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บทนา : โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์การ
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 มีมติให้ความเห็นชอบ และอนุมัติการเปิดรับ
นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร โดยดาเนินการเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 เป็นปีแรก และ
มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2553
นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีบริการทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยสภา
การพยาบาลได้รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานทางการพยาบาลและทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็น
การช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศ โดยเริ่มดาเนินการเปิดรับผู้เข้าอบรมเมื่อภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรรุ่นแรก เมื่อภาคปลาย/ปีการศึกษา
2556
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปีการศึกษา 2556-2557
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4 ปี
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1 ปี
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานดังนี้
1.ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิต
และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3.จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4.ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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โดยมีการกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และวัฒนธรรม ดังนี้
ตารางที่ 2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ปรัชญา
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั นทา มี ห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้าน
สุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏี
และด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานของวิ ช าชี พ มี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ประกอบวิชาชพ มีภาวะผู้นา และมีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และการทางานใน
ระดับสากล
วิสัยทัศน์
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ บ ริ ห ารจั ด การการศึ ก ษา
และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
พันธกิจ
1.พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้าน
การพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
2.วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ
3.ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม
4.อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก
1.จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
2.มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม
4.บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อองค์กร
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 วัฒนธรรมองค์กร
1.ระบบอาวุโส ความเอื้ออาทร และคุณธรรม
2.เอาใจใส่และให้ความสาคัญแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.ยึดมั่นความโปร่งใส และธรรมาภิบาล
 อัตลักษณ์
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
 เอกลักษณ์
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สามารถแบ่งบุคลากรของวิทยาลัยฯเป็น 2 กลุ่มคือบุคลากรสายวิชาการ จานวน 55
คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 13 คน รายละเอียดแสดงดังนี้
ตารางที่ 3 บุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ (คน)
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(คน)
ต่ากว่าปริญญาตรี
2
ปริญญาตรี
3
7
ปริญญาโท
45
4
ปริญญาเอก
7
รวม
55
13
ตารางที่ 4 บุคลากรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ (คน)
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4
อาจารย์
46
รวม
55
~สาหรับปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจของวิทยาลัยฯนั้น ขึ้นอยู่กับการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นการช่วยเหลือเ กื้อกูลกันใน
ระบบพี่เลี้ยง นอกจากนี้วิทยาลัยฯให้การสนับสนุนในการอบรม/การประชุมวิชาการ/สัมมนาต่างๆแก่บุคลากรในการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ บุคลากรจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในการทางาน รวมทั้งจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องด้วย บุคลากรของวิทยาลัยฯได้รับสวัสดิการที่เป็นประโยชน์
อาทิ สิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กรรมธรรม์ประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) การตรวจ
สุขภาพประจาปี เป็นต้น
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~ ด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร 37 ประกอบด้วยห้องทางานของ
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยกาหนดพื้นที่ใช้สอยตามข้อบังคับฯจากสภาการ
พยาบาล และมีสัดส่วนที่เหมาะสม ห้องเรียนประจาของนักศึกษาตามชั้นปี โดยมีการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สาหรับการจัดการเรียนการสอน อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการสื่อการ
สอนต่างๆ ทั้งหุ่นจาลอง อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ทางการพยาบาล DVD เพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง จัดหาหนังสือ
ทางการพยาบาลทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ วารสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการพยาบาลทั้ ง ภาษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัยฯมีห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 ของอาคาร ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self-study) และห้องกิจกรรม
นักศึกษา สาหรับการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยระบบคอมพิ วเตอร์โครงข่าย แม่ข่าย ลูกข่ายระบบสายใยแก้ว high
speed internet, wireless campus, คอมพิวเตอร์ Internet, intranet, wireless ลูกข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากร (ERP), ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นต้น
นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯรวมทั้งนักศึกษาสามารถที่จะใช้สิ่งอานวยความสะดวกและทรัพยากรอื่นๆร่วมกับ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคาร อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เป็นต้น
~ วิทยาลัยฯดาเนินงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังตารางที่ 5 นี้
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ตารางที่ 5 ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระสาคัญของกฏหมาย กฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ
1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนิตบิ ุคคล
สวนสุนันทา พ.ศ. 2547
2.พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน ให้อานาจสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
จัดตั้งส่วนงานภายในเพื่อประโยชน์ใน
2550
การดาเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2551
4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
หลักเกณฑ์การบริหารราชการ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
กระทรวงศึกษาแยกต่างหากจาก
2546
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
5.ระเบียบและประกาศสกอ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาความพร้อม
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน ความเหมาะสมของส่วนงานภายในที่
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
จะจัดตั้ง
6.ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษา การวัด
สวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ
และประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
ระดับปริญญาตรี
7.ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล
สวนสุนันทาว่าด้วยพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
8.ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การรับรองสถานศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2550
9.ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
แก้ไขหลักเกณฑ์การรับรอง
หลักเกณฑ์การรับรองสถานศึกษา
สถานศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผดุงครรภ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
10.ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดและปรับปรุง
การให้ความเห็นของหลักสูตร
หลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ
สการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.
2554
11.ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดและปรับปรุง
การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2552
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ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฏหมาย
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
โครงสร้างของวิทยาลัยฯ
โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ บริหารงานโดยผู้อานวยการวิทยาลัยฯ และรองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ 5 ฝ่าย อยู่
ภายใต้การกากับดูแลจากคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ สาหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ มีหัวหน้าสานักงาน
วิทยาลัยฯกากับดูแลงานสานักงานต่างๆของวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการอานวยการมีอานาจและหน้าที่ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดตั้งและ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ. 2549 ดังนี้
1.วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามวัตถุประสงค์ในการ
จดตั้งวิทยาลัย
2.เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อให้วิทยาลัยดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
3.พิจารณาเสนองบประมาณของวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
4.กาหนดแนวทางควบคุมและดูแลการบริหารงานของวิทยาลัย
5.พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
6.พิจารณาวางหลักเกณฑ์และให้ความเห็นชอบต่ออธิการบดีในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัย
7.พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อานวยการ
8.วางระเบียบและออกข้อบังคับทางการศึกษา การบริหารงาน การเงินและงบประมาณการวิจัยหรือการให้บริการ
ทางวิชาการของวิทยาลั ย ทั้งนี้ระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาของวิทยาลัยจะต้องไม่ขดหรือแย้งกับระเบียบ
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
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9.ตั้งอนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
10.ปฏิบั ติหน้ าที่อื่น ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อตามที่ระเบียบหรือข้อบังคับอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการอานวยการ
โดยวิทยาลัยฯมีการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ อย่างน้อยปีละ2ครั้ง และมีการรายงานผลการ
ดาเนินการของวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการอานวยการฯทราบ
(2) ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ทาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการรับรองสถาบันจาก
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสิทธิสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพฯ (สถาบันที่มีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม รวม 76 สถาบัน ได้แก่
กลุ่ม
จานวน
1. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
29 สถาบัน
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
22 สถาบัน
3. สถาบันการศึกษาเอกชน
20 สถาบัน
4. สังกัดกระทรวงกลาโหม
3 สถาบัน
5. สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
1 สถาบัน
6. สังกัดกรุงเทพมหานคร
1สถาบัน
โดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 1 ใน 22 สถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
4. สังกัดกระทรวงกลาโหม, 3,
4%

5. สังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ, 1, 2%

6. สังกัดกรุงเทพมหานคร, 1,
1%

1. สังกัดสถาบันพระบรมราช
3. สถาบันการศึกษาเอกชน, ชนก กระทรวงสาธารณสุข,
20, 26%
29, 38%
2. สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 22,
29%

1. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
2. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. สถาบันการศึกษาเอกชน
4. สังกัดกระทรวงกลาโหม
5. สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
6. สังกัดกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 สถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ทาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ได้รับการรับรองสถาบันจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล (สถาบันที่มีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว)
ส าหรั บ สถาบั น ที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ย สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ 5 สถาบัน และสถาบันการศึกษาเอกชน 2 สถาบัน
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ประเภทผู้เรียน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ทบทวนกลุ่มผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ รวมทั้งการสารวจหาความ
ต้องการหรือความคาดหวัง เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานและสนับสนุน /ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงดังตารางที่ 6 นี้
ตารางที่ 6 ความเชื่อมโยงของลูกค้ากับพันธกิจ แนวทางและวิธีการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง
และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
ประเภทลูกค้า
1
นักศึกษา

พันธกิจ
2 3

4






นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6 หรือเทียบเท่า)



แนวทางและวิธกี ารที่
ให้บริการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

1.จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เป็นสาคัญ และให้
มีคุณภาพมาตรฐานตาม
วิชาชีพการพยาบาล
2.จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะให้ได้ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
3.จัดสภาพแวดล้อม
และการบริการ สื่อ
เทคโนโลยี และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
1.จัดกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน

1.มีความรู้ทางวิชาชีพ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และ
มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3.สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

1.จั ด กิ จ กรรมที่ มี ก าร
เผยแพร่ สื บ สานและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการข้อมูลในการ
เข้าศึกษาต่อ

1.มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์

แนวทางและวิธกี าร
สื่อสารระหว่างกัน
1.ประชุม
2.website
3.e-mail
4.โทรศัพท์
5.หนังสือราชการ
6.แบบสอบถาม
7.Social Network
ต่างๆ

1.มีส่วนร่วมและได้รับ
ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ
2.สามารถบูรณาการ
ความรู้จากชั้นเรียนมาใช้
ให้คาแนะนาผู้ใช้บริการ
ได้

1.website
2.โทรศัพท์
3.Social Network
ต่างๆ
4.Open House
หมายเหตุ : พันธกิจ (1) หมายถึง ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) หมายถึง ด้านงานวิจัย (3) หมายถึง ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
(4) หมายถึง ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตารางที่ 7 ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพันธกิจ แนวทางและวิธีการให้บริการ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
ประเภทของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษา

1

พันธกิจ
2 3

4







แนวทางและวิธกี ารที่
ให้บริการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

1.จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เป็นสาคัญ และให้
มีคุณภาพมาตรฐานตาม
วิชาชีพการพยาบาล
2.จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะให้ได้ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
3.จัดสภาพแวดล้อม
และการบริการ สื่อ
เทคโนโลยี และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน
จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ก า ร
เผยแพร่ สื บ สานและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
ความรู้ทางวิชาชีพการ
พยาบาลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และมี
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.มีความรู้ทางวิชาชีพ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และ
มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3.สาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

1.ประชุม
2.website
3.e-mail
4.โทรศัพท์
5.หนังสือราชการ
6.แบบสอบถาม
7.Social Network
ต่างๆ

1.มีส่วนร่วมและได้รับ
ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ
1.มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ต้องการบัณฑิตพยาบาล
ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการพยาบาล

ผู้ใช้บัณฑิต



ผู้ปกครอง



บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน

ศิษย์เก่า



บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
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แนวทางและวิธกี าร
สื่อสารระหว่างกัน

1.บันทึกMOU
2.website
3.e-mail
4.โทรศัพท์
5.หนังสือราชการ
6.แบบสอบถาม
7.การเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงาน
8.จัดกิจกรรม Road
Show
1.ประชุม
2.website
3.โทรศัพท์
4.หนังสือราชการ
5.แบบสอบถาม
6.Social Network
ต่างๆ
1.ประชุม
2.website
3.โทรศัพท์
4.หนังสือราชการ
5.แบบสอบถาม
6.Social Network
ต่างๆ

ตารางที่ 7 ความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพันธกิจ แนวทางและวิธีการให้บริการ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน (ต่อ)
ประเภทของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากร

1

พันธกิจ
2 3

4





แนวทางและวิธกี ารที่
ให้บริการ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง

1.การพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ
2.สวัสดิการและสิ่ง
อานวยความสะดวก
ต่างๆ

1.มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและสายงาน
2.ความมั่นคงในหน้าที่
การงาน
3.ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
4.สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
1.มีผลงานเพื่อใช้ในการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ได้
2.มีองค์ความรู้ใหม่จาก
งานวิจัย และสามารถ
นาไปใช้บูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการ
สอนได้
1.มีองค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดแก่กลุ่ม
ผู้รับบริการ
2.สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างชุมชน
3.เกิดองค์ความรู้ที่ใช้
บูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนได้
มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม

1.สนับสนุนให้มีการ
พัฒนางานวิจยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
2.สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อ
งานวิจัย



1.สนับสนุนให้มีการบิร
การวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
2.สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อ
บริการวิชาการ



แนวทางและวิธกี าร
สื่อสารระหว่างกัน
1.ประชุม
2.website
3.e-mail
4.โทรศัพท์
5.หนังสือราชการ
6.แบบสอบถาม
7.Social Network
ต่างๆ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ก า ร
เผยแพร่ สื บ สานและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ : พันธกิจ (1) หมายถึง ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) หมายถึง ด้านงานวิจัย (3) หมายถึง ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
(4) หมายถึง ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จากตารางที่ 6 แสดงความเชื่อมโยงของประเภทของผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีที่1-4) และ
นักเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ที่สนใจสอบคัดเลื อกเพื่อศึกษาต่อในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) และตารางที่ 7 แสดงความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคลากร
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
สาหรับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ทบทวนกลุ่ม
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือตามพันธกิจ โดยมีการระบุบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไก/ช่องทางการสื่อสาร แสดงดังตารางที่ 8 นี้
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาท ช่องทางการสื่อสาร
ประเภท
บทบาท/บริการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
วิธีการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ส่งมอบ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6หรือเทียบเท่า)ที่
มีความประสงค์เข้ารับ
การศึกษาต่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล

ตามคุณสมบัติของการ
ประกาศสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าสมัครสอบคัดเลือก
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และประกาศ
คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ์สมัคร
เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
Social Network
Open House

คู่ความร่วมมือ
แหล่งฝึกปฏิบัติ
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

รับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบตั ิ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ตาม ward ต่างๆ โดยมี
สภาการพยาบาลกาหนด
ชั่วโมงไม่น้อยกว่าที่หลักสูตร
ระบุไว้

หนังสือราชการ
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
Social Network
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารลงนาม ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ตามกรอบและแนวทาง หนังสือราชการ
ความร่วมมือ
ความร่วมมือที่ตกลงร่วมกัน โทรศัพท์
อาทิ เ ช่ น ความร่ วมมื อ ทาง โทรสาร
วิชาการ เป็นต้น
Website
Social Network

ทั้งนี้ผู้ส่งมอบผู้เรียนให้วิทยาลัยฯได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า สามารถเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนได้ทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาลได้ สาหรับคู่ความร่วมมือของวิ ทยาลัยฯ ได้แก่ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการพยาบาลและได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติ
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2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัด
อยู่ในลาดับต้นๆ โดยเทียบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการเปิดหลักสูตรที่ทาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ และร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผ่านครั้งแรก
ตารางที่ 9 ผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ประเด็นการแข่งขัน
1.จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2556 (คน)
2.บัณฑิตที่ได้งานทาภายใน
1 ปี (ปี ก ารศึ ก ษา 2555)
(ร้อยละ)
3.อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก (ปีการศึกษา
2555) (ร้อยละ)
4.อาจารย์ที่ มี ตาแหน่ งทาง
วิ ช า ก า ร ( ปี ก า ร ศึ ก ษ า
2555) (ร้อยละ)
5.ร้อยละของผู้สอบความรู้
ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ผ่านครั้งแรก
(ปีการศึกษา 2555)
6.งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
(ปีการศึกษา 2555)(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงานเทียบกับคู่แข่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

90 คน

120 คน

ร้อยละ 100
(64/64)

ร้อยละ 100
(75/75)

ร้อยละ 11.76
(5/42.5)

ร้อยละ 14.81
(8/54)

ร้อยละ 7.06
(3/42.5)

ร้อยละ 14.00
(7.5/54)

ร้อยละ 77.97
(46/59)

ร้อยละ 35.94
(23/64)

ร้อยละ 2.35

ร้อยละ 1.82

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ
3.ความมีชื่อเสียงของ
วิทยาลัยฯ
4.ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์

ที่มาของข้อมูล : (1) http://nurse.dusit.ac.th/web/ (2) รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปีการศึกษา 2555 (3) รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2556

(2 ก.) ปัจจัยสาคัญที่กาหนดความสาเร็จของวิทยาลัยฯ คือ การได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากผู้ ใช้บัณฑิต
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย
ใหม่ๆเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มจานวนร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯให้สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ยังเร่งสร้างความมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆให้มากยิ่งขึ้น
(3 ก.) สาหรับแหล่งข้อมูลที่สาคัญที่นามาใช้เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันนั้น มาจากข้อมูลจากสภาการพยาบาล
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเปรียบเทียบ ซึ่งพบว่ามีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องมีการขับเคลื่อนและปรับให้เข้ากับสถานการณ์
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน สามารถจาแนกเป็น 4 ประเด็นที่
ส าคั ญ ในด้ า นการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล และด้ า นชุ ม ชนและชุ ม ชน
รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ
ประเด็น
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของ 1.หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการ 1.มีหลักสูตรที่ทันสมัย ได้
บัณฑิต
ของตลาด และรองรับการเข้าสู่ มาตรฐานตามกรอบ TQF ตรงกับ
ประชาคมอาเซียน
ความต้องการของตลาดและ
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
หลักสูตรด้านการสอนวิชาชีพการ อาเซียน ที่มีการเคลื่อนย้าย
พยาบาลและการผดุงครรภ์ มี
แรงงานอย่างเสรีในวิชาชีพการ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสู่
พยาบาล
ตลาดแรงงาน
2.การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
และมีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง
ด้านการปฏิบัติการ
1.มีระบบบริหารจัดการตามหลัก 1.ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา มี
ธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ เน้นการใช้หลักธรรมาภิ
2.มีนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อให้ บาลที่เหมาะสมกับบริบทของ
เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของราช หน่วยงาน
ภัฏ อันดับ15ของประเทศ และ 2.มีการดาเนินงานตามนโยบาย
อันดับ150ของเอเซีย
และแผนปฏิบัติราชการที่
3.การรับรู้ข่าวสารและการสร้าง สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ยังไม่ชัดเจน
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ นาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ด้านทรัพยากรบุคคล
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ผาสุกในการปฏิบัติงาน
บุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร
ด้านชุมชนและสังคม
การบริ ก ารวิ ช าการที่ บู ร ณาการ 1.มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ร่ ว มกั บ การเรี ย นการสอนและ ใช้ในการบริการวิชาการ
งานวิ จั ย การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ 2.มีการสารวจความต้องการและ
ได้รับจากการบริการวิชาการ และ ประเด็นความต้องการจากชุมชน
การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ใน และสังคม
ชุมชน
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องและแนวทางในการ
เรียนรู้ของวิทยาลัยฯ โดยใช้แนวคิดด้านระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ดังตารางที่11
ตารางที่ 11แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงานและวิธีการที่นามาใช้
แนวทางการปรับปรุง
วิธีการปรับปรุง
1.ทบทวนผลการดาเนินงาน ได้แก่ ผล 1.ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน เพื่อหา
การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
ภายใน(สกอ.)และภายนอก (สมศ.) ผล 2.จัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพ โดยนาเครื่องมือด้านการจัดการ
การประเมินการปฏิบัติราชการประจาปี คุณภาพต่างๆมาใช้ อาทิเช่น PDCA, One stop service เป็น
(กพร.) ผลการประเมิ น การรั บ รอง ต้น
สถาบันจากสภาการพยาบาล ฯลฯ
3.ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2.การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยน 1.จั ดทาแผนการจัด การความรู้ ที่ส อดคล้ องและสนั บสนุ นต่ อ
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนาการเรียนการสอนได้
2.ค้นหา/สร้างแนวปฏิบัติที่ดี
3.สร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทากลยุทธ์
ก.การจัดทากลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ วิทยาลัย ฯมีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2557 โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
1.1 เลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
1.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดทิศทางของหน่วยงาน
2.1 วิเคราะห์ SWOT
2.2 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะยาว ค่านิยม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
3.1 ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3.2 กาหนดกลยุทธ์
3.3 กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.4 กาหนดตัวชี้วัดและคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
3.5 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
3.6 กาหนดวาระสาคัญประจาปี (Agenda)
3.7 ทบทวนนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 นาแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
4.1 วิทยาลัยฯจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
4.2 วิทยาลัยฯจัดทาแผนดาเนินงาน
4.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี (ตค.56-กย.57)
(2) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่เกี่ย วข้อ งของวิทยาลั ยฯ ร่ว มกันกาหนดทิศทางของวิท ยาลั ยฯ โดยการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พร้อมนาความ
ต้อ งการ ความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ข้ อ มูล นั ก ศึ กษา ข้อ มู ล บุ คลากร รวมทั้ ง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ นโยบายรัฐบาล ผลการดาเนินงานหรือผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการประชุมเพื่อกาหนดผู้ รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/โครงการ
จากนั้นนาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนาไปสื่อสารให้กับบุคลากรของ
วิทยาลัยฯผ่านการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของวิทยาลัยฯ
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ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ / (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วิทยาลัยฯได้ดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องตามทิศทางเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ซึ่งกาหนดไว้ 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1.ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก 2. ด้านชุมชนวิชาการ 3. ด้านการพึ่งพา
ตนเองได้ 4. ด้านคุณภาพชั้นนา และพันธกิจของวิทยาลัยฯทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยวิทยาลัยฯได้จัดทากิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี และครอบคลุมตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้มีการกาหนดตัวชี้วัด กาหนดความสาคัญของแต่ละตัวชี้วัดตามค่าน้าหนักในการให้คะแนน โดย
วิทยาลัยฯจะต้องมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกเดือนแก่มหาวิทยาลัยด้วย
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ: องค์กรนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร
ก.การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยฯได้มีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่างๆของวิทยาลัยฯ
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม ได้แก่ ผลการดาเนินงานปีที่ผ่ านมาของวิทยาลัยฯ อาทิเช่น
หลักสูตร,จานวนนักศึกษา,จานวนผู้สาเร็จการศึกษา,จานวนบุคลากร,ข้อมูลของบัณฑิต,ผลงานวิจัย,การบริการ
วิชาการ เป็นต้น
3. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการของวิทยาลัยฯ
6. เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
7. นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
การนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ (ใน
ระดับหน่วยงาน) ไปยังระดับบุคคล ทั้งจากการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลตัวชี้วัด และมี
การสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของบุ คลากร เพื่อ ให้ มีค วามเข้ าใจในแนวคิด พัน ธกิ จ เป้ าหมายข องแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ทาให้บุคลากรได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน
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ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เกิดผลสาเร็จได้ รวมทั้งมีการผลักดันระบบการเงินและงบประมาณ ตาม
กิจกรรม/โครงการในแผนการดาเนินงานซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย
(3) การจัดสรรทรัพยากร
วิทยาลัยฯมีงบประมาณในการบริหาร 2 ประเภท คือ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อน ามาใช้สนั บสนุน ในการบริหารจัดการภายในของวิทยาลั ยฯ ทั้งงบบุคลากร งบ
ดาเนินงาน งบลงทุน (ถ้ามี) งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นๆ โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณตาม
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง โดยในการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จะมีการประมาณ
การรายรับ และหักค่าความเสี่ยง 20% ก่อนนาประมาณการรายรับมาจัดสรร หักเข้าส่วนกลาง 10% เพื่อ
กระจายให้กับหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยฯได้นางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาแนก
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา
(4) แผนด้านบุคลากร
วิทยาลัยฯมีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร โดยการพิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์และ
สภาพความเป็นจริง ประกอบกับแนวทางการรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการพัฒ นาบุ ค ลากรในระยะยาว ส าหรับ แผนด้า นบุ คลากรในระยะสั้ น วิ ทยาลั ยฯให้ การ
สนั บ สนุ น บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน การประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ในภายประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ บุ คลากรน าความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการพัฒ นามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
หน่วยงานตามด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
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(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
วิท ยาลั ย ฯมี ร ะบบและกลไกในการติ ด ตามและประเมิน ผลความส าเร็ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด (คิดเป็นน้าหนัก 75.40) แยกตัวชี้วัด
ตามรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
จานวนตัวชี้วัด
น้าหนัก
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
17
16.70
บาล
2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน
6
6.60
3 ยกระดับ มาตรฐานการจั ดการเรี ย นการสอน
15
24.30
และคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
4 พัฒนางานวิจั ยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานใน
5
10.40
ก า ร พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น แ ล ะ
ประเทศชาติ
5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3
3.70
6 เป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก าร
4
7.80
วิชาการชั้นนา
7 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
3
4.40
8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์
1
1.50
และทรัพย์สินทางปัญญา
รวม
54
75.40
โดยวิทยาลัยฯมีการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ และรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการทุกเดือน และบันทึกผลการดาเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบติดตาม
ประเมินผลฯทุกเดือน ที่ http://www.ssru.ac.th/ssruplan2010/ ทั้งนี้จะมีการประสานเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพที่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดด้วย
(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยทุกเดือน ดังนั้นผู้บริหารฯจะรับทราบข้อมูลในการบริหารตัดสินใจ สาหรับ
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการนั้นจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
ลงมติในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการฯ
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ข.การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยฯสามารถคาดการณ์ผลการดาเนินการได้จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ซึ่ง
สามารถพิจ ารณาแนวโน้มที่เกิดขึ้ น ได้ ส าหรับกรณีที่เป็นตัวชี้วัดใหม่จะพิจารณาจากผลการดาเนินงานใน
ปัจจุบั นของวิทยาลัย ฯ กรณีที่ผ ลการดาเนินงานในส่วนใดส่ วนหนึ่งมีแนวโน้มลดลง จะต้องมีนาผลการ
ดาเนินงานไปพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์เพื่อที่นาไปวางแผนพัฒนาและผลักดันให้มีผลการดาเนินงานที่ดี
ขึ้นต่อไป
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หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
6.1 ระบบงาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงาน
ก. การออกแบบระบบงาน
(1) แนวคิดในการออกแบบ
วิทยาลัย ฯมีการใช้ว งจรคุณภาพ การใช้ในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงระบบงาน จากการ
วางแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการดาเนินงานภายใต้แผนที่วางไว้ โดยมีการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการฯทุกเดือน ผลการปฏิบัติงานแต่ละเดือนนั้นจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการผลักดันการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ฯต่อไป ทั้งนี้สมรรถนะหลักของวิทยาลัยฯจะถือเป็นกระบวนการภายในองค์กร ได้แก่ การผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนนั้น มีความจาเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรจากแหล่งภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพของ
นักศึกษา อาทิเช่นแหล่งฝึกปฏิบัติ และแหล่งชุมชนต่างๆ โดยการดาเนินงานต่างๆนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
จากสภาการพยาบาล เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
(2) ข้อกาหนดของระบบงาน
วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการอานวยการฯ ทาหน้าที่วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยฯให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กาหนดแนวทางควบคุมและดูแลการบริหาร
ของวิทยาลัยฯ มีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและพิจารณางบประมาณ เสนอหลักสูตรการศึกษา วางหลักเกณฑ์ใน
การบริห ารงานบุ คคลของวิทยาลัย ฯเพื่อให้ส ภามหาวิทยาลั ยอนุมัติ และมีคณะกรรมการกากับมาตรฐาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีหน้าที่บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดแผนการ
ศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและสกอ. และติดตามการประเมินผล
ด้านการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร การติดตามคุณภาพบัณฑิต
นอกจากมีคณะกรรมการฯต่างๆที่คอยดูแล กากับการดาเนินงานของวิทยาลัยฯให้เป็นไปตามทิศทาง
และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดของสภาการพยาบาลแล้วนั้น ยังมีการถ่ายทอดไปสู่บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ทั้งการจัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาให้ผลการดาเนินงานของวิทยาลัยฯเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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ข.การจัดการระบบงาน
(1) การนาระบบงานไปปฏิบัติ
วิทยาลัยฯมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้

โดยจะแบ่งระบบงานตามสายงานการบริหารของรองผู้อานวยการ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายใต้การกากับดูแล
โดยผู้อานวยการวิทยาลั ย และคณะกรรมการอานวยการฯ ทั้งนี้ในการนาระบบงานไปปฏิบัตินั้น จะมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจในรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ เพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนาไปปฏิบัติเพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนปฏิบัติราชการต่อไป
(2) การควบคุมต้นทุน
วิทยาลัยฯมีการจัดทากลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (พ.ศ 2556-2559) มี
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของการจัดหา
แหล่งเงิน วิธีการได้มา ซึ่งแหล่งเงิน มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ รวมทั้ง
วางแผนการใช้เงิน อย่ างเพีย งพอและมีประสิทธิภ าพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ โดยกาหนดแหล่ งการจัดสรร
ทางด้านการเงิน แบ่งเป็น 2 แหล่งคือ จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ ทั้งนี้วิทยาลัยฯมีการนา
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ
วิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในวิทยาลัยฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
การใช้เงินของวิทยาลัยฯ รวมถึงมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ ตรวจสอบติดตามการ
ดาเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย
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ค.การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
วิทยาลัยฯมีแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจะเน้นเรื่องความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก ประเด็น
ของความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น การดาเนินโครงการไม่ทันในปีงบประมาณ การ ไม่
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด และการไม่สามารถตอบตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และสมศ.ได้ สาหรับด้าน
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ทางานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินนั้น มีการจัดทาเป็นแผนพัฒนา
องค์กร ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยจัดทาคู่มือรองรับต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุ กเฉิน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้รวมไปถึงการมีแผนการซ้อมการเกิดอัคคีภัย มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และป้ายทางหนี
ไฟ การติดตั้งวงจรปิด เพื่อตรวจสอบความผิดปกติอีกด้วย
6.2 กระบวนการทางาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทางาน
ที่สาคัญ
ก.การออกแบบกระบวนการทางาน
(1) แนวคิดในการออกแบบ
วิทยาลัยฯดาเนินงานตามนโยบายการผลักดันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการดาเนินการ
จัดทาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯและเว็บไซต์ประจาตัวของอาจารย์ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของ
อาจารย์ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ หรือเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนนอกชั้นเรียน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ
ของอาจารย์ให้นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ นอกจากนี้ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ LMS
(Learning Management System) ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาได้ ซึ่งวิทยาลัยฯได้จัดการ
อบรมการสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน และสามารถสร้างสรรค์
เว็บไซต์ของตนเอง ทั้งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่และรูปแบบ สีสันต่างๆด้วยตนเอง โดยจะมีการประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเข้าไปใช้งาน และสร้างกิจกรรมต่างๆร่วมกับอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย
สาหรับการบริหารทั่วไป จะมีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ ทั้งระบบ ERP ที่จะเกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ และการบริหารงาน
บุคลากร, ระบบ E-Office ที่ใช้ในการรับ-ส่งเอกสารทางราชการ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆสาหรับ
ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย , ระบบ E-Monitoring สาหรับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
และระบบ Che QA online สาหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในการดาเนินการต่างๆ วิทยาลัยฯต้องมีการคานึงถึงข้อกาหนดที่สาคัญของเกณฑ์ข้อกาหนดจากสภา
การพยาบาลด้วย
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(2) ข้อกาหนดของกระบวนการทางาน
สาหรับข้อกาหนดของกระบวนการทางาน แบ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยฯ และมีการ
กาหนดเป็นภาระงาน และTOR (สัญญาจ้าง) เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ข้อกาหนดต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสภาการพยาบาลที่เป็นองค์กรวิชาชีพ และตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและดาเนินงานการจัดการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ พ.ศ. 2549 สาหรับกระบวนการทางานที่สาคัญจะเป็นไปตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบาย
ประจาปีของผู้บริหาร
ข.การจัดการกระบวนการทางาน
(1) การนากระบวนการทางานที่สาคัญไปปฏิบัติ
จากที่กล่าวว่ากระบวนการทางานที่สาคัญ ประกอบด้วย 4 พันธกิจหลัก
1. การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองสถาบัน
จากสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2. การวิจัย
วิทยาลัยฯสนับสนุนให้บุคลากรส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์นาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการประชุมวิชาการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. การบริการวิชาการ
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอน และงานวิจัย ทั้งในเขตชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ และชุมชนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยฯสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่สืบสาน และดารงไว้ซึ่งการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอัน ดีงามในการดาเนิน กิจกรรม/โครงการต่างๆของวิทยาลัยฯ และพิธีการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย เป็นต้น รวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของ
ไทยในการจัดพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาหรับนักศึกษาอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของวิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีการจัดทาคา
รั บ รองการปฏิ บั ติร าชการประจ าปี โดยมี ตัว ชี้ วั ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ต่ างๆ และน าไปเป็น ผลการ
ดาเนินการที่สาคัญของแต่ละปีงบประมาณของผู้บริหารฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน
รวมทั้งการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ จะต้องมีก ารตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินฯประจาปีการศึกษาอีกด้วย
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(2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งอาจารย์ นักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่
เป็นพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ สาหรับอาจารย์นอกจากการจัดโครงการต่างๆที่จะช่วยเพิ่มและ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแล้ว วิทยาลัยฯยังสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา
การประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้จัดกิจกรรม/โครงการสาหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา เป็นต้น
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานนั้น สาหรับอาจารย์มีการประเมินตนเองและการประเมินโดย
ผู้บริห ารอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาร่ว มกับ TOR ของแต่ละบุคคลที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ส าหรับ
นักศึกษาเมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษาจะมีการประเมินผลอาจารย์ผู้ สอนตามรายวิชาในระบบการประเมินผล
ออนไลน์ และแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา และสาหรับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาได้ส่งแบบประเมินให้แก่ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินคุณภาพระดับปริญญา
ตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการติดตามผลผู้สาเร็จการศึก ษาระดับปริญญา
ตรีของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเกี่ยวกับภาวะการมีงานทา เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สาเร็จ
การศึกษา เพื่อสะท้อนคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และนาผลมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
(3) การปรับปรุงกระบวนการ
ในการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆของวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่ง
จะพิ จ ารณาจากจ านวนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ
งบประมาณการใช้จ่ายของโครงการ ซึ่งจะมีการประชุมผลการดาเนินงานของกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ มาทบทวนและนาผลการที่ได้มาใช้ในการพิจารณาการวางแผนกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณถัดไป
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หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลั พธ์ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการ: ผลการด าเนิ น การด้า นผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนการเป็นอย่างไร
ก.ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ผลการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการที่สามารถวัดผลของพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแสดงดังตารางนี้
ผลการดาเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี
ลาดับ

ชื่อตัวชี้วัด

1

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (3.1.1)
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา (4.3.1)
ร้อยละของการนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (4.4.1)
ร้อยละของโครงการการบริการทางวิชาการที่
นาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและหรือการวิจัย (6.2.1)
ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมต่อเป้าหมายที่กาหนด (7.1.2)

2

3
4

5

2555

2556

2557

100

97.10

94.87*

แนวโน้ม
(+/-)
-

2.63

7.50

6.86*

+

7.89

8.33

13.72*

+

-

78.57

69.23*

-

-

-

83.49*

+

** ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557 ประจาเดือนสิงหาคม (รอบ11เดือน)
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ข.ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ
(1) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
ส าหรั บ ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการปฏิ บั ติ ก าร หนึ่ ง ในตั ว ชี้ วั ด คื อ การจั ด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน สาหรับวิทยาลัยฯมีคู่มือด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีการจัดทาเป็นประจาทุกปี
ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ประจาปีการศึกษา) นอกจากนี้สาหรับด้านการจัดการเรียน
การสอน จะมีคู่มือการฝึกปฏิบัติของรายวิชาเพื่อให้แก่อาจารย์นิเทศและนักศึกษาที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก
ปฏิบัติต่างๆจานวน 9 รายวิชา นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้จัดทาคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการทางพยาบาล คู่มือ
การใช้เครื่องตรวจข้อสอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยในอนาคตวิทยาลัยฯจะมีการจัดทา
คู่มือในส่วนงานอื่นๆเพิ่มขึ้นต่อไป
ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้มีตัวชี้วัดของจานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล /ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัยฯ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยฯ การ
ได้รับรางวัล/ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานภายนอก ถือว่าบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯอีกด้วย
ผลการดาเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี
ลาดับ

ชื่อตัวชี้วัด

2555

1

2556

2557

แนวโน้ม
(+/-)
+

10
11
12
จ านวนคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง
ประสิทธิผล)
2 จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล/
1
2
+
ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานภายนอก
โดยในปีงบประมาณ 2556 มีศิษย์เก่าได้รับประกาศนียบัตรยกย่องจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย จานวน 1 คน ได้แก่ นายจักรกฤช ปิจดี และในปีงบประมาณ 2557 มีศิษย์เก่าได้รับประกาศนียบัตรยก
ย่องจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จานวน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุทธาทิพย์ วงศ์สกุลเกษม และได้รับ
ประกาศนียบัตรบุคลากรที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ จานวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปริญา มัทปานัง
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สาหรับผลการดาเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปีของวิทยาลัย ตัวชี้วัดของ (สกอ.7.4) การบริหารความเสี่ยงนั้น
ได้มีการดาเนินงานครบทุกข้อ โดยวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนินงานจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารด้านต่างๆ
ลาดับ
1

ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี)
แนวโน้ม
2554
2555
2556
(+/-)
5.00
5.00
5.00
คงที่

ชื่อตัวชี้วัด

การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
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ค. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
จากผลการด าเนิ น งานข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง 3 ปี ของวิ ท ยาลั ย ฯ ทั้ ง จากผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
(งบประมาณ 2555-2557) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจของวิทยาลัยฯ พบว่าภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในองค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม และ
องค์ป ระกอบที่ 7 การบริ ห ารและการจั ดการ ส าหรับองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีแนวโน้มคงที่ถึงลดลง
เล็กน้อย ซึ่งวิทยาลัยฯได้พยายามผลักดันให้อาจารย์มีการสร้างผลงานวิจัยและนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในวารสารและการประชุมวิชาการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เสนอขอรับทุนวิจัยจาก
แหล่งภายนอก เพื่อให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนในการทาผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ลาดับ

ชื่อตัวชี้วัด

1

คะแนนผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน*
(1.1.5) (ปีงบประมาณ)
คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (1.1.11)
2.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.2 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
2.3 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
แก่สังคม
2.4 องค์ ป ระกอบที่ 6 การท านุ บ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
การจัดการ

2

ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี)
แนวโน้ม
2554
2555
2556
(+/-)
2555
2556
2557
4.0885
4.3026
4.0023**
4.43

4.56

4.56

+

3.86
3.73
5.00

4.10
3.64
5.00

4.26
3.63
5.00

+
คงที่

5.00

5.00

5.00

คงที่

4.50

4.50

5.00

+

* ตัวชีว้ ัดและน้าหนักของตัวชี้วัด มีการเปลี่ยนแปลงตามปีงบประมาณ (ผลการดาเนินงานตามปีงบประมาณ)
** ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2557 ประจาเดือนสิงหาคม (รอบ11เดือน)
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน : ผลการดาเนินการด้านการเงินเป็นอย่างไร
ก. ผลลัพธ์ด้านการเงิน
วิทยาลัยฯ มีรายได้จากการแหล่งทุนภายนอกวิทยาลัยฯจากการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล โดยดาเนินการในปีงบประมาณ 2556 เป็นปีแรก ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาล ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจต้องการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นจานวนมาก เนื่อ งจากปัจจุบันบุคลา
การด้านสาธารณสุขมีความขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาดและมีค่าตอบแทนสูง อีกทั้งใช้ระยะเวลาในการ
อบรมเพียง 1 ปี ก็สามารถทางานได้ทันที
ผลการดาเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี
ลาดับ
1

ชื่อตัวชี้วัด

รายได้ที่เกิดจากการระดมทุนจากภายนอก
(8.2.1)
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2555

2556

2557

N/A

1.00
ล้านบาท

2.58
ล้านบาท

แนวโน้ม
(+/-)
+

ภาคผนวก
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1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

33

2.ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
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3.แผนพัฒนาองค์กร
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