
 

 
 
 
 

 
 

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
(Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) 

ระดับข้อก าหนดโดยรวมตามแนวทาง 

เกณฑ ์EdPEx ฉบับปี 2558-2561 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 



1 

หมวด 1 การน าองค์การ 

 
หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้น า และท าให้

สถาบันมีความยั่งยืน การก ากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุผล ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน 
วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความผูกพันกับสถาบัน เพื่อ
สร้างนวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ 
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอ่ืน  
 
1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

1.1ก(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบัน 
คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการประจ าคณะ น าข้อมูลความต้องการหลักและความคาดหวัง

ของนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท าร่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ จากนั้นจัดสัมมนา
คณะฯ  เพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมกันค้นหาค่านิยม และ
จัดท าเป็นโครงร่างองค์กรเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  โดยคณบดี 
สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (โครงร่างองค์กร) ไปยังบุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศบุคลากร นิสิต และผู้ปกครอง เว็บไซต์คณะฯ เทมเพลต สไลด์ ฯลฯ  
จากนั้นน าไปจัดท าความท้าทายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี สื่อสารแผน และมอบ
อ านาจไปยังรองคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้าส านักงาน เพื่อน าแผนสู่การปฏิบัติ  โดยก ากับดูแล
ติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก ๆ 3เดือน  สร้างแรงจูงใจด้วยการยกย่อง ชมเชยบุคลากร 
และนิสิต ตลอดจนแสดงความยินดี และต้อนรับบุคลากรเข้าใหม่ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
นอกจากนี้ คณบดีสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดการเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียนรู้ผ่านการท างานในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ตลอดจนน าผลการด าเนินงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปีต่อไป โดยก าหนดให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ทุกปี   
      คณบดีประพฤติและบริหารงานตามค่านิยมขององค์กร (TSUCARE)  โดย  1) T : บริหารแบบมีส่วน
ร่วมในรูปของคณะกรรมการ  2) S : ชี้แนะการท างานแบบมีจิตบริการ /จิตอาสาตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมชนก “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง”  3) U : 
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ส่งเสริมการท างานเป็นหนึ่งเดียวกัน  4) C : ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางการพยาบาล และ
ใช้งานวิจัยเชิงนวัตกรรมในการเรียนการสอน  5) A : สร้างความรับผิดชอบในการท างานผ่านกิจกรรมต่าง 
ๆ  6) R : ให้ความส าคัญกับบุคลากรและนิสิต ยอมรับฟังความคิดเห็น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  7) E :  
ส่งเสริมการท างาน การเรียนการสอน ตลอดจนการด ารงชีวิต ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 คณบดี และรองคณบดี ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุพันธกิจ มีส่วนร่วมในการท าความ
ท้าทาย เชิงกลยุทธ์ มาจัดท าแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่สะท้อนความส าเร็จ ในการส่วนของบุคลากร ก าหนดให้
ท าข้อตกลงภาระงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อขับเคลื่อนความส าเร็จ โดยมีคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรฯ  ติดตามผลการด าเนินงานตามรอบ
ระยะเวลา  รายงานผลให้บุคลากรทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
       คณบดีและรองคณบดี สร้างวัฒนธรรม การมุ่งเน้นลูกค้า ให้ความส าคัญกับค่านิยม TSUCARE  สู่การ
ปฏิบัติ เช่น การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และสัมมนาแผนกลยุทธ์ น าไปสู่
การก าหนดกระบวนการท างานที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การมีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมนิสิต และการมีส่วนร่วมของคณบดี และรอง
คณบดี  ในกิจกรรมของนิสิต 
       คณบดีให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนิสิตและบุคลากร ในส่วนของนิสิต ได้
ก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้  และสร้างสรรค์นวัตกรรมไว้ในรายวิชาวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
ส าหรับในส่วนของบุคลากรได้ส่งเสริมให้มีบรรยากาศ  เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการจัด
ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายที่มีประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอก เช่น 
การพัฒนาหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล 
       คณบดีได้ใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
การมีศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย นวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถศึกษาเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นใหม่ รวมถึงการมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่บูรณา
การการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ  ซึ่งผู้ให้บริการเป็นนิสิต บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  จากกิจกรรมให้บริการจะเป็นส่วนผลักดันให้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ท าให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

OFI 
  ไม่มีผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
1.1ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  
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พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งม่ันต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
นั้นมีจริยธรรมอย่างไร รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้มภายในองค์การที่ท าให้ต้องถือปฏิบัติ 

คณบดี และรองคณบดี ปฏิบัติตนที่แสดงถึงความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
ดังนี้ 

1) การบริหาร : ตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีคณบดี รองคณบดี หรือประธานหลักสูตร เป็น 
ประธาน วางนโยบายส่งเสริมกิจกรรมบุคลากร การก าหนดเรื่องจริยธรรมเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของ
คณะฯ รวมถึงการก าหนดนโยบาย ช่องทางการรับนักเรียนที่ศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดแนวทางในการเสนอข้อร้องเรียนส าหรับนิสิต  รวมถึงการสื่อสารให้
บุคลากรใช้แนวทางการเสนอข้อร้องเรียนตามแนวทางมหาวิทยาลัย  

2) การปฏิบัติ : เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการมอบ
ทุนการศึกษา และการมอบของที่ระลึกกรณีวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่  

3) การก ากับติดตามการด าเนินงาน : ติดตามผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณะกรรมการพัฒนานิสิต  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ  รวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาล  ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายสภาการพยาบาลว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพ ในการผลิตบัณฑิตก าหนดเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม  เป็นหนึ่งในผลลัพธ์การเรียนรู้  
ตลอดจนก าหนดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  เป็นพฤติกรรมส าคัญของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล และเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ทุกรายวิชา โดยมีผู้ประเมินประกอบด้วย  อาจารย์ ผู้รับบริการ 
(ผู้ป่วยและญาติ) และผู้ใช้บัณฑิต 
     คณบดีก ากับติดตามให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามค่านิยมหลักของคณะฯ  สนับสนุนให้พัฒนาองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและจริยธรรม เช่น การอบรมเรื่องจริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะห์
กรณีศึกษาของการประกอบวิชาชีพ ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายและจริยาศาสตร์
ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       คณบดีได้ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาการก าหนดชุมชน
เป้าหมาย และการสนับสนุนชุมชน  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (อ าเภอ
ป่าพะยอม)  และชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิตโดยให้การสนับสนุนดังนี้ 
     ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ตั้ง : 1) การดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอสมองเสื่อม ภายใต้การบริหารของศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์  2) พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 17 แห่ง  3) 
รับนักเรียนให้ศึกษาในโครงการโรงเรียนที่อยู่บริเวณท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขต
พัทลุงชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัตินิสิต : 1) การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยง  2) ส ารวจ
งานวิจัยร่วมกัน  3 ) สนับสนุน Resource เพ่ือพัฒนาการบริการพยาบาล เช่น ฐานข้อมูล และ Textbook 
     คณบดีมีนโยบายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม Green Faculty ร่วมกับโครงการ
การจัดแยกขยะ การลดพลังงาน กิจกรรม 5 ส. 
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1.1ก(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรเพื่อท าให้สถาบันประสบผลส าเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
คณบดี รองคณบดี ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ โดยให้บุคลากรทุกระดับได้มี

ส่วนร่วม มุ่งเน้นการรับฟังเสียงผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ  กระจายอ านาจการบริหารและ
การตัดสินใจ เพ่ือความคล่องตัวขององค์กรในการลงสู่ปฏิบัติ พัฒนาบุคลากรให้มีสรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ก ากับติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดทุก  3 เดือน ได้เครื่องมือ PDCA  มาปรับปรุงและพัฒนาองคืกรอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
1.1ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 

1.1ข(1) การสื่อสาร   
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบันกับ

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณบดีและรองคณบดี สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม แผนและนโยบาย กิจกรรมส าคัญใน

แต่ละพันธกิจ ผลส าเร็จของการด าเนินงานของคณะฯ  สิ่งที่คณะฯ ต้องปรับปรุง เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้
บรรลุวิสัยทัศน์ ข้อส าคัญอย่างเช่น สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ทุนการศึกษา ผ่านคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
พันธกิจนั้น ๆ  นิสิต ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ โดยการ
สื่อสารแบบทางเดียว แบบสอบถามอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามกรอบเวลาหรือตามโอกาส 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ความส าคัญ และความเร่งด่วน  ทั้งนี้การสื่อสารทางเดียว ได้แก่ 
จดหมายราชการ เว็บไซต์ เอกสารอื่น ๆ การสื่อสารสองทาง ได้แก่ การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และ
กิจกรรมคณบดีพบบุคลากรและนิสิต ส าหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  จดหมายราชการ และการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
ออนไลน์ แบบกลุ่ม/ส่วนบุคคล โทรศัพท์   
     ทั้งนีข้้อมูลการสื่อสารจะถูกเก็บรวบรวมไว้และมีการประเมินผลจากการสื่อสาร  โดยประเมินหลักฐาน
การรับรู้การสื่อสาร และจากพฤติกรรมและผลการด าเนินงานของบุคลากร หากพบว่า ยังมีการรับรู้ข้อมูลที่
ไม่ตรงนั้น คลาดเคลื่อน หรือ ล่าช้า  คณบดีจะปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ 
หรือสื่อออนไลน์ทั้งกลุ่ม และส่วนบุคคล 
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       คณบดีและรองคณบดี ให้ความส าคัญกับการสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพันกับนิสิต และบุคลากรทั้ง
คณะฯ โดยการแสดงความชื่นชม มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีจิตบริการ/จิตอาสา เช่น คณะกรรมการ
นิสิตมอบทุนการศึกษา (คณบดีได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาจากภายนอก)  นอกจากนี้ ยัง
มอบรางวัลส าหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

1.1ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ  
ผู้น าระดับสูงน าเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจของ

สถาบัน ผู้น าระดับสูงท าอย่างไร 
คณบดี และรองคณบดี ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุพันธกิจ มีส่วนร่วมในการท าความ
ท้าทาย เชิงกลยุทธ์ มาจัดท าแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ที่สะท้อนความส าเร็จ ในการส่วนของบุคลากร ก าหนดให้
ท าข้อตกลงภาระงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อขับเคลื่อนความส าเร็จ โดยมีคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรฯ  ติดตามผลการด าเนินงานตามรอบ
ระยะเวลา  รายงานผลให้บุคลากรทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
       คณบดีและรองคณบดี สร้างวัฒนธรรม การมุ่งเน้นลูกค้า ให้ความส าคัญกับค่านิยม TSUCARE  สู่การ
ปฏิบัติ เช่น การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และสัมมนาแผนกลยุทธ์ น าไปสู่
การก าหนดกระบวนการท างานที่ตอบสนองความต้องการของนิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การมีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมนิสิต และการมีส่วนร่วมของคณบดี และรอง
คณบดี  ในกิจกรรมของนิสิต 
       คณบดีให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนิสิตและบุคลากร ในส่วนของนิสิต ได้
ก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้  และสร้างสรรค์นวัตกรรมไว้ในรายวิชาวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
ส าหรับในส่วนของบุคลากรได้ส่งเสริมให้มีบรรยากาศ  เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการจัด
ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการสร้างนวัตกรรมกับเครือข่ายที่มีประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอก เช่น 
การพัฒนาหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล 
       คณบดีได้ใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
การมีศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย นวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถศึกษาเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นใหม่ รวมถึงการมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่บูรณา
การการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ  ซึ่งผู้ให้บริการเป็นนิสิต บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  จากกิจกรรมให้บริการจะเป็นส่วนผลักดันให้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ท าให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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1.2  การก ากับดูแลและความรับผิดขอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการ ก ากับดูแล 
และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดขอบต่อสังคม  

ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันให้เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการ
น าองค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรมสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 
1.2ก. การก ากับดูแลองค์กร 

1.2ก(1) การก ากับดูแล 
สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไรว่ามีการก ากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ 

     คณบดีได้รับมอบหมายภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จในการบริหารงาน โดยลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี  โดยคณบดีจัดท าข้อตกลงภาระงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ต่ออธิการบดี ปีละ 1 ครั้ง  โดยผลการด าเนินงานตามค ารับรองเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี  คณบดีก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับรอง   ส าหรับผู้บริหารระดับ
รอง และบุคลากรทุกระดับ ก าหนดให้ท าข้อตกลงภาระงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในค า
รับรองการปฏิบัติงาน และ ให้ผลการด าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      คณบดีก าหนดนโยบายการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบได้  ทั้งด้านการเงิน 
การด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์  โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  รวมถึง     คณะฯ มี
ความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกและปฏิบัติตาม
แนวทางของคณะฯ และ มหาวิทยาลัยก าหนด 
     คณบดีก าหนดให้บุคลากรที่ท าหน้าที่เรื่องการเงินและพัสดุได้ท าความเข้าใจและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินและพัสดุ เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม   ในด้านการ
บริหารงานการเงิน และพัสดุ มหาวิทยาลัยมีระบบตรวจสอบภายใน ซึ่งประเมินความโปร่งใสของคณะฯ  
คณบดีได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง และบุคลากรให้มีส่วนการบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
       

 
1.2ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง รวมทั้งผู้บริหาร

สูงสุด และของสภามหาวิทยาลัย 
 อธิการบดีประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองของคณบดี ปีละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 80) และสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี  เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระ จากนั้นคณบดีท าข้อเสนอแนะให้
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คณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห์ แต่ละประเด็น แล้วจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนา/
ปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะ 
 
1.2ข. ประพฤติที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 

1.2ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามระเบียบ  และการได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน 

สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลสังคมที่มีค่าหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร 
 การคาดการณ์ความกังวลของสังคมท่ีมีต่อหลักสูตรและบริการ มี 3 ส่วน  ได้แก่ 1) ด้านการเรียน
การสอน  เนื่องจากหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้นิสิตไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน (กยศ.) คณบดีมอบหมาย
ให้รองคณบดี และประธานหลักสูตร ก ากับดูแลติดตามเกณฑ์มาตรฐาน  2) ด้านการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ของงานวิจัยและความล่าช้าของโครงการวิจัย  คณบดีก ากับติดตามความก้าวหน้าการวิจัยทุก 3 เดือน 3)
การบริการวิชาการ  เกี่ยวกับการบริการวิชาการ คณบดีก ากับติดตามคุณภาพการบริการวิชาการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่เปิดโอกาสให้ชุมชมมีส่วนร่วม 
 

1.2ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและท าให้ม่ันใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไป

อย่างมีจริยธรรม 
คณบดี  รองคณบดี  ก าหนดให้ทุกกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยให้เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน สื่อสารกฎหมายและระเบียบ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ จัด
อบรมจริยธรรมให้บุคลากร และนิสิตก ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยคณบดี  รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย มีระบบข้อร้องเรียนสายตรงคณบดี  ในปีนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียน 
 
1.2ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม 
สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ

ปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร   
      คณะฯ สนับสนุนชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัยโดย คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดให้มีการบริการ
วิชาการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  แบบให้เปล่า ได้แก่การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ  เพ่ือชะลอสมองเสื่อม  ณ 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  นอกจากนี้คณบดี ถ่ายทอดนโยบาย green Faculty เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วม
รับผิดชอบสังคมด้วยการลดพลังงานแยะขยะ และกิจกรรม 5 ส. 
 

1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน 
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สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่าง
จริงจัง   

คณบดีได้ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  เพ่ือพิจารณาก าหนดชุมชน
เป้าหมาย และการสนับสนุนชุมชน  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกโดยให้การสนับสนุน ดังนี้ 1) การดูแลผู้สูงอายุเพื่อชะลอสมองเสื่อม  ภายใต้การ
ด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์  2) พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 17  แห่ง  3) รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการโรงเรียนที่อยู่บริเวณท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

ส าหรับชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิต : 1) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยง  2) 
ท างานวิจัยร่วมกัน  3) สนับสนุน Resource ทางวิชาการ  เช่น ฐานข้อมูล และ Textbook 
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หมวด 2 กลยุทธ ์
 

ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การน าแผนไปปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์บังคับ และจัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร  

ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์  รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และเป้าประสงค์
ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  

2.1ก(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์  
      คณะฯ  มีกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งคณะฯ  และมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักทุกมิติของคณะฯ  โดยมี
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์  เพ่ือพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และน าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี   (ดัง
รูปภาพ) 
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ขั้นตอนการพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี และน าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี  
                                                                                    
           
                                                                                            ต .ค   . 2561 
 
 
 
 
                                                                                            ต .ค.   2561  
 
                                                                                           
   
                                                                                                          ต .ค  . 2561 
 
 
 
                                                                                               ม .ค  . 2562       
 
 
 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                             ม .ค   . 2562 

แต่งตั้งคณะท างานแผนกลยุทธ์      

รวบรวมข้อมูล เช่นผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา  ความต้องการของลูกค้า 

สัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทุกคน 

วิเคราะห์องค์กร )SWOT( ปัจจุบัน 
ภายนอก /ภายใน ร่าง วิสัยทัศน์  พัทธกิจ  
ค่านิยม  ก าหนดความท้าทาย  
วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  ก าหนดกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   
รับรองแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและ
การใช้งบประมาณในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ )ทุกไตรมาส
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                                                                                           เม .ย  .ส.ค   .และ ก.ย . 2562          

 
 
 
 
 
 
 

2.1ก(2) นวัตกรรม  
 กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
 คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าส านักงาน ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
โดยพิจารณาจาก 1) ความต้องการของลูกค้า 2) สมรรถนะหลักขององค์กร  3) ผลกระทบของชุมชนและ
สังคม จากการวิเคราะห์ของโอกาสเชิงกลยุทธ์ คือความร่วมมือของชุมชน  ป่าพะยอม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ 
และการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ท าให้สามารถ มีด้านนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาบทบาท
การจัดบริการวิชาการ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ชะลอสมองเสื่อมด้วยการบูรณาการ การวิจัยและการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
 2.1ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 คณะฯรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตลอดจนการฟังเสียงลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผลกลยุทธ์ โดยคณบดี และรองคณบดี จัดท าร่าง 
แผนกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2561-2565  โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์ความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ภายในปีงบประมาณ 2562  จะเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพี่เลี้ยงมาเป็นผู้
วิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ได้มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก  
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ระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้าง  
คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงาน และบุคลากรทั้งคณะ พิจารณาตัดสินใจ

เกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ เพื่อสนับสนุนประเด็นความท้าทาย  พันธกิจ  ได้แก่ 1) ระบบงานการจัดการ
เรียนการสอน  2) ระบบงานวิจัยและนวัตกรรม  3) ระบบงานบริการวิชาการ  4) ระบบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
 
2.1ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2.1ข(1)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง และตารางเวลาที่จะบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
     คณะฯ ก าหนดระบบงานเฉพาะกระบวนการหลัก 8 กระบวนการ โดยเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์แต่ละ
ประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ(ดังรูปภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบงานจัดการเรียนการสอน  
  
ระบบงานวิจัยและนวัตกรรม 
 
ระบบงานบริการวิชาการ 
 
ระบบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
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OFI 
 - ก าหนดระบบงานส าคัญ 
 - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกระบบ 
 
2.1ข(2)  การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน ซึ่ง

อาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อย่างไร 
  คณะฯ  ใช้กระบวนการประชาพิจารณ์เพื่อสร้างสมดุลของเป้าประสงค์  จากนั้นน ามาก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณา  กรณีมีข้อจ ากัดของทรัพยากร จะจัดล าดับความส าคัญการด าเนินงานตามพันธกิจ เพื่อใช้
ประกอบการจัดท า  แผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว 

 
2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการด าเนินการ
ในอนาคตตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้ส าคัญเหล่านี้เปรียบเทียบ กับของคู่เทียบที่ส าคัญ 
 
2.2ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ  
  แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง  
      คณะฯ ด าเนินการท าประเด็นยุทธศาสตร์  และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ 
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สกอ มหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  2) สร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการพยาบาล 3)
พัฒนานิสิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัย 4) จัดบริการวิชาการท่ีบูรณาการ
การเรียนการสอน และการวิจัย ตามความต้องการของชุมชนเป้าหมาย  5) สร้างความเข้มแข็ง ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 6) สร้างความม่ันคง
ด้านการเงิน 7) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถตามกระบวนงานส าคัญ และเพียงพอกับ
ระบบงาน  
      คณบดีด าเนินการถ่ายทอดแผนฯ สู่รองคณบดี  ประธานหลักสูตรฯ (คณะฯ ยังไม่มีประธานสาขา)  
หัวหน้าส านักงาน และบุคลากรทั้งคณะฯ  โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และกิจกรรม
คณบดีพบบุคลากรประจ าปี 2561 
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2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  

 สถาบันมีวิธีการในการที่จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
คณบดีก าหนดให้มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะฯ เพ่ือระดมในการจัดท าแผนปฏิบัติการมาก าหนด

โครงการและกิจกรรม  ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก าหนดกรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ  น าเสนอรับรอง
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   
      คณบดีก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ทุก 3 เดือน 

OFI 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุม 
 
2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร  

  สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ มีพร้อมใช้ในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน 

คณะฯ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี โดยวิเคราะห์รายจ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยคณบดีจะจัดสรรให้เพียงพอกับแผนการใช้จ่าย
และได้จัดสรรให้กับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  ซึ่งได้แก่  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนานิสิต  และ
การพัฒนาอาจารย์  มากท่ีสุด  ส าหรับด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ   ดานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยปกติจะใช้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้คณะฯ จะจัดสรรบางส่วนเพื่อ
สนับสนุนความส าเร็จของงานนั้น ๆ 

 
2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร  

 แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวมีอะไรบ้าง  

คณะฯ ด าเนินการด้านบุคลากร โดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  โดยมีคณบดีเป็นประธาน 
โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการกับแผนพัฒนาบุคลากร ประเมินอัตราก าลัง  และขีดความสามารถให้เพียงพอ
กับการด าเนินงานตามพันธกิจ จัดท าอัตราก าลังสายวิชาการ ให้เพียงพอต่อข้อก าหนดสัดส่วนของอาจารย์
พยาบาล  ต่อนิสิตตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล และให้สอดคล้องกับกรอบ
อัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
 

2.2ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ  
 ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญท่ีใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง  
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  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  2561 ซึ่งมี
ตัวบ่งชี้ส าคัญที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ คือ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (ดังเอกสารลงนามค ารับรองประจ าปี 2561) 
 

 
ค่าเป้าหมายค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 1252  

ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
)ร้อยละ(  

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหาร
จัดการทั่วทั้งองค์กร ) EdPEx/TQA( 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ )หมวด 7 ) 23  60 3.00 1.80 
คะแนนเฉลี่ย /รวม ทั้งหมด 33 111 3.00 3.00 

 
ค่าเป้าหมายค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2521 จ าแนกรายตัว ชีว้ัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2521 2552 2125  
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการ

ทั่วทั้งองค์กร ) EdPEx( 
   

การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
)EdPEx( 

N/A N/A ระดับ 3 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ )หมวด 7 )    
ผลลัพธ์ )หมวด 7 ) N/A N/A ระดับ 3 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ 

   

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้า 

   

ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา    
7.1ก-7 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน N/A N/A  ร้อยละ 100 

- จ านวนนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน  N/A N/A  61 คน  
7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน  N/A N/A  ร้อยละ 100 

ค ารับรองการปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 1252  
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2521 2552 2125  
- จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน  N/A N/A  1 หลักสูตร  

ผลลัพธ์ด้านการวิจัย    
7.1ก-9 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติ )TSU02) 
 

N/A ร้อยละ 
50.00 

ร้อยละ 50.00 

(1) ระดับชาติ 
N/A ร้อยละ 

50.00 
ร้อยละ 50.00 

- จ านวน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

N/A 3  ผลงาน 4 ผลงาน  

7.1ก-11 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง
พาณิชย์ (TSU03) 

N/A ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

(1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม N/A ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
- จ านวน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ N/A 3 ผลงาน 4 ผลงาน  

7.1ก-13 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อ
คณาจารย์และนักวิจัย 

N/A 11,333.33 
บาท 

12,000  
บาท 

- จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
N/A 68,000 

บาท 
96,000 บาท 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า    
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน    
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

   

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

N/A N/A  ค่าเฉลี่ย 3.65 

(1) ระดับปริญญาตรี   N/A N/A  ค่าเฉลี่ย 3.65 
7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

N/A N/A  ค่าเฉลี่ย 0.45 

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของ
อาจารย์  

N/A N/A ค่าเฉลี่ย 4.00 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2521 2552 2125  

(1) ระดับปริญญาตรี   
N/A N/A ค่าเฉลี่ย 4.00 

 

7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ  
N/A ค่าเฉลี่ย 

4.57 
ค่าเฉลี่ย 4.60 

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน    
7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตรี N/A N/A  ร้อยละ 1.61 
7.2ก-12 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงการบริการวิชาการ 

N/A N/A  ร้อยละ 100 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    
ก  .ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ    

7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
N/A ร้อยละ 

33.33 
ร้อยละ 25.00 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  N/A 2 คน  2 คน  
7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

N/A ร้อยละ  50 ร้อยละ 37.50 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

N/A 3  คน  3 คน  

7.3 ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุน
เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

N/A ร้อยละ 
50.00 

ร้อยละ 50.00 

2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน    
7.3ก -6  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศ
การท างาน  

N/A ค่าเฉลี่ย 
3.55 

ค่าเฉลี่ย 3.55 

(1) สายวิชาการ 
N/A ค่าเฉลี่ย 

3.76 
ค่าเฉลี่ย 3.76 

(2) สายสนับสนุน 
N/A ค่าเฉลี่ย 

2.80 
ค่าเฉลี่ย 2.80 

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน    
7.3ก-7 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 11.67 

(1) สายวิชาการ N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2521 2552 2125  
(2) สายสนับสนุน N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 66.67 

7.3ก -8  ระดับความผูกพันของบุคลากร  
N/A ค่าเฉลี่ย 

4.01 
ค่าเฉลี่ย 4.01 

(1) สายวิชาการ 
N/A ค่าเฉลี่ย 

4.13 
ค่าเฉลี่ย 4.13 

(2) สายสนับสนุน 
N/A ค่าเฉลี่ย 

3.61 
ค่าเฉลี่ย 3.61 

7.3ก -1  ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

N/A ค่าเฉลี่ย 
70.10 

ค่าเฉลี่ย 71.00 

(1) สายวิชาการ 
N/A ค่าเฉลี่ย 

74.80 
ค่าเฉลี่ย 75.00 

(2) สายสนับสนุน 
N/A ค่าเฉลี่ย 

57.40 
ค่าเฉลี่ย 60.00 

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า    
7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน /หน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนา  

N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา  N/A 3 คน  3 คน  
7.3ก-11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
จ าเป็นของส่วนงาน /หน่วยงานอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  

N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(1) สายวิชาการ N/A 6 8 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา N/A 6 คน  8 คน  

(2) สายสนับสนุน N/A 2 4 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา N/A 2 คน  4 คน  

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล    
ก  .ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร  
N/A ค่าเฉลี่ย 

3.36 
ค่าเฉลี่ย 3.36 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2521 2552 2125  
(1) สายวิชาการ N/A N/A ค่าเฉลี่ย 3.36 
(2) สายสนับสนุน N/A N/A ค่าเฉลี่ย 3.36 

7.4ก-2 ผลการประเมินผู้น าระดับสูง  
N/A N/A ค่าเฉลี่ย 3.65 

 
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล    
7.4ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05) 

N/A N/A 80. 00 คะแนน  

7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

N/A N/A 4. 20 คะแนน  

(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรอง
มาตรฐาน 

   

7.4ก-6 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA N/A N/A ค่าเฉลี่ย 2.80 
(1) ปริญญาตรี N/A N/A ค่าเฉลี่ย 2.80 

7.4ก-7 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน N/A N/A ร้อยละ 100 
- จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน N/A 1 หลักสูตร  1 หลักสูตร  

7.4ก-8 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ N/A N/A ร้อยละ 100 
- จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ N/A 1 หลักสูตร  1 หลักสูตร  

ข  .ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ      
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา )ปีงบประมาณ(  

N/A N/A ร้อยละ 75 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ( 

N/A N/A ร้อยละ 75 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด    
ก  .ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด    
(1) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านงบประมาณและ
การเงิน 
 

   

7.5-4 อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ (ปีการศึกษา(  N/A N/A ร้อยละ 100 
(2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด    
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ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2521 2552 2125  
7.5-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต N/A N/A ร้อยละ 100 

(1)  ระดับปริญญาตรี 
N/A ร้อยละ 

103.33 
ร้อยละ 100 

7.5-8 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการ
วิชาการ )คณะลงนาม คณะละ 1 สังคม /ชุมชน(  

N/A N/A 1 สังคม /ชุมชน  

 
 
 
 
 

2.2ก(2) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของสถาบันคืออะไร  
 คณะฯ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจทุกด้านรวมถึงค ารับรองการ
ปฏิบัติงานที่คณบดีลงนามกับอธิการบดี และการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ซึ่งก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ และมีการคาดการณ์กับผลการด าเนินงาน ในปี 2566 เช่น การด าเนินงานด้านการ
วิจัย ที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  จึงปรับวิธีการสร้างงานวิจัยด้วยการสร้างงานวิจัยร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต้ เป็นต้น 
 
 
 
 
2.2ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
  ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดท า ปรับแผน และน าแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 คณะฯ ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ กรณีมีสถานการณ์บังคับ ส่วนกรณีการ
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นเดือนมิถุนายน 2562 ท าให้คณะฯ ต้อง
ปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่จัดสอนในภาคฤดูร้อน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้โดยขอ
อนุมัติคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือปรับแผนและเสนอแผนใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบและน าไปปฏิบัติ
อย่างรวดเร็ว   โดยการน าเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  พิจารณาความเหมาะสมใน



21 

การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  ตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  ทั้งนี้หาก
อยู่ในช่วงการประชุมของคณะฯ  จะน าเข้าวาระการประชุมทันที   กรณีที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาการประชุม
คณะฯ จะแจ้งเวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา  เพ่ือให้ปรับแผน และน าแผนใหม่ไปใช้ได้ทันเวลา 
และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของคณะฯ 
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หมวด 3 ลูกค้า 

3.1 เสียงของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น 
 
3.1ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้ 
คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับฟังปฏิสัมพันธ์ตลอดจนสังเกตผู้เรียนและ 

ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการพัฒนานิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  โดยรับฟั ง
ความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนหลายช่องทาง  ดังตาราง 
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ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ช่องทางการรับฟัง ความถี่ ช่วงเวลา สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ น าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้เรียน - ประชุมผู้ปกครอง - ปีละ 2 ครั้ง - วันปฐมนิเทศ 

- พิธีรับหมวก 
- แบบส ารวจความ
ต้องการ 

- คณบดี รองคณบดี 
ประธานหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้เหนือ
ความคาดหวัง 

 - ผู้บริหารพบนิสิต - อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

- สิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่ 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 

- ข้อเสนอแนะการ
จัดการศึกษา 

- การช่วยเหลือเรื่อง
การเรียน 

- คณบดี รองคณบดี 
ประธานหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ปรับปรุงระบบและ
กลไกการจัด
การศึกษา 

 - พบรายกลุ่มและ
รายบุคคล 

- ภาค
การศึกษาละ 
1 ครั้ง และ
ตามโอกาส 

- ก่อนสอบกลางภาค 
- ก่อนสอบปลายภาค 

- ความต้องการการ
ช่วยเหลือ 

- คณบดี รองคณบดี 
ประธานหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

- หาแนวทางช่วยเหลือ
นิสิต 

 - ส ารวจความพึง
พอใจและไม่พึง
พอใจ 

- ปีละ 1 ครั้ง - สิ้นสุดปีการศึกษา 
- ทุกปี 

- แบบส ารวจความ
พึงพอใจและไม่พึง
พอใจ 

- รองคณบดี 
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- คณะกรรมการพัฒนา
นิสิต 

- ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

 - แบบประเมิน
รายวิชา 

- ทุกภาค
การศึกษา 

- สัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียน 

- ความต้องการ
คุณภาพการ

- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

- ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
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ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ช่องทางการรับฟัง ความถี่ ช่วงเวลา สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ น าไปใช้ประโยชน์ 
จัดการเรียนการ
สอน 

 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

- ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

 - โทรศัพท์ 
- สื่อออนไลน์ 
 

- ตลอดเวลา   - รองคณบดี 
- ประธานหลักสูตร 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
(สายวิทย-์คณิต) 

- กิจกรรมแนะน า
หลักสูตร 

- ปีละ 1 ครั้ง - กิจกรรมแนะแนวของ
โรงเรียน 

- ความต้องการ
การศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ 

- สื่อแนะน าวิชาชีพ
พยาบาล 

- คณะกรรมการรับ
นิสิต 

- วางแผนการรับนิสิต 
- ปรับปรุงหลักสูตร 

สมาชิกศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

- ผู้บริหารพบ
สมาชิกผู้สูงอายุ 

- การประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

- ปีละ 2 ครั้ง 
 
- ปีละ 2  ครั้ง 
 
 
 
 

- คณบดีพบสมาชิก - ความต้องการการ
จัดบริการ 

- คณบดี 
- คณะกรรมการศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

- ปรับปรุงการ
จัดบริการ 
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ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ช่องทางการรับฟัง ความถี่ ช่วงเวลา สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ น าไปใช้ประโยชน์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

 
 
 

- ทุก 2 เดือน 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ าเภอป่าพะยอม 

- การประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าพะยอม 

- การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการพัฒนา

- ปีละ 2  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
- ทุก 2 เดือน 

- การประชุม
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
- การประชุม
คณะกรรมการ 

- ช่วงจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ 

- ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพ 

- คณะกรรมการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่า
พะยอม 

- การพัฒนาศูนย์ให้ได้
มาตรฐานชาติ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ช่องทางการรับฟัง ความถี่ ช่วงเวลา สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ น าไปใช้ประโยชน์ 
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าพะยอม 
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คณะฯ ได้น าข้อมูลจากการรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนไปปรับปรุงกระบวนการหลัก 
ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีระบบและกลไกการช่วยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า 
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือนิสิตด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ดูแลอย่างใกล้ชิด   การปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ ได้มีการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือชะลอสมองเสื่อมตามความต้องการเพ่ือใช้ในการจัดบริการ  และได้ใช้ผลการประเมิน
ช่องทางในการรับฟังเสียง มาปรับปรุงเพ่ือให้ครอบคลุม เช่น การใช้โอกาสที่คณบดีเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ฟังเสียงอย่างไม่เป็นทางการ 
 

OFI 
แบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังยังไม่ครอบคลุม 

 
3.1ก(2) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมีและของคู่แข่ง เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่น าไปปฏิบัติได้ 

คณะฯ มีการรับฟังเสียงผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยเปิดช่องทางให้ติดต่อคณบดี รอง
คณบดี ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะรายกลุ่มและรายบุคคล 
รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   ส าหรับผู้เรียนในอนาคตใช้
ช่องทางฟังเสียงด้วยการ Road show  การประชุมหารือกับครูแนะแนว  คณะฯ ได้น าข้อมูลการฟังเสียง
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ มาปรับปรุง   ดังนั้นในกลุ่มของผู้เรียนปัจจุบันได้เพ่ิมช่องทางการฟังเสียงจากสื่อออนไลน์
มากขึ้น เช่น Classroom รายวิชาต่าง ๆ   ส่วนกลุ่มผู้เรียนในอนาคตได้จัดท าสื่อแนะน าวิชาชีพพยาบาล 
เพ่ือความเข้าใจลักษณะวิชาชีพ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียน   ส าหรับลูกค้าในการบริการ
วิชาการ ได้แก่ สมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีการจัดท า Focus 
group เพ่ือความสอบถามความต้องการและความคาดหวัง เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดบริการในครั้งต่อไป   
ส าหรับผู้เรียนของคู่แข่ง ฟังเสียงโดยผ่านการ Approach ทางชมรมนิสิตนักศึกษา สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการจัดบริการ ทั้งนี้คณะฯได้ด าเนินการประเมินช่อง
ทางการฟังเสียงจากผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ และได้ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมช่องทางการฟังเสียง เช่น การให้
ผู้เรียนปัจจุบัน ได้ร่วมในการฟังเสียงผู้เรียนในอนาคตกับกิจกรรม Road show   
 

OFI 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงลูกค้ายังไม่เป็นระบบ 

 
3.1ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 



28 

3.1ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน

ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ ใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจแบบเป็นทางการ ได้แก่ การใช้

แบบสอบถาม และไม่เป็นทางการจากการสื่อสารผ่านประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพัฒนานิสิต ตลอดจนการ
พบปะนิสิตในวงรอบที่ก าหนดไว้ และในโอกาสต่าง ๆ ที่คณะฯ มีกิจกรรม   คณะฯ น าผลการประเมินแบบ
เป็นทางการจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ส าหรับประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ ากว่า 3.51 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 และความไม่พึงพอใจ ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปรับปรุง   ส่วนข้อมูลจากการประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจอย่างไม่เป็นทางการจะน ามาวิเคราะห์ประเด็นที่มีความถี่ต่าง ๆ มาจัดล าดับเพ่ือ
การปรับปรุง 

ส าหรับลูกค้าด้านบริการวิชาการ ได้แก่ สมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จะประเมินความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินที่คณะฯสร้างขึ้น ความถี่ทุก 6 เดือน รวมถึงการสัมภาษณ์สมาชิก
อย่างไม่เป็นทางการเมื่อเสร็จสิ้นการจัดบริการแต่ละสัปดาห์ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงในการบริการครั้ง
ต่อไป 

คณะฯ ประเมินความผูกพันผู้เรียนจากการสัมภาษณ์กรรมการนิสิต หรือ ประชุมกลุ่มย่อย  
ส าหรับลูกค้าจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจะใช้การพูดคุยเป็นรายบุคคล และข้อมูลความถี่การมาใช้
บริการ  คณะฯ มอบหมายผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และเสนอแนวทางการปรับปรุงในการจัดบริการ
ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ดังตาราง 
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ผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน 

ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความถี่ ช่วงเวลา สารสนเทศ น าไปใช้ประโยชน์ 

ผู้เรียน - แบบสอบถาม 
- การประชุมกลุ่มย่อย 
- กิจกรรมพบนิสิต 

- สัมภาษณ์ 
- ประชุมกลุ่มย่อย 

- ปีละ 2 ครั้ง - สิ้นสุดภาคการศึกษา - ความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจ 

- ปัญหา 

- ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและการพัฒนา
นิสิต 

สมาชิกศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

- แบบสอบถาม 
 
- สัมภาษณ์ 
- พูดคุยรายคน 

- พูดคุยรายบุคคล 
 
- ความถี่การใช้
บริการ 

- ปีละ 2 ครั้ง 
 
- สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

- สิ้นปีงบประมาณ 
 
- ทุกครั้งหลังจัดบริการ 

- ความพึงพอใจ/ไม่
พึงพอใจ 

- ปัญหาอุปสรรค 

- ปรับปรุงการ
จัดบริการ 
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OFI 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ยังไม่ครอบคลุม 
- แบบสอบถามความผูกพันยังไม่มี 

  
3.1ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน 

คณะฯ ไม่มีข้อมูลของความพึงพอใจที่เปรียบเทียบกับคู่เทียบ  คณะฯ อยู่ในระหว่างการศึกษา
ข้อมูลความพึงพอใจของคู่เทียบ โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีของหน่วยงาน และข้อมูลการรับรอง
สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล รวมถึงข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้เรียน
ของคู่เทียบผ่านทางกิจกรรมของชมรมนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในภาคใต้ และน าข้อมูลของคู่เทียบมา
หารือในคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 
OFI 

ขาดการน าข้อมูลของคู่เทียบมาประมวลผลเพ่ือจัดท ากลยุทธ์ 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดย
ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นและสร้างความสัมพันธ์ 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน อธิบายวิธีสร้างความสัมพันธ์
กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
3.2ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น 

3.2ก(1) หลักสูตรและบริการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ 
ด้านหลักสูตร รองคณบดี ประธานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการพัฒนานิสิต มีการค้นหาความต้องการของนิสิต โดยใช้
แบบสอบถาม การประชุมกลุ่มย่อย การประเมินผลการสอนของอาจารย์ การประเมินผลรายวิชา และจากการ
สัมภาษณ์นิสิตของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และคณะกรรมการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล 
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คณะฯ ได้น าข้อมูลดังกล่าว มามอบหมายผู้รับผิดชอบไปด าเนินการหาข้อสรุปและเสนอแนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการส าคัญของคณะฯ  โดยในภาคการเรียนที่ผ่านมา ได้มีการปรับการเรียนการสอน
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 ให้มีการเรียนด้วยการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ นอกเหนือจาก
การเรียนด้วยการใช้โมเดล รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ตามความต้องการ
ผู้เรียน  

ส าหรับด้านบริการวิชาการ ค้นหาความต้องการของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีผู้บริหารในพ้ืนที่และคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งมี
ผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบกรรมการ   คณะฯ ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดบริการตามความต้องการ โดยขยายการ
จัดบริการไปในชุมชนเพ่ือการดูแลที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถรับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

คณะฯได้ประเมินผลการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ พบว่ายังขาดข้อมูล
จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดสอน โดยจะเพ่ิมข้อมูลส่วนนี้ในปีการศึกษา 
2562 
 

OFI 
ยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการที่มีประสิทธิภาพ 

 
3.2ก(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศ และ
ขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

ในการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริการอ่ืน ๆ ของคณะฯ รองคณบดีและ
ประธานหลักสูตร มีช่องทางสื่อสารให้นิสิตทราบด้วยการประชุมนิสิตทั้งชั้นปี ประชุมกรรมการนิสิต คู่มือนิสิต 
เอกสารราชการ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิต ใช้ช่องทางสื่อสารผ่านการประชุม เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุยรายบุคคลและเอกสารราชการ  กรณีเร่งด่วนใช้โทรศัพท์ สื่อออนไลน์   ด้านการ
สนับสนุนแก่นิสิต คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิต และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือให้
ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน และด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จัดสิ่งเก้ือหนุนการเรียนรู้ และการบริการ
การศึกษา  โดยบางส่วนใช้ปัจจัยเกื้อหนุนในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดบริการเป็นส่วนกลาง เช่น ส านักหอสมุด 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ WIFI หอพัก   ส าหรับศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลที่ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชา คณะฯ เป็นผู้บริหารจัดการ โดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ศาสตร์ทางการพยาบาล 
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ด้านบริการวิชาการ มีช่องทางให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงบริการได้
อย่างสะดวก  จัดบริการรถรับ-ส่ง ส าหรับผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกเพ่ือมาใช้บริการ และไปจัดกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือการป้องกันสมอง
เสื่อม 

 
OFI 

ประสิทธิภาพการใช้ช่องทางต่าง ๆ 
 

3.2ก(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการในการก าหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้าและส่วนตลาด  
คณะฯ ก าหนดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการที่ต่างกัน 

โดยที่เป็นผู้เรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว และได้ก าหนดกลุ่มผู้เรียน  ตั้งแต่
กระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามระบบการรับนิสิตของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 
คณะฯ ได้รับนิสิตจ านวน 4 โครงการ ซึ่งผู้เรียนทั้ง 4 โครงการมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) กลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ 2) กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  3) กลุ่มที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย 4)กลุ่มที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 14 จังหวัด  จากการ
ก ากับติดตามนิสิตทั้งด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้น าข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับปรุงคุณสมบัติและก าหนดกลุ่มผู้เรียน เช่น การก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทั้ง 4 โครงการเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตในการศึกษา 2562 

ส าหรับด้านบริการวิชาการซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะฯ ได้
ก าหนดกลุ่มสมาชิกโดยใช้ภาวะสุขภาพส่วนบุคคล และต าแหน่งของสถานที่พักอาศัย ทั้งนี้ได้ปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่พักอาศัยให้ขยายกว้างขึ้นตามความต้องการของสมาชิก 

 
OFI 

ยังไม่ได้ก าหนดส่วนตลาดที่ชัดเจน 
 
3.2ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3.2ข(1) การจัดการความสัมพันธ์  
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับผู้เรียนในปัจจุบันและอนาคตด้วยการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ และรักษาผู้เรียน ตลอดจนตอบสนองความต้องการ เพ่ือน าไปสู่การสร้างความผูกพันกับคณะฯ ใน
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รูปแบบของวิชาการและกิจกรรมพัฒนานิสิต  โดยด้านวิชาการจัดให้มี Road show การพบปะพูดคุยและ
เอกสารแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการบริการให้นักเรียนภาคใต้ ผู้บริหารของสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ  การจัดระบบการรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะฯ การปฐมนิเทศ การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
กิจกรรม Advisor-Advisee  การจัดระบบกลไกการดูแลนิสิตด้านการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในวัน
ส าคัญทางวิชาชีพ ได้แก่ วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลสากล และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดี
และเป็นความภาคภูมิใจของพยาบาล ให้ทุนการศึกษานิสิตที่ประพฤติดีเรียนดีและขาดทุนทรัพย์  มีการชื่นชม 
ยกย่อง มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและท าประโยชน์ให้กับเพ่ือน
มนุษย์ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล   ในส่วนของผู้ปกครองได้เชิญเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมที่เป็นความส าเร็จของนิสิต เช่น การปฐมนิเทศ พิธีรับหมวกพยาบาล   ส่วนผู้ใช้บัณฑิตจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการและให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดท าหลักสูตรฯ   คณะฯ จัดให้มีระบบการ
ประเมินผลการจัดการความสัมพันธ์ของคณะฯ ที่มีต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ด้านการบริการวิชาการ มีการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกผู้สูงอายุ โดยเชิญให้มาร่วมกิจกรรม
ของคณะฯ เช่นพิธีไหว้ครู คณะฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ ยกย่อง ผู้สูงอายุ รวมถึง
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น มอบของขวัญปีใหม่ กิจกรรมรดน้ าขอพรในวันสงกรานต์ โดยผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว  นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดกิจกรรมประเมินสุขภาพ
เบื้องต้นผู้สูงอายุที่มาใช้บริการทุกครั้ง รวมถึงการประเมินภาวะสมองเสื่อมและจัดกิจกรรมบริการที่สอดคล้อง
กับการป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดยคณะฯ จะประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์ภายหลังจัดบริการทุกครั้ง 
 

OFI 
การประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 
 

3.2ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีการสื่อสารนิสิต ผู้ปกครอง และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ทราบในวันปฐมนิเทศ  คณะฯ ก าหนดช่องทางให้ส่งข้อร้องเรียนทุกประเภทได้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ มของ
คณะฯ  จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย  ในกรณีเร่งด่วน
และรุนแรงสามารถใช้โทรศัพท์ โดยผ่านทางผู้รับผิดชอบที่คณะฯ มอบหมาย ได้แก่ รองคณบดี ประธาน
หลักสูตร หรือ สายตรงคณบดี  คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนานิสิต ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ตามขั้นตอนพร้อมรายงานผลและแนวทางแก้ไขเสนอคณบดี เพ่ือแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  และสรุปผล
เก็บไว้เป็นข้อมูลที่คณะฯ ในส่วนของบุคลากรยังไม่ได้จัดท าระบบการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่เกิดการ
ขัดแย้ง  ในกลุ่มบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนคณบดีจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยท าความเข้าใจระหว่าง
คู่กรณีจึงไม่เกิดการร้องเรียน 
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ส าหรับลูกค้าการบริการวิชาการ  คณะฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ จัดการข้อร้องเรียนร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนพร้อมรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณบดี 

คณะฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากยังไม่มีเหตุการณ์
ร้องเรียน 
 

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ 
ล าดับ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ความรุนแรง 

1 แจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
ก าหนด 

ผู้ร้องเรียน - รุนแรงมาก 
ด าเนินการแก้ไขภายใน 2 
ชั่วโมง 

- รุนแรง 
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน 

- รุนแรงปานกลาง 
ด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วนั 

- ไม่รุนแรงมาก 
ด าเนินการแก้ไขภายใน  90 วนั 

2 รับเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียน  
พิจารณาความรุนแรง 

คณะกรรมการที่ คณะฯ
แต่งตั้ง 

3 คณะกรรมการสืบหาข้อมูล 
สรุปผล 

คณะกรรมการที่ คณะฯ 
แต่งตั้ง 

4 เสนอคณบดี / มหาวิทยาลัย คณบดี 
5 ประเมิน  ทบทวน ปรับปรุง คณะกรรมการพัฒนานิสิต 

 

OFI 
ขั้นตอนการจัดการร้องเรียนยังไม่มีการประเมินผล 

 
 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวมวิเคราะห์ จัดการ 

และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวนดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการ
อย่างไร 
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัด 
วิเคราะห์ และเพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
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ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบันรวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไร  จากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
4.1ก. การวัดผลการด าเนินการ 

4.1ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 

และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 
 คณบดีและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา น าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ คณบดีลงนามค า
รับรองการปฏิบัติงานกับคณบดี รวมถึงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ  เพ่ือ
ใช้ในการวัดผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ และตารางการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ   ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาคัดเลือก
ตัวชี้วัด ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และพิจารณาค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   
สภาวิชาชีพ  และผลการด าเนินงานของคณะฯในปีที่ผ่านมา  ตัวชี้วัดจะถูกมอบหมาย ไปยังรองคณบดี  
ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  และก าหนดความถี่ในการรายงานผลตามตัวชี้วัดต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ทุก 3 เดือน  ตลอดจนการติดตามงานประจ าผ่านตัวชี้วัดในกระบวนการเป็น
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย  รายงานความก้าวหน้าในการจัดบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  จ านวน
สมาชิกผู้สูงอายุ การรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์และสายสนับสนุน   เป็นต้น ใน
การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ปัญหาและอุปสรรคต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่อไป 

  
OFI 
  ข้อมูลการด าเนินงานของคู่เทียบยังไม่ชัดเจน 
4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
สถาบันมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร 
คณะฯ เลือกคู่เทียบที่ก ำหนดในโครงร่ำงองค์กร ซึ่งเป็นสถำบันในส่วนภูมิภำค มีหลักสูตรและกำร

บริกำรที่คล้ำยคลึงกับของคณะฯ  โดยจัดบริกำรเฉพำะหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต และเพ่ือพิจำรณำจำก
กำรจัดล ำดับกำรจัดตั้งสถำบันของสภำกำรพยำบำลและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ ตำมเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน 
หรือสูงกว่ำคณะฯ โดยก ำหนดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในด้ำนอำจำรย์ประจ ำ ด้ำนวิจัย ด้ำนบริกำรวิชำกำร ด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้ำนกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำพยำบำลของสภำกำรพยำบำล เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของคณะฯ  
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 คณะฯ ใช้ข้อมูลเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรศึกษำพยำบำลที่เป็นคู่เทียบ และข้อมูล
จำกผลกำรจัดอันดับคณะยำบำลศำสตร์ของมหำวิทยำลัยในประเทศไทย และผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ของ
สภำกำรพยำบำล รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของคณะฯที่ผ่ำนมำ มำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯ เพ่ือประเมินควำมส ำเร็จ ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุง โดยคณบดี 
และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำแผนพัฒนำทั้งคณะ จะน ำ
ข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

OFI 
   ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของคู่เทียบยังไม่ครบถ้วน 
 
4.1ก(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
สถาบันมีวิธีการใช้เสียงของลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศ ด้านตลาดอย่างไร 
  คณะฯ น าข้อมูลความต้องการ และเสียงของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน มาประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงกระบวนการและการออกแบบระบบงานแล้วก่อนปรับปรุงกิจกรรม เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น  โดยท าข้อมูลจากการทบทวน หาจุดบกพร่องของกระบวนการและปรับแผนการ

ด าเนินงาน เช่น การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ ด้วยการเรียนกับร่างของ

อาจารย์ใหญ่ และเพ่ิมจ านวนครั้งของการเรียนการสอนตามความต้องการ การปรับกระบวนการพัฒนานิสิต 

เช่นการจัดโครงการที่พัฒนาศักยภาพนิสิตในการจัดโครงการ การปรับกระบวนการบริการวิชาการ เช่น การ

ขยายการจัดบริการของศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ไปยังชุมชนบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จากการบริการ ณ จุด

บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

OFI  

ข้อมูลความต้องการยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากไม่ได้ประเมินช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าในหมวด 3 

4.1ก(4) ความคล่องตัวของการวัด 
สถาบันม่ันใจได้อย่างไรว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของสถาบันสามารถตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด 
คณะฯ มีระบบวัดผลการด าเนินการ โดยการน าผลการด าเนินการที่ พิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ ตามความถี่ ของกรอบ
เวลาที่ก าหนด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในหรือภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดในหลักเกณฑ์ การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม  เช่น การ
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สถานการณ์ความไม่สงบ โดยคณบดีและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการทบทวนระบบในการวัด เช่น วิธีการวัด 
รอบเวลาในการวัด และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
4.1ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
คณบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ กรณีที่ตัวชี้วัดส าคัญไม่บรรลุค่าเป้าหมาย หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก จะมีการทบทวนกระบวนการท างาน วิธีการวัด และผู้บริการที่เกี่ยวข้อง 
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ตามกรอบเวลาที่ก าหนดต่อไป 
 
4.1ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

4.1ค(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน 
คณะฯ ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการด าเนินงานที่ดี เช่น การบริการวิชาการ ได้แก่ การพัฒนา

พยาบาลพ่ีเลี้ยงในโรงพยาบาลพัทลุง การบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือชะลอภาวะสมองเสื่อม           
การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งรูปแบบการจัดบริการเป็นลักษณะ
การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยน าผลการด าเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การจัดการความรู้ พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
น าเสนอในเวทีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมที่มีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี จะได้รับการยกย่อง
ชมเชยในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

4.1ค(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 
สถาบันคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร 

 คณะฯ น าผลการทบทวนผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ  และสกอ. 
มาคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต  กรณีท่ีพบว่าผลการด าเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายดังกล่าว 
คณะฯ จะปรับแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

OFI 
  การค้นหาข้อมูลของคู่เทียบยังไม่ครอบคลุม 
 
4.1ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ไปใช้จัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

คณบดีและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการทบทวนผลการด าเนินงาน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ โดยค านึงถึงความส าคัญ โอกาส ผลกระทบ 



38 

และความเร่งด่วนโดยรวมกันจัดท าแผนการปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินงานให้มีความถ่ีมากขึ้น  เช่น 
ผลการด าเนินงานด้านวิจัย และนวัตกรรม  ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด าเนินการท าวิจัยผู้สูงอายุและการวิจัยด้าน
การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือให้มีการสร้างงานวิจัย เพ่ือขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก 
เป็นต้น 

 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อธิบายวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการเรียนรู้ของสถาบัน รวมทั้งวิธีการ
ทีท่ าให้ม่ันใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
4.2ก. ความรู้ของสถาบัน 

4.2ก(1) การจัดการความรู้ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน 

 คณบดี รวบรวมความต้องการประเด็นที่ต้องการเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
รวมถึงความต้องการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยผ่านทางประธานหลักสูตร มาจัดล าดับความส าคัญประเด็นการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะหลัก และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นข้อพิจารณา คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จะใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึกในตัวตน )Tacit Knowledge) ของอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม่ มี
การสรุปบทเรียน และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติทีดี เช่น การจัดการระบบและกลไกการ
ดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า การใช้ mind map ในการดูแลผู้ป่วย 

 
OFI 

ไม่มีกระบวนการจัดการความรู้และคลังความรู้ 

 
4.2ก(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของ

สถาบัน 
บทเรียนหรือความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะได้สรุปไว้เป็นแนวปฏิบัติ รวบรวมไว้ในคู่มือ

การปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้งาน โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ มีการติดตาม
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การน าความรู้ไปใช้และน าผลจากการน าความรู้ไปใช้ เช่น การใช้ mind map ในการดูแลผู้ป่วยของนิสิต เป็น
ต้น 
 
4.2ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้ม่ันใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ใน

สถาบันมีคุณภาพ 
 คณะฯ มีเวบไซต ์เป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นในการจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสารให้กับบุคคลภายในและภายนอก ส าหรับการจัดการสารสนเทศอยู่ในระหว่างการจัดการให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ พร้อมใช้ และง่ายต่อการใช้งาน โยมอบหมายให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ข้อมูลต่าง ๆ ได้น ามา
แสดงหน้าเวบไซต์ของคณะ ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย และรองรับระบบของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 คณะฯใช้ส านักงานคณะฯ  และอาคารเรียนรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ซึ่งเป็นอาคาร
ชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้  โดยมีบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคาร  รวมถึงหอพักนิสิต 
โดยใช้แบบเข้ารหัสเพ่ือแสดงตัวตน มีระบบ LAN  ส าหรับคอมพิวเตอร์ PC  ในห้องท างานของอาจารย์และ
บุคลากรซึ่งสามารถพร้อมใช้งาน 

 OFI 
  ไม่มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
 
4.2ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไร ถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่อ่อนไหวและเป็นสิทธิ

พิเศษ (privilege) 
คณะใช้ระบบการเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ

ยืนยันตัวตน และในการเข้าใช้งานระบบสานสนเทศแต่ระบบจะมีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานโดย
มาตรฐานความปลอดภัย มีการก าหนดล าดับชั้น ของการเข้าถึงข้อมูล เก็บรักษาความลับ โดยมีส านัก
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล และควบคุม ซึ่งในส่วนของคณะฯ จะมีเจ้าหน้าที่
บริหารงาน ท าหน้าที่ดูแลระบบและเชื่อมระบบต่อกันไปยังจุดบริการของส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 OFI คณะฯยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน 

 
4.2ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไร ถึงความพร้อมของข้อมูลและสารสนเทศของสถาบัน 
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 คณะใช้ระบบสารสนเทศ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของคณะอยู่ในระหว่าง
การท าให้ข้อมูลสานสนเทศพร้อมใช้งานออกแบบเพ่ือให้เอ้ือต่อการใช้งาน ส าหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิต และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือการปรับปรุงและง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้มีการ
จัดท าคู่มือการใช้งาน ส าหรับอาจารย์ บุคลาการ และนิสิต มีการประเมินความพึงพอใจ การใช้งานที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 

 
4.2ข(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ  ม่ันคง

ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
ส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก าหนดความละเอียดของคุณสมบัติ Hardware และ 

software ก่อนการสั่งซื้อ และก าหนดให้บริษัทผู้ส่งมอบรับผิดชอบในการอบรมผู้ใช้งาน รับประกันความ
เสียหายของอุปกรณ์ เพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 

4.2ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
ในภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ม่ันใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้ง

ข้อมูลและสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนรวมทั้งต่อความต้องการของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล 

คณะใช้ระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ชั่วคราว เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง มีระบบ 
Backup ข้อมูลไว้ ใน External harddisk ส าหรับแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านระบบเทคโนโลยีสาน
สนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายจากไวรัสทางคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าขัดข้อง อัคคีภัย คณะใช้แผนดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะใช้อาคารชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ส่วนการส ารวจความพึงพอใจอย่างเป็น
ทางการของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
จัดท าแบบฟอร์มให้ใช้ประเมินการใช้งานปีละ 1 ครั้ง โดยส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยจะสรุปผลการ
ประเมิน และน าไปปรับปรุงเสนอต่อผู้บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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หมวด 5 บุคลากร 
 
หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และ

อัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถาม
ถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ 
โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน 
 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล 

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้งานของสถาบัน
บรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมี
ความม่ันคงต่อการท างาน 
 
5.1ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

5.1ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และ

อัตราก าลัง 
 คณบดี รองคณบดี  รับผิดชอบด้านอัตราก าลังและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ  
โดยวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ  โดยใช้ข้อมูลภาระงานสอน สมรรถนะวิชาชีพ
ต่าง ๆ  สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน  คณะฯ วิเคราะห์
อัตราก าลังตามภาระงานและตามข้อก าหนดการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  คณะฯ จัดท า
แผนเพิ่มอัตราก าลัง  และอัตราการทดแทนของผู้เกษียณ  ลาออก  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน 
 จากการประเมินจ านวนอาจารย์ตามสมรรถนะหลัก พบว่า อาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตามเกณฑ์
ของ สกอ. และอาจารย์จ านวนหนึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสอนทั้งในคลินิกและในชุมชน  
อาจารย์สามารถบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
5.1ก(2) บุคลากรใหม่ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว ้ 

 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์  เพ่ือสรรหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  
และตามจ านวนที่สอดคล้องกับภาระงานและสัดส่วนตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน  คณะฯ เป็นผู้ด าเนินการสรรหาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ
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ประกาศรับสมัคร  จัดสอบ รายงานตัว และท าสัญญาจ้างงาน  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 
 บุคลากรใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและในส่วนของคณะฯ การ
ปฐมนิเทศจะครอบคลุมในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะ กฎระเบียบ สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะก าหนดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์
สอน เพื่อท าหน้าที่สอน แนะน า และช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ส าคัญ โดยคณะฯ ได้ก าหนดกรอบส าหรับ  การ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ก าหนดให้มีกรอบการพัฒนา  5 ด้าน ดังนี้  1) ด้าน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2) ด้านการวิจัย   3) ด้านทักษะทางภาษา 4) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ  
AUN-QA  และEdPEx    ส าหรับสายสนับสนุน ก าหนดกรอบการพัฒนา 4 ด้าน  ดังนี้ ดังนี้  1) ด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 2) ด้านการเรียนการสอน   3) ด้านการวิจัย   4) ด้านทักษะทางภาษา 5) ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ  AUN-QA  และEdPEx     ทั้งนี้ คณะฯ ได้ส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองปี
ละ 1 ครั้งตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะได้สอบถามความต้องการการพัฒนาตนเองมาจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ และสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

5.1ก(3) การท างานให้บรรลุผล 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดระบบและบริหารบุคลากร 
คณะฯ ถ่ายทอดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการไปบุคคลเพ่ือท าข้อตกลงภาระงานที่สอดคล้องกับต าแหน่ง

หน้าที่ ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายที่ครอบคลุมภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติในคลินิก /ชุมชน ในกิจกรรม
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 

 
5.1ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถ

และอัตราก าลังท่ีก าลังเปลี่ยนไป 
จากการวิเคราะห์อัตราก าลัง พบว่า คณะฯ ยังมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก เป็นอาจารย์ที่มีอายุเกิน 

60 ปี  และมีต าแหน่งทางวิชาการ  คณะฯ มีโอกาสสูญเสียอาจารย์ดังกล่าว  จากการเกษียณอายุราชการ   
คณะฯ ได้จัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์ที่ไม่สามารถศึกษาต่อระดับปริญญา

เอก  ด้วยการก าหนดคุณสมบัติด้านอายุ  คณะฯ ประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์  ซึ่งเป็นปัญหา
ระดับประเทศ  ท าให้มีอาจารย์ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจหลัก  จากปัญหาดังกล่าวท าให้มีความเสี่ยงต่อการ
ไม่ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล  คณะฯ ได้ท าแผนการพัฒนา
พยาบาลพ่ีเลี้ยง  จากแหล่งฝึกในโรงพยาบาล  เพ่ือน ามาทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์  และได้จัดท าแผน
เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหาอาจารย์  เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
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5.1ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1ข(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
สถาบันด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความ

สะดวกในการเข้าท างานของบุคลากร 
เพ่ือให้สถานที่ท างานมีสุขภาวะ  คณะฯ จัดท าโครงการ Green Faculty  และกิจกรรม 5ส. มาใช้ใน

คณะฯ  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้
สะอาด  และสวยงาม  ประกาศนโยบาย โนโฟม  ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก  รณรงค์และคุ้มครองผู้ไม่สูบ
บุหรี่  โดยน าเนื้อหาบุหรี่ บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับระบบความปลอดภัย 
ใช้ระบบของมหาวิทยาลัย  เช่นระบบการเข้าออกอาคาร  การซ้อมแผนอัคคีภัย  ส าหรับเรื่องร้านค้าอาหารใช้
บริการของมหาวิทยาลัย  ร้านสะดวกซ้ือ  ตลอดจนบ้านพัก  ซึ่งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย  บุคลากรทุกคนจะ
ได้รับการประกันอุบัติเหตุตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

5.1ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร 

 คณะฯ  ใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายและได้จัดเพ่ิม  เช่น  การเยี่ยมไข้  
รวมถึงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องท างานได้แก่  ตู้เย็น  กระติกน้ าร้อน  จัดห้องรับรอง ส าหรับ
รับประทานอาหาร  มอบหมายหัวหน้าส านักงานในการส ารวจความต้องการการจัดสวัสดิการ  เพื่อน ามา
ปรับปรุงการจัดสวัสดิการต่อไป 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น 

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่
โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
 
5.2ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

5.2ก(1) วัฒนธรรมองค์การ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง  มี

ผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน 
 คณะฯ สื่อสารกับบุคลากรทุกระดับท้ังระบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบทางเดียวและแบบ
สองทาง  รวมทั้งสื่อสารจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน  โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย  เพื่อให้ข้อมูลได้
สื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ  และเปิดโอกาสส าหรับรับข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปฏิบัติ  คณะฯ น าผลการประเมิน
การปฏิบัติงานมาปรับปรุงข้อตกลงภาระงาน  เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของบุคลากรต่อความส าเร็จของงาน  เปิด
โอกาสให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน เช่น  วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานทางวิชาการ  ตลอด
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การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท จากภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงการส่ง
เป็นผู้แทนคณะฯ  เพ่ือเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 

5.2ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดปัจจัยผลักดันส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 

 คณะฯ ใช้ช่องทาง meet  dear   และช่องทางอ่ืน ๆ ที่หลากหลายเพื่อสื่อสารกับบุคลากร ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนก าหนดให้มีกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนทุก 3 เดือน  ส ารวจความผูกพัน  
ความพึงพอใจ อย่างไม่เป็นทางการ  โดยสังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ส าหรับการส ารวจความสุขใช้ผล
การประเมนิ happynometer ที่มหาวิทยาลัย จัดระบบการประเมินไว้  คณะฯ ใช้ผลการส ารวจมาก าหนด
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและน าปัจจัยหลักไปจัดท าแผนที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเพ่ิมขึ้น 

5.2ก(3) การประเมินความผูกพัน 
สถาบันประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 

 คณะฯ ประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน รวมถึงการพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ  คณะฯ ได้ท าผลการประเมินมารปรับปรุง
การด าเนินงาน  เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพันและพึงพอใจ  เช่น การจัดอุปกรณ์การปฏิบัติงาน  ได้แก่  
เครื่องพิมพ์เอกสาร 

5.2ก(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากรได้อย่างไร 
คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม  

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานภาระงานและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ตามกรอบเวลา
ที่ก าหนด  ตามข้อตกลงภาระงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  และน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน
สะท้อนกลับให้บุคลากรได้รับทราบ  เพ่ือได้ทราบจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา  รวมถึงความส าเร็จของผลงาน  
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง  การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  โดยเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนเงินเดือน/
ค่าจ้าง เพ่ือเป็นก าลังใจให้บุคลากรได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

5.2ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน  และการพัฒนา

ตามความต้องการของบุคลากร ผู้บริหาร และผูน้ าแต่ละคนอย่างไร 
 คณะฯ จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาเป็นรายกลุ่ม  และรายบุคคล  โดยสายคณาจารย์  จะมีความ
เชี่ยวชาญตามสาขาของตนเอง  ได้แก่ 1) การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ  2) การพยาบาลเด็ก 3) การพยาบาล
มารดาทารก  4) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  5) การพยาบาลอนามัยชุมชน  ส าหรับสายสนับสนุน  
ก าหนดให้มีสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานตามต าแหน่งของตนเอง  โดยอาจารย์อาวุโสในสาขาต่าง ๆ  จะท า
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หน้าที่สอนงานอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้มีขีดความสามารถตามความต้องการของหลักสูตร  มีนโยบายให้บุคลากร
สายสนับสนุนจัดท าโครงการพัฒนางาน  ซึ่งก าหนดไว้ในข้อตกลงภาระงาน  ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ งาน
ประจ า และงานเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพัฒนางาน)   ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

 
5.2ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
สถาบันมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของ

สถาบันอย่างไร 
 คณะฯ  ก าหนดให้บุคลากรที่ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาสรุปผลการเรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคลากรในคณะฯ  ตลอดจนวางแผนการน าความรู้จากการพัฒนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ที่แสดง
ให้เห็นผลลัพธ์ จากการปฏิบัติงาน  เช่น การน าความรู้จากการอบรมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม  มาจัดบริการที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือชะลอดสมองเสื่อม 

 
5.2ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสถาบัน 

 คณะฯ ก าหนดให้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในงานของบุคลากรสายวิชาการ ด้วยการจัดท าแผนการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ  และส ารวจความต้องการ การช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 คณะฯ  น าผลส ารวจความต้องการการช่วยเหลือมาจัดกิจกรรมตามความต้องการ  ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  เช่น การจัดหาพี่เลี้ยง  เพ่ือพัฒนาผลงาน  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดให้อบรมหลักเกณฑ์
การก าหนดต าแหน่งเพ่ือขอต าแหน่งที่สูงขึ้น  เพ่ือท าความเข้าใจและเตรียมผลงานที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 คณะฯ ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ก าหนดและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
 
 



46 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 

ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการปรับปรุง และสร้าง
นวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ  และกระบวนการต่างๆ และถามว่ามีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
 
6.1 กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและบริการและ
กระบวนการท างานทีส่ าคัญอย่างไร  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญเพื่อส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการท างานทีส่ าคัญของสถาบัน 
 
6.1ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.1ก(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

คณะฯ จัดท าหลักสูตรใหม่โดยท ามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  วิสัยทัศน์ของคณะฯ  และความต้องการและความคาดหวัง  ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เพ่ือจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตร  และบริการที่ส าคัญ  โดยคณบดีและประธานหลักสูตร และ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดกระบวนการท างานส าคัญ 3 ด้าน คือ  ด้านหลักสูตร  ด้านวิจัย  
และด้านบริการวิชาการ   

 
 
6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญเพื่อให้

เป็นไปตามข้อก าหนด 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดท าร่างหลักสูตร  และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ และตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. และสถาการพยาบาล โดยออกแบบหลักสูตร  และบริการ
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม
หลักของคณะฯ  เพ่ือบ่มเพราะนิสิตให้เป็นคนดี  ใฝ่รู้  สู้งาน มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐาน
ของพหุวัฒนธรรม  และประโยชน์เพื่อมนุษย์  ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม  ชุมชนและความต้องการของผู้
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มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงการรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้การรับรองการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. สภาการพยาบาล  และ AUN-QA ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปภาพกระบวนการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร (คณบดีเป็น
ประธาน) 

ก าหนดกรอบแนวคิด
และวัตถุประสงค์การ
เปิดหลักสูตร 

จัดท าร่างหลักสูตรและ
วิเคราะห์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะพยาบาลศาสตร์ 
-กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
-สภาวิชาชีพ 
-สภามหาวิทยาลัย 
-สกอ. 

-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
-น าหลักสูตรไปใช้ 

-ประเมิน/ทบทวน/
ปรับปรุง มคอ.3-7
ทุกปี 
-ปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี 
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 ตารางกระบวนการท างาน ข้อก าหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการจัดการหลักสูตร 

กระบวนการท างาน ข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 
กระบวนการหลัก 
-กระบวนการพัฒนาหลักสูตร -สอดคล้องกับเกณฑ์ มคอ.1 

สกอ/AUN-QA / สภาการ
พยาบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/
ปรัญชาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย/วิสัยทัศน์และพันธ
กิจคณะฯ 

-หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก 
สกอ./AUN-QA /สภาการ
พยาบาล 
-ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตร 
-ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ของนิสิต -กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาที่คณะฯรับผิดชอบ 
-ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

-กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของคู่ความร่วมมือ (คณะ
วิทยาศาสตร์และแหล่งฝึกการ
ปฏิบัติการพยาบาล) 

-อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. และสภาการ
พยาบาลก าหนด  
-แหล่งฝึกปฏิบัติ การพยาบาล
ได้รับการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

-กระบวนการประเมินผลหลักสูตร -สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ./
AUN-QA สภาการพยาบาล 
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มหาวิทยาลัยและตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

-กระบวนการรับนิสิต -คุณสมบัติและจ านวนนิสิตเป็นไป
ตามแผนรับที่คณะก าหนด 

-ได้นิสิตตามเป้าหมาย 

-กระบวนการพัฒนานิสิต -คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

-ผลการสอบประมวลความรอบรู้ 
-ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

-กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ -มีสื่อสารเรียนรู้  และสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม เพียงพอ ตามเกณฑ์ที่
สภาการพยาบาลก าหนด 
-มีระบบช่วยเหลือนิสิตในด้านการ
เรียน ด้านการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและด้านอ่ืน ๆ  

-ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
นิสิต ต่อปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
-ทุนการศึกษา 

  
กระบวนการจัดการงานวิจัย 
  คณะใช้ระบบและกระบวนการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยที่เน้นนวัตกรรมทางการพยาบาล  ของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุน
การท างานวิจัยกับบุคลากรทางสุขภาพในหน่วยงานภายนอก จากแหล่งฝึกปฏิบัติ และเครือข่าย
สถาบันการศึกษาพยาบาล และองค์กรวิชาชีพ  รวมถึงการท าวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญ 
และความสนใจของบุคลากร  เพื่อสร้างงานวิจัยและขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายใน 

 
OFI   ยังไม่มีกระบวนการจัดการงานวิจัยของคณะฯ 

 
 กระบวนการบริการวิชาการ 
  คณะฯ มุ่งเน้นบริการวิชาการตามความต้องการของลูกค้าที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยมีการ
บริการแบบต่อเนื่อง  และ แบบเฉพาะกิจตามสถานการณ์  และมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้าน
บริการวิชาการที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ  มีคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยลักษณะการบริการวิชาการ มีหลายรูปแบบ ได้แก่  1) การบริการวิชาการ ที่
ได้รับงบประมาณจังหวัดและมหาวิทยาลัย  เช่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 2) การถ่ายทอดความรู้ทางการพยาบาลและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข  เช่น การเป็นวิทยากร และโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยง
โรงพยาบาลพัทลุง 
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  กระบวนการท างาน  ข้อก าหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการบริการวิชาการ 
กระบวนการท างาน ข้อก าหนด ตัวช้ีวัด 

- การให้บริการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่บูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

-ด าเนินการจัดบริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการดูแล
ผู้สูงอายุที่ชะลอสมองเสื่อม และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
-เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
ก าหนดและเกณฑ์สภาการ
พยาบาล 

-ความพึงพอใจของสมาชิก
ผู้สูงอายุ 
 
 
 
-ความพึงพอใจของนิสิตต่อการฝึก
ปฏิบัติที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

-การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่าพะยอม ที่บูรณา
การการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

-จัดบริการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
-เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตร
ก าหนดและเกณฑ์สภาการ
พยาบาล 

-ความพึงพอใจของคุณครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-ความพึงพอใจของนิสิตต่อการฝึก
ปฏิบัติที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่า
พะยอม 
 
 

-การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ี
เลี้ยงโรงพยาบาลพัทลุง 

-จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของพยาบาล
เพ่ือเป็นครูผู้ช่วยสอนนิสิตตาม
เกณฑ์สภาการพยาบาล 

-ความพึงพอใจของพยาบาลพี่
เลี้ยงต่อการจัดโครงการ 

 
6.1ข. การจัดการกระบวนการ 

6.1ข(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
สถาบันม่ันใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการท างานต่างๆ เป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
คณะฯ ได้น ากระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน และกระบวนการจัดการ รวม 7 กระบวนการ

เข้าสู่การปฏิบัติ  โดยคณบดี  รองคณบดี  และประธานหลักสูตรน าไปถ่ายทอดกระบวนการแก่อาจารย์และ
บุคลากร  พร้อมก าหนดผลลัพธ์ที่ส าคัญของการด าเนินงานเป็นตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานประจ าของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น หลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN-QA 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก  ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
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6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 
คณะฯ ก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ กรบวนการจัดการรับผิดชอบโดยคณบดี  รอง

คณบดี  กระบวนการหลักรับผิดชอบ โดย ประธานหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและกระบวนการสนับสนุน รับผิดชอบโดย หัวหนา้ส านักงาน  และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  คณบดี
มอบหมายให้รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อร่วมขับเคลื่อนพันธกิจ  มุ่ง
สู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ  โดยก าหนดระดับสมรรถนะ  ที่คาดหวังและจัดท าข้อตกลงภาระงานจัดให้มีการ ก ากับ  
ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงานเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

คณะฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนงานคณะฯ  ได้แก่  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล เพ่ือให้บริหารจัดการกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในสถานการณ์จ าลอง  เป็นต้น 

6.1ข(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ปรับปรุงหลักสูตรและการบริการ และผลการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของสถาบันและลดความ
แปรปรวน 
 คณะฯ  ใช้ PDCA   เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการท างาน  โดยก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
กระบวนการเพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ
ตามล าดับ  ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร  คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหารองค์กร ที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ส าหรับการวิจัย คณะฯ  ได้ประเมินผลการใช้
กระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุงโดยได้ท าแนวทาง การจัดการะบวนการวิจัย  ของ
มหาวิทยาลัย มาพัฒนา  เพ่ือจัดท ากระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับบริการของคณะฯ  ซึ่งจะน ามาใช้ในปี
การศึกษา  2562   ด้านการบริการวิชาการ  คณะกรมการด าเนินงานได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น มีการขยายการจัดบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไป
ในชุมชนบริเวณท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

 
6.1ค. การจัดการนวัตกรรม 
สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร 
คณะฯ ให้ความส าคัญของการจัดการนวัตกรรมทางการพยาบาล  ซึ่งก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์  โดยมอบหมายและสื่อสารให้รองคณบดี  ประธานหลักสูตร คณาจารย์  และบุคลากรสาย
สนับสนุน  เพื่อน าไปออกแบบการพัฒนานวัตกรรมผ่านการเรียนการสอน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 3 และ 4 ใน
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รายวิชาต่าง ๆ  การวิจัย และการบริการวิชาการ  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าโครงการพัฒนางาน  
โดยก าหนดไว้เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ในข้อตกลงภาระงาน  คณะฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรร่วมกันผู้มีประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และบุคลากรมี
แนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของการพยาบาล  เช่น หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล  เป็นต้น 

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้ม่ันใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิผล  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทาน ท าให้สถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อท าให้ม่ันใจว่าระบบปฏิบัติการมี
ประสิทธิผล และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 
6.2ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร 
คณะฯ เน้นการบริหารงบประมาณและทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า  และประหยัดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยจัดสรรงบประมาณตามล าดับความส าคัญ ซึ่งครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้านการเรียนการ
สอน  การวิจัย การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 

ตารางการบริหารจัดการเพื่อควบคุมต้นทุน 
ด้าน วิธีการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบุคลากร -วิเคราะห์งานและจัดอัตราก า
หลังที่เหมาะสม เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
-เพ่ิมศักยภาพบุคลากรก าหนด
นโยบายในบุคลากรปฏิบัติได้
มากกว่า 1 สาขาหรือ/งาน 

-ค่า FTES -คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงาน 
 
-คณบดี  รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงาน 

ด้านงบประมาณการเงิน -วิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือ
ด าเนินงานหลักสูตรและการ
บริการวิชาการ 
-วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ 

-เงินออมจากรายรับ
งบประมาณเงินรายได้ 

-คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงาน 

ด้านวัสดุครุภัณฑ์ -วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการ
จัดซื้อและการใช้วัสดุอุปกรณ์ 

-เงินออมจากรายรับของ
งบประมาณเงินรายได้ 

-คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงาน 
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6.2ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร 
คณะฯ  จัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสนับสนุนให้กระบวนการต่าง ๆ มีประสิทธิผล  โดยส ารวจความ

ต้องการด้านพัสดุ/ครุภัณฑ์ จากแผนปฏิบัติงานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ  โดยพัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ใช้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่  ศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล  มอบหมายให้ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทางการ
พยาบาล  ส่วนพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในส านักงาน มอบหมายให้หัวหน้าส านักงาน  และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการจัดซึ่งจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  โดยคณบดี เป็นผู้ก ากับดูแลตามกระบวนการ  คณะฯ 
ได้ก าหนดตัวชี้วัด  ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ได้แก่  คุณภาพตามต้องการ  ราคา  การส่งมอบตามเวลาที่
ก าหนด  การดูแลหลังขาย  โดยใช้ระบบสารสนเทศ  ที่มหาวิทาลัยจัดท าขึ้น  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล กรณีผู้ส่ง
มอบไม่ด าเนินการตามสัญญาจ้างที่ก าหนดไว้  คณะฯ ได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ส่งมอบ  และจะไมได้รับการ
ว่างจ้างในครั้งต่อไป 
 
6.2ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

6.2ค(1) ความปลอดภัย 
สถาบันดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้อย่างไร 
คณะฯจัดให้มีระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร และนิสิตตั้งแต่ การป้องกันเรื่อง

สุขภาพส าหรับคณาจารย์และขณะสอน และฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตั้งแต่การป้องกันโรค การป้องกันการ
ติดเชื้อ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาล รวมถึงการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้สารเคมี ในการฝึกปฏิบัติ ส าหรับ การป้องกัน การตรวจสอบ และการกู้คืน ของข้อมูล
ต่างๆ คณะใช้ระบบที่คณะจัดท าขึ้นโดยเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย เช่นระบบข้อมูลต่างๆ ใน เวปไซด์
ของคณะฯ  

6.2ค(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ม่ันใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

 คณะฯ ใช้กระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  ของมหาวิทยาลัย โดยมีแผน
ป้องกัน และแผนส ารองให้การท างานได้ต่อเนื่อง  โดยคณะฯ ได้มีนโยบายให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมใน
การซ้อมแผนดังกล่าว  ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกปี  เช่น การซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย  และการก าหนดแนว
ปฏิบัติกรณีสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดหายใจกะทันหัน  โดยการติดตั้ง
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ  และมีอาจารย์ที่ให้บริการมีศักยภาพในการนวดหัวใจ  และช่วยเหลือ
เบื้องต้น ตลอดจนการเคลื่อนย้าย เพ่ือส่งต่อไปยังสถานบริการสุขภาพตามระบบของมหาวิทยาลัย  
 


