บทนํา : โครงร่ างองค์ กร
1. ลักษณะองค์ กร: ลักษณะทีสาํ คัญขององค์ กรคืออะไร
ก. สภาพแวดล้ อมขององค์ กร
(1) ผลิตภัณฑ์
สภามหาวิ ท ยาลัยในคราวประชุม เมื อวัน ที 27 กัน ยายน 2549 มี ม ติใ ห้ ความเห็ น ชอบและอนุมัติการเปิ ดรั บ
นักศึกษาในภาคเรี ยนที 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2549 อนุมตั ิโครงการจัดตัง1
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สภาการพยาบาลมีมติให้ การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา และให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมือวันที 20 เมษายน 2550 วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เป็ นสถาบันการศึกษาทีการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยดําเนินเริ มเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2550 เป็ นปี แรก โดยมีนกั ศึกษาพยาบาลรุ่ นแรก
สําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2553
(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มีวิสยั ทัศน์ : เป็ นสถาบันการศึกษาทีบริ หารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้ านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีคณ
ุ ธรรม
พันธกิจของวิทยาลัยฯ มีดงั นี 1
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาด้ านการผลิตบัณฑิตด้ านการพยาบาลและสุขภาพให้ มีคณ
ุ ภาพ
2.2 วิจยั และสร้ างสรรค์องค์ความรู้ทางด้ านการพยาบาลและสุขภาพ
2.3 ให้ บริ การวิชาการทางด้ านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชมุ ชนและสังคม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม
2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริ ม พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 บริ หารจัดการองค์กรด้ วยหลักธรรมาภิบาล
(3) ลักษณะโดยรวมของบุ คลากร บุคลากรของวิทยาลัยฯแบ่งเป็ นบุคลากรสายวิชาการ จํ านวน 55 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 11 คน สามารถแยกตามวุฒิการศึกษาได้ ดงั นี 1
วุฒิการศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ปริ ญญาตรี
7
ปริ ญญาโท
47
4
ปริ ญญาเอก
8
รวม
55
11
โดยบุคลากรของวิทยาลัยฯจะได้ รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม รวมทังกองทุ
1
นสํารองเลี 1ยงชีพ รวมทังสิ
1 ทธิ
ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยอืนๆ เช่น โบนัสประจําปี การตรวจสุขภาพ เป็ นต้ น

1

สินทรั พย์ วิทยาลัยฯตังอยู
1 ่ ณ ชัน1 3 อาคาร 37 ประกอบด้ วยห้ องทํางานของผู้บริ หาร อาจารย์ เจ้ าหน้ าที ทีมี
พื 1นที ใช้ สอยตามข้ อบังคับฯจากสภาการพยาบาล ห้ องเรี ยนประจํ าของนักศึกษาแต่ละชันปี
1 โดยจัดหาอุปกรณ์
โสตทัศนูป กรณ์ เช่น คอมพิ ว เตอร์ เครื อ งฉายภาพ เครื อ งขยายเสี ย ง เป็ นต้ น รวมทัง1 สื อการสอนต่า งๆอาทิ
หุ่นจํ าลองต่างๆ อุปกรณ์ เครื องมือแพทย์ ไว้ ให้ บริ การมีห้องปฏิ บตั ิการทางการพยาบาล ห้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองอีกด้ วย
(5) กฎระเบียบข้ อบังคับ วิทยาลัยฯอยู่ภายใต้ ระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน
ั ทา โดยมีการ
1 อบังคับจากสภาการพยาบาลทีเป็ นองค์กร
ดําเนินงานระบบการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม ISO 14001 ด้ วย รวมทังข้
วิชาชีพทีเกียวข้ อง

(4)
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ข. ความสัมพันธ์ ระดับองค์ กร
(1) โครงสร้ างองค์ กร

ลู กค้ าและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย สํ าหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็ นสถาบันที จดั การเรี ยนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีคณะกรรมการอํานวยการฯกํ ากับการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ซึงวิทยาลัยฯ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้ านได้ แก่ การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คม การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ปี การศึกษา 2556 มีจํานวนนักศึกษาพยาบาล 4 ชันปี
1 รวมทังสิ
1 1น 476 คน ปั จจุบนั มี
นักศึกษาสํ า เร็ จการศึกษาไปแล้ ว 3 รุ่ น นอกจากนี ว1 ิท ยาลัยฯยัง มี การสนับสนุนให้ อาจารย์ ทํ าผลงานวิ จัย และ
เผยแพร่ งานวิจยั หรื อผลงานวิชาการอย่างต่อเนือง รวมทังดํ
1 าเนินโครงการบริ การวิชาการ ดําเนินการโดยอาจารย์
และนักศึกษา ให้ บริ การส่งเสริ มสุขภาพต่า งๆตามชุม ชน โดยมี สํารวจความต้ องการของชุมชน เพื อให้ ดําเนิ น
กิจกรรมตรงตามความต้ องการของประชาชนในชุมชนหรื อองค์กรต่างๆ นอกจากนี 1ยังมีการส่งเสริ มและทํานุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนือง เช่น การจัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื องหมาย ถือเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
(2)

3

วิชาชีพการพยาบาล ผู้ปกครองสามารถมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่บตุ รหลานได้ อย่างภาคภูมิใจ
(3) ผู้ ส่งมอบและพันธมิตร ในการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบต
ั ิของนักศึกษาพยาบาลจะต้ องมีการประสาน
1 งกัดภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทังยั
1 งได้ รับ
ขอความร่ วมมือจากแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ิ ซึงมีความหลากหลายทังสั
ความร่วมมือทางวิชาการจากโรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์การมหาชน),โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน แนล อีก
ด้ วย ทําให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ทีหลากหลายในสถานการณ์จริ ง
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2. สภาวการณ์ ขององค์ กร:

สภาวการณ์ เชิงกลยุทธ์ ขององค์ กรคืออะไร
ก. สภาพแวดล้ อมด้ านการแข่ งขัน
ั มีสถาบันการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพิมขึ 1น ทําให้ พบปั ญหา
(1) ลําดับในการแข่ งขัน ปั จจุบน
แหล่งฝึ กปฏิบตั ทิ ีรองรับอย่างจํากัด ทําให้ ต้องมีการวางแผนการจัดตารางการฝึ กปฏิบตั ิให้ เหมาะสมมากทีสดุ เพือ
ประโยชน์ ของนักศึกษา สํ าหรั บนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยฯจะมี ความโดดเด่น ในการใช้ ภาษาอังกฤษ
เนืองจากมีโครงการ English Camp จัดให้ นกั ศึกษาทุกปี อย่างต่อเนือง
(2) การเปลียนแปลงความสามารถในการแข่ งขั น เนืองจากในปี 2558 จะเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ซึงอาชี พ
พยาบาลเป็ น1ในอาชีพทีมีการเปิ ดเสรี ด้วย ดังนันจะต้
1
องมีการพัฒนาศักยภาพของภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ให้ สามารถสือสารได้ ดี รวมทังจํ
1 าเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพิมเติม ทําให้ มีโอกาส
ในการร่วมมือทางวิชาการเพิมมากขึ 1นในการศึกษาดูงาน และแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างประเทศมากยิงขึ 1น
(3) แหล่ งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทีได้ รับการรับรองจากสภา
การพยาบาล
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
วิทยาลัยฯเน้ นในการให้ ความสําคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษทางการพยาบาลในการสือสารแก่นกั ศึกษา โดยถื อ
เป็ นจุดเด่นของสถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึงนักศึกษาของวิทยาลัยฯจะได้ รับโอกาสใน
การใช้ ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ในการเข้ าร่ วมโครงการ English Camp ตลอดระยะ4ปี ทีของหลักสูตรการ
จัดการเรี ยนการสอน ถื อเป็ นความได้ เ ปรี ยบของนักศึกษาของวิ ท ยาลัยฯ นอกจากนี ว1 ิ ท ยาลัยฯเปิ ดโอกาสให้
อาจารย์ศกึ ษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ทังในและนอกประเทศ
1
อีกทังการสนั
1
บสนุนให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาตนเอง
ในการเข้ าร่ ว มงานประชุ ม วิ ช าการ สั ม มนา อบรมในหัว ข้ อ ต่ า งๆที น่ า สนใจอย่ า งสมํ า เสมอ รวมถึ ง การมี
ประสบการณ์ ในการทํากิจกรรมร่ วมกับชุมชนต่างๆ ทังในรู
1 ปแบบของงานวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คม การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากการเรี ยนการสอนในแหล่งฝึ กปฏิบตั ติ า่ งๆด้ วย
ค. ระบบการปรั บปรุ งผลการดําเนินการ
วิทยาลัยฯดําเนินงานภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี (กพร.)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ในส่วนของการรายงานผลการ
ปฏิบตั ิราชการ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนัน1 ต้ องมีการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี มีการติดตาม
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานรอบระยะเวลา 6 เดื อน, 9 เดื อน และ 12 เดื อน อย่ า งสมํ า เสมอ ซึง จะได้ รั บ
ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิ น ฯ และนํ า ไปพัฒ นาปรั บปรุ ง ต่อไป นอกจากนี ว1 ิ ท ยาลัยฯยัง ให้
1 ่มการจัดการความรู้ ภายในวิทยาลัยฯ เพือสร้ าง
ความสําคัญกับการจัดการความรู้ หรื อ KM โดยมีการจัดตังกลุ
องค์ความรู้ ใหม่ให้ เกิดขึน1 และร่ วมแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ทัง1 ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เป็ นระบบทีช่วยให้ เกิ ด
นวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆเพิมมากขึ 1น
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หมวด 1 การนําองค์ กร
1.1 การนําองค์ กรโดยผู้นําระดับสูง: ผู้นําระดับสูงนําองค์ กรอย่ างไร
ก.วิสัยทัศน์ ค่ านิยมและพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์ และค่ านิยม
ผู้บริ หารของวิทยาลัยฯได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ และถ่ายทอดให้ แก่บคุ ลากรภายในวิทยาลัยฯในหลากหลายช่องทางไม่
ว่าจะเป็ นการประชุมบุคลากร การใช้ สือประชาสัมพันธ์ ทงทางติ
ั1
ดประกาศ เว็บไซต์ เป็ นต้ น ซึงผลผลิตทีแสดงให้
เห็นได้ อย่างชัดเจนของการดําเนิน งานตามวิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยฯ คือการมี บณ
ั ฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาได้ รับการยอมรับ บัณฑิตประกอบอาชีพภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (ไม่นบั ศึกษาต่อ)
ทังสั
1 งกัดภาครัฐ และภาคเอกชน
(2) การส่ งเสริ มการประพฤติปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
ผู้บริ หารของวิทยาลัยฯ ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารองค์กร และระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆทีเกียวข้ อง และเน้ น
ยํ 1าอย่างสมําเสมอให้ บุคลากรของวิทยาลัยฯปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างทีดี ระลึกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพทีดีทีเหมาะสมตามกาลเทศะ รวมทังมี
1 นโยบายเน้ นการปลูกฝั งและสร้ างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้ กบั
นักศึกษาพยาบาล
(3) การสร้ างองค์ กรทีย ังยืน
ผู้บริ หารของวิทยาลัยฯเน้ นการมีสว่ นร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิงการทํางานเป็ นทีม ทําให้ เกิดบรรยากาศ
ทีดีในการทํางานร่ วมกันระหว่างบุคลากร อีกทังเปิ
1 ดโอกาสให้ บคุ ลากรแสดงความคิดเห็นในเรื องต่างๆ นอกจากนี 1
วิทยาลัยฯยังได้ จดั กิจกรรม/โครงการทีพฒ
ั นาประสิทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนืองให้ แก่อาจารย์
และนักศึกษา เพือการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ทีมีคณ
ุ ภาพ รวมทังสนั
1 บสนุนให้ มีการบูรณาการงานวิจยั
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คมเข้ า กับ การเรี ย นการสอน เพื อ เพิ ม ประสบการณ์ จ ริ ง ให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา และสร้ าง
สัมพันธภาพทีดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและชุมชน ซึงก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกันอีกด้ วย ซึงบุคลากรจะได้ รับ
การพัฒนาตนเองในทุกๆด้ านทีจําเป็ นและเหมาะสมตามความสามารถ ประสบการณ์ และความต้ องการเรี ยนรู้
ของแต่ละบุคคลด้ วย
ข.การสือสารและผลการดําเนินการขององค์ กร
(1) การสือสาร
วิทยาลัยฯมีการสือสารในหลายช่องทางภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการจัดประชุมบุคลากร ลายลักษณ์อกั ษร ด้ วย
วาจา ทางสือออนไลน์ต่างๆ ตามเทคโนโลยีทีทนั สมัย โดยเปิ ดช่องทางการการแสดงความคิดเห็นให้ กบั บุคลากร
อย่างเต็มที สามารถซักถามข้ อสงสัยได้ ตามกาลเทศะ ใช้ หลักการของประชาธิ ปไตยในการสรุ ปประเด็นสํ าคัญ
ร่วมกัน
ิ ารอย่ างจริงจัง
(2) การทําให้ เกิดการปฏิบัตก
ด้ วยวิทยาลัยฯเป็ นหน่วยงานทีมีการจัดการเรี ยนการสอน วัตถุประสงค์หลักในการดําเนินงานจึงมุ่งเน้ นทีการผลิต
บัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพ ดังนันเพื
1 อให้ การดําเนินงานเกิดการปฏิบตั ิการอย่างจริ งจัง จึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การดูแลตัวชี 1วัดต่างๆทีเกียวข้ องทังผลการปฏิ
1
บตั ิราชการประจําปี ,การประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรอง
สถาบันจากสภาการพยาบาล เพือให้ บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ โดยผลทีได้ จากการประเมินทังข้
1 อเสนอแนะและสิงที
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ควรพัฒนาจากการประเมินต่างๆจะนําไปใช้ ในการวางแผนการดําเนินงานในปี ถัดไป ซึงบุคลากรของวิทยาลัยฯให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานให้ สามารถบรรลุเป้าหมายเป็ นอย่างดี
การกํากับดูแลองค์ กรและความรั บผิดชอบต่ อสั งคมในวงกว้ าง: องค์ กรดําเนินการอย่ างไรในการ
กํากับดูแลองค์ กร และทําให้ บรรลุผลด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคมในวงกว้ าง
ก.การกํากับดูแลองค์ กร
(1) ระบบการกํากับดูแลองค์ กร
วิทยาลัยฯมีคณะกรรมการอํานวยการฯทําหน้ าทีกํากับดูแลองค์กร โดยจะการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ
อย่างน้ อย 2 ครัง1 /ปี ซึงคณะกรรมการฯจะประกอบผู้ตรงคุณวุฒิทงภายในและภายนอกมหาวิ
ั1
ทยาลัย สามารถ
ตรวจสอบได้ สํ า หรั บ การดูแ ลในด้ า นงบประมาณและการเงิ น วิ ท ยาลัย ฯมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยทําหน้ าทีตรวจสอบงานการเงิน และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(2) การประเมินผลการดําเนินการ
วิ ท ยาลัย ฯมี ส ภามหาวิ ท ยาลัย ทํ า หน้ า ที ใ นการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การของผู้บ ริ ห าร สํ า หรั บ การกํ า หนด
ค่า ตอบแทนต่า งๆจะต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการอํ า นวยการฯของวิ ท ยาลัย สํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯที นํามาใช้ ในการทบทวนเพื อพัฒนาและปรั บปรุ งต่อไปพิจารณาจากรายงานผลการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี ,รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล โดยจะนําข้ อเสนอแนะต่างๆมาใช้ วางแผนดําเนินการเพือพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
ข.การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) การประพฤติป ฏิ บั ติต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บ วิ ท ยาลัยฯดํ า เนิ น การตามระเบี ยบ ข้ อบัง คับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และการใช้ จ่ายงบประมาณดําเนินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึงได้ ทําการ
วิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงิ นและความมันคงของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื อง ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาลัยฯใช้ ระบบ ISO 14001 ในการจัดการด้ านทรัพยากรและสิงแวดล้ อม เน้ นการอนุรักษ์
การใช้ พลังงานในอาคาร สถานที นอกจากนี 1ยังมีการจัดทําแผนความเสียงประจําปี อีกด้ วย
(2) การประพฤติปฏิบัตอ
ิ ย่ างมีจริยธรรม
วิทยาลัยฯส่งเสริ มให้ บุคลากร และนักศึกษาเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล เพราะเป็ นวิชาชีพทีเกียวข้ องกับชีวิตของผู้ป่วย ซึง เป็ นหัวใจสําคัญของวิชาชีพการพยาบาลอย่างยิง
ค.ความรั บผิดชอบต่ อสังคมในวงกว้ างและการสนับสนุนชุมชนทีสาํ คัญ
(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้ าง
วิทยาลัยฯมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมอย่างต่อเนือง โดยมีการสํารวจความต้ องการของ
ชุมชน เพือตอบสนองความต้ องการทีแท้ จริ ง โดยจัดกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริ มสุขภาพต่างๆทีหลากหลายตาม
กลุม่ เป้าหมาย เพือให้ ประชาชนสามารถนําความรู้ และคําแนะนําทีได้ รับไปใช้ ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง
ยัง ยืน ร่วมทังสามารถนํ
1
าไปใช้ ประโยชน์แก่ผ้ อู ืนได้ เป็ นการสร้ างความเข้ มแข็งด้ านสุขภาพให้ แก่ชมุ ชน
(2) การสนับสนุนชุมชน วิทยาลัยฯให้ การบริ การวิชาการกับประชาชนโดยรอบเขตดุสิตและใกล้ เคียง นอกจากนี 1
ยังให้ บริ การวิชาการ ณ ตําบลบางนางลี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงมหาวิทยาลัยกํ าลังดําเนินงาน
1.2
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ก่อสร้ างวิทยาเขตทีจงั หวัดสมุทรสงคราม โดยมีสถาบันวิจยั และพัฒนาทําหน้ าทีสํารวจความต้ องการของชุมชน
และมีการจําแนกตามประเด็นทีเกียวข้ องกับในด้ านต่างๆ ซึงวิทยาลัยฯได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมบริ การ
วิชาการ ร่วมกับการประชุมกับตัวแทนของชุมชน หรื อผู้นําชุมชน อสส. เป็ นต้ น ซึง ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ : องค์ กรมีวิธีการอย่ างไรในการจัดทํากลยุทธ์
ก.การจัดทํากลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัยฯได้ ประชุม ร่ ว มกัน เพื อวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บัติร าชการประจํ า ปี เพื อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการฯเพือรับรอง รวมทังเสนอต่
1
อสภามหาวิทยาลัย โดยมีการนําผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในทัง1 9 องค์ ป ระกอบ และผลการปฏิ บัติ ร าชการประจํ า ปี ตามยุ ท ธศาสตร์ ร วม 8
ยุทธศาสตร์ โดยนําจุดแข็ง จุดอ่อน และข้ อเสนอแนะหรื อจุดทีควรพัฒนา นํามาเป็ นข้ อมูลสําหรับการวางแผนการ
ปฏิบตั ิราชการในปี ถัดไป นอกจากนี 1ต้ องวางแผนให้ ครบพันธกิจของมหาวิทยาลัยทัง1 4 ด้ าน โดยมีการดําเนินงาน
วางแผนระยะสัน1 1 ปี ได้ แก่ แผนการปฏิบตั ริ าชการประจําปี และแผนระยะยาว 4 ปี ได้ แก่ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4
ปี ของวิทยาลัยฯ
(2) การวิเคราะห์ และกําหนดกลยุทธ์
วิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนปฏิบตั ิงานในปี ถัดไป
ซึง มีการนําจุดแข็ง จุดทีควรพัฒนาปรับปรุงมาใช้ ในการวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการ เพือให้ มีการพัฒนาศักยภาพ
ของวิทยาลัยฯ อีกทังมี
1 การปรับตัวให้ ทนั สมัยต่อสถานการณ์ตา่ งๆในปั จจุบนั อาทิเช่น การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทังจากดํ
1
าเนินงานตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล นอกจากนี 1ยัง
เน้ นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาเพือให้ เป็ นทียอมรับด้ านการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อไป จากการดําเนินงานทีผา่ นมาบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่าง
ดีทงจากผลการสอบใบประกอบวิ
ั1
ชาชีพ การมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา มีโอกาสได้
ทํางานในหน่วยงานทังภาครั
1
ฐ และภาคเอกชน บัณฑิตได้ รับเงินเดือนตามเกณฑ์ของกพร. เป็ นต้ น
ข.วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ท ีสาํ คัญ
วิทยาลัยฯกําหนดกลยุทธ์ ตามพันธกิจทัง1 4 ด้ านได้ แก่ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวิจยั ด้ านการบริ การ
วิชาการแก่สังคม และด้ านทํ า นุบํารุ งศิลปะและวัฒ นธรรรม โดยเป้าหมายคือ คุณภาพของบัณฑิ ตที สํา เร็ จ
การศึกษาได้ รับการยอมรับ
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์หลักของวิทยาลัยฯคือการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ทีมีคุณภาพ มี ความสามารถในด้ าน
ทฤษฏี แ ละปฏิ บัติ ซึ ง ในการดํ า เนิ น งานที ผ่ า นมานัก ศึก ษามี โ อกาสได้ รั บ ประสบการณ์ ใ นแหล่ ง ฝึ กปฏิ บัติ ที
หลากหลาย มีการร่ วมบริ การวิชาการในชุมชนต่างๆ ทําให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานจริ ง บัณฑิต
สามารถนํ าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิช าชี พ นอกจากนี ว1 ิท ยาลัยฯได้ ปลูกฝั งให้ นัก ศึกษาเป็ นผู้ที มี
คุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพือดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้ เกิดประโยชน์
สูง สุด และสร้ างความโดดเด่น ของบัณ ฑิ ต ด้ ว ยการเพิ ม ทักษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษในการเรี ยนการสอน โดย
นักศึกษาจะได้ เข้ าร่วมโครงการ English Camp อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง1 ต่อปี จนสําเร็ จการศึกษา ซึงทําให้ นกั ศึกษา
มีความกล้ าในการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นการเพิมคุณค่าในบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังได้ จดั
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กิจกรรม/โครงการทีเอื 1อต่อลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ อาทิเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริ มสร้ างภาวะผู้นํา
เป็ นต้ น
2.2 การนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัต:ิ องค์ กรนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก.การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารและการถ่ ายทอดสู่การปฏิบัติ
(1) การจั ดทําแผนปฏิบัติการ หลังจากที วิทยาลัยฯได้ รับนโยบายและวาระประจําปี จากสภามหาวิทยาลัย จะ
นํ า มาเป็ นร่ า งและแนวทางในการจัดทํ า แผนปฏิ บัติร าชการประจํ า ปี โดยผ่า นการพิ จ ารณาร่ ว มกัน ของคณะ
ผู้บริ หารวิทยาลัยฯ สําหรับแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 4 ปี มีแนวทางในการดําเนินงานเช่นเดียวกัน โดยเน้ นตามพันธ
กิจหลัก 4 ด้ านได้ แก่ การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี จะต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการฯ และสภา
มหาวิทยาลัย
ั ิราชการ จะใช้ วิธีการประชุมเพื อรั บทราบ
(2) การนํ า แผนปฏิ บั ติก ารไปปฏิ บั ติ วิ ธี การถ่า ยทอดแผนปฏิ บต
แนวทาง การชี แ1 จงวาระประจํ า ปี ที มี ความสํ า คัญ แก่ บุคลากรของวิ ท ยาลัย ฯ และผ่ า นการกระจายตัว ชี ว1 ัด สู่
รายบุคคล โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามตัวชี 1วัด เพือให้ บรรลุตามเป้าประสงค์ และมีการ
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการแต่ละเดือน เพือให้ มีการตรวจสอบและติดตาม รวมทังการกระตุ
1
้ น ผลักดันให้ มีผล
การดําเนินงานทีดีขึ 1นจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(3) การจั ดสรรทรั พยากร วิทยาลัยฯมี การจัดทํ าแผนการใช้ เงิ นงบประมาณประจํ าปี โดยมีการประมาณการ
รายรั บและรายจ่าย นอกจากนี ใ1 นการจัดทํ า แผนปฏิ บัติร าชการก็ ไ ด้ มี การระบุจํ า นวนเงิ นงบประมาณที ใ ช้ ใ น
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ต่างๆ ซึงจะต้ องมีการตรวจสอบติดตามผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณทังราย
1
เดือน และรายไตรมาส ต่อมหาวิทยาลัย
(4) แผนด้ า นบุ ค ลากร มี การวางกรอบอัตรากํ า ลัง และระบุค วามต้ องการบุคลากรในแผนพัฒ นาบุคลากร
นอกจากนี 1วิทยาลัยฯได้ สนับสนุนให้ บคุ ลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาตนเอง โดยการจัดโครงการ/
อบรมทังภายในวิ
1
ทยาลัยฯ และภายนอกอย่างต่อเนือง สมําเสมอ นอกจากนี 1วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณ
เพือเป็ นทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกของอาจารย์ ทังในและต่
1
างประเทศด้ วย
(5) ตัววัดผลการดําเนินการ แผนปฏิบต
ั ิราชการประจําปี ของวิทยาลัยฯ มีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของ
วิทยาลัย โดยมี การกํ าหนดตัว ชี ว1 ัดตามยุทธศาสตร์ ทีเ กี ยวข้ องกับหน่วยงาน มี การระบุเ กณฑ์ การให้ คะแนนที
ชัดเจน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี 1วัด ซีงต้ องมีการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการฯตามรอบเดือน
และนําเสนอเข้ าสูค่ ณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามไตรมาสต่อไป
(6) การปรั บเปลียนแผนปฏิบัติการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลียนและนําแผนปฏิบต
ั ิการไปปฏิบตั ิ
อย่างรวดเร็ วในกรณีทีสถานการณ์บงั คับ
กรณี มีความจําเป็ นจะต้ องปรับเปลียนแผนปฏิบตั ิราชการ หรื อมีสถานการณ์ บงั คับ สามารถปฏิบตั ิได้ โดยต้ อง
ขอรับการอนุมตั กิ ารอธิการบดี
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ข.การคาดการณ์ ผลการดําเนินการ
เนืองจากมีการติดตามความก้ าวหน้ าและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นรายเดือน ดังนันมี
1 สามารถคาดการณ์
หรื อประเมินผลการดําเนินการตามแต่ละตัวชี 1วัดได้ และสามารถผลักดันหรื อกระตุ้นในตัวชี 1วัดทีไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ เมือพบว่าผลการดําเนินงานยังไม่มีความคืบหน้ า หรื อมีความก้ าวหน้ าน้ อย
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หมวด 3 การมุ่งเน้ นลูกค้ า
3.1 เสียงของลูกค้ า: องค์ กรมีวิธีการอย่ างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้ า
ก.การรั บฟั งลูกค้ า
(1) การรั บฟั งลู กค้ าในปั จจุ บัน วิทยาลัยฯให้ ความสํ าคัญในการรั บฟั งข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากนักศึกษา
สําหรับด้ านการจัดการเรี ยนการสอนนันจะมี
1
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผ่านสารสนเทศของกองบริ การ
การศึกษา ซึงอาจารย์ สามารถนําผลการประเมินไปใช้ ในการปรั บปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนได้ ต่อไป
นอกจากนี 1ยังมี การเปิ ดโอกาสทางสือสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะการใช้ โปรแกรม facebook หรื อ Line ของ
อาจารย์แต่ละท่าน หรื อสามารถตังกลุ
1 ่มผ่านสือสังคมออนไลน์เพือใช้ ในการแลกเปลียนความคิดเห็นในด้ านการ
เรี ยนการสอน ทําให้ นกั ศึกษาและอาจารย์มีความใกล้ ชิดมากขึ 1น และได้ ข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั
(2) การรั บฟั งลูกค้ าในอนาคต วิทยาลัยฯมีการสอบถามความคิดเห็นจากบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาถึงความพึง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต และมี การจัดทํ า แบบสอบถามให้ กับ
นักศึกษาปั จจุบนั เนืองจากการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอยู่ภายใต้ การกํากับดูแล
จากสภาการพยาบาล ซึง มี เครื อข่ายร่ วมกัน จึงมี การแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี ยนข้ อมูลระหว่างแต่ล ะ
สถาบัน รวมทังการประชาสั
1
มพันธ์ขา่ วสารทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนการสอน
ข.การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้ า
(1) ความพึงพอใจและความผู ก พั น วิ ท ยาลัยฯมี กิจ กรรมที เ ชื อมความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งรุ่ น พี แ ละรุ่ น น้ องทัง1
กิจกรรมการรับน้ อง กิจกรรมไหว้ ครู กิจกรรมบายศรี สขู่ วัญ พิธีมอบหมวกและเข็มเครื องหมาย พิธีแสดงความยินดี
และมอบเข็มสําเร็ จการศึกษา ซึงเป็ นกิจกรรมีร่วมกันของรุ่ นพีและรุ่ นน้ อง นอกจากนี 1กิจกรรมต่างๆก็เปิ ดโอกาสให้
ศิษ ย์ เ ก่ าสามารถร่ ว มกิ จ กรรมได้ และนักศึกษาเองก็ มี การสร้ างความสัม พันธ์ ที ดีร ะหว่า งรุ่ น พี รุ่ นน้ อง โดยใช้
สารสนเทศสือสังคมออนไลน์เพือนําเสนอรูปกิจกรรมต่างๆ แนะนํานักศึกษาพยาบาลรุ่ นพี รุ่ นน้ อง ทังศิ
1 ษย์เก่าและ
ศิษย์ ปัจจุบนั ทําให้ นักศึกษามี ความผูกพันกัน ในอนาคตจะมีการพัฒนาฐานข้ อมูลศิษย์ เก่าบนสารสนเทศของ
เว็บไซต์วิทยาลัยฯเพิมเติมด้ วย
(2) ความพึงพอใจเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ ง วิทยาลัยฯเป็ นหน่วยงานการจัดการเรี ยนการสอน ดังนันผลลั
1
พธ์ ทีเป็ น
ตัวชี 1บ่งผลิตภัณฑ์ได้ ดีก็คือคุณภาพของบัณฑิต โดยพิจารณาจากการทีบณ
ั ฑิตมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ปี (ไม่
นับรวมการศึกษาต่อ) ได้ รับการยอมรับทังจากหน่
1
วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บัณฑิตที สําเร็ จการศึกษาไปได้ รับ
เงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ทีทางกพ.กําหนด ซึงถือว่าเป็ นระดับทีน่าพึงพอใจอย่างมากเมือเทียบกับหน่วยงานจัดการ
เรี ยนการสอนสาขาต่างๆ
(3) ความไม่ พงึ พอใจ ในการจัดกิจกรรม/โครงการให้ แก่นกั ศึกษา วิทยาลัยฯจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ และนําผลการประเมินและข้ อเสนอแนะต่างๆทีได้ รับไปปรับปรุ งในการจัดกิจกรรม/โครงการครัง1 ต่อไป
นอกจากนี 1ยังเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ แสดงความคิดเห็นและสร้ างสรรค์ตลอดเวลา
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3.2 ความผู กพันของลู กค้ า: องค์ กรมี วิธีการอย่ างไรในการสร้ างความผู กพันกั บลู กค้ าเพือตอบสนอง
ความต้ องการและสร้ างความสัมพันธ์
ก.ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้ า
(1) ผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยฯได้ ทําวิจย
ั เพือศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยนําผลการวิจยั ไปใช้ ประกอบการวางแผนรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ มีความทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการของนักศึกษา มีความหลากหลาย รวมทังมี
1 การ
จัดกิจกรรมเพือส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพือให้ ตรงตามลักษณะของบัณฑิตทีพงึ ประสงค์
ั นี 1มีการอํานวยความสะดวกในการใช้ สารสนเทศสําหรับนักศึกษาและอาจารย์
(2) การสนั บสนุ นลูกค้ า ปั จจุบน
มากยิงขึ 1น เช่น การลงทะเบียนเรี ยน การแสดงผลการเรี ยน การประเมินผลการเรี ยนการสอน อีกทังมี
1 การปรับปรุ ง
เว็บไซต์ของทังมหาวิ
1
ทยาลัยและวิทยาลัยฯ นอกจากนี 1ยังสนับสนุนการเรี ยนผ่านระบบ e-learning ซึงกําหนดให้
อาจารย์แต่ละคนมีเว็บไซต์ส่วนบุคคล เพืออํานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอน และเพิมความหลากหลาย
สําหรับรู ปแบบและกลไกการสือสารกับนักศึกษาจะมีหลายช่องทางทังการประชาสั
1
มพันธ์ ผ่านป้ายประกาศ การ
มอบหมายหัวหน้ าชัน1 การแจ้ งอาจารย์ทีปรึ กษา และการปฐมนิเทศนักศึกษา นอกจากนี 1มีการสนับสนุนอุปกรณ์ที
ใช้ ในการเรี ยนการสอนทังห้
1 องปฏิบตั กิ าร หุน่ แบบจําลอง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกด้ วย
(3) การจําแนกลูกค้ า
วิทยาลัยฯดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน 1 หลักสูตร ได้ แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(4) การใช้ ข้อมูลเกียวกับลูกค้ า
วิ ท ยาลัย ฯกํ า หนดให้ นัก ศึก ษาทุกคนมี อาจารย์ ที ปรึ ก ษา ซึง จะให้ ก ารดูแ ลให้ คํ า แนะนํ า เป็ นที ปรึ ก ษาให้ แ ก่
นักศึกษา รวมทังการมี
1
ประวัตขิ องนักศึกษา ทีอยูต่ ดิ ต่อสําหรับผู้ปกครอง
ข.การสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
(1) การจัดการความสัมพันธ์
วิทยาลัยฯดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตังแต่
1 ปีการศึกษา 2550 จนถึงปั จจุบนั
ซึง เริ มเป็ นทีร้ ูจกั มากขึ 1น หลังจากทีมีบณ
ั ฑิตสําเร็ จการศึกษา และจากการทีศิษย์ปัจจุบนั มีการแนะนําวิทยาลัยฯให้
เป็ นทีร้ ู จกั โดยแนะแนวกับนักเรี ยนชันมั
1 ธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังได้ บริ การวิชาการแก่ชุมชน
ภายนอก ในการให้ บริ การด้ านสุขภาพ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ตอ่ ชุมชน จึงเป็ นทีร้ ูจกั มากขึ 1น
(2) การจั ดการกับข้ อร้ องเรี ยน วิทยาลัยฯมี การเปิ ดกว้ างในการรั บข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ นักศึกษาสามารถเสนอ
เรื องร้ องเรี ยนต่างๆได้ และข้ อร้ องเรี ยนจะต้ องเป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์ โดยวิทยาลัยฯยินดีทีจะรับฟั งข้ อเสนอแนะ
ต่างๆของนักศึกษา ผู้ปกครอง และดําเนินการจัดการข้ อร้ องเรี ยนอย่างสมเหตุสมผล เพือให้ เกิดความพึงพอใจทัง1
สองฝ่ ายร่วมกัน
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรั บปรุ งผลการดําเนินการขององค์ กร: องค์ กรมีวิธีการอย่ างไรในการ
วัด วิเคราะห์ และนํามาปรั บปรุ งผลการดําเนินการขององค์ กร
ก.การวัดผลการดําเนินการ
ั ิราชการ ซึงมีตวั ชี 1วัดของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ วิทยาลัยฯมีคํารับรองการปฏิบต
ของมหาวิทยาลัย โดยจะต้ องมี การรายงานผลปฏิ บตั ิราชการทุกเดือน ทําให้ สามารถมองภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯได้ และสามารถติดตาม ผลักดันความก้ าวหน้ าแต่ละตัวชี 1วัดได้ ชดั เจน โดยเทียบกับค่า
เป้าหมาย สํ าหรั บตัววัดด้ านการเงิ นนัน1 จะมี ตวั ชี ว1 ัดที ใช้ ใ นการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจํ าปี โดย
ระยะเวลาในการติดตามความก้ าวหน้ าเป็ นรายเดือน รายไตรมาส ซึงมีสารสนเทศทีเกียวข้ องคือระบบ ERP และ
ระบบ E-monitoring and evaluation performance system for SSRU
(2) ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
ระบบ E-monitoring and evaluation performance system for SSRU นันสามารถที
1
จะเลือกแสดงผลการ
ดําเนินการของคณะและหน่วยงานอืนๆภายในมหาวิทยาลัย ดังนันจึ
1 งสามารถเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับ
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้ สําหรับการสร้ างนวัตกรรมจะเน้ นสําหรับการจัดการเรี ยนการสอน โดยมี
การนําสารสนเทศเข้ ามาใช้ และกระตุ้นให้ นกั ศึกษาร่ วมกับอาจารย์ในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ ทีใช้ ใน
การออกกํ าลังกายสํ า หรั บผู้สูง อายุในชุมชน เป็ นต้ น ซึง วิทยาลัย ฯยัง ขาดการประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่ ผลงานสู่
สาธารณะ
1
างๆ ไม่ว่าจะเป็ น CHE QA ระบบ ERP
(3) ข้ อมูลลูกค้ า วิทยาลัยฯนําผลการประเมินทังจากระบบสารสนเทศต่
ระบบ E-monitoring and evaluation performance system for SSRU มาใช้ ในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
เพือใช้ ในการพัฒนาองค์กรในปี ถัดไป โดยดูจากผลการดําเนินงาน ซึงทีผ่านมาพบว่าควรพัฒนาในด้ านงานวิจยั
และการพัฒนาบุคลากรให้ มีตําแหน่งทางวิชาการมากขึ 1น ในการจัดการเรี ยนการสอนอาจารย์จะเน้ นให้ นกั ศึกษามี
ส่ว นร่ ว มแสดงความคิดเห็ น และนํ า เสนอผลงาน โดยหลัง เสร็ จ ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมี การประเมิ น ผล
อาจารย์ผ้ สู อนผ่านระบบออนไลน์ ซึงอาจารย์จะทราบผลการประเมิน และนําไปปรับปรุ งในการจัดการเรี ยนการ
สอนต่อไป นอกจากนี 1อาจมีการร่วมแลกเปลียนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในขณะทีมีการเรี ยนการสอน
(4) ความคล่ องตัวของการวัดผล การวัดผลภายใต้ ยท
ุ ธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย มีความครอบคลุมทุกพันธกิจ
และตัวชี 1วัดต่างๆสามารถยื ดหยุ่นได้ ต่อความเปลียนแปลงทังภายในและภายนอก
1
ซึงการวัดผลมีทงรู
ั 1 ปแบบเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ ดังนันจึ
1 งสามารถทีจะปรับหรื อเปลียนแปลงระดับการให้ คะแนนตามสถานการณ์ได้
ข.การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินการ
วิทยาลัยฯมีการประชุมบุคลากรเพือชี 1แจงผลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ รวมทังข้
1 อเสนอแนะหรื อข้ อควรปรับปรุ ง
โดยนํ ามาใช้ ทบทวนการดําเนินงานผ่านการประชุมกรรมการผู้บริ หารของวิทยาลัยฯ เพือวางแผนในการจัดทํ า
แผนปฏิบตั ิราชการในปี ถัดไป พิจารณาตามแต่ละยุทธศาสตร์ ซึงครอบคุลมทังความสามารถในเชิ
1
งแข่งขัน ความ
มันคงทางการเงิ น และความก้ าวหน้ าของวิทยาลัยฯ โดยจุดที ควรพัฒนาจะถูกผลักดันและวางแผนระยะยาว
เพือให้ มีผลดําเนินการทีบรรลุตามค่าเป้าหมาย
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ค.การปรั บปรุ งผลการดําเนินการ
(1) การแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ วิธีปฏิบัติท ีเป็ นเลิศ สํ าหรั บผลการดําเนินการที ได้ รับข้ อเสนอแนะ หรื อมี ข้อควร
พัฒนาเพิมเติมนัน1 วิทยาลัยฯได้ ส่ง ตัวแทนของบุคลากรทัง1 ผู้บริ ห าร อาจารย์ และเจ้ า หน้ าไปศึกษาดูงานนอก
สถานที โดยปี 2556นี 1ได้ ศกึ ษาดูงานทีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และสํานักวิชาการ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ในหลากหลายหัวข้ อ ทังด้
1 าน
การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี การประกันคุณภาพ การวิจยั และนําประสบการณ์ตา่ งๆทีได้ รับมาถ่ายทอด
ให้ แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ และนํ ามาประยุกต์ให้ เข้ ากับบริ บทและสภาพการณ์ ของหน่วยงาน ทังในด้
1 านการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ านการประกันคุณภาพ ด้ านการวิจยั
(2) ผลการดําเนินการในอนาคต วิทยาลัยฯมีการประมาณการจํานวนรับนักศึกษาแต่ละปี ทังนี
1 1เกี ยวข้ องกับ
การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังมีการเปิ ดอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล เพือเป็ นการให้ บริ การวิชาการและสนับสนุนการสร้ างบุคลากรด้ านสุขภาพ ซึงเป็ นสาขาทีมีความขาด
แคลน สํ า หรั บ การแข่ ง ขั น ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ในปั จ จุ บั น มี
สถาบันการศึกษาที เปิ ดสอนเพิมมากขึน1 ดังนัน1 วิทยาลัยฯต้ องสร้ างหลักสูตรให้ มีความโดดเด่น โดยเน้ นการใช้
ภาษาอังกฤษให้ แก่นกั ศึกษา และเร่ งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ เพือให้ บคุ ลากรมีศกั ยภาพและพัฒนาองค์กรให้ มีชือเสียง เป็ นทียอมรับใน
ระดับสากล นอกจากนี 1ยังพัฒนาให้ มีความร่วมมือกับต่างประเทศ ทังการศึ
1
กษาดูงาน หรื อแลกเปลียนนักศึกษาใน
อนาคต
(3) การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนืองและนวัตกรรม จากผลการประเมินทังจากการประกั
1
นคุณภาพการศึกษาภายใน
,ผลการรายงานการปฏิบตั ิราชการประจําปี ซึงได้ แสดงผลแยกตามองค์ประกอบและยุทธศาสตร์ ทําให้ สามารถ
มองภาพรวมของผลการดํ า เนิ นการได้ เ ป็ นอย่างดี แ ละเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึง จุดที ควรพัฒ นาหรื อควร
ปรั บ ปรุ ง นัน1 การนํ า มาจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ จะมองวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานแก้ ไขทัง1 ในระยะสั น1 และระยะยาว
ตัวอย่างเช่น แผนการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จะต้ องมีการพัฒนาควบคู่
ไปกับการพัฒนาผลงานวิจยั ซึงวิทยาลัยฯจะมีการกํ าหนดเกณฑ์สําหรับผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติลาศึกษาต่อได้ จากอายุ
การทํางาน สาขาที ศึกษาต่อ เป็ นต้ น หรื อใช้ ผลงานวิจยั เป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาการประเมินผลรายบุคคล
ประจําปี เป็ นการกระตุ้นและผลักดันให้ เกิดการพัฒนาต่อไป นอกจากนี 1จุดแข็งทีสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้
ก็จะได้ รับการสนับสนุนต่อยอดให้ เกิดนวัตกรรมได้ ในอนาคต เช่น การต่อยอดกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา ที
สามารถนําไปพัฒนาหรื อสร้ างนวัตกรรมใหม่ทางการพยาบาลได้ ผลการทบทวนการดําเนินงานจะสะท้ อนมาเป็ น
แผนการปฏิ บตั ิราชการในปี ถัดไปของวิทยาลัยฯ และจะเข้ าสู่ระบบของการถ่ายทอดทําความเข้ าใจกับบุคคลที
เกียวข้ อง และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างสอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
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4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: องค์ กรมี วิธีการอย่ างไรในการจั ดการ
สารสนเทศ ความรู้ ขององค์ กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.การจัดการข้ อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้
(1) คุณลักษณะ
วิทยาลัยฯใช้ ระบบสารสนเทศทีมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดําเนินการจัดการระบบ ซึง มีทงการใช้
ั1
อินเตอร์ เน็ต ระบบทีสร้ าง
มาเพื อใช้ การตัดสิ นใจ ทัง1 ด้ านการบริ หารงานบุคคล การเงิ น รวมทัง1 ระบบการให้ บริ การทางออนไลน์ ระหว่า ง
หน่ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย ซึงจะมี การป้องกันทัง1 การลงชื อก่ อนเข้ า ใช้ ง าน การได้ รั บอนุญ าตเพื อใช้ ง าน
สําหรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะมีศนู ย์วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้ าทีดแู ลระบบสารสนเทศ
โดยข้ อมูลเผยแพร่มีความเป็ นปั จจุบนั ถูกต้ องและเชือถือได้
(2) ข้ อมู ล และสารสนเทศพร้ อมใช้ งาน นอกจากเว็บไซต์ข องวิทยาลัยฯ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที ใ ห้
ข้ อมูลแก่บคุ ลากรและนักศึกษาแล้ ว บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ ามาใช้ ค้นหาข้ อมูลได้ เช่นกัน นอกจากนี 1สําหรับ
บุค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย ยัง มี ร ะบบ e-office ใช้ ใ นการส่ ง เอกสารระหว่า งบุค คล หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีระบบงานสารบรรณ เป็ นการอํานวยความสะดวก และรับส่งเอกสารได้ อย่างคล่องตัว รวดเร็ วยิงขึ 1น
(3) การจัดการความรู้
วิทยาลัยฯมีการใช้ การจัดการความรู้เป็ นเครื องมือชนิดหนึง ในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ของบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ซึงหัวข้ อทีเลือกเป็ นองค์ความรู้ มีทงเกี
ั 1  ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และการให้ บริ การ ซึง
เกี ยวข้ องกับอาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทีรับบริ การ โดยมีการแบ่งปั นแลกเปลียนเรี ยนรู้ ภายในวิทยาลัยฯ และ
เข้ าร่วมสรรหา Best Practice ในระดับมหาวิทยาลัย ซึง วิทยาลัยฯประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี โดยมีการพัฒนา
ต่อยอดหัวข้ อการจัดการความรู้ โดยเฉพาะ “กลุ่มครู สีฟ้า” ทีเป็ นกลุ่มการจัดการความรู้ ทีมีชือเสียงของวิทยาลัยฯ
เป็ นกลุ่มความรู้ แรกของวิทยาลัยฯทีได้ รับรางวัลแบบอย่างทีดีมาโดยตลอด 3 ปี ซ้ อน ซึงเน้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนในกลุม่ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการดําเนินการ แต่นํารู ปแบบการจัดการ
ความรู้ มาสร้ างเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่างนักศึกษาทีฝึกปฏิบตั ิในชุมชนทีแตกต่างกัน ถือเป็ นกลุ่มการจัดการ
ความรู้ ที มีความเข้ มแข็งของวิทยาลัยฯ ร่ วมทัง1 กลุ่มการจัดการความรู้ อื นๆที เริ มพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื อง
เช่นกัน

17

ข.การจัดการทรั พยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คุ ณลักษณะของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที รับผิดชอบดูแลเกี ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แก่ ศูนย์วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในการจัดซื 1อจัดจ้ างครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบทีกําหนด คุณสมบัติและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ทังนี
1 1แหล่งที มาสามารถตรวจสอบได้ มี
ความน่าเชือถื อและปลอดภัย โดยการลงซอฟต์แวร์ จะต้ องมีลิขสิทธิQ ถูกต้ อง และใช้ งานง่าย ไม่ใช้ ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ทีมีความซับซ้ อน สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง หรื อมีคมู่ ือประกอบเล็กน้ อย
(2) ความพร้ อมใช้ งานในภาวะฉุ กเฉิ น ในกรณี ฉุกเฉิ น โปรแกรมต่างๆ สามารถลงทะเบียนใช้ งานได้ ทวั ทุก
แห่ ง ที ส ามารถใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ เพื อ แค่ ต้ อ งมี ร หัส ผ่ า นเข้ า สู่ร ะบบ จึ ง พร้ อมใช้ ง านตลอดเวลาไม่ ว่ า จะอยู่
ต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ กรณี เหตุฉุกเฉิ นอืนๆ เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก มหาวิทยาลัยได้ เตรี ยมระบบไฟฟ้า
สํารองไว้ ซึง ทําให้ สามารถใช้ งานได้ หากมีความจําเป็ น
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หมวด 5 การมุ่งเน้ นบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้ อมของบุคลากร: องค์ กรมีวิธีการอย่ างไรในการสร้ างสภาพแวดล้ อมทีมีประสิทธิผลและ
เกือC หนุนบุคลากร
ก.ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง วิทยาลัยฯมีเกณฑ์ในการประเมินความต้ องการของบุคลากรโดยยึดตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ร่ วมกับพันธกิจหลัก 4 ด้ าน รวมทัง1 TORทีได้ มอบหมายให้ แต่ละบุคคล โดยมีแนวทางใน
การพิจ ารณาอัตรากํ าลัง บุคลากรโดยเที ยบสัดส่ว นของบุคลากรสายวิช าการตามสัดส่ว นเกณฑ์ ของสภาการ
พยาบาล ด้ วยวิทยาลัยฯเปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีกํากับดูแลโดยองค์กรวิชาชีพ ซึง
มีเกณฑ์บงั คับเกี ยวกับทักษะ สมรรถนะของบุคลากรกําหนดไว้ รวมทังสั
1 ดส่วนระหว่างอาจารย์ : นักศึกษาอย่าง
ชัดเจน สํ าหรั บบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะพิจารณาโดยใช้ หลักการตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยและTORที
ได้ รับมอบหมาย สําหรับกรอบอัตรากําลังจะพิจารณาจากการขยายงาน ซึงต้ องอาศัยบุคลากรสนับสนุนวิชาการ
เพิมขึ 1น เช่น ทาง IT เป็ นต้ น
(2) บุคลากรใหม่ วิทยาลัยฯปฏิบตั ิตามระเบียบการจ้ างพนักงานใหม่ โดยมีการกํ าลังคุณสมบัติของผู้สมัครไว้
และประกาศผ่านสื อต่างๆของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยฯ ซี งเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม โดยมี การสอบทัง1
ข้ อเขี ยน ภาคปฏิ บัติ และสอบสัม ภาษณ์ ซึงมี คณะกรรมการดํ าเนิน การสอบคัดเลื อก บุคลากรของวิทยาลัย ฯ
สามารถสะท้ อนความต้ องการของนักศึกษา ได้ จากการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
อีกทังประเมิ
1
นอาจารย์ผ้ ูสอนได้ นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังมีการบริ การวิชาการในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึง
สามารถสะท้ อนความคิดเห็นของประชาชนต่อความต้ องการในด้ านต่างๆทีต้องการให้ วิทยาลัยฯสามารถให้ บริ การ
ได้ ซึง เกียวกับการให้ บริ การด้ านสุขภาพเป็ นหลัก
(3) การทํางานให้ บรรลุผล
วิ ท ยาลัย ฯมี การวางโครงสร้ างการบริ ห ารองค์ ก ร โดยมี ก ารกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ ร องผู้อํ า นวยการฯ สํ า หรั บ
เจ้ าหน้ าทีสนับสนุนวิชาการ จะมีหวั หน้ าสํานักงาน เป็ นผู้กํากับดูแล โดยมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
เพือให้ มีทิศทางในการดําเนินงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และจัดประชุมบุคลากรเพือรับทราบร่ วมกัน มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี 1วัด เพือเป็ นผู้ผลักดันให้ แต่ละตัวชี 1วัดบรรลุตามเป้าหมาย ซึงวิทยาลัยฯเน้ นการปฏิบตั ิ
ให้ ได้ ตามพันธกิจ 4 ด้ าน ในแต่ละปี ค่าเป้าหมายของตัวชี 1วัดต่างๆจะมีความท้ าทายเพิมขึ 1น โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานในปี ทีผา่ นมา
(4) การจัดการการเปลียนแปลงด้ านบุคลากร บุคลากรของวิทยาลัยฯจะได้ รับการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นและ
สําคัญอย่างต่อเนืองตามแผนพัฒนาบุคลากร รวมทังการวางแผนอั
1
ตรากําลังบุคลากรไว้ ซึงจะระบุตําแหน่ง วุฒิสาขาทีต้องการ โดยการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลจะมีทงการฝึ
ั1
กอบรมในหัวข้ อทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงานทีจดั
ขึ 1นทังภายในและภายนอกวิ
1
ทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัย เน้ นให้ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ซึงกันและกัน เนืองจาก
บุค ลากรจะได้ พ บกับ ประสบการณ์ จ ากการฝึ กปฏิ บัติ ก ารพยาบาล และองค์ ก รที แ ตกต่ า งกั น จึ ง เกิ ด ความ
หลากหลายเป็ นอย่างมาก นอกจากนี 1ได้ จดั สวัสดิการให้ แก่บคุ ลากร การอํานวยความสะดวกด้ านทรัพยากรต่างๆ
การเน้ นให้ เกิ ดความสามัคคีและการทํางานเป็ นทีมร่ วมหน่วยงาน การเตรี ยมการและบริ หารบุคลากรกรณี ทีอยู่
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ในช่วงที มีการเพิมจํ านวนบุคลากรนัน1 จะอาศัยระบบพี เลีย1 ง คอยดูแลและเรี ยนรู้ การทํ างานคู่ขนานไปกับการ
อบรมพัฒนาทักษะอืนๆทีจําเป็ นเพิมเติม นอกจากนี 1ใช้ วิธีการจัดสรรบุคลากรให้ เหมาะสม ปรับเปลียนบทบาท
รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านให้ เหมาะสม
ข.บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
(1) สภาพแวดล้ อ มการทํา งาน วิท ยาลัยฯได้ มีการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมการทํ างานให้ ดีเป็ นลํ า ดับ มี การ
จัดสรรพื 1นทีการทํางานของบุคลากรให้ เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรทีเอื 1ออํานวยความสะดวกต่าง อาทิเช่น โต๊ ะ
ทํางาน เครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น มีการจัดสวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ การติดตังกล้
1 องวงจรปิ ด การป้องกัน
อัคคี ภัย นอกจากนี ม1 ี การจัดสภาพแวดล้ อมการทํ า งานให้ มี สุน ทรี ยภาพ เพื อให้ เ กิ ดความผ่อนคลายระหว่า ง
ปฏิ บตั ิงาน ซึงจะมี การประเมินผลความพึง พอใจของคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในการปฏิ บัติราชการตามคํ า
รับรองการปฏิบตั ริ าชการประจําปี
(2) นโยบายการบริ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ วิ ท ยาลัย ฯมี น โยบายจัด สวัส ดิ ก ารต่า งๆให้ แ ก่ บุค ลากรของ
มหาวิ ท ยาลัย โดยบุ ค ลากรจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก ารทัง1 ประกัน สัง คม กองทุ น สํ า รองเลี ย1 งชี พ
นอกจากนี 1ยังได้ รับโบนัสประจําปี และมีสิทธิ ในการได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อ การทําวิจัย
โครงการบริ การวิชาการ และอืนๆ เป็ นต้ น
5.2 ความผูกพันของบุคลากร: องค์ กรมีวิธีการอย่ างไรในการสร้ างความผูกพันกับบุคลากรเพือให้ บรรลุ
ความสําเร็จในระดับองค์ กรและระดับบุคคล
ก.ผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
(1) องค์ ประกอบของความผู กพัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพสูง มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี
และมีความผาสุกเป็ นองค์กรทีมีสขุ ภาวะทีดี ทังนี
1 1โดยการส่งเสริ มให้ บคุ ลากรได้ รับการพัฒนาส่งเสริ มศักยภาพ ขีด
ความสามารถให้ มี สมรรถนะที เหมาะสมตามความต้ องการของมหาวิทยาลัย เพื อรองรั บการเปลี ยนแปลงใน
อนาคต และมีการปรับปรุงโครงสร้ างพื 1นฐาน การบริ หารจัดการพื 1นที ปรับภูมิทศั น์ สถาปั ตยกรรมและสิงแวดล้ อม
ที เ อื อ1 ต่อคุณ ภาพชี วิ ตที ดีข องประชาคม โดยมี การประเมิ น ผลความพึง พอใจของบุคลากรที มี ต่อแผนสร้ าง
ความก้ า วหน้ า ความพึง พอใจของบุคลากรที มี ต่อระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุคคล ความผาสุก และผูก พัน ของ
บุคลากรทีมีตอ่ มหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของคุณภาพชีวิตของบุคลากร
(2) วัฒนธรรมองค์ กร
วิทยาลัยได้ เสริ มสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื องของการมีระบบอาวุโส ความเอื 1ออาทรและคุณธรรม การเอา
ใจใส่และให้ ความสําคัญแก่นกั ศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การยึดมัน ความโปร่ งใสและธรรมมาภิบาล
ซึง ได้ สือสารให้ แก่บคุ ลากรในวิทยาลัยฯ เป็ นทียอมรับและร่วมกันให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมทีดี
(3) การจัดการผลการปฏิบัตงิ าน
วิท ยาลัย ฯให้ การสนับสนุน บุคลากรที มี การทํ า งานที มี ผลการดํา เนิ นงานที ดี โดยได้ รั บการยกย่องชมเชย การ
พิจารณาผลการปฏิบตั กิ าร สําหรับการบริ หารค่าตอบแทนจะเป็ นไปตามเกณฑ์และระเบียบฯของมหาวิทยาลัย ซึง
วิทยาลัยฯมีความยินดีทีจะสนับสนุนให้ บคุ ลากรสร้ างชือเสียงให้ กบั วิทยาลัยฯ
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ข.การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) การประเมินความผู กพัน บุคลากรมีความผูกพันกัน จากการร่ วมงานอย่างถ้ อยทีถ้อยอาศัย มีการร่ วมแรง
ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน มีการสร้ างกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทําให้ เกิดความผูกพันระหว่างบุคลากร โดยตัวทีวดั
การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรนอกจากเชิงปริ มาณคือการใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือ
วัดแล้ ว ยังพิจารณาจากการสังเกตการณ์ และประเมินจากจํานวนข้ อร้ องทุกข์ได้ ด้วย
(2) ความเชือมโยงกับผลลัพธ์ ทางธุรกิจ/กิจการ สําหรับผลการประเมินความผูกพัน จะสามารถนํามาเชือมโยง
ในการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรได้ รวมทังนํ
1 าข้ อเสนอแนะมาใช้ ในการวางแผนการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ อง
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพือให้ องค์กรมีศกั ยภาพในการพัฒนาทีดียิงขึ 1น
ค.การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา
(1) ระบบการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรจะมีแผนการพัฒนาบุคลากร โดยยึดการพัฒนาบุคลากรให้ ครบตามพันธกิจหลักทัง1 4 ด้ าน แต่
จะเน้ นในการเสริ มสร้ างการผลิตบัณฑิต การจัดการเรี ยนการสอน ซึง ถือเป็ นสมรรถนะหลักของวิทยาลัยฯ ความท้ า
ทายจะวัดจากผลลัพธ์ ของบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา ได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ทังนี
1 1บุคลากรของ
วิทยาลัยฯจะต้ องดําเนินงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้ วย
(2) ประสิทธิ ผลของการเรี ยนรู้ และการพัฒนา ประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพของระบบการเรี ยนรู้ และการ
พัฒนา สามารถวัดได้ จากผลลัพธ์นนั ก็คือคุณภาพของบัณฑิต ทีมีการสํารวจและประเมินคุณภาพของบัณฑิตจาก
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตหรื อนายจ้ าง นอกจากนี 1จะวัดได้ จากผลงานวิจยั หรื อผลงานบริ การวิชาการ โดยกรณีของผลงานวิจยั
จะต้ องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรื อมีการนําผลของงานวิจยั นําไปใช้ ประโยชน์ในหน่วยงานภายนอก รวมทังการนํ
1
า
องค์ความรู้ทีได้ รับจากการบริ การวิชาการไปใช้ ประโยชน์กบั หน่วยงานภายนอกเช่นกัน
(3) ความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน วิทยาลัยฯผลักดันให้ อาจารย์ศกึ ษาต่อในระดับปริ ญญาเอก หรื อทําผลงาน
ทางวิชาการเพือยืนขอรับตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีการส่งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทังในและต่
1
างประเทศ
รวมทังการสร้
1
างแรงจูงใจให้ อาจารย์เร่ งทําผลงานทางวิชาการ สําหรับการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งทางการ
บริ หารนัน1 ได้ มีการส่งเสริ มบุคลากรทีมีความสามารถ มีความเหมาะสมทังคุ
1 ณวุฒิ วัยวุฒิ และผลการปฏิบตั ิงาน
ได้ รับการถ่ายทอด และเรี ยนรู้งานทางด้ านการบริ หาร เพือเป็ นบุคลากรทีขบั เคลือนองค์กรในอนาคตต่อไป
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หมวด 6 การมุ่งเน้ นการปฏิบัตกิ าร
6.1 ระบบงาน: องค์ กรมีวิธีการอย่ างไรในการออกแบบ จัดการ และปรั บปรุ งระบบงาน
ก. การออกแบบระบบงาน
(1) แนวคิดในการออกแบบ
ระบบที วิ ท ยาลัย ฯนํ า มาใช้ ในการออกแบบ จัด การ และปรั บ ปรุ ง ระบบงาน สามารถมองเป็ นระบบใหญ่
ประกอบด้ วยการเตรี ยมการ (input) การดําเนินงาน (process) การรายงาน (output) และOutcome ตามระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพ โดยขันตอนการดํ
1
าเนินงานจะใช้ วงจรคุณภาพ (PDCA) ได้ แก่ 1. การวางแผน
ปฏิบตั งิ าน (P) 2. การปฏิบตั ติ ามแผน (D) 3. การตรวจสอบประเมินผล (C) 4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง
(A) แสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี 1

ทัง1 นี ใ1 นการรายงานจะแสดงในรู ปแบบของรายงานการประเมิ น ตนเองประจํ า ปี (SAR) และรายงานผลการ
ดําเนินการปฏิบตั ริ าชการประจําปี เพือให้ คณะกรรมการฯตรวจประเมินและยืนยันผลการดําเนินงาน
(2) ข้ อกําหนดของระบบงาน สําหรับข้ อกําหนดของระบบงานได้ แก่เกณฑ์ทีใช้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทีประกอบด้ วย 9 องค์ประกอบหลัก และ 1องค์ประกอบตามนโยบายของรัฐบาล ได้ แก่
องค์ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ
องค์ประกอบที 2 การเรี ยนการสสอน
องค์ประกอบที 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
องค์ประกอบที 4 การวิจยั
องค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
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นอกจากนี 1ยังมีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี ซึงจะมีตวั ชี 1วัดทีเกียวข้ อง
กับวิทยาลัยฯตามยุทธศาสตร์ ทงั 1 8 ยุทธศาสตร์ สําหรับปี งบประมาณ 2556 นี 1 มีจํานวนตัวชี 1วัดทีทําคํารับรองการ
ปฏิ บตั ิราชการเป็ นจํ านวนตัวชี ว1 ัดหลัก 48 ตัวชี ว1 ัด (นับตัวชี ว1 ัดย่อยเป็ น 52 ตัวชี ว1 ัด) นอกจากนี ว1 ิทยาลัยฯต้ อง
ดําเนิ นงานตามเกณฑ์ การรั บรองสถาบัน การศึกษาของสภาการพยาบาล ประกอบด้ ว ย 2 ส่วนหลักคือเกณฑ์
สําคัญและเกณฑ์ทวั ไป
ข.การจัดการระบบงาน
(1) การนําระบบงานไปปฏิบัติ จากระบบทีนํามาใช้ ในการดําเนินงาน มีการกําหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บข้ อมูลและรายงานผลตามตัวชี 1วัดทีได้ รับมอบหมาย นอกจากนี 1จะเน้ นตามวงจรคุณภาพในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ โดยจะต้ องมีการนําผลการประเมินหลังจากเสร็ จสิ 1นกิจกรรม/โครงการมาใช้ ปรับปรุ งในการ
ดําเนินกิจกรรมครัง1 ต่อไป รวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาด้ วย นอกจากนี 1มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปี ซึงคณะกรรมการฯจะมีการให้ ข้อเสนอแนะและข้ อสังเกตในจุดทีควรปรับปรุ งหรื อพัฒนางาน ซึง
วิทยาลัยฯจะนํามาใช้ ประกอบในการวางแผนการดําเนินเพือพัฒนาในปี ถัดไป
(2) การควบคุ ม ต้ น ทุ น วิ ท ยาลัย ฯมี ก ารรายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณทุก รอบเดื อ น ทุก ไตรมาส เพื อ
ตรวจสอบการผลดําเนินงานใช้ จา่ ยด้ านงบประมาณเทียบกับแผนการใช้ งบประมาณต่อหน่วยงานทีรับผิดชอบและ
ตรวจสอบด้ านการเงิ น และงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย โดยการใช้ จ่ า ยจะปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง และดําเนินการจัดซื 1อจัดจ้ างครุภณ
ั ฑ์ภายใต้ วงเงินงบประมาณทีกําหนดไว้
ค.การเตรี ยมพร้ อมต่ อภาวะฉุกเฉิน
วิทยาลัยฯมีแผนการซ้ อมการเกิดอัคคีภยั มีการติดตังอุ
1 ปกรณ์ดบั เพลิง และป้ายการทางออกหนีไปไว้ นอกจากนี 1มี
การติดตังกล้
1 องวงจรปิ ด เพือตรวจสอบความผิดปกติ นอกจากนี 1มีแผนการรองรับกรณีทีเกิดเหตุขึ 1นแล้ ว อาทิ การ
ปรับตารางการเรี ยนการสอน การสํารองข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
6.2 กระบวนการทํางาน: องค์ กรมี วิธีการอย่ างไรในการออกแบบ จั ดการ และปรั บปรุ งกระบวนการ
ทํางานทีสาํ คัญ
ก.การออกแบบกระบวนการทํางาน
(1) แนวคิดในการออกแบบ
การวางแผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี โดยการกํ าหนดกิจกรรม/โครงการสําคัญทีจําเป็ นต้ องปฏิ บตั ิ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ เพือให้ เกิดผลการดําเนินงานครบถ้ วนทุกพันธกิจ โดยเน้ นภารกิจทีเกี ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการ
สอน และการผลิตบัณฑิตเป็ นหลัก ซึง มีการระบุระยะเวลาหรื อช่วงเวลาทีจะดําเนินงานกิจกรรม/โครงการไว้ พร้ อม
ทังงบประมาณที
1
ใช้ ในการดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณากับวาระประจําปี ของมหาวิทยาลัยด้ วย
(2) ข้ อกําหนดของกระบวนการทํางาน ในการจัดทําแผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี นัน1 จะวางแผนโดยยึดตาม
พันธกิ จหลักของวิทยาลัยฯ,ยุทธศาสตร์ และวาระประจํ าปี มหาวิทยาลัยร่ วมกัน กระบวนการที สําคัญที สุดของ
วิทยาลัยฯได้ แก่ การจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึงข้ อกํ าหนดทีสําคัญของการจัดการ
เรี ยนการสอนต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ ทางจากสภาการพยาบาลกํ าหนด และจากสกอ. ซึงจะต้ องดําเนินงานให้
เป็ นไปตามหลักสูตรทีได้ รับจากอนุมตั ิ
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ข.การจัดการกระบวนการทํางาน
(1) การนํ ากระบวนการทํางานที สําคั ญไปปฏิ บัติ วัตถุประสงค์ข องวิ ทยาลัย ฯคือการผลิ ตบัณ ฑิตด้ านการ
พยาบาลที มีความรู้ ความสามารถในด้ านทฤษฏี แ ละปฏิ บัติ สามารถนํ า ความรู้ ไปประยุกต์ใ ช้ ในการประกอบ
วิชาชีพ เป็ นผู้ทีมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพือดําเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สงั คมและประเทศชาติ โดยมีการส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่
ทางด้ านการพยาบาล การจัดบริ การวิชาการให้ แก่ชมุ ชนและสังคม ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางด้ าน
การพยาบาล รวมทังการทํ
1
านุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมเป็ นกิจกรรมรอง ซึงวิทยาลัยฯมีเกณฑ์การรับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาล ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี ของวิทยาลัยฯเป็ น
ตัว ชี ว1 ัด ที ค อยควบคุม การดํ า เนิ น งานให้ ค รบทุ ก ด้ า นและมี ก ารจัด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง จากนั น1
คณะกรรมการฯยังยืนยันผลการดําเนินงานพร้ อมทังให้
1 ข้อเสนอแนะ ซึงวิทยาลัยฯจะนําผลการประเมินทีได้ มาใช้
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัยฯต่อไป
(2) การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน องค์กรมัน ใจได้ อย่างไรว่าผู้ส่ง
มอบทีองค์กรเลือกมีคณ
ุ สมบัติและพร้ อมทีจะช่วยยกระดับผลการดําเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของ
ลูกค้ า องค์กรประเมิ นผลการดํ า เนิ น การของผู้ส่งมอบอย่า งไร และดํ าเนิ นการอย่า งไรกับผู้ส่ง มอบที มี ผ ลการ
ดําเนินการทีไม่ดี
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาและเพิมประสิทธิของอาจารย์ผ้ สู อน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดอบรมสัมมนา การส่งเข้ าร่ วมการ
ประชุมวิชาการทังในและต่
1
างประเทศ การศึกษาดูงาน เพือนําประสบการณ์มาถ่ายทอดในการเรี ยนการสอนแก่
นักศึกษา พร้ อมทังสนั
1 บสนุนให้ มีการผลิตงานวิจยั ทีเกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ การจัดบริ การวิชาการแก่ชมุ ชนร่ วมด้ วย
ในขณะเดียวกันวิทยาลัยฯได้ จดั กิจกรรม/โครงการเพือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนืองตลอดหลักสูตร
ทังด้
1 านวิชาการ ด้ านการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและกีฬา เป็ นต้ น เพือการผลิตบัณฑิต
ให้ มีคณ
ุ ลักษณะทีพึงประสงค์นนั เอง สําหรับการประเมินของบุคลากรจะมีการประเมินตามเกณฑ์หวั ข้ อทีกําหนด
ซึงจะมีค่านํ 1าหนักแตกต่าง โดยพิจารณาร่ วมกับ TOR ของแต่ละบุคคล สําหรับนักศึกษาก็ สามารถประเมิน
อาจารย์ผ้ สู อนได้ ผา่ นระบบการประเมินผลออนไลน์ และแบบประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนตามรายวิชาของ
แต่ละภาคการศึกษา โดยจะมีการสรุ ปผลการประเมินเพือให้ อาจารย์ผ้ สู อนรับทราบ และนําไปใช้ ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนในครัง1 ถัดไป
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(3) การปรั บปรุ งกระบวนการ ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯจะให้ วิธีการ Deming หรื อวงจร
PDCA เป็ นหลักในการดําเนินงานให้ บรรลุผล และมีการประเมินผลเพือนําไปปรับปรุ งในครัง1 ต่อไป
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หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลั พธ์ ด้า นผลิตภั ณฑ์ และกระบวนการ: ผลการดํา เนิ นการด้ านผลิ ตภั ณฑ์ และประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนการเป็ นอย่ างไร
ก.ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทีม่ ุงเน้ นลูกค้ า
สําหรับผลการดําเนินงานในส่วนทีเป็ นขันตอนของการนํ
1
าเข้ า (Input) ของวิทยาลัยฯนัน1 จะต้ องมีการเพิมบุคลากร
ที มี วุ ฒิ ก ารศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาเอกและตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในเกณฑ์ ที เ พิ ม มากขึ น1 ด้ า นกระบวนการ
1
นมีแนวโน้ มสูงขึ 1น สําหรับด้ านผลลัพธ์ (output) วิทยาลัยฯต้ องผลักดันให้ มีการเพิม
(process) นันผลการประเมิ
ผลงานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนมากขึ 1น มีการเขียนตําราทางวิชาการโดยได้ รับการ
รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาแนวโน้ มของผลสอบใบประกอบวิชาชีพดีขึ 1น แต่เมือ
เที ยบกับสถาบันการศึกษาอืนๆ ยังต้ องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ เข้ มข้ นมากขึ 1น สําหรับบัณฑิตที สําเร็ จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชี พได้ ภ ายในระยะเวลา 1 ปี มี อัตราเงิ นเดือนสูงกว่าเกณฑ์ ที กําหนด ได้ รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทังภาครั
1
ฐและเอกชน โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินผู้ใช้ บณ
ั ฑิตอยู่ในระดับ
ดี ซึง วิทยาลัยฯจะพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ ดียิงขึ 1นต่อไปในอนาคต
ข.ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัตกิ าร
(1) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ สําหรับประสิทธิ ผลของกระบวนการปฏิบต
ั ิงาน ตัวชี 1วัดทีเกียวข้ องเกียวกับ
การบริ หารแผนและงบประมาณหลักสูตรและการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริ การ
วิชาการแก่สงั คม การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ซึงตัวชี 1วัดจะอยู่ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทีมี
องค์ประกอบและประเมินผลของกระบวนการ อยูใ่ นระดับดีมาก จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปี 2555 ทีผา่ นมาและการปฏิบตั ติ ามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี ซึงมีการพิจารณาตัวชี 1วัด
ตามยุทธศาสตร์ ทงั 1 8 ของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี
(2) การเตรี ยมพร้ อมต่ อภาวะฉุ กเฉิ น มีหวั ข้ อตัวชี 1วัด 7.4 การบริ หารความเสียง อยู่ในองค์ประกอบที 7 ด้ าน
การบริ หารและการจัดการ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้ องจัดทําแผนความเสียงประจําปี ของ
วิทยาลัยฯ และประเมินความเสียงอย่างน้ อย 3ด้ าน แนวโน้ มของตัวชี ว1 ดั อยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับการเตรี ยมความ
พร้ อมของสถานทีทํางานเมือเกิดภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉิ น สิงสําคัญคือการสํารองข้ อมูลการปฏิบตั ิงานไว้ และมี
ระบบการใช้ สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึงสามารถทํางานได้ นอกสถานที และในอนาคตวิทยาลัยฯจะมี
การจัดการเรี ยนการสอน ณ วิทยาเขตฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงจะเป็ นสถานที รองรั บได้ หากมี การเกิ ดกรณี
ฉุกเฉิน
ค. ผลลัพธ์ ด้านการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ สําหรับผลลัพธ์ทีเกียวข้ องกับการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิจะพิจารณาจาก
การดํ า เนิ นกิ จ กรรม/โครงการได้ ตามแผนที ร ะบุไ ว้ ใ นหมวดต่างๆ ซึงวิ ท ยาลัย ฯได้ ดําเนิน การครบทุกด้ า น โดย
แสดงผลการดําเนินงานภาพได้ จากสรุ ปผลการปฏิ บตั ิราชการตามคํารั บรองการปฏิ บตั ิราชการ ประจํ าปี และ
รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายใน จากคณะผู้ประเมิ น รวมทัง1 รายงานการประเมิ น คุณ ภาพ
ภายนอกรอบสาม ซึง มีการแสดงผลลัพธ์ครอบคลุมทุกพันธกิจ
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7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้ า: ผลการดําเนินการด้ านการมุ่งเน้ นลูกค้ าเป็ นอย่ างไร
ก.ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
(1) ความพึงพอใจของลูกค้ า ตัวชี 1วัดทีเป็ นการแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีหลายตัวชี 1วัดที
สามารถสะท้ อนภาพความพึงพอใจของนักศึกษาทังในการประเมิ
1
นอาจารย์ผ้ ูสอนในทุกรายวิชาทีเปิ ดสอนแต่ละ
ภาคการศึกษา การประเมินผลคุณภาพการบริ การห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ การ
ประเมินผลระบบการให้ คําปรึ กษาและบริ การด้ านข้ อมูลข่าวสาร การประเมินผลความพึงพอใจทีเกียวข้ องกับการ
พัฒ นาสุน ทรี ยภาพในมิ ติท างศิ ล ปะและวัฒ นธรรม (หัว ข้ อการประเมิ น ได้ แ ก่ การมี ส่ว นร่ ว มของบุคลากรใน
วิ ท ยาลัยฯที ก่อให้ เ กิ ดวัฒ นธรรมที ดี อาคารสถานที สะอาด ถูกสุข ลักษณะ และตกแต่ง อย่า งมี ความสุน ทรี ย์
ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทัศ น์ ใ ห้ ส วยงามสอดค้ ล องกั บ ธรรมชาติ และเป็ นมิ ต รกั บ สิ ง แวดล้ อ ม และมี พื น1 ทาง
วัฒนธรรมที เอื 1อและส่งเสริ มต่อการจัดกิ จกรรม และมี การจัดกิจกรรมอย่างสมําเสมอ) โดยแนวโน้ มการผลการ
ประเมินมากกว่าค่าเป้าหมายและอยูใ่ นช่วงระดับดี-ดีมาก
(2) ความผู ก พั นของลู ก ค้ า การสร้ างความผูกพัน และความสัม พัน ธ์ ระหว่า งนักศึกษา จะมี การจัดกิ จ กรรม/
โครงการทีเชือมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างนักศึกษารุ่ นพีรุ่นน้ อง และศิษย์เก่า ได้ แก่
กิจกรรมไหว้ ครู พิธีบายศรี ส่ขู วัญ พิธีมอบหมวกและเข็มเครื องหมาย พิธี Graduation and Pinning Ceremony
โครงการสานสัมพันธ์ น้องพี ซึงเป็ นกิ จกรรมที มีการดําเนินการจัดอย่างต่อเนื องและสมํ าเสมอ นอกจากนี ย1 ัง มี
กิจกรรมอืนๆทีช่วยพัฒนาและเสริ มสร้ างความผูกพัน และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในวิทยาลัยฯ เช่น กี ฬา
สถาบันพยาบาล กํ าหนดจัดทุกๆ2ปี เป็ นการเชือมความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างรุ่ นพีกบั รุ่ นน้ อง ต้ องมีความสามัคคี
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการทํ า กิ จ กรรม และมี ก ารทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั บ สถาบัน การศึ ก ษาอื น ๆ ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ประสบการณ์ในการทํางานเป็ นทีมทีดีมาก ซึง ในการจัดกิจกรรมทุกครัง1 จะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครัง1
เพือนําผลไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครัง1 ต่อไป ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี-ดีมาก
ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นบุคลากร: ผลการดําเนินการด้ านการมุ่งเน้ นบุคลากรเป็ นอย่ างไร
ก. ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร
(1) ขี ดความสามารถและอั ตรากําลังบุ คลากร วิทยาลัยฯมี อัตราส่วนของอาจารย์ และนักศึกษาเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีสภาการพยาบาลกําหนดคือ 1:8 และอาจารย์ต้องคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีสภาการพยาบาลด้ วยเช่นกัน
ซึงวิทยาลัยฯต้ องมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ในศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกมากขึน1 และการผลักดันให้
อาจารย์มีผลงานเพือการเข้ าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการมากยิงขึ 1น
(2) บรรยากาศการทํางาน สําหรับบรรยากาศในการทํางานจะเน้ นการทํางานเป็ นทีม ช่วยเหลือซึงกันและกัน มี
สวัสดิการประกันสังคม การประกันอุบตั เิ หตุของบุคลากร นอกจากนี 1วิทยาลัยฯยังได้ จดั สรรพื 1นทีการทํางานให้ เป็ น
สัดส่วน มีบรรยากาศในการทํางานมากขึ 1น นอกจากตัวชี 1วัดด้ านการประเมินผลความพึงพอใจทีเกียวข้ องกับการ
พัฒ นาสุน ทรี ยภาพในมิ ติท างศิ ล ปะและวัฒ นธรรม (หัว ข้ อการประเมิ น ได้ แ ก่ การมี ส่ว นร่ ว มของบุคลากรใน
วิ ท ยาลัยฯที ก่อให้ เ กิ ดวัฒ นธรรมที ดี อาคารสถานที สะอาด ถูกสุข ลักษณะ และตกแต่ง อย่า งมี ความสุน ทรี ย์
ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทัศ น์ ใ ห้ ส วยงามสอดค้ ล องกั บ ธรรมชาติ และเป็ นมิ ต รกั บ สิ ง แวดล้ อ ม และมี พื น1 ทาง
7.3
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วัฒนธรรมที เ อื อ1 และส่งเสริ ม ต่อการจัดกิ จ กรรม และมี การจัดกิ จกรรมอย่า งสมํ าเสมอ) แล้ ว ยังมี การประเมิ น
ตัวชี 1วัด 1.3.1 ความพึงพอใจของคุณภาพชีวิตบุคลากร ในคํารับรองการปฏิ บตั ิราชการ ประจําปี 2556 อี กด้ วย
โดยแนวโน้ มการผลการประเมินมากกว่าค่าเป้าหมายและอยูใ่ นช่วงระดับดี-ดีมาก
(3) การทําให้ บุคลากรมีความผูกพัน วิทยาลัยฯมีการประเมินในตัวชี 1วัดที 1.2.6 ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรทีมีต่อมหาวิทยาลัย ในคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี 2556 ซึงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ซึงแนวทางในการดําเนินการสร้ างความผูกพันนัน1 นอกจากการมีกิจกรรม/โครงการทีสร้ างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากรในองค์กรแล้ ว ยังมี การสร้ างบรรยากาศในการทํ างานที ดีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการรับประทาน
อาหารร่วมกัน การจัดกิจกรรมงานเลี 1ยงเนืองในโอกาสสําคัญ เป็ นต้ น
(4) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ จะมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี โดย
บุคลากรทุกคนจะต้ องได้ รับการพัฒนาและอบรมในหัวข้ อทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล ซึงอาจมี
การจัดกิจกรรม/โครงการโดยวิทยาลัยฯเอง หรื อสนับสนุนงบประมาณให้ บคุ ลากรเข้ าร่ วมการอบรม สัมมนา การ
ประชุมวิชาการ ทีจดั โดยหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนืองสมําเสมอ นอกจากนี 1ยังส่งเสริ มให้ อาจารย์ศกึ ษาต่อใน
ระดับปริ ญญาเอกในสาขาที เกี ยวข้ อง รวมทัง1 การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ตัวชี ว1 ัดที สําคัญของการพัฒนา
บุคลากรหรื อผู้นําองค์กรได้ แก่ ตัวบ่งชี 1ที 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) ซึง
สามารถดําเนินงานได้ บรรลุเป้าหมายอยูใ่ นระดับดีมาก
7.4 ผลลัพธ์ ด้านการนําองค์ กรและการกํากับดูแลองค์ กร: ผลลัพธ์ ด้านการนําองค์ กรและการกํากับดูแล
องค์ กรเป็ นอย่ างไร
ก.ผลลัพธ์ ด้านการนําองค์ กร การกํากับดูแลองค์ กรและความรั บผิดชอบต่ อสังคมในวงกว้ าง
(1) การนําองค์ กร วิสยั ทัศน์ของวิทยาลัยฯคือ เป็ นสถาบันการศึกษาทีบริ หารจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิต
ด้ านการพยาบาลให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลและมีคณ
ุ ธรรม ซึงผู้บริ หารได้ ถ่ายทอดสู่บุคลากรรับทราบทัง1
จากการประชุมและลายลักษณ์ อกั ษร นอกจากนี 1ยังได้ ดําเนินการตามวิสยั ทัศน์ผ่านแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี
ของวิทยาลัยฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้ อมูลผลการดําเนินงาน แบ่งตามองค์ประกอบและ
ยุทธศาสตร์ ซึงบุคลากรสามารถทีจะให้ ข้อเสนอทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อผู้บริ หารได้ โดยผู้บริ หาร
ยินดีทีจะรับฟั งจากบุคลากร เพือเป็ นการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ ดียิงขึ 1น
(2) การกํากับดูแลองค์ กร สําหรับการกํากับดูแลด้ านการเงินและงบประมาณนัน1 วิทยาลัยฯมีการวางแผนการ
ขอจัดตัง1 งบประมาณ และแผนการใช้ จ่ายเงิ นงบประมาณประจํา ปี ซึง สามารถตรวจสอบได้ วิท ยาลัย ฯมี การ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทังรายเดื
1
อน รายไตรมาส เสนอต่อหน่วยงานทีเกียวข้ องในการตรวจสอบการ
ใช้ งบประมาณ และปฏิบตั ิการตามระเบียบข้ อบังคับจากกระทรวงการคลัง โดยตัวชี 1วัด 1.1.9 ร้ อยละความสําเร็ จ
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และองค์ประกอบที 8 การเงินและงบประมาณ ในการกํากับดูแลด้ านการเงินและ
งบประมาณของวิทยาลัยฯ
(3) กฎหมายและกฎระเบี ยบข้ อบังคับ วิทยาลัยฯดําเนินการภายใต้ ระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
และจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาการพยาบาล รวมทังการมี
1
ส่วนร่ วมดําเนินการด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมด้ วย
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(4) จริยธรรม วิทยาลัยฯเป็ นสถาบันการศึกษาภายใต้ การกํากับดูแลโดยองค์กรวิชาชีพ สภาการพยาบาล ดังนัน1
การปลูกฝั งให้ บคุ ลากรและนักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล จึงเป็ นประเด็นทีวิทยาลัยฯให้ ความสําคัญ
ในการดําเนินการทังการจั
1
ดการเรี ยนการสอน และการทํากิจกรรมอืนๆของวิทยาลัยฯ นอกจากนี 1การบริ หารของ
วิทยาลัยฯผู้บริ หารใช้ หลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และมีการประเมินตัวชี 1วัดที 1.1.2 ความเชือมัน ด้ าน
ธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษาและผู้เกียวข้ องต่อสถาบัน ตัวชี 1วัดที 1.2.8 ระดับความสําเร็ จของการส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับมาตรการในกรณีมีการละเมิดการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมี
จริ ยธรรมนัน1 จะเริ มจากการตักเตือน และเพิมระดับอย่างเข้ มข้ นเมือกระทําผิดซํ 1า
(5) สังคม ผลลัพธ์ของตัววัดหรื อตัวชี 1วัดทีสําคัญด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ างและการสนับสนุนชุมชน
ทีสําคัญเป็ นอย่างไร
การบริ การวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึงในพันธกิจทีสําคัญของวิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ บริ การวิชาด้ านสุขภาพใน
ชุม ชนโดยรอบมหาวิ ท ยาลัยและจังหวัดใกล้ เ คียงอย่า งต่อเนื อง โดยจัดบริ การวิช าการและนํ า องค์ ความรู้ ที มี
ถ่ายทอดสู่ชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมาย ตังแต่
1 เด็กก่อนวัยเรี ยน นัก เรี ยน บุคคลทัวไป และผู้สูง อายุ โดยจะมี การ
ดําเนินการทีมีการบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนการสอนและงานวิจยั นักศึกษามีโอกาสได้ รับประสบการณ์จากการ
ให้ บ ริ การวิ ช าการในสถานการณ์ จ ริ ง โดยวิ ท ยาลัย ฯมี ตัว ชี ว1 ัด ที เ กี ย วข้ องกับ การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คมใน
ยุทธศาสตร์ ที 6 เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้ และบริ การวิชาการชันนํ
1 า และองค์ประกอบที 5 การบริ การวิชาการ
แก่ สัง คม ผลการดํา เนิ นงานอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดี มาก ซึง วิ ทยาลัยฯได้ รับความร่ ว มมื อในการประสานงานและจัด
กิจกรรม/โครงการจากผู้นําชุมชน มีการประเมินผลในการดําเนินการบริ การวิชาการทัง1 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ความพึงพอใจ และการนํ าความรู้ ที ได้ ไปใช้ ประโยชน์ แต่ละกิ จกรรม/โครงการที ดําเนินการบรรลุเป้าหมายทุก
โครงการ
ผลลัพธ์ ด้านการเงินและตลาด: ผลการดําเนินการด้ านการเงินและตลาดเป็ นอย่ างไร
ก.ผลลัพธ์ ด้านการเงินและตลาด
(1) ผลการดําเนินการด้ านการเงิน วิทยาลัยฯมีรายรับจากเงินงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน เพือ
ใช้ ในการดําเนินงานบริ หารวิทยาลัยแต่ละปี งบประมาณ ซึงมีการวางแผนการใช้ เงินในกิจกรรม/โครงการแบ่งตาม
หมวดต่างๆ โดยแนวโน้ มในการใช้ งบประมาณ วิทยาลัยฯสามารถดําเนินการจัดสรรและใช้ เงินภายใต้ งบประมาณ
ทีกําหนด และมีเงินเหลือเก็บคงคลัง โดยจะต้ องรายงานผลการดําเนินการใช้ จ่ายงบประมาณเป็ นรายเดือน ราย
ไตรมาส ให้ หน่วยงานทีเกียวข้ อง และมีการตรวจสอบด้ านการเงินเป็ นระยะจากหน่วยตรวจสอบภายใน
(2) ผลการดําเนินการด้ านตลาด
ด้ วยวิชาชี พพยาบาลเป็ นสาขาทีขาดแคลน การผลิตบุคลากรทีไม่สามารถผลิตมารองรั บกับความต้ องการของ
ตลาดได้ และเป็ นสาขาวิชาชีพที สามารถเคลื อนย้ ายแรงงานอย่างเสรี เมื อเข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยน แนวโน้ มใน
อนาคตจะมีการแข่งขันจากประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ และมีโอกาสทีแรงงานด้ านวิชาชีพนี 1จะไม่
เพียงพอกับความต้ องการอีกด้ วย ในขณะเดียวกันวิทยาลัยฯต้ องพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ มีความสามารถ
ในการใช้ ภาษาอังกฤษ เพือรองรับการแข่งขันในอนาคตด้ วย
7.5
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Category/
Item

No

ชือตัวชีวC ัด
2554

ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล 3 ปี
2555
2556

7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทีม่ ุงเน้ นลูกค้ า
(1) 1.1.6 ระดับความสําเร็จของการให้ บริ การ
4
One Stop Service
(2) 3.1.1 บัณฑิตปริ ญญาตรี ทีได้ งานทําและการ
100%
100%
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(3) 3.1.5 บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ทไี ด้ รับ
100%
100%
เงินเดือนเริ มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์
(4) 3.1.3 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
วิทยาลัยฯไม่มี
ปริ ญญาโททีได้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท
(5) 3.1.4 ผลงานของผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
วิทยาลัยฯไม่มี
ปริ ญญาเอกทีได้ รับการตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
(6) 4.1.3 ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีมีการ
ยืนการจดทะเบียนสิทธิบตั รหรื ออนุสทิ ธิ
(7) 4.1.4 งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทีตีพิมพ์
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เผยแพร่ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติตอ่
ร้ อยละ 5
8.44
5.83
อาจารย์ประจําและ/หรื อนักวิจยั ประจํา
ข. ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตั ิการ
(1) 1.1.3 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการ
4.24
4.43
4.56
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ค. ผลลัพธ์ ด้านการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
(1) ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี 1วัด
84
n/a
ของแผนปฏิบตั ิราชการ
7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
ก. ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นลูกค้ า
(1) 1.1.6 (5) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
4
ผู้รับบริ การ
7.3 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร
(1) 1.3.1 ความพึงพอใจของคุณภาพชีวิตของ
3.84
บุคลากร
(2) 1.2.6 ความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรทีมีตอ่ มหาวิทยาลัย
4.02

แนวโน้ ม
+/-

+

-

+
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Category/
Item

No

ชือตัวชีวC ัด
2554

ผลการดําเนินงาน
ข้ อมูล 3 ปี
2555
2556

แนวโน้ ม
+/-

7.4 ผลลัพธ์ ด้านการนําองค์ กรและการกํากับดูแลองค์ กร
ก. ผลลัพธ์ ด้านการนําองค์ กร การกํากับดูแลองค์ กรและความรับผิดชอบต่ อสังคมในวงกว้ าง
(1) ร้ อยละของบุคลากรทีรับรู้และเข้ าใจทิศทาง
องค์กร
(2) 1.1.2 ความเชือมัน ด้ านธรรมาภิบาลของนิสติ
4.50
4.19
n/a
นักศึกษา และผู้เกียวข้ องต่อสถาบัน
(3) 1.2.8 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริ มการ
ระดับ 5
ระดับ 5
ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.5 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและตลาด
ก. ผลลัพธ์ ด้านการเงินและตลาด
(1) 1.1.9.1 ร้ อยละความสําเร็จของการเบิก
71.23
57.24
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน
(2) 1.1.9.2 ร้ อยละความสําเร็จของการเบิก
80.10
94.31
60.11
จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
(3) 4.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ตอ่ จํานวนอาจารย์ประจําและ
4,914.50 11,928
7,385
นักวิจยั ประจํา
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ภาคผนวก
1.คําสัง แต่งตังคณะทํ
1
างานดําเนินการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
2. แผนดําเนินการบริ หารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
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