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บทนํา : โครงร่างองค์กร 
1. ลักษณะองค์กร: ลักษณะที�สาํคัญขององค์กรคืออะไร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) ผลิตภัณฑ์  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื�อวันที� 27 กันยายน 2549 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรับ
นกัศึกษาในภาคเรียนที� 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2549 อนุมตัิโครงการจดัตั 1ง
วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ สภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา และให้ความเห็นชอบหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2550 วิทยาลยั
พยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เป็นสถาบนัการศกึษาที�การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยดําเนินเริ�มเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 เป็นปีแรก โดยมีนกัศึกษาพยาบาลรุ่นแรก
สําเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2553 
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  
มีวิสยัทศัน์ : เป็นสถาบนัการศกึษาที�บริหารจดัการการศกึษา และการผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสขุภาพให้
มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล และมีคณุธรรม 
พนัธกิจของวิทยาลยัฯ มีดงันี 1 
2.1 พฒันาการจดัการศกึษาด้านการผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสขุภาพให้มีคณุภาพ 
2.2 วิจยัและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสขุภาพ 
2.3 ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสขุภาพแก่ชมุชนและสงัคม เพื�อพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนและ
สงัคม 
2.4 อนรัุกษ์ สง่เสริม พฒันาและทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม 
2.5 บริหารจดัการองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร บคุลากรของวิทยาลยัฯแบง่เป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 55 คน และ
บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ จํานวน 11 คน สามารถแยกตามวฒุิการศกึษาได้ดงันี 1 

วฒุิการศกึษา บคุลากรสายวิชาการ บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 

ปริญญาตรี - 7 

ปริญญาโท 47 4 

ปริญญาเอก 8 - 

รวม 55 11 
โดยบคุลากรของวิทยาลยัฯจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกนัสงัคม รวมทั 1งกองทนุสํารองเลี 1ยงชีพ รวมทั 1งสิทธิ
ประโยชน์จากมหาวิทยาลยัอื�นๆ เชน่ โบนสัประจําปี การตรวจสขุภาพ เป็นต้น  
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(4) สินทรัพย์ วิทยาลยัฯตั 1งอยู่ ณ ชั 1น 3 อาคาร 37 ประกอบด้วยห้องทํางานของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที� ที�มี
พื 1นที�ใช้สอยตามข้อบงัคบัฯจากสภาการพยาบาล ห้องเรียนประจําของนกัศึกษาแต่ละชั 1นปี โดยจดัหาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื�องฉายภาพ เครื�องขยายเสียง เป็นต้น รวมทั 1งสื�อการสอนต่างๆอาทิ 
หุ่นจําลองต่างๆ อุปกรณ์เครื�องมือแพทย์ ไว้ให้บริการมีห้องปฏิบตัิการทางการพยาบาล ห้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอีกด้วย 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ วิทยาลยัฯอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา โดยมีการ
ดําเนินงานระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม ISO 14001 ด้วย รวมทั 1งข้อบงัคบัจากสภาการพยาบาลที�เป็นองค์กร
วิชาชีพที�เกี�ยวข้อง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร  

 
 

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สําหรับวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพเป็นสถาบนัที�จดัการเรียนการสอน 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีคณะกรรมการอํานวยการฯกํากบัการดําเนินงานของวิทยาลยัฯ ซึ�งวิทยาลยัฯ
ดําเนินงานตามพนัธกิจหลกั 4 ด้านได้แก่ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม การทํานุ
บํารุงศลิปะและวฒันธรรม  
ด้านการจดัการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2556 มีจํานวนนกัศกึษาพยาบาล 4 ชั 1นปี รวมทั 1งสิ 1น 476 คน ปัจจบุนัมี
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังมีการสนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจยัหรือผลงานวิชาการอย่างตอ่เนื�อง รวมทั 1งดําเนินโครงการบริการวิชาการ ดําเนินการโดยอาจารย์
และนักศึกษา ให้บริการส่งเสริมสุขภาพต่างๆตามชุมชน โดยมีสํารวจความต้องการของชุมชน เพื�อให้ดําเนิน
กิจกรรมตรงตามความต้องการของประชาชนในชมุชนหรือองค์กรตา่งๆ นอกจากนี 1ยงัมีการส่งเสริมและทํานบํุารุง
ศิลปะและวฒันธรรมอย่างตอ่เนื�อง เช่น การจดัพิธีมอบหมวกและเข็มเครื�องหมาย ถือเป็นวฒันธรรมขององค์กร
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วิชาชีพการพยาบาล ผู้ปกครองสามารถมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บตุรหลานได้อยา่งภาคภมูิใจ 
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนกัศกึษาพยาบาลจะต้องมีการประสาน
ขอความร่วมมือจากแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ ซึ�งมีความหลากหลายทั 1งสงักดัภาครัฐ และภาคเอกชน  อีกทั 1งยงัได้รับ
ความร่วมมือทางวิชาการจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน),โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชั�นแนล อีก
ด้วย ทําให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ที�หลากหลายในสถานการณ์จริง  
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2. สภาวการณ์ขององค์กร:  สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
(1) ลําดับในการแข่งขัน ปัจจบุนัมีสถาบนัการศกึษา หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตเพิ�มขึ 1น ทําให้พบปัญหา
แหลง่ฝึกปฏิบตัทีิ�รองรับอยา่งจํากดั ทําให้ต้องมีการวางแผนการจดัตารางการฝึกปฏิบตัิให้เหมาะสมมากที�สดุ เพื�อ
ประโยชน์ของนักศึกษา  สําหรับนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยฯจะมีความโดดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เนื�องจากมีโครงการ English Camp จดัให้นกัศกึษาทกุปีอยา่งตอ่เนื�อง 
(2) การเปลี�ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน เนื�องจากในปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ�งอาชีพ
พยาบาลเป็น1ในอาชีพที�มีการเปิดเสรีด้วย ดงันั 1นจะต้องมีการพฒันาศกัยภาพของภาษาองักฤษสําหรับนกัศกึษา
ให้สามารถสื�อสารได้ดี รวมทั 1งจําเป็นต้องเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมของประเทศอาเซียนเพิ�มเติม ทําให้มีโอกาส
ในการร่วมมือทางวิชาการเพิ�มมากขึ 1นในการศกึษาดงูาน และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งประเทศมากยิ�งขึ 1น  
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ สถาบนัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตที�ได้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาล 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
วิทยาลยัฯเน้นในการให้ความสําคญัของการใช้ภาษาองักฤษทางการพยาบาลในการสื�อสารแก่นกัศกึษา โดยถือ
เป็นจุดเด่นของสถาบนัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ซึ�งนกัศึกษาของวิทยาลยัฯจะได้รับโอกาสใน
การใช้ภาษาองักฤษกบัชาวตา่งชาติ ในการเข้าร่วมโครงการ English Camp ตลอดระยะ4ปีที�ของหลกัสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ถือเป็นความได้เปรียบของนักศึกษาของวิทยาลัยฯ นอกจากนี 1วิทยาลัยฯเปิดโอกาสให้
อาจารย์ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก ทั 1งในและนอกประเทศ อีกทั 1งการสนบัสนนุให้บคุลากรมีการพฒันาตนเอง
ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สัมมนา อบรมในหัวข้อต่างๆที�น่าสนใจอย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงการมี
ประสบการณ์ในการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างๆ ทั 1งในรูปแบบของงานวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม การ
ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม นอกเหนือจากการเรียนการสอนในแหลง่ฝึกปฏิบตัติา่งๆด้วย 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการ 
วิทยาลยัฯดําเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และมีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการประจําปี (กพร.) 
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และการรับรองสถาบนัจากสภาการพยาบาล ในส่วนของการรายงานผลการ
ปฏิบตัิราชการ และการประกันคณุภาพการศึกษาภายในนั 1น ต้องมีการดําเนินงานเป็นประจําทกุปี มีการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน อย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งจะได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และนําไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังให้
ความสําคญักับการจดัการความรู้ หรือ KM โดยมีการจดัตั 1งกลุ่มการจดัการความรู้ภายในวิทยาลยัฯ เพื�อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ 1น และร่วมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทั 1งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นระบบที�ช่วยให้เกิด
นวตักรรมทางความคดิใหม่ๆ เพิ�มมากขึ 1น 
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หมวด 1 การนําองค์กร 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง: ผู้นําระดับสูงนําองค์กรอย่างไร 
ก.วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
ผู้บริหารของวิทยาลยัฯได้กําหนดวิสยัทศัน์ และถ่ายทอดให้แก่บคุลากรภายในวิทยาลยัฯในหลากหลายช่องทางไม่
ว่าจะเป็นการประชมุบคุลากร การใช้สื�อประชาสมัพนัธ์ทั 1งทางติดประกาศ เว็บไซต์ เป็นต้น ซึ�งผลผลิตที�แสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนของการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ คือการมีบณัฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตที�สําเร็จการศกึษาได้รับการยอมรับ บณัฑิตประกอบอาชีพภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (ไม่นบัศกึษาตอ่)
ทั 1งสงักดัภาครัฐ และภาคเอกชน  
(2) การส่งเสริมการประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและมีจริยธรรม  
ผู้บริหารของวิทยาลยัฯ ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร และระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆที�เกี�ยวข้อง  และเน้น
ยํ 1าอย่างสมํ�าเสมอให้บุคลากรของวิทยาลยัฯปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอย่างที�ดี  ระลึกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ การมี
บคุลิกภาพที�ดีที�เหมาะสมตามกาลเทศะ  รวมทั 1งมีนโยบายเน้นการปลกูฝังและสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรมให้กบั
นกัศกึษาพยาบาล 
(3) การสร้างองค์กรที�ยั�งยืน  
ผู้บริหารของวิทยาลยัฯเน้นการมีสว่นร่วมของบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิ�งการทํางานเป็นทีม ทําให้เกิดบรรยากาศ
ที�ดีในการทํางานร่วมกนัระหว่างบคุลากร อีกทั 1งเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความคิดเห็นในเรื�องตา่งๆ นอกจากนี 1
วิทยาลยัฯยงัได้จดักิจกรรม/โครงการที�พฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเนื�องให้แก่อาจารย์
และนกัศกึษา เพื�อการผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที�มีคณุภาพ รวมทั 1งสนบัสนนุให้มีการบรูณาการงานวิจยั 
การบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน เพื�อเพิ�มประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา และสร้าง
สมัพนัธภาพที�ดีระหว่างอาจารย์ นกัศึกษาและชุมชน ซึ�งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย ซึ�งบุคลากรจะได้รับ
การพฒันาตนเองในทุกๆด้านที�จําเป็นและเหมาะสมตามความสามารถ ประสบการณ์ และความต้องการเรียนรู้
ของแตล่ะบคุคลด้วย 
ข.การสื�อสารและผลการดาํเนินการขององค์กร 
(1) การสื�อสาร  
วิทยาลยัฯมีการสื�อสารในหลายชอ่งทางภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจดัประชมุบคุลากร ลายลกัษณ์อกัษร ด้วย
วาจา ทางสื�อออนไลน์ต่างๆ ตามเทคโนโลยีที�ทนัสมยั โดยเปิดช่องทางการการแสดงความคิดเห็นให้กบับคุลากร
อย่างเต็มที� สามารถซักถามข้อสงสัยได้ตามกาลเทศะ ใช้หลกัการของประชาธิปไตยในการสรุปประเด็นสําคญั
ร่วมกนั  
(2) การทาํให้เกิดการปฏิบัตกิารอย่างจริงจัง  
ด้วยวิทยาลยัฯเป็นหน่วยงานที�มีการจดัการเรียนการสอน วตัถปุระสงค์หลกัในการดําเนินงานจึงมุ่งเน้นที�การผลิต
บณัฑิตที�มีคณุภาพ ดงันั 1นเพื�อให้การดําเนินงานเกิดการปฏิบตัิการอย่างจริงจงั จึงมีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบใน
การดแูลตวัชี 1วดัตา่งๆที�เกี�ยวข้องทั 1งผลการปฏิบตัิราชการประจําปี ,การประกนัคณุภาพการศกึษา และการรับรอง
สถาบนัจากสภาการพยาบาล เพื�อให้บรรลเุป้าหมายที�วางไว้ โดยผลที�ได้จากการประเมินทั 1งข้อเสนอแนะและสิ�งที�
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ควรพฒันาจากการประเมินตา่งๆจะนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานในปีถดัไป ซึ�งบคุลากรของวิทยาลยัฯให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานให้สามารถบรรลเุป้าหมายเป็นอยา่งดี  
 

1.2 การกํากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง: องค์กรดําเนินการอย่างไรในการ
กาํกับดูแลองค์กร และทาํให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
ก.การกาํกับดูแลองค์กร 
(1) ระบบการกาํกับดูแลองค์กร  
วิทยาลยัฯมีคณะกรรมการอํานวยการฯทําหน้าที�กํากบัดแูลองค์กร โดยจะการประชมุคณะกรรมการอํานวยการฯ
อย่างน้อย 2 ครั 1ง/ปี  ซึ�งคณะกรรมการฯจะประกอบผู้ตรงคณุวุฒิทั 1งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั สามารถ
ตรวจสอบได้ สําหรับการดูแลในด้านงบประมาณและการเงิน วิทยาลัยฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัทําหน้าที�ตรวจสอบงานการเงิน และสํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ  
(2) การประเมินผลการดาํเนินการ  
วิทยาลัยฯมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที�ในการประเมินผลการดําเนินการของผู้ บริหาร สําหรับการกําหนด
ค่าตอบแทนต่างๆจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการฯของวิทยาลัย สําหรับผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯที�นํามาใช้ในการทบทวนเพื�อพัฒนาและปรับปรุงต่อไปพิจารณาจากรายงานผลการ
ปฏิบตัิราชการประจําปี,รายงานการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน และผลการรับรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล โดยจะนําข้อเสนอแนะตา่งๆมาใช้วางแผนดําเนินการเพื�อพฒันาและปรับปรุงตอ่ไป 
ข.การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ วิทยาลัยฯดําเนินการตามระเบียบ ข้อบงัคบัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และการใช้จ่ายงบประมาณดําเนินตามระเบียบกระทรวงการคลงั ซึ�งได้ทําการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั�นคงของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื�อง ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิวิทยาลยัฯใช้ระบบ ISO 14001 ในการจดัการด้านทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม เน้นการอนรัุกษ์
การใช้พลงังานในอาคาร สถานที� นอกจากนี 1ยงัมีการจดัทําแผนความเสี�ยงประจําปีอีกด้วย 
 (2) การประพฤตปิฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม  
วิทยาลยัฯส่งเสริมให้บุคลากร และนกัศึกษาเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล เพราะเป็นวิชาชีพที�เกี�ยวข้องกบัชีวิตของผู้ ป่วย ซึ�งเป็นหวัใจสําคญัของวิชาชีพการพยาบาลอยา่งยิ�ง 
ค.ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที�สาํคัญ 
(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง  
วิทยาลยัฯมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมอย่างตอ่เนื�อง โดยมีการสํารวจความต้องการของ
ชมุชน เพื�อตอบสนองความต้องการที�แท้จริง โดยจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพตา่งๆที�หลากหลายตาม
กลุม่เป้าหมาย เพื�อให้ประชาชนสามารถนําความรู้และคําแนะนําที�ได้รับไปใช้ในการดแูลสขุภาพของตนเองอย่าง
ยั�งยืน ร่วมทั 1งสามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ อื�นได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านสขุภาพให้แก่ชมุชน 
(2) การสนับสนุนชุมชน วิทยาลยัฯให้การบริการวิชาการกบัประชาชนโดยรอบเขตดสุิตและใกล้เคียง นอกจากนี 1
ยงัให้บริการวิชาการ ณ ตําบลบางนางลี� อําเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซึ�งมหาวิทยาลยักําลงัดําเนินงาน
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ก่อสร้างวิทยาเขตที�จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีสถาบนัวิจยัและพฒันาทําหน้าที�สํารวจความต้องการของชุมชน 
และมีการจําแนกตามประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัในด้านตา่งๆ ซึ�งวิทยาลยัฯได้ใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมบริการ
วิชาการ ร่วมกบัการประชมุกบัตวัแทนของชมุชน หรือผู้ นําชมุชน อสส. เป็นต้น ซึ�งได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี  
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2.1 การจัดทาํกลยุทธ์: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทาํกลยุทธ์ 
ก.การจัดทาํกลยุทธ์ 
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯได้ประชุมร่วมกันเพื�อวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื�อ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการอํานวยการฯเพื�อรับรอง รวมทั 1งเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั โดยมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทั 1ง 9 องค์ประกอบ และผลการปฏิบัติราชการประจําปีตามยุทธศาสตร์รวม 8 
ยทุธศาสตร์  โดยนําจดุแข็ง จดุออ่น และข้อเสนอแนะหรือจดุที�ควรพฒันา นํามาเป็นข้อมลูสําหรับการวางแผนการ
ปฏิบตัิราชการในปีถดัไป นอกจากนี 1ต้องวางแผนให้ครบพนัธกิจของมหาวิทยาลยัทั 1ง 4 ด้าน โดยมีการดําเนินงาน
วางแผนระยะสั 1น 1 ปี ได้แก่ แผนการปฏิบตัริาชการประจําปี และแผนระยะยาว 4 ปี ได้แก่ แผนยทุธศาสตร์ระยะ 4 
ปีของวิทยาลยัฯ 
(2) การวิเคราะห์และกาํหนดกลยุทธ์  
วิทยาลยัฯมีการนําผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนปฏิบตัิงานในปีถัดไป 
ซึ�งมีการนําจดุแข็ง จดุที�ควรพฒันาปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนจดักิจกรรม/โครงการ เพื�อให้มีการพฒันาศกัยภาพ
ของวิทยาลยัฯ อีกทั 1งมีการปรับตวัให้ทนัสมยัตอ่สถานการณ์ตา่งๆในปัจจบุนั อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั 1งจากดําเนินงานตามเกณฑ์การรับรองสถาบนัการศกึษา สภาการพยาบาล นอกจากนี 1ยงั
เน้นพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรและนกัศกึษาเพื�อให้เป็นที�ยอมรับด้านการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตตอ่ไป จากการดําเนินงานที�ผา่นมาบณัฑิตที�สําเร็จการศกึษา ประสบความสําเร็จเป็นอย่าง
ดีทั 1งจากผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ การมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากสําเร็จการศกึษา มีโอกาสได้
ทํางานในหนว่ยงานทั 1งภาครัฐ และภาคเอกชน บณัฑิตได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของกพร. เป็นต้น 
ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที�สาํคัญ  
วิทยาลยัฯกําหนดกลยทุธ์ตามพนัธกิจทั 1ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรรม โดยเป้าหมายคือ คุณภาพของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศกึษาได้รับการยอมรับ 
(2) การพจิารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
วตัถุประสงค์หลักของวิทยาลัยฯคือการผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที�มีคุณภาพ มีความสามารถในด้าน
ทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ�งในการดําเนินงานที�ผ่านมานักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์ในแหล่งฝึกปฏิบัติที�
หลากหลาย มีการร่วมบริการวิชาการในชุมชนต่างๆ ทําให้นกัศึกษามีความพร้อมในการปฏิบตัิงานจริง บณัฑิต
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี 1วิทยาลัยฯได้ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ ที�มี
คณุธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื�อดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสร้างความโดดเด่นของบัณฑิต ด้วยการเพิ�มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดย
นกัศกึษาจะได้เข้าร่วมโครงการ English Camp อยา่งน้อยปีละ 1 ครั 1งตอ่ปี จนสําเร็จการศกึษา ซึ�งทําให้นกัศกึษา
มีความกล้าในการใช้ภาษาองักฤษ เป็นการเพิ�มคณุคา่ในบณัฑิตที�สําเร็จการศกึษา นอกจากนี 1วิทยาลยัฯยงัได้จดั
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กิจกรรม/โครงการที�เอื 1อตอ่ลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค์ อาทิเช่น การพฒันาบคุลิกภาพ การเสริมสร้างภาวะผู้ นํา 
เป็นต้น 
 
2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัต:ิ องค์กรนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตอิย่างไร 
ก.การจัดทาํแผนปฏิบัตกิารและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ
(1) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ หลงัจากที�วิทยาลยัฯได้รับนโยบายและวาระประจําปีจากสภามหาวิทยาลยั จะ
นํามาเป็นร่างและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะ
ผู้บริหารวิทยาลยัฯ สําหรับแผนกลยทุธ์ระยะยาว 4 ปี มีแนวทางในการดําเนินงานเช่นเดียวกัน โดยเน้นตามพนัธ
กิจหลกั 4 ด้านได้แก่ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และการทํานบํุารุงศิลปะและ
วฒันธรรม และแผนปฏิบตัิราชการประจําปีจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการฯ และสภา
มหาวิทยาลยั 
(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการ จะใช้วิธีการประชุมเพื�อรับทราบ
แนวทาง การชี 1แจงวาระประจําปีที�มีความสําคัญแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ และผ่านการกระจายตัวชี 1วัดสู่
รายบคุคล โดยมีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานตามตวัชี 1วดั เพื�อให้บรรลตุามเป้าประสงค์ และมีการ
รายงานผลการปฏิบตัิราชการแตล่ะเดือน เพื�อให้มีการตรวจสอบและติดตาม รวมทั 1งการกระตุ้น ผลกัดนัให้มีผล
การดําเนินงานที�ดีขึ 1นจากหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ 
(3) การจัดสรรทรัพยากร  วิทยาลยัฯมีการจดัทําแผนการใช้เงินงบประมาณประจําปี โดยมีการประมาณการ
รายรับและรายจ่าย นอกจากนี 1ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการก็ได้มีการระบุจํานวนเงินงบประมาณที�ใช้ใน
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ�งจะต้องมีการตรวจสอบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั 1งราย
เดือน และรายไตรมาส ตอ่มหาวิทยาลยั 
(4) แผนด้านบุคลากร มีการวางกรอบอัตรากําลัง และระบุความต้องการบุคลากรในแผนพัฒนาบุคลากร 
นอกจากนี 1วิทยาลยัฯได้สนบัสนนุให้บคุลากรมีการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาตนเอง โดยการจดัโครงการ/
อบรมทั 1งภายในวิทยาลยัฯ และภายนอกอย่างตอ่เนื�อง สมํ�าเสมอ นอกจากนี 1วิทยาลยัฯมีการจดัสรรงบประมาณ
เพื�อเป็นทนุสนบัสนนุการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอกของอาจารย์ ทั 1งในและตา่งประเทศด้วย  
(5) ตัววัดผลการดําเนินการ แผนปฏิบตัิราชการประจําปีของวิทยาลยัฯ มีความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของ
วิทยาลัย โดยมีการกําหนดตวัชี 1วัดตามยุทธศาสตร์ที�เกี�ยวข้องกับหน่วยงาน มีการระบุเกณฑ์การให้คะแนนที�
ชดัเจน และมีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบแตล่ะตวัชี 1วดั ซี�งต้องมีการรายงานผลการปฏิบตัิราชการฯตามรอบเดือน 
และนําเสนอเข้าสูค่ณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามไตรมาสตอ่ไป 
(6) การปรับเปลี�ยนแผนปฏิบัติการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี�ยนและนําแผนปฏิบตัิการไปปฏิบตัิ
อยา่งรวดเร็วในกรณีที�สถานการณ์บงัคบั 
กรณีมีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี�ยนแผนปฏิบตัิราชการ หรือมีสถานการณ์บงัคบั สามารถปฏิบตัิได้ โดยต้อง
ขอรับการอนมุตักิารอธิการบดี 
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ข.การคาดการณ์ผลการดาํเนินการ 
เนื�องจากมีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบตัิราชการเป็นรายเดือน ดงันั 1นมีสามารถคาดการณ์
หรือประเมินผลการดําเนินการตามแตล่ะตวัชี 1วดัได้ และสามารถผลกัดนัหรือกระตุ้นในตวัชี 1วดัที�ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ เมื�อพบวา่ผลการดําเนินงานยงัไมมี่ความคืบหน้า หรือมีความก้าวหน้าน้อย 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้า 
ก.การรับฟังลูกค้า 
(1) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน วิทยาลยัฯให้ความสําคญัในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนกัศึกษา 
สําหรับด้านการจดัการเรียนการสอนนั 1นจะมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผ่านสารสนเทศของกองบริการ
การศึกษา ซึ�งอาจารย์สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจดัการเรียนการสอนได้ต่อไป 
นอกจากนี 1ยงัมีการเปิดโอกาสทางสื�อสงัคมออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม facebook หรือ Line ของ
อาจารย์แตล่ะท่าน หรือสามารถตั 1งกลุ่มผ่านสื�อสงัคมออนไลน์เพื�อใช้ในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในด้านการ
เรียนการสอน ทําให้นกัศกึษาและอาจารย์มีความใกล้ชิดมากขึ 1น และได้ข้อมลูที�เป็นปัจจบุนั 
(2) การรับฟังลูกค้าในอนาคต วิทยาลยัฯมีการสอบถามความคิดเห็นจากบณัฑิตที�สําเร็จการศกึษาถึงความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีการจัดทําแบบสอบถามให้กับ
นกัศกึษาปัจจบุนั เนื�องจากการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล
จากสภาการพยาบาล ซึ�งมีเครือข่ายร่วมกัน จึงมีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี�ยนข้อมูลระหว่างแต่ละ
สถาบนั รวมทั 1งการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารที�เป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอน 
ข.การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน วิทยาลัยฯมีกิจกรรมที�เชื�อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี�และรุ่นน้องทั 1ง
กิจกรรมการรับน้อง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบายศรีสูข่วญั พิธีมอบหมวกและเข็มเครื�องหมาย พิธีแสดงความยินดี
และมอบเข็มสําเร็จการศกึษา ซึ�งเป็นกิจกรรมีร่วมกนัของรุ่นพี�และรุ่นน้อง นอกจากนี 1กิจกรรมตา่งๆก็เปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่าสามารถร่วมกิจกรรมได้ และนักศึกษาเองก็มีการสร้างความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างรุ่นพี� รุ่นน้อง โดยใช้
สารสนเทศสื�อสงัคมออนไลน์เพื�อนําเสนอรูปกิจกรรมตา่งๆ แนะนํานกัศกึษาพยาบาลรุ่นพี� รุ่นน้อง ทั 1งศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบนั ทําให้นักศึกษามีความผูกพันกัน ในอนาคตจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าบนสารสนเทศของ
เว็บไซต์วิทยาลยัฯเพิ�มเตมิด้วย 
(2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง วิทยาลยัฯเป็นหนว่ยงานการจดัการเรียนการสอน ดงันั 1นผลลพัธ์ที�เป็น
ตวัชี 1บง่ผลิตภณัฑ์ได้ดีก็คือคณุภาพของบณัฑิต โดยพิจารณาจากการที�บณัฑิตมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ปี (ไม่
นบัรวมการศึกษาต่อ) ได้รับการยอมรับทั 1งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บณัฑิตที�สําเร็จการศึกษาไปได้รับ
เงินเดือนสงูกว่าเกณฑ์ที�ทางกพ.กําหนด ซึ�งถือว่าเป็นระดบัที�น่าพึงพอใจอย่างมากเมื�อเทียบกับหน่วยงานจดัการ
เรียนการสอนสาขาตา่งๆ 
(3) ความไม่พงึพอใจ ในการจดักิจกรรม/โครงการให้แก่นกัศกึษา วิทยาลยัฯจะมีการประเมินผลการจดักิจกรรม/
โครงการ และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆที�ได้รับไปปรับปรุงในการจดักิจกรรม/โครงการครั 1งต่อไป 
นอกจากนี 1ยงัเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดงความคดิเห็นและสร้างสรรค์ตลอดเวลา 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื�อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ 
ก.ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า 
(1) ผลิตภัณฑ์ วิทยาลยัฯได้ทําวิจยัเพื�อศกึษาความคาดหวงัของนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ ตอ่การ
จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยนําผลการวิจยัไปใช้ประกอบการวางแผนรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา มีความหลากหลาย รวมทั 1งมีการ
จดักิจกรรมเพื�อสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาเพื�อให้ตรงตามลกัษณะของบณัฑิตที�พงึประสงค์ 
(2) การสนับสนุนลูกค้า ปัจจบุนันี 1มีการอํานวยความสะดวกในการใช้สารสนเทศสําหรับนกัศกึษาและอาจารย์
มากยิ�งขึ 1น เชน่ การลงทะเบียนเรียน การแสดงผลการเรียน การประเมินผลการเรียนการสอน อีกทั 1งมีการปรับปรุง
เว็บไซต์ของทั 1งมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัฯ นอกจากนี 1ยงัสนบัสนนุการเรียนผ่านระบบ e-learning ซึ�งกําหนดให้
อาจารย์แต่ละคนมีเว็บไซต์ส่วนบุคคล เพื�ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน และเพิ�มความหลากหลาย 
สําหรับรูปแบบและกลไกการสื�อสารกับนกัศกึษาจะมีหลายช่องทางทั 1งการประชาสมัพนัธ์ผ่านป้ายประกาศ การ
มอบหมายหวัหน้าชั 1น การแจ้งอาจารย์ที�ปรึกษา และการปฐมนิเทศนกัศกึษา  นอกจากนี 1มีการสนบัสนนุอปุกรณ์ที�
ใช้ในการเรียนการสอนทั 1งห้องปฏิบตักิาร หุน่ แบบจําลอง อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกด้วย 
(3) การจาํแนกลูกค้า  
วิทยาลยัฯดําเนินการจดัการเรียนการสอน 1 หลกัสตูร ได้แก่หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(4) การใช้ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้า  
วิทยาลัยฯกําหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที�ปรึกษา ซึ�งจะให้การดูแลให้คําแนะนํา เป็นที�ปรึกษาให้แก่
นกัศกึษา รวมทั 1งการมีประวตัขิองนกัศกึษา ที�อยูต่ดิตอ่สําหรับผู้ปกครอง 
ข.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(1) การจัดการความสัมพันธ์  
 วิทยาลยัฯดําเนินการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ตั 1งแตปี่การศกึษา 2550 จนถึงปัจจบุนั 
ซึ�งเริ�มเป็นที�รู้จกัมากขึ 1น หลงัจากที�มีบณัฑิตสําเร็จการศกึษา และจากการที�ศิษย์ปัจจบุนัมีการแนะนําวิทยาลยัฯให้
เป็นที�รู้จกั โดยแนะแนวกับนกัเรียนชั 1นมธัยมศกึษาตอนปลาย นอกจากนี 1วิทยาลยัฯยงัได้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ภายนอก ในการให้บริการด้านสขุภาพ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ตอ่ชมุชน จงึเป็นที�รู้จกัมากขึ 1น  
(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน วิทยาลยัฯมีการเปิดกว้างในการรับข้อร้องเรียนต่างๆ นกัศึกษาสามารถเสนอ
เรื�องร้องเรียนต่างๆได้ และข้อร้องเรียนจะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยวิทยาลยัฯยินดีที�จะรับฟังข้อเสนอแนะ
ตา่งๆของนกัศกึษา ผู้ปกครอง และดําเนินการจดัการข้อร้องเรียนอย่างสมเหตสุมผล เพื�อให้เกิดความพึงพอใจทั 1ง
สองฝ่ายร่วมกนั 
 

  



15 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาํเนินการขององค์กร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
วัด วิเคราะห์ และนํามาปรับปรุงผลการดาํเนินการขององค์กร 
ก.การวัดผลการดาํเนินการ 
(1) ตัววัดผลการดาํเนินการ วิทยาลยัฯมีคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ซึ�งมีตวัชี 1วดัของหน่วยงานตามยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีการรายงานผลปฏิบตัิราชการทุกเดือน ทําให้สามารถมองภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลยัฯได้ และสามารถติดตาม ผลกัดนัความก้าวหน้าแต่ละตวัชี 1วดัได้ชดัเจน โดยเทียบกบัค่า
เป้าหมาย สําหรับตวัวัดด้านการเงินนั 1น จะมีตวัชี 1วัดที�ใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี โดย
ระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส ซึ�งมีสารสนเทศที�เกี�ยวข้องคือระบบ ERP และ
ระบบ E-monitoring and evaluation performance system for SSRU  
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ระบบ E-monitoring and evaluation performance system for SSRU นั 1นสามารถที�จะเลือกแสดงผลการ
ดําเนินการของคณะและหน่วยงานอื�นๆภายในมหาวิทยาลยั ดงันั 1นจึงสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลยัได้ สําหรับการสร้างนวตักรรมจะเน้นสําหรับการจดัการเรียนการสอน โดยมี
การนําสารสนเทศเข้ามาใช้และกระตุ้นให้นกัศกึษาร่วมกับอาจารย์ในการคิดนวตักรรมใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ที�ใช้ใน
การออกกําลังกายสําหรับผู้ สูงอายุในชุมชน เป็นต้น ซึ�งวิทยาลัยฯยังขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ  
(3) ข้อมูลลูกค้า วิทยาลยัฯนําผลการประเมินทั 1งจากระบบสารสนเทศตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็น CHE QA ระบบ ERP 
ระบบ E-monitoring and evaluation performance system for SSRU มาใช้ในการวางแผนการปฏิบตัิงาน
เพื�อใช้ในการพฒันาองค์กรในปีถดัไป โดยดจูากผลการดําเนินงาน ซึ�งที�ผ่านมาพบว่าควรพฒันาในด้านงานวิจยั 
และการพฒันาบคุลากรให้มีตําแหนง่ทางวิชาการมากขึ 1น ในการจดัการเรียนการสอนอาจารย์จะเน้นให้นกัศกึษามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนําเสนอผลงาน โดยหลังเสร็จภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการประเมินผล
อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ซึ�งอาจารย์จะทราบผลการประเมิน และนําไปปรับปรุงในการจดัการเรียนการ
สอนตอ่ไป นอกจากนี 1อาจมีการร่วมแลกเปลี�ยนระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาในขณะที�มีการเรียนการสอน  
(4) ความคล่องตัวของการวัดผล การวดัผลภายใต้ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั มีความครอบคลมุทกุพนัธกิจ 
และตวัชี 1วดัต่างๆสามารถยืดหยุ่นได้ต่อความเปลี�ยนแปลงทั 1งภายในและภายนอก ซึ�งการวดัผลมีทั 1งรูปแบบเชิง
ปริมาณและคณุภาพ ดงันั 1นจงึสามารถที�จะปรับหรือเปลี�ยนแปลงระดบัการให้คะแนนตามสถานการณ์ได้ 
ข.การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาํเนินการ 
วิทยาลยัฯมีการประชมุบคุลากรเพื�อชี 1แจงผลการดําเนินงานของวิทยาลยัฯ รวมทั 1งข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุง 
โดยนํามาใช้ทบทวนการดําเนินงานผ่านการประชุมกรรมการผู้บริหารของวิทยาลยัฯ เพื�อวางแผนในการจดัทํา
แผนปฏิบตัิราชการในปีถดัไป พิจารณาตามแตล่ะยุทธศาสตร์ซึ�งครอบคลุมทั 1งความสามารถในเชิงแข่งขนั ความ
มั�นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ โดยจุดที�ควรพัฒนาจะถูกผลักดนัและวางแผนระยะยาว
เพื�อให้มีผลดําเนินการที�บรรลตุามคา่เป้าหมาย 
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ค.การปรับปรุงผลการดาํเนินการ 
(1) การแลกเปลี�ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที� เป็นเลิศ สําหรับผลการดําเนินการที�ได้รับข้อเสนอแนะ หรือมีข้อควร
พัฒนาเพิ�มเติมนั 1น วิทยาลัยฯได้ส่งตวัแทนของบุคลากรทั 1งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าไปศึกษาดูงานนอก
สถานที� โดยปี 2556นี 1ได้ศกึษาดงูานที�คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก และสํานกัวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในหลากหลายหวัข้อ ทั 1งด้าน
การจดัทําแผนปฏิบตัริาชการประจําปี การประกนัคณุภาพ การวิจยั และนําประสบการณ์ตา่งๆที�ได้รับมาถ่ายทอด
ให้แก่บุคลากรในวิทยาลยัฯ และนํามาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและสภาพการณ์ของหน่วยงาน ทั 1งในด้านการ
จดัการเรียนการสอน ด้านการประกนัคณุภาพ ด้านการวิจยั  
 (2) ผลการดําเนินการในอนาคต วิทยาลยัฯมีการประมาณการจํานวนรับนกัศึกษาแต่ละปี ทั 1งนี 1เกี�ยวข้องกับ
การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ นอกจากนี 1วิทยาลยัฯยังมีการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล เพื�อเป็นการให้บริการวิชาการและสนบัสนุนการสร้างบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ�งเป็นสาขาที�มีความขาด
แคลน สําหรับการแข่งขันด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปัจจุบันมี
สถาบนัการศึกษาที�เปิดสอนเพิ�มมากขึ 1น ดงันั 1นวิทยาลัยฯต้องสร้างหลกัสูตรให้มีความโดดเด่น โดยเน้นการใช้
ภาษาองักฤษให้แก่นกัศึกษา และเร่งพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ เพื�อให้บคุลากรมีศกัยภาพและพฒันาองค์กรให้มีชื�อเสียง เป็นที�ยอมรับใน
ระดบัสากล นอกจากนี 1ยงัพฒันาให้มีความร่วมมือกบัตา่งประเทศ ทั 1งการศกึษาดงูาน หรือแลกเปลี�ยนนกัศกึษาใน
อนาคต 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื�องและนวัตกรรม จากผลการประเมินทั 1งจากการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
,ผลการรายงานการปฏิบตัิราชการประจําปี ซึ�งได้แสดงผลแยกตามองค์ประกอบและยุทธศาสตร์ ทําให้สามารถ
มองภาพรวมของผลการดําเนินการได้เป็นอย่างดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ�งจุดที�ควรพัฒนาหรือควร
ปรับปรุงนั 1น การนํามาจัดลําดับความสําคัญจะมองวิธีการดําเนินงานแก้ไขทั 1งในระยะสั 1นและระยะยาว 
ตวัอยา่งเชน่ แผนการพฒันาคณุวฒุิและตําแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ จะต้องมีการพฒันาควบคู่
ไปกับการพฒันาผลงานวิจยั ซึ�งวิทยาลยัฯจะมีการกําหนดเกณฑ์สําหรับผู้ ที�มีคณุสมบตัิลาศึกษาต่อได้ จากอายุ
การทํางาน สาขาที�ศึกษาต่อ เป็นต้น หรือใช้ผลงานวิจยัเป็นส่วนหนึ�งในการพิจารณาการประเมินผลรายบุคคล
ประจําปี เป็นการกระตุ้นและผลกัดนัให้เกิดการพฒันาตอ่ไป   นอกจากนี 1จดุแข็งที�สามารถนําไปพฒันาตอ่ยอดได้ 
ก็จะได้รับการสนบัสนุนต่อยอดให้เกิดนวตักรรมได้ในอนาคต เช่น การต่อยอดกิจกรรม/โครงการของนกัศึกษา ที�
สามารถนําไปพฒันาหรือสร้างนวตักรรมใหม่ทางการพยาบาลได้ ผลการทบทวนการดําเนินงานจะสะท้อนมาเป็น
แผนการปฏิบตัิราชการในปีถัดไปของวิทยาลยัฯ และจะเข้าสู่ระบบของการถ่ายทอดทําความเข้าใจกับบุคคลที�
เกี�ยวข้อง และสามารถนําไปปฏิบตัไิด้อยา่งสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สารสนเทศ ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก.การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
(1) คุณลักษณะ  
วิทยาลยัฯใช้ระบบสารสนเทศที�มหาวิทยาลยัเป็นผู้ ดําเนินการจดัการระบบ ซึ�งมีทั 1งการใช้อินเตอร์เน็ต ระบบที�สร้าง
มาเพื�อใช้การตดัสินใจ ทั 1งด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน รวมทั 1งระบบการให้บริการทางออนไลน์ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ�งจะมีการป้องกันทั 1งการลงชื�อก่อนเข้าใช้งาน การได้รับอนุญาตเพื�อใช้งาน 
สําหรับภาพรวมของมหาวิทยาลยัจะมีศนูย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าที�ดแูลระบบสารสนเทศ 
โดยข้อมลูเผยแพร่มีความเป็นปัจจบุนั ถกูต้องและเชื�อถือได้ 
(2) ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน นอกจากเว็บไซต์ของวิทยาลยัฯ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัที�ให้
ข้อมลูแก่บคุลากรและนกัศกึษาแล้ว บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้ค้นหาข้อมูลได้เช่นกนั นอกจากนี 1สําหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ยังมีระบบ e-office ใช้ในการส่งเอกสารระหว่างบุคคล หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั มีระบบงานสารบรรณ เป็นการอํานวยความสะดวก และรับสง่เอกสารได้อยา่งคลอ่งตวั รวดเร็วยิ�งขึ 1น 
(3) การจัดการความรู้  
วิทยาลยัฯมีการใช้การจดัการความรู้เป็นเครื�องมือชนิดหนึ�งในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบคุลากรภายใน
วิทยาลยัฯ ซึ�งหวัข้อที�เลือกเป็นองค์ความรู้มีทั 1งเกี�ยวกับการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการให้บริการ ซึ�ง
เกี�ยวข้องกับอาจารย์ นกัศึกษา ประชาชนที�รับบริการ โดยมีการแบ่งปันแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลยัฯ และ
เข้าร่วมสรรหา Best Practice ในระดบัมหาวิทยาลยั ซึ�งวิทยาลยัฯประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี โดยมีการพฒันา
ตอ่ยอดหวัข้อการจดัการความรู้ โดยเฉพาะ “กลุ่มครูสีฟ้า” ที�เป็นกลุ่มการจดัการความรู้ที�มีชื�อเสียงของวิทยาลยัฯ 
เป็นกลุ่มความรู้แรกของวิทยาลยัฯที�ได้รับรางวลัแบบอย่างที�ดีมาโดยตลอด 3 ปีซ้อน ซึ�งเน้นการจดัการเรียนการ
สอนในกลุม่วิชาการพยาบาลอนามยัชมุชน โดยให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในการดําเนินการ แตนํ่ารูปแบบการจดัการ
ความรู้มาสร้างเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างนกัศกึษาที�ฝึกปฏิบตัิในชุมชนที�แตกตา่งกนั ถือเป็นกลุ่มการจดัการ
ความรู้ที�มีความเข้มแข็งของวิทยาลัยฯ ร่วมทั 1งกลุ่มการจัดการความรู้อื�นๆที�เริ�มพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื�อง
เชน่กนั 
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ข.การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานที�รับผิดชอบดแูลเกี�ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ ศนูย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในการจดัซื 1อจดัจ้างครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้อง
ปฏิบตัิตามระเบียบที�กําหนด คณุสมบตัิและคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ทั 1งนี 1แหล่งที�มาสามารถตรวจสอบได้ มี
ความน่าเชื�อถือและปลอดภัย โดยการลงซอฟต์แวร์จะต้องมีลิขสิทธิQถูกต้อง และใช้งานง่าย ไม่ใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที�มีความซบัซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือมีคูมื่อประกอบเล็กน้อย 
(2) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน โปรแกรมตา่งๆ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ทั�วทุก
แห่งที�สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เพื�อแค่ต้องมีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ จึงพร้อมใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่
ต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ กรณีเหตฉุุกเฉินอื�นๆ เช่น ไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าตก มหาวิทยาลัยได้เตรียมระบบไฟฟ้า
สํารองไว้ ซึ�งทําให้สามารถใช้งานได้หากมีความจําเป็น 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที�มีประสิทธิผลและ
เกื Cอหนุนบุคลากร 
ก.ขีดความสามารถและอัตรากาํลังบุคลากร 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง วิทยาลยัฯมีเกณฑ์ในการประเมินความต้องการของบคุลากรโดยยึดตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลยั ร่วมกบัพนัธกิจหลกั 4 ด้าน รวมทั 1งTORที�ได้มอบหมายให้แตล่ะบคุคล โดยมีแนวทางใน
การพิจารณาอัตรากําลังบุคลากรโดยเทียบสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการตามสัดส่วนเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล ด้วยวิทยาลยัฯเปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ที�กํากบัดแูลโดยองค์กรวิชาชีพ ซึ�ง
มีเกณฑ์บงัคบัเกี�ยวกับทกัษะ สมรรถนะของบุคลากรกําหนดไว้ รวมทั 1งสดัส่วนระหว่างอาจารย์ : นกัศึกษาอย่าง
ชดัเจน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะพิจารณาโดยใช้หลกัการตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและTORที�
ได้รับมอบหมาย สําหรับกรอบอตัรากําลงัจะพิจารณาจากการขยายงาน ซึ�งต้องอาศยับคุลากรสนบัสนุนวิชาการ
เพิ�มขึ 1น เชน่ ทาง IT เป็นต้น 
(2) บุคลากรใหม่ วิทยาลยัฯปฏิบตัิตามระเบียบการจ้างพนักงานใหม่ โดยมีการกําลงัคณุสมบตัิของผู้สมคัรไว้ 
และประกาศผ่านสื�อต่างๆของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ ซี�งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยมีการสอบทั 1ง
ข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ซึ�งมีคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก บุคลากรของวิทยาลัยฯ
สามารถสะท้อนความต้องการของนกัศกึษา ได้จากการเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
อีกทั 1งประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยงัมีการบริการวิชาการในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ�ง
สามารถสะท้อนความคดิเห็นของประชาชนตอ่ความต้องการในด้านตา่งๆที�ต้องการให้วิทยาลยัฯสามารถให้บริการ
ได้ ซึ�งเกี�ยวกบัการให้บริการด้านสขุภาพเป็นหลกั 
(3) การทาํงานให้บรรลุผล  
วิทยาลัยฯมีการวางโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยมีการกระจายอํานาจให้แก่รองผู้ อํานวยการฯ สําหรับ
เจ้าหน้าที�สนบัสนุนวิชาการ จะมีหวัหน้าสํานกังาน เป็นผู้ กํากับดแูล โดยมีการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปี 
เพื�อให้มีทิศทางในการดําเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจดัประชุมบุคลากรเพื�อรับทราบร่วมกัน มีการ
มอบหมายผู้ รับผิดชอบตวัชี 1วดั เพื�อเป็นผู้ผลกัดนัให้แตล่ะตวัชี 1วดับรรลตุามเป้าหมาย ซึ�งวิทยาลยัฯเน้นการปฏิบตัิ
ให้ได้ตามพนัธกิจ 4 ด้าน ในแตล่ะปีคา่เป้าหมายของตวัชี 1วดัต่างๆจะมีความท้าทายเพิ�มขึ 1น โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานในปีที�ผา่นมา  
(4) การจัดการการเปลี�ยนแปลงด้านบุคลากร บุคลากรของวิทยาลยัฯจะได้รับการพฒันาทกัษะที�จําเป็นและ
สําคญัอย่างตอ่เนื�องตามแผนพฒันาบคุลากร รวมทั 1งการวางแผนอตัรากําลงับคุลากรไว้ ซึ�งจะระบตํุาแหน่ง วฒุิ-
สาขาที�ต้องการ โดยการบริหารงานทรัพยากรบคุคลจะมีทั 1งการฝึกอบรมในหวัข้อที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานที�จดั
ขึ 1นทั 1งภายในและภายนอกวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั เน้นให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ซึ�งกนัและกนั เนื�องจาก
บุคลากรจะได้พบกับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาล และองค์กรที�แตกต่างกัน จึงเกิดความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก นอกจากนี 1ได้จดัสวสัดิการให้แก่บคุลากร การอํานวยความสะดวกด้านทรัพยากรตา่งๆ 
การเน้นให้เกิดความสามคัคีและการทํางานเป็นทีมร่วมหน่วยงาน การเตรียมการและบริหารบุคลากรกรณีที�อยู่
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ในช่วงที�มีการเพิ�มจํานวนบุคลากรนั 1น จะอาศยัระบบพี�เลี 1ยง คอยดูแลและเรียนรู้การทํางานคู่ขนานไปกับการ
อบรมพฒันาทกัษะอื�นๆที�จําเป็นเพิ�มเติม นอกจากนี 1ใช้วิธีการจดัสรรบุคลากรให้เหมาะสม ปรับเปลี�ยนบทบาท
รับผิดชอบในการปฏิบตังิานให้เหมาะสม 
ข.บรรยากาศการทาํงานของบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมการทํางาน วิทยาลัยฯได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้ดีเป็นลําดบั มีการ
จดัสรรพื 1นที�การทํางานของบคุลากรให้เหมาะสม การจดัสรรทรัพยากรที�เอื 1ออํานวยความสะดวกตา่ง อาทิเช่น โต๊ะ
ทํางาน เครื�องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น มีการจดัสวสัดิการประกันอุบตัิเหต ุ การติดตั 1งกล้องวงจรปิด การป้องกัน
อัคคีภัย นอกจากนี 1มีการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีสุนทรียภาพ เพื�อให้เกิดความผ่อนคลายระหว่าง
ปฏิบตัิงาน ซึ�งจะมีการประเมินผลความพึงพอใจของคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตัริาชการประจําปี 
(2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์ วิทยาลัยฯมีนโยบายจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  โดยบุคลากรจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทั 1งประกันสังคม กองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ 
นอกจากนี 1ยงัได้รับโบนสัประจําปี และมีสิทธิในการได้รับการสนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อ การทําวิจัย 
โครงการบริการวิชาการ และอื�นๆ เป็นต้น 
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพื�อให้บรรลุ
ความสาํเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
ก.ผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
(1) องค์ประกอบของความผูกพัน มหาวิทยาลยัมีนโยบายพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสงู มีคณุภาพชีวิตที�ดี
และมีความผาสกุเป็นองค์กรที�มีสขุภาวะที�ดี ทั 1งนี 1โดยการสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพ ขีด
ความสามารถให้มีสมรรถนะที�เหมาะสมตามความต้องการของมหาวิทยาลัย เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงใน
อนาคต และมีการปรับปรุงโครงสร้างพื 1นฐาน การบริหารจดัการพื 1นที� ปรับภูมิทศัน์ สถาปัตยกรรมและสิ�งแวดล้อม
ที�เอื 1อต่อคุณภาพชีวิตที�ดีของประชาคม โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อแผนสร้าง
ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ความผาสุกและผูกพันของ
บคุลากรที�มีตอ่มหาวิทยาลยั ความพงึพอใจของคณุภาพชีวิตของบคุลากร 
(2) วัฒนธรรมองค์กร  
วิทยาลยัได้เสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์กรในเรื�องของการมีระบบอาวโุส ความเอื 1ออาทรและคณุธรรม การเอา
ใจใสแ่ละให้ความสําคญัแก่นกัศกึษา บคุลากร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การยึดมั�นความโปร่งใสและธรรมมาภิบาล 
ซึ�งได้สื�อสารให้แก่บคุลากรในวิทยาลยัฯ เป็นที�ยอมรับและร่วมกนัให้เกิดเป็นวฒันธรรมที�ดี 
(3) การจัดการผลการปฏิบัตงิาน  
วิทยาลัยฯให้การสนับสนุนบุคลากรที�มีการทํางานที�มีผลการดําเนินงานที�ดี โดยได้รับการยกย่องชมเชย การ
พิจารณาผลการปฏิบตักิาร สําหรับการบริหารคา่ตอบแทนจะเป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบฯของมหาวิทยาลยั ซึ�ง
วิทยาลยัฯมีความยินดีที�จะสนบัสนนุให้บคุลากรสร้างชื�อเสียงให้กบัวิทยาลยัฯ 
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ข.การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
(1) การประเมินความผูกพัน บุคลากรมีความผกูพนักัน จากการร่วมงานอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยั มีการร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบตัิงาน มีการสร้างกิจกรรม/โครงการตา่งๆ ทําให้เกิดความผูกพนัระหว่างบคุลากร โดยตวัที�วดั
การประเมินความผกูพนัและความพงึพอใจของบคุลากรนอกจากเชิงปริมาณคือการใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ
วดัแล้ว ยงัพิจารณาจากการสงัเกตการณ์ และประเมินจากจํานวนข้อร้องทกุข์ได้ด้วย 
(2) ความเชื�อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการ สําหรับผลการประเมินความผกูพนั จะสามารถนํามาเชื�อมโยง
ในการปรับปรุงแผนการพฒันาบคุลากรได้ รวมทั 1งนําข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้อง
ตามความถนดัของแตล่ะบคุคล เพื�อให้องค์กรมีศกัยภาพในการพฒันาที�ดียิ�งขึ 1น 
ค.การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา 
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
การพฒันาบคุลากรจะมีแผนการพฒันาบคุลากร โดยยดึการพฒันาบคุลากรให้ครบตามพนัธกิจหลกัทั 1ง 4 ด้าน แต่
จะเน้นในการเสริมสร้างการผลิตบณัฑิต การจดัการเรียนการสอน ซึ�งถือเป็นสมรรถนะหลกัของวิทยาลยัฯ ความท้า
ทายจะวดัจากผลลพัธ์ของบณัฑิตที�สําเร็จการศึกษา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ทั 1งนี 1บุคลากรของ
วิทยาลยัฯจะต้องดําเนินงานอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย  
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พฒันา สามารถวดัได้จากผลลพัธ์นั�นก็คือคณุภาพของบณัฑิต ที�มีการสํารวจและประเมินคณุภาพของบณัฑิตจาก
ผู้ ใช้บณัฑิตหรือนายจ้าง นอกจากนี 1จะวดัได้จากผลงานวิจยัหรือผลงานบริการวิชาการ โดยกรณีของผลงานวิจยั
จะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีการนําผลของงานวิจยันําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอก รวมทั 1งการนํา
องค์ความรู้ที�ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์กบัหนว่ยงานภายนอกเชน่กนั 
(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน วิทยาลยัฯผลกัดนัให้อาจารย์ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก หรือทําผลงาน
ทางวิชาการเพื�อยื�นขอรับตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีการส่งเสริมสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่ทั 1งในและตา่งประเทศ 
รวมทั 1งการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เร่งทําผลงานทางวิชาการ สําหรับการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งทางการ
บริหารนั 1น ได้มีการส่งเสริมบุคลากรที�มีความสามารถ มีความเหมาะสมทั 1งคณุวฒุิ วยัวุฒิ และผลการปฏิบตัิงาน
ได้รับการถ่ายทอด และเรียนรู้งานทางด้านการบริหาร เพื�อเป็นบคุลากรที�ขบัเคลื�อนองค์กรในอนาคตตอ่ไป 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัตกิาร 
6.1 ระบบงาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงาน 
ก. การออกแบบระบบงาน 
(1) แนวคิดในการออกแบบ  
ระบบที� วิทยาลัยฯนํามาใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงาน สามารถมองเป็นระบบใหญ่ 
ประกอบด้วยการเตรียมการ (input) การดําเนินงาน (process) การรายงาน (output) และOutcome ตามระบบ
และกลไกในการประกนัคณุภาพ โดยขั 1นตอนการดําเนินงานจะใช้วงจรคณุภาพ (PDCA) ได้แก่ 1. การวางแผน
ปฏิบตังิาน (P) 2. การปฏิบตัติามแผน (D) 3. การตรวจสอบประเมินผล (C) 4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
(A)  แสดงเป็นแผนภาพได้ดงันี 1 

 

 
ทั 1งนี 1ในการรายงานจะแสดงในรูปแบบของรายงานการประเมินตนเองประจําปี (SAR) และรายงานผลการ
ดําเนินการปฏิบตัริาชการประจําปี เพื�อให้คณะกรรมการฯตรวจประเมินและยืนยนัผลการดําเนินงาน 
(2) ข้อกาํหนดของระบบงาน สําหรับข้อกําหนดของระบบงานได้แก่เกณฑ์ที�ใช้ในการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน ที�ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลกั และ 1องค์ประกอบตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่  
องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์และแผนการดําเนินการ  
องค์ประกอบที� 2 การเรียนการสสอน 
องค์ประกอบที� 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต นกัศกึษา 
องค์ประกอบที� 4 การวิจยั 
องค์ประกอบที� 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
องค์ประกอบที� 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
องค์ประกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ 
องค์ประกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
องค์ประกอบที� 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3 ดี” 
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นอกจากนี 1ยงัมีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปี ซึ�งจะมีตวัชี 1วดัที�เกี�ยวข้อง
กบัวิทยาลยัฯตามยทุธศาสตร์ทั 1ง 8 ยทุธศาสตร์ สําหรับปีงบประมาณ 2556 นี 1 มีจํานวนตวัชี 1วดัที�ทําคํารับรองการ
ปฏิบตัิราชการเป็นจํานวนตวัชี 1วัดหลัก 48 ตวัชี 1วัด (นับตวัชี 1วัดย่อยเป็น 52 ตัวชี 1วัด) นอกจากนี 1วิทยาลัยฯต้อง
ดําเนินงานตามเกณฑ์การรับรองสถาบนัการศึกษาของสภาการพยาบาล ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือเกณฑ์
สําคญัและเกณฑ์ทั�วไป 
ข.การจัดการระบบงาน 
(1) การนําระบบงานไปปฏิบัติ จากระบบที�นํามาใช้ในการดําเนินงาน มีการกําหนดและมอบหมายผู้ รับผิดชอบ
ในการเก็บข้อมลูและรายงานผลตามตวัชี 1วดัที�ได้รับมอบหมาย นอกจากนี 1จะเน้นตามวงจรคณุภาพในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ โดยจะต้องมีการนําผลการประเมินหลงัจากเสร็จสิ 1นกิจกรรม/โครงการมาใช้ปรับปรุงในการ
ดําเนินกิจกรรมครั 1งตอ่ไป รวมไปถึงกิจกรรมของนกัศึกษาด้วย นอกจากนี 1มีการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในประจําปี ซึ�งคณะกรรมการฯจะมีการให้ข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในจดุที�ควรปรับปรุงหรือพฒันางาน ซึ�ง
วิทยาลยัฯจะนํามาใช้ประกอบในการวางแผนการดําเนินเพื�อพฒันาในปีถดัไป 

(2) การควบคุมต้นทุน วิทยาลัยฯมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกรอบเดือน ทุกไตรมาส เพื�อ
ตรวจสอบการผลดําเนินงานใช้จา่ยด้านงบประมาณเทียบกบัแผนการใช้งบประมาณตอ่หน่วยงานที�รับผิดชอบและ
ตรวจสอบด้านการเ งินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใช้จ่ายจะปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั และดําเนินการจดัซื 1อจดัจ้างครุภณัฑ์ภายใต้วงเงินงบประมาณที�กําหนดไว้  
ค.การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
วิทยาลยัฯมีแผนการซ้อมการเกิดอคัคีภยั มีการติดตั 1งอปุกรณ์ดบัเพลิง และป้ายการทางออกหนีไปไว้ นอกจากนี 1มี
การติดตั 1งกล้องวงจรปิด เพื�อตรวจสอบความผิดปกติ นอกจากนี 1มีแผนการรองรับกรณีที�เกิดเหตขุึ 1นแล้ว อาทิ การ
ปรับตารางการเรียนการสอน การสํารองข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 

6.2 กระบวนการทํางาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการ
ทาํงานที�สาํคัญ 
ก.การออกแบบกระบวนการทาํงาน 
(1) แนวคิดในการออกแบบ  
การวางแผนการปฏิบตัิราชการประจําปี โดยการกําหนดกิจกรรม/โครงการสําคญัที�จําเป็นต้องปฏิบตัิ แยกตาม
ยทุธศาสตร์ เพื�อให้เกิดผลการดําเนินงานครบถ้วนทุกพนัธกิจ โดยเน้นภารกิจที�เกี�ยวข้องกับการจดัการเรียนการ
สอน และการผลิตบณัฑิตเป็นหลกั ซึ�งมีการระบรุะยะเวลาหรือชว่งเวลาที�จะดําเนินงานกิจกรรม/โครงการไว้ พร้อม
ทั 1งงบประมาณที�ใช้ในการดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณากบัวาระประจําปีของมหาวิทยาลยัด้วย 
(2) ข้อกาํหนดของกระบวนการทาํงาน ในการจดัทําแผนการปฏิบตัิราชการประจําปีนั 1น จะวางแผนโดยยึดตาม
พนัธกิจหลักของวิทยาลัยฯ,ยุทธศาสตร์และวาระประจําปีมหาวิทยาลัยร่วมกัน กระบวนการที�สําคญัที�สุดของ
วิทยาลยัฯได้แก่ การจดัการเรียนการสอน หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ซึ�งข้อกําหนดที�สําคญัของการจดัการ
เรียนการสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทางจากสภาการพยาบาลกําหนด และจากสกอ. ซึ�งจะต้องดําเนินงานให้
เป็นไปตามหลกัสตูรที�ได้รับจากอนมุตั ิ
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ข.การจัดการกระบวนการทาํงาน 
(1) การนํากระบวนการทํางานที�สําคัญไปปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯคือการผลิตบณัฑิตด้านการ
พยาบาลที�มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ เป็นผู้ ที�มีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื�อดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สงัคมและประเทศชาติ โดยมีการส่งเสริมและสนบัสนนุการวิจยั การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านการพยาบาล การจดับริการวิชาการให้แก่ชมุชนและสงัคม ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน
การพยาบาล รวมทั 1งการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมเป็นกิจกรรมรอง ซึ�งวิทยาลยัฯมีเกณฑ์การรับรองสถาบนัจาก
สภาการพยาบาล ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา คํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปีของวิทยาลยัฯเป็น
ตัวชี 1วัดที�คอยควบคุมการดําเนินงานให้ครบทุกด้านและมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จากนั 1น
คณะกรรมการฯยงัยืนยนัผลการดําเนินงานพร้อมทั 1งให้ข้อเสนอแนะ ซึ�งวิทยาลยัฯจะนําผลการประเมินที�ได้มาใช้
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลยัฯตอ่ไป 

(2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการหว่งโซ่อปุทาน องค์กรมั�นใจได้อย่างไรว่าผู้ส่ง
มอบที�องค์กรเลือกมีคณุสมบตัิและพร้อมที�จะช่วยยกระดบัผลการดําเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของ
ลูกค้า องค์กรประเมินผลการดําเนินการของผู้ ส่งมอบอย่างไร และดําเนินการอย่างไรกับผู้ ส่งมอบที�มีผลการ
ดําเนินการที�ไมดี่ 
วิทยาลยัฯมีการพฒันาและเพิ�มประสิทธิของอาจารย์ผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นการจดัอบรมสมัมนา การส่งเข้าร่วมการ
ประชมุวิชาการทั 1งในและตา่งประเทศ การศกึษาดงูาน  เพื�อนําประสบการณ์มาถ่ายทอดในการเรียนการสอนแก่
นกัศกึษา พร้อมทั 1งสนบัสนนุให้มีการผลิตงานวิจยัที�เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ การจดับริการวิชาการแก่ชมุชนร่วมด้วย 
ในขณะเดียวกนัวิทยาลยัฯได้จดักิจกรรม/โครงการเพื�อพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาอย่างตอ่เนื�องตลอดหลกัสตูร 
ทั 1งด้านวิชาการ ด้านการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ด้านการสง่เสริมสขุภาพและกีฬา เป็นต้น เพื�อการผลิตบณัฑิต
ให้มีคณุลกัษณะที�พึงประสงค์นั�นเอง สําหรับการประเมินของบคุลากรจะมีการประเมินตามเกณฑ์หวัข้อที�กําหนด
ซึ�งจะมีค่านํ 1าหนกัแตกต่าง โดยพิจารณาร่วมกับ TOR ของแต่ละบุคคล สําหรับนักศึกษาก็สามารถประเมิน
อาจารย์ผู้สอนได้ผา่นระบบการประเมินผลออนไลน์ และแบบประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามรายวิชาของ
แตล่ะภาคการศึกษา โดยจะมีการสรุปผลการประเมินเพื�อให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และนําไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนในครั 1งถดัไป 
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(3) การปรับปรุงกระบวนการ ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการของวิทยาลยัฯจะให้วิธีการ Deming หรือวงจร 
PDCA เป็นหลกัในการดําเนินงานให้บรรลผุล และมีการประเมินผลเพื�อนําไปปรับปรุงในครั 1งตอ่ไป  
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หมวด 7 ผลลัพธ์  
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ: ผลการดําเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของ
กระบวนการเป็นอย่างไร  
ก.ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที�มุ่งเน้นลูกค้า 
สําหรับผลการดําเนินงานในสว่นที�เป็นขั 1นตอนของการนําเข้า (Input) ของวิทยาลยัฯนั 1น จะต้องมีการเพิ�มบคุลากร
ที�มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ที� เพิ�มมากขึ 1น ด้านกระบวนการ 
(process) นั 1นผลการประเมินมีแนวโน้มสงูขึ 1น สําหรับด้านผลลพัธ์ (output) วิทยาลยัฯต้องผลกัดนัให้มีการเพิ�ม
ผลงานวิจยัและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนมากขึ 1น มีการเขียนตําราทางวิชาการโดยได้รับการ
รับรองจากผู้ทรงคณุวฒุิ ในสว่นของบณัฑิตที�สําเร็จการศกึษาแนวโน้มของผลสอบใบประกอบวิชาชีพดีขึ 1น แตเ่มื�อ
เทียบกับสถาบนัการศึกษาอื�นๆ ยังต้องพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาให้เข้มข้นมากขึ 1น สําหรับบณัฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที�กําหนด ได้รับการ
ยอมรับจากหนว่ยงานภายนอกทั 1งภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินผู้ ใช้บณัฑิตอยู่ในระดบั
ดี ซึ�งวิทยาลยัฯจะพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตให้ดียิ�งขึ 1นตอ่ไปในอนาคต 
ข.ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัตกิาร 
(1) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ สําหรับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตัิงาน ตวัชี 1วดัที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกบั
การบริหารแผนและงบประมาณหลักสูตรและการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สงัคม การทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม ซึ�งตวัชี 1วดัจะอยู่ในเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา ที�มี
องค์ประกอบและประเมินผลของกระบวนการ อยูใ่นระดบัดีมาก จากผลการประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในประจําปี 2555 ที�ผา่นมาและการปฏิบตัติามคํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปี ซึ�งมีการพิจารณาตวัชี 1วดั
ตามยทุธศาสตร์ทั 1ง 8 ของมหาวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี 
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน มีหวัข้อตวัชี 1วดั 7.4 การบริหารความเสี�ยง อยู่ในองค์ประกอบที� 7 ด้าน
การบริหารและการจดัการ ของการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน โดยต้องจดัทําแผนความเสี�ยงประจําปีของ
วิทยาลยัฯ และประเมินความเสี�ยงอย่างน้อย 3ด้าน แนวโน้มของตวัชี 1วดัอยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับการเตรียมความ
พร้อมของสถานที�ทํางานเมื�อเกิดภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉิน สิ�งสําคญัคือการสํารองข้อมูลการปฏิบตัิงานไว้ และมี
ระบบการใช้สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ�งสามารถทํางานได้นอกสถานที� และในอนาคตวิทยาลยัฯจะมี
การจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตฯ จังหวดัสมุทรสงคราม ซึ�งจะเป็นสถานที�รองรับได้ หากมีการเกิดกรณี
ฉกุเฉิน 
 ค. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิสําหรับผลลพัธ์ที�เกี�ยวข้องกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบตัิจะพิจารณาจาก
การดําเนินกิจกรรม/โครงการได้ตามแผนที�ระบุไว้ในหมวดต่างๆ ซึ�งวิทยาลัยฯได้ดําเนินการครบทุกด้าน โดย
แสดงผลการดําเนินงานภาพได้จากสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปี และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะผู้ ประเมิน รวมทั 1งรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ซึ�งมีการแสดงผลลพัธ์ครอบคลมุทกุพนัธกิจ  
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า: ผลการดาํเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร  
ก.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
(1) ความพงึพอใจของลูกค้า ตวัชี 1วดัที�เป็นการแสดงผลการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษามีหลายตวัชี 1วดัที�
สามารถสะท้อนภาพความพึงพอใจของนกัศกึษาทั 1งในการประเมินอาจารย์ผู้สอนในทกุรายวิชาที�เปิดสอนแต่ละ
ภาคการศกึษา การประเมินผลคณุภาพการบริการห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
ประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร การประเมินผลความพึงพอใจที�เกี�ยวข้องกบัการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (หัวข้อการประเมินได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯที�ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที�ดี อาคารสถานที� สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดค้ลองกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และมีพื 1นทาง
วฒันธรรมที�เอื 1อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอย่างสมํ�าเสมอ) โดยแนวโน้มการผลการ
ประเมินมากกวา่คา่เป้าหมายและอยูใ่นชว่งระดบัดี-ดีมาก 
(2) ความผูกพันของลูกค้า การสร้างความผูกพันและความสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษา จะมีการจัดกิจกรรม/
โครงการที�เชื�อมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา ระหว่างนกัศกึษารุ่นพี�รุ่นน้อง และศิษย์เก่า ได้แก่ 
กิจกรรมไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวญั พิธีมอบหมวกและเข็มเครื�องหมาย พิธี Graduation and Pinning Ceremony 
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี� ซึ�งเป็นกิจกรรมที�มีการดําเนินการจัดอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ นอกจากนี 1ยังมี
กิจกรรมอื�นๆที�ช่วยพฒันาและเสริมสร้างความผูกพนั และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรในวิทยาลยัฯ เช่น กีฬา
สถาบนัพยาบาล กําหนดจดัทกุๆ2ปี เป็นการเชื�อมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างรุ่นพี�กบัรุ่นน้อง ต้องมีความสามคัคี 
ร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรม และมีการทํากิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาอื�นๆ ทําให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการทํางานเป็นทีมที�ดีมาก  ซึ�งในการจดักิจกรรมทกุครั 1งจะมีการประเมินผลการจดักิจกรรมทกุครั 1ง 
เพื�อนําผลไปปรับปรุงในการจดักิจกรรมครั 1งตอ่ไป ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 
 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร: ผลการดาํเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร  
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร วิทยาลยัฯมีอัตราส่วนของอาจารย์และนกัศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ที�สภาการพยาบาลกําหนดคือ 1:8  และอาจารย์ต้องคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที�สภาการพยาบาลด้วยเช่นกัน 
ซึ�งวิทยาลยัฯต้องมีการพัฒนาคณุวุฒิของอาจารย์ในศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกมากขึ 1น และการผลักดนัให้
อาจารย์มีผลงานเพื�อการเข้าสูตํ่าแหนง่ทางวิชาการมากยิ�งขึ 1น                                                                                                                              
(2) บรรยากาศการทาํงาน  สําหรับบรรยากาศในการทํางานจะเน้นการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั มี
สวสัดกิารประกนัสงัคม การประกนัอบุตัเิหตขุองบคุลากร นอกจากนี 1วิทยาลยัฯยงัได้จดัสรรพื 1นที�การทํางานให้เป็น
สดัส่วน มีบรรยากาศในการทํางานมากขึ 1น นอกจากตวัชี 1วดัด้านการประเมินผลความพึงพอใจที�เกี�ยวข้องกบัการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (หัวข้อการประเมินได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
วิทยาลัยฯที�ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที�ดี อาคารสถานที� สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดค้ลองกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และมีพื 1นทาง
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วัฒนธรรมที�เอื 1อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ�าเสมอ) แล้ว ยังมีการประเมิน
ตวัชี 1วัด 1.3.1 ความพึงพอใจของคุณภาพชีวิตบุคลากร ในคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปี 2556 อีกด้วย 
โดยแนวโน้มการผลการประเมินมากกวา่คา่เป้าหมายและอยูใ่นชว่งระดบัดี-ดีมาก 
(3) การทําให้บุคลากรมีความผูกพัน วิทยาลยัฯมีการประเมินในตวัชี 1วดัที� 1.2.6 ความผาสุกและความผูกพนั
ของบุคลากรที�มีต่อมหาวิทยาลยั ในคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปี2556 ซึ�งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดบัดี ซึ�งแนวทางในการดําเนินการสร้างความผูกพนันั 1น นอกจากการมีกิจกรรม/โครงการที�สร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากรในองค์กรแล้ว ยังมีการสร้างบรรยากาศในการทํางานที�ดีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน
อาหารร่วมกนั การจดักิจกรรมงานเลี 1ยงเนื�องในโอกาสสําคญั เป็นต้น 
(4) การพัฒนาบุคลากร การพฒันาบคุลากรของวิทยาลยัฯ จะมีการจดัทําแผนการพฒันาบคุลากรประจําปี โดย
บคุลากรทกุคนจะต้องได้รับการพฒันาและอบรมในหวัข้อที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบตัิงานของแตล่ะบคุคล ซึ�งอาจมี
การจดักิจกรรม/โครงการโดยวิทยาลยัฯเอง หรือสนบัสนนุงบประมาณให้บคุลากรเข้าร่วมการอบรม สมัมนา การ
ประชมุวิชาการ ที�จดัโดยหนว่ยงานภายนอก อย่างตอ่เนื�องสมํ�าเสมอ นอกจากนี 1ยงัส่งเสริมให้อาจารย์ศกึษาตอ่ใน
ระดบัปริญญาเอกในสาขาที�เกี�ยวข้อง รวมทั 1งการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตวัชี 1วัดที�สําคัญของการพัฒนา
บุคลากรหรือผู้ นําองค์กรได้แก่ ตวับ่งชี 1ที� 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.) ซึ�ง
สามารถดําเนินงานได้บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัดีมาก 
 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กร: ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล
องค์กรเป็นอย่างไร  
ก.ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกาํกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
(1) การนําองค์กร วิสยัทศัน์ของวิทยาลยัฯคือ เป็นสถาบนัการศกึษาที�บริหารจดัการศึกษา และการผลิตบณัฑิต
ด้านการพยาบาลให้มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลและมีคณุธรรม ซึ�งผู้บริหารได้ถ่ายทอดสู่บุคลากรรับทราบทั 1ง
จากการประชุมและลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนี 1ยงัได้ดําเนินการตามวิสยัทศัน์ผ่านแผนการปฏิบตัิงานประจําปี
ของวิทยาลยัฯ และมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน แบ่งตามองค์ประกอบและ
ยทุธศาสตร์ ซึ�งบคุลากรสามารถที�จะให้ข้อเสนอที�เป็นประโยชน์ในการพฒันาองค์กรต่อผู้บริหารได้ โดยผู้บริหาร
ยินดีที�จะรับฟังจากบคุลากร เพื�อเป็นการปรับปรุงพฒันาองค์กรให้ดียิ�งขึ 1น 
(2) การกํากับดูแลองค์กร สําหรับการกํากบัดแูลด้านการเงินและงบประมาณนั 1น  วิทยาลยัฯมีการวางแผนการ
ขอจัดตั 1งงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ซึ�งสามารถตรวจสอบได้ วิทยาลัยฯมีการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั 1งรายเดือน รายไตรมาส เสนอตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณ และปฏิบตัิการตามระเบียบข้อบงัคบัจากกระทรวงการคลงั โดยตวัชี 1วดั 1.1.9 ร้อยละความสําเร็จ
ของการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ และองค์ประกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ ในการกํากบัดแูลด้านการเงินและ
งบประมาณของวิทยาลยัฯ 
(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ วิทยาลัยฯดําเนินการภายใต้ระเบียบและข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาการพยาบาล รวมทั 1งการมีส่วนร่วมดําเนินการด้านการจดัการสิ�งแวดล้อมด้วย 
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ISO 14001ด้วย 
(4) จริยธรรม วิทยาลยัฯเป็นสถาบนัการศกึษาภายใต้การกํากบัดแูลโดยองค์กรวิชาชีพ สภาการพยาบาล ดงันั 1น
การปลกูฝังให้บคุลากรและนกัศกึษามีจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล จงึเป็นประเด็นที�วิทยาลยัฯให้ความสําคญั
ในการดําเนินการทั 1งการจดัการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมอื�นๆของวิทยาลยัฯ นอกจากนี 1การบริหารของ
วิทยาลยัฯผู้บริหารใช้หลกัธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และมีการประเมินตวัชี 1วดัที� 1.1.2 ความเชื�อมั�นด้าน
ธรรมาภิบาลของนิสิต นกัศกึษาและผู้ เกี�ยวข้องตอ่สถาบนั ตวัชี 1วดัที� 1.2.8 ระดบัความสําเร็จของการสง่เสริมการ
ปฏิบตัิตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับมาตรการในกรณีมีการละเมิดการประพฤติปฏิบตัิอยา่งมี
จริยธรรมนั 1น จะเริ�มจากการตกัเตือน และเพิ�มระดบัอยา่งเข้มข้นเมื�อกระทําผิดซํ 1า 
(5) สังคม ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัชี 1วดัที�สําคญัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมในวงกว้างและการสนบัสนนุชมุชน
ที�สําคญัเป็นอยา่งไร 
การบริการวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึ�งในพนัธกิจที�สําคญัของวิทยาลยัฯ  ดําเนินการให้บริการวิชาด้านสุขภาพใน
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื�อง โดยจัดบริการวิชาการและนําองค์ความรู้ที�มี
ถ่ายทอดสู่ชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมาย ตั 1งแต่เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน บุคคลทั�วไป และผู้ สูงอายุ โดยจะมีการ
ดําเนินการที�มีการบรูณาการร่วมกบัการเรียนการสอนและงานวิจยั นกัศกึษามีโอกาสได้รับประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการในสถานการณ์จริง โดยวิทยาลัยฯมีตัวชี 1วัดที�เกี�ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ยทุธศาสตร์ที� 6 เป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั 1นนํา และองค์ประกอบที� 5 การบริการวิชาการ
แก่สังคม ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ซึ�งวิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือในการประสานงานและจัด
กิจกรรม/โครงการจากผู้ นําชุมชน มีการประเมินผลในการดําเนินการบริการวิชาการทั 1งด้านความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ และการนําความรู้ที�ได้ไปใช้ประโยชน์ แต่ละกิจกรรม/โครงการที�ดําเนินการบรรลุเป้าหมายทุก
โครงการ  
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด: ผลการดาํเนินการด้านการเงนิและตลาดเป็นอย่างไร 
ก.ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด 
(1) ผลการดาํเนินการด้านการเงนิ วิทยาลยัฯมีรายรับจากเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน  เพื�อ
ใช้ในการดําเนินงานบริหารวิทยาลยัแตล่ะปีงบประมาณ ซึ�งมีการวางแผนการใช้เงินในกิจกรรม/โครงการแบง่ตาม
หมวดตา่งๆ โดยแนวโน้มในการใช้งบประมาณ วิทยาลยัฯสามารถดําเนินการจดัสรรและใช้เงินภายใต้งบประมาณ
ที�กําหนด และมีเงินเหลือเก็บคงคลงั โดยจะต้องรายงานผลการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ราย
ไตรมาส ให้หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และมีการตรวจสอบด้านการเงินเป็นระยะจากหนว่ยตรวจสอบภายใน  
(2) ผลการดาํเนินการด้านตลาด  
ด้วยวิชาชีพพยาบาลเป็นสาขาที�ขาดแคลน การผลิตบุคลากรที�ไม่สามารถผลิตมารองรับกับความต้องการของ
ตลาดได้ และเป็นสาขาวิชาชีพที�สามารถเคลื�อนย้ายแรงงานอย่างเสรี เมื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวโน้มใน
อนาคตจะมีการแขง่ขนัจากประเทศในประชาคมอาเซียน เชน่ ฟิลิปปินส์ และมีโอกาสที�แรงงานด้านวิชาชีพนี 1จะไม่
เพียงพอกบัความต้องการอีกด้วย ในขณะเดียวกนัวิทยาลยัฯต้องพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาให้มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาองักฤษ เพื�อรองรับการแขง่ขนัในอนาคตด้วย 
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Category/ 
Item 

No ชื�อตวัชี Cวัด 
ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูล 3 ปี แนวโน้ม 
2554 2555 2556 +/- 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลติภณัฑ์และกระบวนการ  
 ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และกระบวนการที� มุ่งเน้นลูกค้า  
 (1) 1.1.6 ระดบัความสาํเร็จของการให้บริการ 

One Stop Service 
- - 4 + 

 (2) 3.1.1 บณัฑิตปริญญาตรีที�ได้งานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- 100% 100%  

 (3) 3.1.5 บณัฑิตระดบัปริญญาตรีที�ได้รับ
เงินเดือนเริ�มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

- 100% 100%  

 (4) 3.1.3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโทที�ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

วิทยาลยัฯไมม่ ี
หลกัสตูรระดบัปริญญาโท 

 

 (5) 3.1.4 ผลงานของผู้สาํเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาเอกที�ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

วิทยาลยัฯไมม่ ี
หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก 

 

 (6) 4.1.3 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที�มีการ
ยื�นการจดทะเบียนสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิ 

- - - - 

 (7) 4.1.4 งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาตติอ่
อาจารย์ประจําและ/หรือนกัวิจยัประจํา 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ
8.44 

ร้อยละ
5.83 

 

 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตัิการ  
 (1) 1.1.3 คณุภาพของมหาวิทยาลยัจากผลการ

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
4.24 4.43 4.56 + 

 ค. ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ  
 (1) ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวัชี 1วดั

ของแผนปฏิบตัิราชการ 
- 84 n/a  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า  
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

 
(1) 1.1.6 (5) ระดบัคะแนนความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการ 
- - 4  

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
 ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร  

 
(1) 1.3.1 ความพงึพอใจของคณุภาพชีวิตของ

บคุลากร 
- - 3.84  

 
(2) 1.2.6 ความผาสกุและความผกูพนัของ

บคุลากรที�มีตอ่มหาวิทยาลยั 
 

- - 4.02  
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Category/ 
Item 

No ชื�อตวัชี Cวัด 
ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูล 3 ปี แนวโน้ม 
2554 2555 2556 +/- 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกาํกับดูแลองค์กร  
 ก. ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกาํกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสงัคมในวงกว้าง 

 
(1) ร้อยละของบคุลากรที�รับรู้และเข้าใจทิศทาง

องค์กร 
- - -  

 
(2) 1.1.2 ความเชื�อมั�นด้านธรรมาภิบาลของนิสติ 

นกัศกึษา และผู้ เกี�ยวข้องตอ่สถาบนั 
4.50 4.19 n/a  

 
(3) 1.2.8 ระดบัความสาํเร็จของการสง่เสริมการ

ปฏิบตัิตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ระดบั 5 ระดบั 5  

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด  
 ก. ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด  

 
(1) 1.1.9.1 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
- 71.23 57.24 - 

 
(2) 1.1.9.2 ร้อยละความสาํเร็จของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
80.10 94.31 60.11 - 

 
(3) 4.1.2 เงินสนบัสนนุงานวจิยัและงาน

สร้างสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและ
นกัวิจยัประจํา 

4,914.50 11,928 7,385 - 
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ภาคผนวก 
1.คําสั�งแตง่ตั 1งคณะทํางานดําเนินการพฒันาระบบการบริหารจดัการตามเกณฑ์ 

รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA) 

 

2. แผนดําเนินการบริหารจดัการตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA) 
 

 


