแล
จัดการโรคเรื้อรังและภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่
4.โครงการการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพและดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

ผศ.ดร.วนิดา

อ.รอ.ญ.ดร.
จิรวรรณ

ผศ.ดร.นัฐรัมภาพร
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

G 4.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

1. ร้อยละของอาจารย์
บุคลากร นิสิต ที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมธรรมนุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภายใน
สถาบันและในชุมชน

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

80

80

80

2

3

2. จํานวนโครงการที่
2
ทํานุบํารุงศิลปะและ โครงการ
วัฒนธรรมที่บูรณาการ
ที่ร่วมกับการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย
2560
2561

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

2562

กลยุทธ์

80

80

1.ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน และ
ร่วมการทํากิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ
2.มีระบบกลไกและพัฒนา
ให้อาจารย์มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม

1.วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการทํานุบํารุง
2.โครงการกตัญญูกตเวทิตา สืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์
3.โครงการปลูกฝัง จิตอาสาพัฒนา
จริยธรรม
4.โครงการกตัญญูคาราวะ สืบสาน
วัฒนธรรมองค์กร ไหว้ครู
5.โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศกาลวันเด็ก
สืบสานวัฒนธรรมไทยและห่างไกลยาเสพ
ติด

4

5

ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นิสิตมีการ
บูรณาการเรียนการสอน
กับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1.โครงการกตัญญูกตเวทิตา สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
2.โครงการนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม (พชช
262 การสร้างเสริมสุขภาพ)
3. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
กายและจิตใจเด็กประถมวัยเด็ก
(พกม 353)

สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชน
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก
34

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก

3. จํานวนเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับชุมชน

4. มีการสร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระหว่างคณะใน
มหาวิทยาลัย

ตัวเลขฐาน
(Baseline
Data)

2559

จํานวน
เครือข่าย
โครงการ
ที่มีการ
สร้าง
เครือข่าย

1

จํานวน
เครือข่าย
โครงการ
ที่มีการ
สร้าง
เครือข่าย

1

เป้าหมาย
2560
2561

2

1

3

2

2562

4

3

กลยุทธ์

สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน

ส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะ

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

1. โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (พชช 262) ชุมชน
2.โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศกาลวันเด็ก
สืบสานวัฒนธรรมไทย

1. โครงการศิลปะบรรเลงร่วมกับ
คณะแพทย์

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลัก

สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน

สาขาวิชาการพยาบาล
เด็ก
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
นิสิต
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แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ปรับปรุง มิถุนายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มคี ณ
ุ ภาพและธรรมภิบาล
ตัวเลข
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั ผลการ
ฐาน 2559 2560 2561 2562
เป้าประสงค์
ดําเนินงานหลัก (Baseline
Data)
5.1 การบริหาร
จํานวนครั้งที่มีการ
ไม่น้อยกว่า 1
1
1
1
จัดการคณะฯ
รายงานผลการ
1ครั้ง/ปี
มีธรรมาภิบาล
ดําเนินงานของคณะฯ
ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่
ปรึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์
ระดับคะแนนผลการ
ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ประเมินการปฏิบัติ
คุณภาพดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความสําเร็จของ ระดับ 5
5
5
5
5
การบริหารความเสี่ยง
จํานวนของงานทีม่ ีการ
ปรับปรุงกระบวนการของ
งานบริหารจัดการแบบ
ลีน

จํานวน

1

2

3

5

กลยุทธ์
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

1. การกํากับให้มีการบริหาร
จัดการทุกภารกิจด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
2. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ทุก 6 เดือน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

3. การสํารวจประเมินการบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

จัดการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

1.โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความเสี่ยงของคณะ
พยาบาลศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการแบบลีน

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แบบลีน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
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5.2 มีระบบการ
บริหารงานการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วดั ผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
เป้าหมาย
ฐาน 2559 2560 2561 2562
(Baseline
Data)

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้
เป็นไปตามแผน

น้อยกว่า
ร้อยละ
80

80

80

80

80

มีการรายงานผลการ
ใช้จ่ายตามแผน
งบประมาณต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

ไตรมาส
(ทุก 3
เดือน)

4

4

4

4

กลยุทธ์

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารเงินงบประมาณ

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Work Flow
3.กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักบริหารจัดการ
แบบลีน

รักษาราชการแทน
ผอ.สํานักงานคณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. ติดตามกํากับการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

1. จัดทําระบบการควบคุม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ภายในด้านการใช้จ่ายเงินใน
และพัฒนาคุณภาพ
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ
2. ติดตามกํากับการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ และรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
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ตัวชี้วดั ผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
เป้าหมาย
ฐาน 2559 2560 2561 2562
(Baseline
Data)

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการจัดทํา
งบประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

คณะฯทุกไตรมาส
1จัดทํางบประมาณโดยยึดหลัก
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

2.จัดทําระบบการควบคุมภายใน
การประหยัดค่าใช้จ่ายในด้าน
การใช้พลังงาน และ การใช้
ยานพาหนะ

5.3 คณะพยาบาล
ศาสตร์เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

จํานวนโครงการ
ไม่น้อยกว่า 2
บริการวิชาการที่เป็น
2
เงินรายได้นอก
โครงการ/
งบประมาณ
ปี
จํานวนประเด็นในการ ไม่น้อยกว่า 2
จัดการความรู้ใน
2
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

3

3

3

ส่งเสริมการสร้างรายได้ 1.จัดโครงการบริการวิชาการที่
จากเงินนอกงบประมาณ เป็นเงินรายได้แบบครั้งคราว
อย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการ

2

2

2

ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง

ประธาน
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้

โครงการจัดการความรู้ตามพันธ
กิจขององค์กร
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5.4 วัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุข

5.5 อาจารย์มี
คุณภาพมาตรฐาน
ทางด้านวิชาการ

ตัวชี้วดั ผลการ
ดําเนินงานหลัก

ตัวเลข
เป้าหมาย
ฐาน 2559 2560 2561 2562
(Baseline
Data)

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

ร้อยละบุคลากรได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร
ร้อยละของคะแนน
ความพึงพอใจใน
ระดับดี ของบุคลากร
ต่อสภาพการ
ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อมของคณะฯ

ร้อยละ
100

100

100 100

100

เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี โครงการจัดอบรมวัฒนธรรม
ขององค์กร
องค์กร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

ร้อยละ
100

100

100 100

100

การสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพการทํางาน
และสิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

-ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5

5

10

10

เพิ่มประสิทธิภาพการ
สรรหาและพัฒนา
อาจารย์ให้มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก

จัดทําแผนอัตรากําลังสายวิชา
การจําแนกตามสาขาวิชา
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ตัวชี้วดั ผลการ
ดําเนินงานหลัก
-ร้อยละของการรับ
อาจารย์ใหม่ทมี่ ี
คุณวุฒิปริญญาเอก

-ร้อยละของอาจารย์
ประจํามีตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

5.6 บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการ

-ร้อยละของบุคลากร
ทีมีคะแนนการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับดี

ตัวเลข
เป้าหมาย
ฐาน 2559 2560 2561 2562
(Baseline
Data)
ร้อยละ 10 15 20 20
10

ร้อยละ

75

5

75

5

80

5

80

10

90

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปริญญาเอกให้เป็นไปตามแผน และพัฒนาคุณภาพ
อัตรากําลังที่ได้รับการจัดสรร
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ปริญญาเอก
การสํารวจความพร้อมใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ การสํารวจความพร้อมในการเข้า
ตําแหน่งทางวิชาการ
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ

เสริมสร้างให้บคุ ลากรมี
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะด้านการ
บริหาร และสมรรถนะ

จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์
ที่มีความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่
อาจารย์เกี่ยวกับระบบและกลไก
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
การจัดสรรงบประมาณการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พัฒนาบุคคลากรตามระบบ
และพัฒนาคุณภาพ
สมรรถนะ
ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก
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ตัวชี้วดั ผลการ
ดําเนินงานหลัก

5.7 สร้างคณะพยาบาล ร้อยละชองค่าใช้จ่ายของ
ศาสตร์สีเขียว (Green
การใช้พลังงานไฟฟ้า
Faculty of Nursing)
ลดลง

จํานวนกิจกรรมปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมคณะฯ

ตัวเลข
เป้าหมาย
ฐาน 2559 2560 2561 2562
(Baseline
Data)

ร้อยละ 5/
ต่อปี

อย่าน้อย 1
กิจกรรม/ปี

5

1

5

1

5

1

5

1

กลยุทธ์

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

เฉพาะตําแหน่งงาน

2) สมรรถนะบริหาร
3) สมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน่งงาน

สร้างจิตสํานึกและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ให้มีการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและน้ํามัน
ยานพาหนะ

สร้างแนวทางและกําหนดมาตรการ
ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ
น้ํามันยานพาหนะ

สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปรับสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
และลดมลพิษจากขยะมูล
ฝอย

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณบดี

สื่อสาร รณรงค์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันยานพาหนะ
โครงการปลูกผักพื้นบ้านปลอด
สารพิษ
กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
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5.8 มีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย และเข้าถึงได้
ง่าย

ตัวชี้วดั ผลการ
ดําเนินงานหลัก
มีฐานข้อมูลที่ครบตาม
ภารกิจหลักของคณะฯ
จํานวน Wireless
access point

ตัวเลข
เป้าหมาย
ฐาน 2559 2560 2561 2562
(Baseline
Data)
7 ภารกิจ

จุด

2

4

5

7

6

6

6

6

กลยุทธ์
พัฒนาระบบเครือข่าย การ
สื่อสารและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการริเริ่ม (Initiatives)

ผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั หลัก

2.โครงการพัฒนาทรัพยากร ระบบ คณะกรรมการ
เครือข่ายและการสื่อสาร กิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.จัดทําแผนงบประมาณในการ
ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประชุมวางแผนการจัดทําโครงการ
5. สํารวจคุณภาพของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจหลัก
ของคณะส่งข้อมูลที่ update ทุก 3
เดือน
7.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล ทุก 3
เดือน
8.ประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของคณะฯ
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ภาคผนวก
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หมายเหตุ

ก. ผลการวิเคราะห์สภาวะสิ่งแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้จาก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕62) แลแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 ณ โรงแรม
ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ข. จัดประชาพิจารณ์ในโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.(พ.ศ.
๒๕๕9-๒๕62) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2558 ณ อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (โดยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน)

ฐ

