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คํานํา 

   ตามท่ีมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ .ศ. 2562 ประกาศจากราช
กิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
และมี (ราง) กรอบวิสัยทัศนของกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัด
ประชุมเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) ในระหวางวันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2562 และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562 (วาระพิเศษ) เม่ือ
วันท่ี 17 กันยายน 2562 และเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 28 
กันยายน 2562 
    ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีได
กําหนดไวรวมกัน คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2563 – 2567) โดยไดระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยาง
ครอบคลุม โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรม
บานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) 
ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 
ธันวาคม 2562 
   คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือ ระดมสมอง 
ระดมความคิด ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของ
คณะพยาบาลศาสตรใหมีสอดคลอง ขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีไดตั้งเปาหมายไวรวมกัน จนทําใหแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ฉบับนี ้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทนํา 
 

ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร 
 

1. ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุขภาวะ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู ในขณะท่ีสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากรของประเทศไทย ยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคน เม่ือเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย 
เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คน และประเทศจนีมีจํานวน 164 คน ตอประชากร
แสนคน และรวมถึงมีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณ
ดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ
รวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชน
ซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้ พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลการศึกษาวิเคราะห
สถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและ
หนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหง แตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหง คิด
เปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบล เทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คน สําหรับพ้ืนท่ีในเขตอีสานใตจังหวัด
อุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คน แตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 3,681 คน จะเห็นไดวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและ
การฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและ
ประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมี
ความใฝรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศ โดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเอง เพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานข้ึน 
 คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดต้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรใน
การประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุม
รวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร   
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ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความพรอมในการรวมผลิตพยาบาล
เพ่ือชุมชน ท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการ
คัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปน
องคกรหุนสวน  ในพ้ืนท่ีการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการ
พัฒนาศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตอไป 

 

2. ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

  ตราสัญลักษณ 
 

 

 
 
 
 สีประจําคณะ   

 สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
 ดอกไมประจําคณะ  

 ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 
 

3. ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ 
 

ปณิธาน 
“เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใชชุมชนทองถ่ิน 

และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุข 
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน” 

 
 

 วิสัยทัศน (Vision)  

“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 
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อัตลักษณ 
“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 

 สรางสรรค (Creative)การพยาบาลท่ีมีองคความรูและใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือ

ตอบสนองสุขภาวะผูรับบริการไดอยางเหมาะสม  

 สามัคคี (Harmonious)ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ  

 สํานึกดีตอสังคม (Integrity)การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

 

พันธกิจ 
   1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2. สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
 
 
4. สมรรถนะหลัก และคานิยมองคกร  
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

          1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
          2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 

        N  =  Nurturing        :  ใสใจดูแล               
        U  =  Unity              :  สามัคคี 

       R  =  Respect  :  ยอมรับ และใหเกียรติ    
       S  =  Smart              :        ฉลาดทางปญญาและอารมณ         
       E  =  Empowerment :        การเสริมสรางพลังอํานาจ 

 
 
 

 

 

 

 

NURSE 
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5. โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสด ุ
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคมุ
ภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 
- งานสงเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร 

สํานักงานเลขานกุาร กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 
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แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) 
 

ตามท่ีมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ .ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา 

จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ราง) กรอบ

วิสัยทัศนของกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) ในระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2562 และนําเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562 และเสนอตอท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2562 

 

ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว

รวมกัน คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 

2567) โดยไดระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยางครอบคลุม โดยไดดําเนินการ

ประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท 

ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

             การดําเนินงาน              ผูรับผิดชอบหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

กรรมการแผน 

กรรมการแผน ผูบริหาร 

งานแผน 

ผูบริหาร กรรมการแผน 

งานแผน 

กรรมการชดุตางๆ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

งานแผน 

คณะกรรมการประจํา

 

กรรมการแผน 

วิเคราะห SWOT 

กําหนดวิสัยทัศน/พันธกิจ 

เปาหมาย/วัตถุประสงค 

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร 

พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร 

นําขอเสนอแนะมาปรบัปรงุ (ราง) แผน
ยุทธศาสตรและเสนอคณะกรรมการประจํา

 

ระดมความคิดเห็น (ราง) แผน 

ยุทธศาสตรโดยการมีสวนรวม 

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 

แผนยุทธศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป  

(พ.ศ.2563 - 2567) 

คณะกรรมการประจํา
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การดําเนินตามข้ันตอน ดังนี ้

 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดย
ปจจัยภายในวิเคราะหจากแผนงานดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร รายงานประจําป รายงานการประกันคุณภาพ
ประจําป ผลการตรวจประเมินคุณภาพ สําหรับปจจัยภายนอกวิเคราะหจาก ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mision) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค โดยนําผลท่ีได
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการแผนและงบประมาณ ซ่ึงเปนตัวแทนจาก
ทุกสาขาวิชาในสายวิชาการและตัวแทนจากสายสนับสนุน 

3. จัดทํารางแผนยุทธศาสตรเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการแผนและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร 
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขกอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

4. นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) ตอบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร โดยเนนการมีสวนรวมท้ังในสวนของสายวิชาการ สายสนับสนุน  

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2563 – 2567) 
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6. จัดทําเปนรูปเลมและเผยแพรใหทุกฝายไดนําไปปฏิบัติตอไป 
7. เม่ือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นตามปงบประมาณ ทุกๆ ป งานแผนจะประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดตัวตัวชี้วัดท้ังในสวนของแผนกลยุทธ
คณะพยาบาลศาสตร และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (ในตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ)  
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  2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ  
และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2563 – 2567) 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร (SWOT Analysis) 
 

วิเคราะหจุดแข็ง  (Strengths) 
 

St
re

ng
th

s 

S1 มีกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
S2 มีแหลงสนับสนุนการเรียนพรอมและทันสมัย ไดแกหองปฏิบัติการ และครุภัณฑทางการ

พยาบาลท่ีพรอม  หองสงเสริมการเรียนรู หนังสือ ตํารา และฐานขอมูลทางการพยาบาลท่ี
เพียงพอ 

S3 หลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรู พัฒนานวัตกรรมและประยุกตใช 
S4 มีระบบการดูแลความปลอดภัยแกนักศึกษา เชน  การเดินทางไปฝกปฏิบัติการพยาบาลของ

นักศึกษา การไดรับอันตรายระหวางการฝกปฏิบัติงานในคลินิค 
S5 นักศึกษากลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค  มีสวนรวมใน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
S6 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้น 
S7 มีแหลงทุนท่ีสนับสนุนงานวิจัย (ภายในและภายนอกสถาบัน) 
S8 มีการทํา MOU / MOA กับหนวยงานตางๆท้ังภายในและตางประเทศ 
S9 มีเครือขายดานสาธารณสุข 
 มีแผนในการจัดหารายไดท่ีชัดเจน 

S10 หลักสูตรในการจัดหารายได ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 
S11 มีเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
S12 มีทรัพยากรบุคคลท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีความรูท่ีมีความรู ความสามารถ 
S13 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะ ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนใหเพ่ิมพูความรูท้ังสายวิชาชีพและสายวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

S14 มีการสงเสริม ยกยองผูท่ีมีการปฏิบัติงานดี และดานอ่ืนๆ มีการ เชิดชูเกียรติบุคลากร ซ่ึงเปน
การสนับสนุนใหบุคลากร มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

S15 มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกป 
S16 แผนยทุธศาสตรของคณะ เกิดจากการจัดทํา ระดมสมอง และการมีสวนรวมของทุกคนภายใน

คณะ 
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วิเคราะหจุดออน (Weaknesses) 
 

W
ea

kn
es

se
s 

W1 อาจารยในบางสาขามีจํานวนไมเพียงพอ 
W2 บุคลากรสายวิชาการมีจํานวนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเกณฑ  
W3 บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ 
W4 คาธรรมเนียมการศึกษาสูงเม่ือเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
W5 หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและการบริหารจัดการในรายวิชา 
W6 จุดเชื่อมตอ Access point ไมท่ัวถึงและไมครอบคลุมกับจํานวนนักศึกษา 
W7 นักศึกษามีผลการเรียนไมผานรายวิชาในหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพสงผลตอระยะเวลาในการสําเร็จ

การศึกษา 
W8 ทุนสนับสนุนการทํานวัตกรรมของนักศึกษายังไมเพียงพอ 
W9 ยังไมมีระบบเครือขายศิษยเกาท่ีชัดเจน  
W10 การไดรับสนับสนุนทุนภายนอกยังมีนอย 
W11 นักวิจัยยังขาดประสบการณในการทําวิจัยและการขอรับทุนสนับสนุน 
W12 งานวิจัยมีการเผยแพรนอย เม่ือเทียบกับสัดสวนจํานวนอาจารย 
W13 ผลงานวิจัยดานคลินิก  และการนําไปใชประโยชนมีนอย 
W14 เครือขายการรวมมือวิจัยท้ังภายในและภายนอกมีนอย 
W15 โครงการหารายได ยังมีจํานวนกลุมเปาหมายไมเปนไปตามแผน 
W16 อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีทักษะการสื่อสารดานภาษาอังกฤษนอย 
W17 ยังไมมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ียังขาดความรู/ทักษะบางดาน มา

วางแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
W18 ยังไมมีการกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามสายงาน 
W19 ไมมีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือการบริหารจัดการภายในคณะ จึงทําใหคณะ

ตองจางเหมาบริการเพ่ือดําเนินการตอบสนองยุทธศาสตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 

13 

วิเคราะหโอกาส (Opportunities) 
 

O
pp

or
tu

ni
tie

s 
O1 หลักสูตรเปนท่ียอมรับของสังคม ทําใหมีนักเรียนสนใจสมัครเขามาเรียนจํานวนมาก 
O2 เปนวิชาชีพท่ีมีความตองการสูงท้ังระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
O3 มีหนวยงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก 
O4 มีความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาทางการพยาบาลระหวางประเทศ 
O5 มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนดานการศึกษา เชน สํานักคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ และ 

ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส ฯลฯ 
O6 มีคลังขอมูล (big data) ดานการพยาบาล ท่ีสามารถสืบคนไดหลากหลาย 
O7 ไดรับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ 

จากงบประมาณแผนดิน (ผลิตพยาบาลเพ่ิม) 
O8 ในยุคโลกาภิวัตน ทําใหการถายทอดองคความรู นวัตกรรมใหม และการประยุคใชเทคโนโลยี

และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เปนไปไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะชวยเอ้ือตอ
การทํางานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O9 มีหนวยงานภายนอกหลากหลายแหง ท่ีมีแบบอยาง หรือแนวปฏิบัติท่ีดีใหไดศึกษา และนํามา
ประยุกตใช 

 
 

วิเคราะหอุปสรรค  (Threats) 
 

Th
re

at
s 

T1 สถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐบาลเปดสอนหลักสูตรเก่ียวกับการพยาบาลจํานวนมาก 
T2 การขอทุนสนับสนุนการวิจัยมีการแขงขันสูง 
T3 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ/แนวทางการใหทุนวิจัยเปนนวัตกรรมและความรวมมือระหวางสห

สาขา 
T4 Master plan การศึกษาไมตรงกัน ทําใหไมสามารถดําเนินการ Transfer Credit สําหรับ

นักศึกษาตางชาติได 
T5 ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับหนวยงานท่ีภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน กฎหมาย

ประกันสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงบประมาณแผนดิน รวมถึงนโยบายตางๆ เปนตน 
T6 ระบบเครือขายการปฏิบัติงานภายนอก ไมเสถียรสงผลตอการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ 

เชน EG-P 
T7 มีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายทางการเงินของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

 จากการท่ีราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ไดเผยแพรประกาศพระราชโองการโปรด

เกลาฯ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงมีวิสัยทัศนประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน

คตพิจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” นั้น เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะ

ยาวท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย

ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมได

อยางตอเนื่อง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชา

รัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเทศไทยไดใหความสําคัญดานการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการ

พัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมไดสิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ข้ึน เพ่ือวาง

กรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลอง

กับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน คือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ท้ังนี้ ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจา

นุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และ

ไดมีกรอบนโยบายและยุทธศาสตร รวมถึงวิสัยทัศนของกระทรวงฯออกมา เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดย

มีวิสัยทัศน  คือ  “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอยางท่ัวถึง สังคมท่ี

ม่ันคง และส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากลนําพาประเทศ

ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว” และไดกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาใน 4 มิติ ไดแก 1) ความสามารถการ

แขงขัน 2) การลดความเหลื่อมล้ํา 3) การพัฒนาอยางยั่งยืนและสิ่งแวดลอม และ 4) การสรางคนและองค

ความรู โดยมีกลไกขับเคลื่อนผาน 4 แพลตฟอรม ประกอบดวย 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา 
 

และเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร รวมถึงวิสัยทัศนของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ขางตนนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) เพ่ือใหสอดรับกับแผนกระทรวงฯ ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 

ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยทองถ่ิน และพัฒนาสูระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต จากฐาน BCG

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

ดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนท้ังหมดท่ีกลาวมา และใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะพยาบาลศาสตรจึงไดมีการจัดทํา และทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2563-2567) โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 มี

รายละเอียดยุทธศาสตร ดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยทองถ่ิน และพัฒนาสูระดับสากล 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 คณะพยาบาลศาสตรมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ – แผนการศึกษาแหงชาติ – นโยบายและยุทธศาสตร อว. – ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะพยาบาลศาสตร 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป  

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการ
ศึกษา
แหงชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความ
ม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนา 
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

       

นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
อว. 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคนและ
สถาบันความรู 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
ลดความเหลื่อมล้ํา 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคนและ
สถาบันความรู 
แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

 

       

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน และพัฒนาสู
ระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยาง
โดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
อยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนา
กําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน และ
พัฒนาสูระดับสากล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต 
จากฐาน BCG 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับคุณภาพและสราง
มูลคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
นาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ
ทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปน
เลิศ 

       

ยุทธศาสตร
คณะพยาบาล
ศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน และพัฒนาสู
ระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพอยาง
โดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
อยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอ
การ เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนา
กําลังคนใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของ
โลก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน และ
พัฒนาสูระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับคุณภาพและสราง
คุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยู
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : คณะพยาบาลศาสตรมี
เสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู
ความย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปน
เลิศ 
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แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(Strategy Map of Faculty of Nursing UbonRatchathani University) 

 

วิสัยทัศน : คณะพยาบาลศาสตรช้ันนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิต

ใหมีคุณภาพอยางโดดเดน

และพัฒนากําลังคนใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สราง

งานวิจัยและนวัตกรรมที่

ตอบโจทยทองถ่ิน และ

พัฒนาสูระดับสากล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับ

คุณภาพและสรางคุณคา

ใหแกภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนาการบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสู

การ เปนคณะนาอ ยู

แ ล ะ เ ป น มิ ต ร ต อ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมตามบริบทที่

เปลี่ยนแปลง 

 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 
คุณ

ภา
พ

บุค
ลา

กร
 

ระบบการสรรหา ระบบการสนบัสนุนการพัฒนา

 

สวัสดิการ/สวัสดิภาพ ระบบคาตอบแทน 

วางแผน กํากับ/ควบคุม พัฒนาระบบ ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 คณะ

พยาบาลศาสตรมี

เสถียรภาพทางการเงิน

เพ่ือการจัดการศึกษาสู

ความย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9  

บริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ 

 

ปร
ะสิ

ทธ
ิผล

 บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ งานวิจัยเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ของประชาชน/ชุมชน 

บริการวิชาการเพ่ือชุมชน มีความสุขในการทํางาน บัณฑิตมีงานทํา 
บัณฑิตมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 
ผลงานทางวิชาการ โปรงใส ตรวจสอบได 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจ 

ICT ในการเรียนการสอน 

การใชจายงบประมาณ

ลดลง 
สรางภูมิปญญา และ

องคความรู 

มีการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณ
ภา

พ
กา

ร

ให
บริ

กา
ร 

การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษ

ท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ/หลากหลาย  

หลักสูตร 

สังคม/ชุมชน เกิดความพึงพอใจ 

การสืบสานประเพณี 

บุคลาการมีความสขุ

ในการทํางาน 

ชื่อเสียง สุขภาวะที่ดีของชุมชน 
ระบบการบริหารงาน

องคกร 

ลดเวลาการดําเนินการ 

การเขาถึงขอมูล 
นโยบายประหยัดพลังงาน/

ประหยัดงบประมาณ 

อนุรักษสิ่งแวดลอม สรางภาพลักษณ

ใหมที่ดี/ยกระดับ

การสื่อสารองคกรที่

มีประสิทธิภาพ 
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หนาปก 
 
 
 

2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ  

และความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2563 – 2567) 

2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ  

และความ  

3 

ยุทธศาสตร เปาประสงค  
กลยุทธและตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2563 – 2567) 
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วิสัยทัศน (Vision)  

“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

 
 

พันธกิจ (Mission) 

           1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

               2. สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
               3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
               4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
 
 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

       1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
       2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 

        N  =  Nurturing        :  ใสใจดูแล               
        U  =  Unity              :  สามัคคี 

       R  =  Respect  :  ยอมรับ และใหเกียรติ    
       S  =  Smart              :        ฉลาดทางปญญาและอารมณ         
       E  =  Empowerment :        การเสริมสรางพลังอํานาจ 

 
 

NURSE 
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                                                                       ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คณะพยาบาลศาสตรช้ันนําหนึ่งในสามของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 
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Academic Excellence 
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากาํลังคนใหทัน

ตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางงานวจิัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสู

ระดับสากล 

Shared Future with Community 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

Smart Faculty  
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร

ยุทธศาสตรที่ 6 มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

Sustainable Growth  
ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทที่เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 8 คณะพยาบาลศาสตรมเีสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัด

การศึกษาสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 9  บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

1 

2 

3 

4 
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เสาหลักท่ี 1 : Academic Excellence 

ยุทธศาสตรที่  1 : ผลิตบัณฑิตใหมี คุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
1.1 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการ
องคความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
พรอมทํางานและทันตอการเปล่ียนแปลงของ
โลกบัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  
ส า ม า ร ถ ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม  ห รื อ เ ป น
ผูประกอบการ 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม (Paradigm) 
และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน 
ประเทศ และโลก 
1.1.2 พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษาทุกระดับเชิงรุก และ
เตรียมความพรอมผู เรียนกอนเขาศึกษา  ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขัน 
1.1.3 สงเสริมความเปนนานาชาติและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูดวยภาษาตางประเทศ 
1.1.4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
สามารถสรางนวัตกรรม 

1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology) สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ยุคใหมและ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

1.3 บัณฑิตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคมไทย
และสังคมโลก 

1.3.1 สงเสริมความเปนพลเมืองท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 
1.3.2 สรางแรงจูงใจสูการเปนพลเมืองท่ีสมบูรณ 

 
 

 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ   
   ปริญญาตรีที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา  
   1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

100 
(ปการศึกษา 

2559) 

100 
(ปการศึกษา 

2560) 

100 100 100 100 100 

2. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม 
   ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

  90 90 90 90 90 

3. รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผลประเมิน 
   ความพึงพอใจเฉล่ีย ตอการจัดการเรียนการ 
   สอนของอาจารยโดยนักศึกษา มากกวา 3.51 

  100 100 100 100 100 

4. รอยละของจํานวนรายวิชาดานความพึงพอใจ 
   ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มากกวา 3.51 

  100 100 100 100 100 

5. คาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ตอส่ิง 
   สนับสนุนการเรียนรูในภาพรวม 

N/A N/A 4 4.1 4.2 4.3 4.4 

6. คาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป   4.05 4.08 4.1 4.12 4.15 
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ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
   สุดทายตอหลักสูตร 
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบความรู 
   เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ผานในปแรก 

  รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

8. รอยละจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความ 
   เชี่ยวชาญทางคลินิกของอาจารย ไมนอยกวา  
   80 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

  รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

9. รอยละการรับเขานักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน   รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

10. จํานวนขอรองเรียนของนักศึกษา   0 0 0 0 0 
11. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่ทดสอบ  
     การใชทักษะภาษาอังกฤษ B1 ขึ้นไป 

  รอยละ 
30 

รอยละ 
30 

รอยละ 
30 

รอยละ 
35 

รอยละ 
35 

12. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
     เปนภาษาอังกฤษบางหัวขอ 

  2 3 4 5 5 

13. จํานวนหัวขอการแลกเปล่ียนดานวิชาการ 
     ระหวางประเทศ 

  3 3 4 4 4 

14. จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ 
     นักศึกษาที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

  3 
 

3 
 

5 
 

5 
 

10 
 

15. รอยละความพึงใจของผูใชบัณฑิตตามทักษะ    
     6 ดาน 

84.20 
(ปการศึกษา 

2559) 

84.40 
(ปการศึกษา 

2560) 

85 87 90 93 95 

16. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ 
     นานาชาติ 

  1 1 2 2 2 

17. ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการและสวัสดิ 
     ภาพนักศึกษา 

  3.75 3.85 3.85 4.00 4.00 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร รองคณบดีฝายวิชาการ 

หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 2 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
3 โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
4 โครงการพัฒนานักศึกษา 
5 โครงการสโมสรนักศึกษา 
6 โครงการวิเทศสัมพันธ รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ  

ทํานุฯ และวิเทศสัมพันธ 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
2.1 อาจารยและบุคลากรมีสมรรถนะดานการ
วิจัย 

2.1.1 สงเสริม และพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยหนาใหมและ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสูระดับชาติและนานาชาต ิ
2.1.2 สงเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจยัจากภายนอก 
2.1.3 สงเสริมความรวมมือการวิจัยกับเครือขายภายนอก 

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช
ประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ี หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

2.2.1 สงเสริมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนําไปใช
ประโยชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2.2 ส ง เสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดบัชาติและนานาชาติ 

2.3.1 สงเสริมนักวิจัยใหมีการเผยแพรผลงานท้ังระดับชาติ
และนานาชาต ิ
2.3.2 สนั บ สนุ น กา ร จั ด ทํ า ว า ร ส า รพย าบ าลศาสต ร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
    ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุน 
   ภายนอกสถาบัน 

N/A N/A 2 3 4 4 5 

2. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่รวมระหวางสถาบัน N/A N/A 2 3 4 4 5 
3. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริม 
   คุณภาพชีวิต 

N/A N/A 7 7 8 9 10 

4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช 
   ประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือสงเสริมคุณภาพ 
   ชีวิตประชาชน 

N/A N/A 2 3 3 3 3 

5. จํานวนบทความวิจัยและวิชาการในฐานขอมูล 
   ระดับชาติและนานาชาติ 

N/A N/A 15 20 25 25 30 

 
     โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ 

ทํานุฯ และวิเทศสัมพันธ 2  โครงการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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เสาหลักท่ี 2 : Shared Future with Community 

ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
3.1 ประชาชน ชุมชนเปาหมาย มีสุขภาวะท่ีดี 
ท้ังทางรางกายและจติใจ 

3.1.1 เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภาระกิจดานการเรียน
การสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. รอยละประชาชนของชุมชนที่ไดรับบริการมีสุข 
   ภาวะที่ดีขึ้น 

N/A N/A 80 80 85 85 90 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ 

และอาจารยประจํากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุน   
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูใหญ       
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ    
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน 
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชุมชน   
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ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดบัคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
4.1 ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
ไดรับการอนุรักษและสืบสาน 

4.1.1 สรางและสงเสริมความรวมมือในการทํางานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
4.1.2 เชื่อมโยงงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภาระกิจดาน
การเรียนการสอน หรือวิจัยหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. จํานวนภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ 
   ไดรับการสืบสาน 

1 N/A 1 2 2 2 3 

2. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง 
   กับภาระกิจดานเรียนการสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรม 
   พัฒนานักศึกษา 

N/A N/A 4 4 4 4 4 

 
   โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ  

และวิเทศสัมพันธ 
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เสาหลักท่ี 3 : Smart Faculty 

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
5.1 มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพ่ือ
ร อ ง รั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ยุ ค ท่ี มี ก า ร
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรรู เทาทันและเขาถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการแบบ
ครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุค ท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption) 
5.1.2 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรมี
ความรู เทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล(Digital Literacy and 
Accessibility) 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

1. จํานวนโปรแกรมระบบสารสนเทศในการบริหาร 
   จัดการภายในคณะเพิ่มขึ้น 

N/A N/A 2 2 3 3 3 

2. รอยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ 
   บริหารจัดการ 

N/A N/A 50 60 65 70 80 

3. จํานวนรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนผานระบบ  
   UBU LMS เพิ่มขึ้น 

N/A 2 3 3 4 5 6 

 
   โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล รองคณบดีฝายบริหาร 
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ยุทธศาสตรที่ 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
6.1 มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยู  บรรยากาศ
เหมาะแกการเรียนรู 

6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพ่ือเหมาะแก
การเรียนรู 

6.2 มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพ่ือลดการใช
ทรัพยากร 

6.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
6.2.2 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และนักศึกษา 

 
 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. คาคะแนนฉล่ียของความพึงพอใจตอ 
   สภาพแวดลอมการทํางาน 

N/A N/A 4 4.25 4.5 4.75 4.75 

2. รอยละของฝายงานในการใชงานระบบสารบรรณ 
   อิเล็กทรอนิกส (e-doc) 

N/A N/A 80 85 90 95 100 

3. จํานวนฝายงานที่ใชการประชุมอิเล็กทรอนิกส N/A N/A 2 4 6 8 10 
4. คาไฟฟาลดลงจากเดิมเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลา 
   เดียวกันกับปที่แลว 

N/A N/A ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

 
 
  โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร รองคณบดีฝายบรหิาร 
2  การสงเสริมสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน 

 การปฏิบัติงาน 
3 การสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแล 

สิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ 
นักศึกษา 
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เสาหลักท่ี 4 : Sustainable Growth 

ยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
7.1 มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสราง
องคกร 

7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 
7.1.2 พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม 
เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการพัฒนา
องคกร 

7.2 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมี
ทักษะและองคความรู ท่ีสงเสริมความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร 

7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไป
ตามเกณฑสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.3 บุคลากรมีคานิยม มีความสุข และมีความ
ผูกพันตอองคกร 

7.3.1 ปลูกฝงคานิยมองคกรใหท่ัวถึงบุคลากรทุกระดับ เพ่ือ
สรางการมีสวนรวมและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
7.3.2 สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันตอองคกร 
7.3.3 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. รอยละของอัตรากําลังที่เปนไปตามกรอบอัตรากําลัง 
   ตามเกณฑที่กําหนด 

N/A N/A 80 85 90 95 100 

2. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
   ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด  

N/A N/A 20 25 30 35 40 

3. รอยละของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท ี
   ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

N/A N/A 40 40 45 50 55 

4. รอยละความผูกพันของบุคลากรตอคณะฯ N/A N/A 72 74 76 78 80 
5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ 
   สรางชื่อเสียงใหกับคณะหรือมหาวิทยาลัย 

N/A N/A 5 5 5 5 5 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 ทบทวนอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ/บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป รองคณบดีฝายบริหาร 
2 พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม เพ่ือใหไดบุคลากรท่ี 

มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการพัฒนาองคกร 
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
5 โครงการสรางสุของคกร 
6 โครงการการสรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 
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ยุทธศาสตรที่ 8 : คณะพยาบาลศาสตรมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
8.1 คณะมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีเพียงพอตอ
การดําเนินงานเพ่ือการจัดการศึกษาสูความ
ย่ังยืน 

8.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานการเงินและ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
8.1.2 การจัดหารายได (ศิษยเกา/การอบรมระยะสั้น ฯลฯ) 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ  (ใชรายงานทาง 
   การเงิน) 

N/A คาเฉล่ีย
ยอนหลัง 5 ป 
รอยละ 14.32 

สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร รองคณบดีฝายบริหาร 
2 โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ 
ทํานุฯ และวิเทศสัมพันธ 
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ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ 9 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
9.1 เปนคณะท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 9.1.1 บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑ

คุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 
9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางาน
ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส 
9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ท่ีสงเสริม
ความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการท่ัวท้ังองคกร และ
ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เม่ือสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง 
9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 
9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู 
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

9.2 สรางภาพลักษณใหมท่ีดีและยกระดับการ
ส่ือสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.2.1 ยกระดับการสื่อสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. คะแนนการประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น    N/A N/A 150 180 200 200+ 200+ 
2. ผลการเทียบกับคูแขง        

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ผูชวยคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2  โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร รองคณบดีฝายบริหาร 
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สรุปตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 

ยุทธศาสตร/ Base Line คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตรท่ี 1        
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ   

   ปริญญาตรีที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา  

   1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

100 
(ปการศึกษา 

2559) 

100 
(ปการศึกษา 

2560) 

100 100 100 100 100 

2. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม 

   ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
  90 90 90 90 90 

3. รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผลประเมิน 

   ความพึงพอใจเฉล่ีย ตอการจัดการเรียนการ 

   สอนของอาจารยโดยนักศึกษา มากกวา 3.51 

  100 100 100 100 100 

4. รอยละของจํานวนรายวิชาดานความพึงพอใจ 

   ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มากกวา 3.51 
  100 100 100 100 100 

5. คาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ตอส่ิง 

   สนับสนุนการเรียนรูในภาพรวม 
N/A N/A 4 4.1 4.2 4.3 4.4 

6. คาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป 

   สุดทายตอหลักสูตร 
  4.05 4.08 4.1 4.12 4.15 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบความรู 

   เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ผานในปแรก 
  รอยละ 

100 
รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

8. รอยละจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความ 

   เชี่ยวชาญทางคลินิกของอาจารย ไมนอยกวา  

   80 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

  รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

9. รอยละการรับเขานักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน   รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

10. จํานวนขอรองเรียนของนักศึกษา   0 0 0 0 0 
11. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่ทดสอบ  

     การใชทักษะภาษาอังกฤษ B1 ขึ้นไป 
  รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 35 

12. จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

     เปนภาษาอังกฤษบางหัวขอ 
  2 3 4 5 5 

13. จํานวนหัวขอการแลกเปล่ียนดานวิชาการ 

     ระหวางประเทศ 
  3 3 4 4 4 

14. จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ 

     นักศึกษาที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
  3 

 
3 

 
5 

 
5 

 
10 

 
15. รอยละความพึงใจของผูใชบัณฑิตตามทักษะ    

     6 ดาน 
84.20 

(ปการศึกษา 
2559) 

84.40 
(ปการศึกษา 

2560) 

85 87 90 93 95 

16. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ 

     นานาชาติ 
  1 1 2 2 2 

17. ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการและสวัสดิ 

     ภาพนักศึกษา 
       

ยุทธศาสตรท่ี 2        
18. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลง 

     ทุนภายนอกสถาบัน 

N/A N/A 2 3 4 4 5 

19. จํานวนอาจารยที่ทําวจิัยที่รวมระหวางสถาบัน N/A N/A 2 3 4 4 5 
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ยุทธศาสตร/ Base Line คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

20. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงเสริม 

     คุณภาพชีวิต 
N/A N/A 7 7 8 9 10 

21. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช 

     ประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือสงเสริม 

     คุณภาพชีวิตประชาชน 

N/A N/A 2 3 3 3 3 

22. จํานวนบทความวิจัยและวิชาการในฐานขอมลู 

     ระดับชาติและนานาชาติ 
N/A N/A 15 20 25 25 30 

ยุทธศาสตรท่ี 3        
23. รอยละประชาชนของชุมชนที่ไดรับบริการมี 

     สุขภาวะที่ดีขึ้น 

N/A N/A 80 80 85 85 90 

ยุทธศาสตรท่ี 4        
24. จํานวนภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม 

     ทองถิ่นทีไ่ดรับการสืบสาน 

1 N/A 1 2 2 2 3 

25. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ 

     เชื่อมโยงกับภาระกิจดานเรียนการสอน หรือ 

     วิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

N/A N/A 4 4 4 4 4 

ยุทธศาสตรท่ี 5        
26. จํานวนโปรแกรมระบบสารสนเทศในการ 

     บริหารจัดการภายในคณะเพิ่มขึ้น 

N/A N/A 2 2 3 3 3 

27. รอยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล 

     เพื่อการบริหารจัดการ 

N/A N/A 50 60 65 70 80 

28. จํานวนรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนผาน 

     ระบบ UBU LMS เพิ่มขึ้น 

N/A 2 3 3 4 5 6 

ยุทธศาสตรท่ี 6        
29. คาคะแนนฉล่ียของความพึงพอใจตอ 

     สภาพแวดลอมการทํางาน 
N/A N/A 4 4.25 4.5 4.75 4.75 

30. รอยละของฝายงานในการใชงานระบบสาร 

     บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc) 

N/A N/A 80 85 90 95 100 

31. จํานวนฝายงานที่ใชการประชุมอิเล็กทรอนิกส N/A N/A 2 4 6 8 10 
32. คาไฟฟาลดลงจากเดิมเมื่อเทียบกับชวง 

     ระยะเวลาเดียวกันกับปที่แลว 

N/A N/A ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

ยุทธศาสตรท่ี 7        
33. รอยละของอัตรากําลังที่เปนไปตามกรอบ 

     อัตรากําลังตามเกณฑที่กําหนด 

N/A N/A 80 85 90 95 100 

34. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง 

     วิชาการตอจํานวนอาจารยทั้งหมด  

N/A N/A 20 25 30 35 40 

35. รอยละของอาจารยและบุคลากรสาย 

     สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นตอจํานวน 

     บุคลากรทั้งหมด 

N/A N/A 40 40 45 50 55 

36. รอยละความผูกพันของบุคลากรตอคณะฯ N/A N/A 72 74 76 78 80 
37. จํานวนบุคลากรที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ 

     บุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะหรือ 

     มหาวิทยาลัย 

 

N/A N/A 5 5 5 5 5 
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ยุทธศาสตร/ Base Line คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตรท่ี 8        
38. รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ  (ใชรายงานทาง 

     การเงิน) 
N/A คาเฉล่ีย

ยอนหลัง 5 ป 
รอยละ 14.32 

สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

ยุทธศาสตรท่ี 9        
39. คะแนนการประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น    N/A N/A 150 180 200 200+ 200+ 
40. ผลการเทียบกับคูแขง        

 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

ความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ-โครงการหลัก 



ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

1.1 บัณฑิตมีความสามารถใน

การบูรณาการองคความรูและ

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

พรอมทํางานและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 

ภายในระยะเวลา 1 ป หลัง

สําเร็จการศึกษา

100

(ปการ

ศึกษา 

2559)

100

(ปการ

ศึกษา 

2560)

100 100 100 100 100 1.1.1  พัฒนาหลักสูตรเดิมสู

กระบวนทัศนใหม (Paradigm) 

และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของผูเรียน 

ประเทศ และโลก

โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 - การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 - การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

 - การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้นป

โดยวิธี OSCE

 -  การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง

 -  การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกสําหรับ

อาจารยพยาบาล

 - การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล       

รองคณบดีฝายวิชาการ

โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู

 -  การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

 -  การพัฒนางานหองสมุด

 -  การประชุมพัฒนางานบริหารหลักสูตร

 -  การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ

 -  การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและ

นวัตกรรม

 -  การพัฒนางานหองเรียน

Baseline Data เปาหมาย



ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

Baseline Data เปาหมาย

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด

90 90 90 90 90 โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 - การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 -  การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

 - การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้นป

โดยวิธี OSCE

 - การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง

 - การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกสําหรับ

อาจารยพยาบาล

 -  การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล       

รองคณบดีฝายวิชาการ

รอยละของจํานวนอาจารยที่

มีผลประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย ตอการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยโดยนักศึกษา

 มากกวา 3.51

100 100 100 100 100  -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

รอยละของจํานวนรายวิชา

ดานความพึงพอใจตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู มากกวา

 3.51

100 100 100 100 100  -  การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 -  การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

   

คาคะแนนความพึงพอใจของ

นักศึกษา ตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูในภาพรวม

N/A N/A 4 4.1 4.2 4.3 4.4 2. โครงการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู

 -  การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

 -  การพัฒนางานหองสงเสริมการเรียนรู

 -  การพัฒนาหองเรียน



ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

Baseline Data เปาหมาย

คาคะแนนความพึงพอใจของ

นักศึกษาชั้นปสุดทายตอ

หลักสูตร

4.02 4.03 4.05 4.08 4.1 4.12 4.15 1. โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 -  การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 -  การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

 -  การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้น

ปโดยวิธี OSCE

 -  การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง

 - การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกสําหรับ

อาจารยพยาบาล

 -  การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล       

รองคณบดีฝายวิชาการ

โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู

 - การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

 -  การพัฒนางานหองสมุด

 -  การประชุมพัฒนางานบริหารหลักสูตร

 -  การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ

 - การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม

 -  การพัฒนางานหองเรียน

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ที่สอบความรูเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนฯ ผานในปแรก

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

 โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู

 -  การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ

รอยละจํานวนชั่วโมงการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญทาง

คลินิกของอาจารย ไมนอย

กวา 80 ชั่วโมงตอปการศึกษา

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

 โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกสําหรับ

อาจารยพยาบาล



ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

Baseline Data เปาหมาย

รอยละการรับเขานักศึกษา 

เมื่อเทียบกับแผน

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

1.1.2 พัฒนารูปแบบการรับเขา

ศึกษาทุกระดับเชิงรุกและเตรียม

ความพรอมผูเรียนกอนเขาศึกษา  

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการ

แขงขัน

โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู

 - กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต

รองคณบดีฝายวิชาการ

จํานวนขอรองเรียนของ

นักศึกษา

0 0 0 0 0 โครงการพัฒนานักศึกษา  - ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 

 -  พิธีมอบหมวกและรับดวงประทีป

 - ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา

รอยละของนักศึกษาชั้นป

สุดทายที่ทดสอบการใช

ทักษะภาษาอังกฤษ B1 ขึ้นไป

รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 

30

รอยละ 

30

รอยละ 

30

รอยละ 

35

รอยละ 

35

1.1.3 สงเสริมความเปนนานาชาติ

และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

ดวยภาษาตางประเทศ

โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 - การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

รองคณบดีฝายวิชาการ

จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษบางหัวขอ

2 2 2 3 4 5 5 โครงการวิเทศสัมพันธ

จํานวนหัวขอการแลกเปลี่ยน

ดานวิชาการระหวางประเทศ
2 2 3 3 4 4 4 1.1.4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานวิชาการ/วิชาชีพและวัฒนธรรม

กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง  สามารถสรางนวัตกรรม

จํานวนผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมของนักศึกษาที่

ตีพิมพหรือเผยแพร

3

เรื่อง

3 5 5 10 1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) 

สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู

ของผูเรียนยุคใหมและ เพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขัน

 โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ            

                              

 -  การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

รองคณบดีฝายวิชาการ

1.3 บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคา

ตอสังคมไทยและสังคมโลก

รอยละความพึงใจของผูใช

บัณฑิตตามทักษะ 6 ดาน

84.20

(ปการ

ศึกษา 

2559)

84.40

(ปการ

ศึกษา 

2560)

85 87 90 93 95 1.3.1 สงเสริมความเปนพลเมืองที่มี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณคา

ตอสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

 โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 -  รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

 -  English Clinic เพื่อการสอบประเมินความรู

ดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

 -  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในตางประเทศ

 -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวิชาการใน

ตางประเทศ

 -  English Café

รองคณบดีฝายวิจัย 

บริการวิชาการ ทํานุฯ 

และวิเทศสัมพันธ



ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

Baseline Data เปาหมาย

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

1 1 2 2 2 1.3.2 สรางแรงจูงใจสูการเปน

พลเมืองที่สมบูรณ

โครงการพัฒนานักศึกษา

โครงการสโมสรนักศึกษา

 -  พิธีมอบหมวกและรับดวงประทีป

 -  ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน

 -  พี่รักนอง

 -  ไหวครู

 -  กีฬา Freshy

 -  แสดงความยินดีพี่บัณฑิต

 -  กิจกรรมกีฬา Health Science ครั้งที่ 14

 -  ตนกลานักกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต

 - สักการะหลวงปูชา จิตอาสาทําบุญตุนความดี 

สืบสานประเพณีบุญผะเหวด

 -  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษา

 - กิจกรรมมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริม

สุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6

 -  กิจกรรม อําลาพี่ป 4 จบการศึกษา

 -  กิจกรรมสานสัมพันธสูงานสรางสรรคสโมสร

นักศึกษา

 -  ติวเพื่อนอง

 -  ลอยกระทง

 -  ประกวด  Freshy Boy&Girl

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา

 โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

 -  การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป รองคณบดีฝายวิชาการ

ระดับความพึงพอใจดาน

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา

3.75 3.85 3.85 4.00 4.00 โครงการใหคําปรึกษา 

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา

 -  ทุนการศึกษา

 -  การแนะแนว และใหคําปรึกษา

 -  ชมรมศิษยเกา

 -  สวัสดิการและสวัสดิภาพ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา



ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

2.1 อาจารยและบุคลากรมี

สมรรถนะดานการวิจัย

จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่ไดรับทุน

จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน (2.1.2)

N/A N/A 2 3 4 4 5 2.1.1 สงเสริม และพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัยหนาใหมและ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสนับสนุนและ

สงเสริมการวิจัย

 - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย

และงานสรางสรรคโครงการ                 

 - พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในการทําวิจัย

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย และนักวิจัย

จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่รวม

ระหวางสถาบัน

N/A N/A 2 3 4 4 5 2.1.2  สงเสริมการขอทุนสนับสนุน

วิจัยจากภายนอก

สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพบประกัน

ระหวางหนวยงานแหลงทุนวิจัยภายนอก 

กับนักวิจัย (ตามที่มหาวิทยาลัยจัด)

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

2.1.3  สงเสริมความรวมมือการ

วิจัยกับเครือขายภายนอก

 - สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย/

บุคลากรขอทุนจากแหลงทุนภายนอก

 - สนับสนุนใหอาจารย/บุคลากรทําววิจัย

รวมระหวางสถาบัน

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สามารถใชประโยชนในการ

พัฒนาพื้นที่ หรือยกระดับ

คุณภาพชีวิต

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

N/A N/A 7 7 8 9 10  2.2.1 สงเสริมสรางงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อนําไปใชประโยชน

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

โครงการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาพื้นที่และสงเสริมคุณภาพชีวิต

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

หรือสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

N/A N/A 2 3 3 3 3 2.2.2 สงเสริมการนําผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

2.3 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ

จํานวนบทความวิจัยและวิชาการใน

ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ

N/A N/A 15 20 25 25 30 2.3.1 สงเสริมนักวิจัยใหมีการเผย

แพรผลงานทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

2.3.2 สนับสนุนการจัดทําวารสาร

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการจัดทําวารสาร

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 โครงการพัฒนาความรู และทักษะของทีม

กองบรรณาธิการในการจัดทําวารสารเพื่อ

เขาสูฐาน TCI

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการโครงการ

จัดทําวารสารเพื่อเขาสู

ฐาน TCI

Baseline Data เปาหมาย



ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

 3.1 ประชาชน ชุมชน

เปาหมาย มีสุขภาวะที่ดี 

ทั้งทางรางกายและจิตใจ

รอยละประชาชนของ

ชุมชนที่ไดรับบริการมีสุข

ภาวะที่ดีขึ้น 

- - 80 80 85 85 90 3.1.1 เชื่อมโยงงานบริการ

วิชาการกับภาระกิจดาน

การเรียนการสอน หรือ

วิจัย หรือกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

โครงการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

อาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  -  

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กและ

วัยรุน  

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูใหญ    

  

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชุมชน

รองคณบดีฝายวิจัย 

บริการวิชาการ ทํานุฯ 

และอาจารยประจํา

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

Baseline Data เปาหมาย



ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

4.1 ภูมิปญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการ

อนุรักษและสืบสาน

จํานวนภูมิปญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที่ไดรับการ

สืบสาน

1 N/A 1 2 2 2 3 4.1.1 สรางและสงเสริมความ

รวมมือในการทํางานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (งบแผนดิน)

อาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ

จํานวนโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ

ภาระกิจดานเรียนการสอน 

หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

N/A N/A 4 4 4 4 4 4.1.2 เชื่อมโยงงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับภาระกิจดาน

การเรียนการสอน หรือวิจัยหรือ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 - โครงการสดุดีวีรกรรมเจาคํา

ผง 

 - ลอยกระทง

กรรมการทํานุฯ และ

กรรมการงานพัฒนา

นักศึกษา

 - พิธีรําลึกถึงพระคุณครู

 -  จิตอาสาทําบุญ ตุนความดี

 ณ วัดหนองปาพง

 - สืบสานงานประเพณี

สงกรานต วันปใหมไทย

 - โครงการวันสถาปนาคณะ

พยาบาลศาสตร

Baseline Data เปาหมาย



ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

5.1 มีการบริหารจัดการแบบ

ครบวงจร เพื่อรองรับการจัด

การศึกษาในยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ

สงเสริมใหนักศึกษาและ

บุคลากรรูเทาทันและเขาถึง

เทคโนโลยีดิจิทัล

1. จํานวนโปรแกรมระบบ

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการภายในคณะเพิ่มขึ้น

 -  - 2 2 3 3 3 รองคณบดีฝายบริหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

2. รอยละของความเชื่อมโยง

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

บริหารจัดการ

50 60 65 70 80

3. จํานวนรายวิชาที่ทําการ

เรียนการสอนผานระบบ UBU

 LMS เพิ่มขึ้น

 - 2 3 3 4 5 6 5.1.2 พัฒนาความรูและทักษะ

ของนักศึกษาและบุคลากรมีความ

รูเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยี

ดิจิทัล พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

เปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล(Digital 

Literacy and Accessibility)

Baseline Data เปาหมาย

โครงการสนับสนุน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 - การจัดอบรมการใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา

บุคลากร และนักศึกษา

 -  การบํารุงรักษาครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 -  การจัดซื้อสรรหาครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 -  โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสําหรับประเมินผล

การปฏิบัติงาน

 -   โครงการพัฒนาการจัดเก็บ 

และประมวลผล Big Data ของ

คณะ

5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการบริหารจัดการแบบครบ

วงจร และรองรับการจัดการศึกษา

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว (Disruption)



ยุทธศาสตรที่ 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

6.1 มีภูมิทัศนที่สวยงาม นา

อยู  บรรยากาศเหมาะแกการ

เรียนรู

1. คาคะแนนฉลี่ยของความพึง

พอใจตอสภาพแวดลอมการทํางาน

- - 4 4.25 4.5 4.75 4.75 6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคาร ให

สวยงาม นาอยูเพื่อเหมาะแกการ

เรียนรู

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

(1) การดูแลทรัพยากรสํานักงาน

(2)  การจัดหาวัสดุสํานักงาน เพื่อ

บริหารจัดการองคกร

รองคณบดีฝายบริหาร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการพัสดุ

2. รอยละของฝายงานในการใช

งานระบบสารบรรณ

   อิเล็กทรอนิกส (e-doc)

- - 80 85 90 95 100

3. จํานวนฝายงานที่ใชการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส

- - 2 4 6 8 10

4. คาไฟฟาลดลงจากเดิมเมื่อ

เทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกัน

    กับปที่แลว

- - ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 6.2.2 สรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ

การประหยัดพลังงาน

ใหแกบุคลากร และนักศึกษา

การสงเสริมการสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอม

และการประหยัดพลังงาน

ใหแกบุคลากร และนักศึกษา

(1) นโยบาย มาตรการ การ

ประหยัดพลังงานของ

มหาวิทยาลัยและคณะฯ

6.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการทํางาน 

เปาหมายBaseline Data

6.2  มีระบบสนับสนุนการ

ทํางาน เพื่อลดการใช

ทรัพยากร

การสงเสริมสนับสนุนใหนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

(1) นําระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-doc) มาใชใน

การปฏิบัติงาน

(2)  นําระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส (เชน e-meeting

 /การประชุมออนไลน/หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ) มาใชในการ

ปฏิบัติงาน



ยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังให

เหมาะสมกับภารกิจขององคกร

ทบทวนอัตรากําลังให

สอดคลองกับภารกิจ/บริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป

(1) วิเคราะห และทบทวน

อัตรากําลังใหสอดคลองกับ

ภารกิจหนวยงาน

7.1.2 พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ

 และรักษาบุคลากรใหม เพื่อใหได

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงสอดคลอง

กับการพัฒนาองคกร

พัฒนาระบบการสรรหา 

บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม

 เพื่อใหไดบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูงสอดคลองกับ

การพัฒนาองคกร

(2) สรรหาบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูงดวยการสราง

แรงจูงใจ

(3) อบรมและพัฒนาบุคลากร

ใหม โดยมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อ

ถายทอดและสอนงาน

2. รอยละของอาจารยประจําที่

มีตําแหนงทางวิชาการตอ

จํานวนอาจารยทั้งหมด (ผศ. 

รศ. ศ.)

- - 20 25 30 35 40

3. รอยละของอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับ

สมรรถนะที่สูงขึ้นตอจํานวน

บุคลากรทั้งหมด

- - 40 40 45 50 55

Baseline Data เปาหมาย

- - 80 85 90 95 1007.1 มีอัตรากําลังที่

เหมาะสมกับโครงสราง

องคกร

1. รอยละของอัตรากําลังที่

เปนไปตามกรอบอัตรากําลัง

ตามเกณฑที่กําหนด

รองคณบดีฝายบริหาร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

7.2 บุคลากรทุกระดับมี

สมรรถนะสูงและมีทักษะ

และองคความรูที่สงเสริม

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน

ของคณะพยาบาลศาสตร

7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี

สมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑ

สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

และ พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

(1) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการ พัฒนาตนเองตาม

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

รวมถึงอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

เพื่อความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

(2) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการพัฒนาคุณวุฒิ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

(ปริญญาเอก)

(3) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการพัฒนาตนเองเพื่อเขา

สูตําแหนงที่สูงขึ้น 

(4) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ พัฒนา

ตนเองเพื่อความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

(5)  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ

เตรียมความพรอม และมี

ความกาวหนาในสายงาน



เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

Baseline Data เปาหมาย

4. รอยละความผูกพันของ

บุคลากรตอคณะฯ

- - 72 74 76 78 80 7.3.1 ปลูกฝงคานิยมองคกรให

ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ เพื่อสราง

การมีสวนรวมและอยูรวมกันอยางมี

ความสุข

7.3.2 สงเสริมใหบุคลากรมีความสุข

ในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพัน

ตอองคกร

7.3.3 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพบุคลากร

1. โครงการสรางสุของคกร

2. การสรางเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพบุคลากร

(1) สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม

สรางความรัก ความสามัคคี 

และมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในองคกร เชน 

สัมมนาบุคลากร กิจกรรมสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรมตางๆ 

และกิจกรรมสันทนาการสราง

เสริมความสุข

(2) สงเสริมสนับสนุนกิจ

กรรมการบริหารงานและ

สวัสดิการ

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ดานสุขภาพ

5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับยก

ยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่

สรางชื่อเสียง 

ใหกับคณะหรือมหาวิทยาลัย

- - 5 5 5 5 5 (4) ยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่สรางชื่อเสียงใหกับ

คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ทั้ง

ภายในและภายนอก

7.3 บุคลากรมีคานิยม มี

ความสุข และมีความ

ผูกพันตอองคกร

รองคณบดีฝายบริหาร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป



ยุทธศาสตรที่ 8 : คณะพยาบาลศาสตรมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

8.1 คณะมีเสถียรภาพทาง

การเงินที่เพียงพอตอการ

ดําเนินงานเพื่อการจัด

การศึกษาสูความยั่งยืน

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ  (ใช

รายงานทางการเงิน)

- คาเฉลี่ย

ยอนหลัง 5

 ป รอยละ 

14.32

สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 8.1.1 พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทางดาน

การเงินและงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

 -  คาใชจายในการจางบุคลากร

 -  กิจกรรมภาพรวมองคกร

1. รองคณบดีฝาย

บริหาร

2. นักวิชาการเงิน

และบัญชี

หมายเหตุ รายไดจากงบประมาณ

ทั้งหมดที่ไดรับ ทุกแหลงเงิน 

(รายไดจากโครงการหารายได)

8.1.2 การจัดหารายได (ศิษย

เกา/การอบรมระยะสั้น ฯลฯ)

 - โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากแหลงทุน

ภายนอก

 - โครงการหารายได คณะ

พยาบาลศาสตร

โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป

โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผูปวยผาตัด 

โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ

ฉุกเฉิน (Emergency Nurse 

Practitioner)   รุน 1

โครงการอบรมการพยาบาล

เฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ผูจัดการรายกรณี กลุมโรคเรื้อรัง 

(NCM)

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก

Baseline Data เปาหมาย



ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

9.1 เปนคณะที่มีการ

บริหารจัดการที่เปนเลิศ

1.  คะแนนการประเมิน  

EdPEx  เพิ่มขึ้น       

150 180 200 200+ 200+ 9.1.1 บริหารจัดการองคกรสู

ความเปนเลิศดวยการใชเกณฑ

คุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือใน

การดําเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

ฯ และการดําเนินงานตามเกณฑ  

EdPEx

 2.  ผลการเทียบกับคูแขง 1 ใน 3 9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุก

กระบวนการงานมีการทํางานที่

ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ

โปรงใส

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

 - จัดทําแผนปองกันการทุจริตและ

ผลประโยชนทับซอน และดําเนิน

กิจกรรมตามแผน

 - ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

ใหรองรับตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความโปรงใส

9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร ที่สงเสริม

ความสําเร็จของวิสัยทัศน และ

บูรณาการทั่วทั้งองคกร และ

ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อ

สภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง

 - ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร

ของคณะ

 - ประเมินและวิเคราะหผลการ

ดําเนินงาน 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติงานประจําป  รวมกับ 

การเงิน พัสดุ

9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความ

เสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน

วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

กํากับติดตามผลการดําเนินงาน

 - รองคณบดีฝายบริหาร

- นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน

9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการ

ขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู

 - กิจกรรมการพัฒนาองคกรการเรียนรู

 (KM)

 - เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนา Facilitator กับมหาวิทยาลัย

 - เขารวม โครงการสนับสนุน

เครือขายการจัดการความรูภายนอก

องคกร (Mini-UKM)  รวมกับ

มหาวิทยาลัย

Baseline Data เปาหมาย

 - คณบดี

 - ผูชวยคณบดีฝายแผน

และประกันฯ

 - นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน



ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 Strategy

Baseline Data เปาหมาย

9.2 สรางภาพลักษณใหม

ที่ดีและยกระดับการ

สื่อสารองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ

9.2.1 ยกระดับการสื่อสารองคกร

ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

 - พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสาร

องคกรใหมีความชัดเจน

 - สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การสื่อสารองคกร 

 - ผลิตและเพิ่มชองทางการสื่อสาร

องคกรผานสื่อสาธารณะ โซเชียลมีเดีย 

เว็บไซต  และอื่น ๆ

 - สงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร

และตอบสนองเชิงบวกตอสถานการณ

ฉุกเฉิน

 - ปรับ/ ทบทวน รูปแบบการ

ถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติ

 - สรางเครือขายการสื่อสารองคกรกับ

หนวยงานภายนอกสนับสนุนการ

ดําเนินงานเชิงรุก 

 - สงเสริมการรับรูและการถายทอด

คานิยมขององคกร ขอมูลพื้นฐาน 

นโยบายสูการปฏิบัติกับทุก

กลุมเปาหมาย (ผูบริหาร ผูปฏิบัติ 

นักศึกษา บุคคลภายนอก) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) 

คณะพยาบาลศาสตร 

























 
ประมวลภาพกิจกรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2563-2567) คณะพยาบาลศาสตร 
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