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แผนปฏิบัติการประจําป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงในหมวด 3 มาตรา 9 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา “กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนา และในการกําหนดแผนปฏิบัติการตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และจะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร.กําหนด”  
 แผนปฏิบัติการประจําป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวน คือ สวนท่ี 1 บท
นํา สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในสวนของแผนปฏิบัติการประจําปนี้ไดกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการและกิจกรรมไว
อยางชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาพรวม 
 ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการประจําปฉบับนี้ ไดผานความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในนามของ
คณะพยาบาลศาสตร ใครขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีมีสวนรวมคิดและรวมทําใหแผนปฏิบัติการประจําปฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเม่ือเทียบกับประเทศในแถบ
เอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201คน ประเทศอินเดียมีจํานวน51 คนและประเทศจีนมีจํานวน164คนตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทาง
การแพทยในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขา
วิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปน
บุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานี
อนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพ้ืนท่ีในเขตอีสานใต
จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัด
อุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียน
การสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึง
จําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน 
ข้ึนไดอีก 

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุม

สวนท่ี 1 บทนํา 
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รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความพรอมใน
การรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพ่ือเปนพยาบาลของชุมชน โดยในท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยาง
เปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรหุนสวน  ในพ้ืนท่ี 
การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตร 

 
 

การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ความเปนมา 
 ตามท่ีมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ .ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ราง) กรอบวิสัยทัศนของกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวน
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) ในระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2562 และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12/2562 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2562 และเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2562 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไวรวมกัน คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยไดระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยางครอบคลุม โดยได
ดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562  
 แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้จัดทําข้ึนภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและของคณะพยาบาลศาสตร โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ในการรวมกันวิเคราะหสถานการณของ
องคกร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามลําดับข้ันตอนตอไป 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ประจาํปงบประมาณ 2563 
 

1. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหปจจัยตางๆท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร เพ่ือกําหนดจุดแข็งและจุดออน โอกาสและ
อุปสรรค ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรและเพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติการประจําป 

2. ทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงค และกลยุทธท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะและรวมกันกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563  
3. แปลงกลยุทธ มาตรการ และตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเปนแผนงานและโครงการ เพ่ือนํากลยุทธท่ีไดกําหนดไวแลวไปสูการปฏิบัติซ่ึงสรุปเปนแผนภาพ (Flow 

chart) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน การวิเคราะห การวางแผนยุทธศาสตร 

- คณบด ี
- รองคณบด/ีผูชวยคณบด ี
  หัวหนากลุมวิชาฯ 
- คณะกรรมการประจาํคณะ 
- อาจารย 
- บุคลากร 
 

 
 
 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง & จุดออน 

โอกาส &อุปสรรค 

สภาพแวดลอม
ภายนอก
องคกร 

สภาพแวดลอม
ภายใน 
องคกร 

 

 
- วิสัยทัศน 
- ยุทธศาสตร 
- เปาประสงค 
- กลยุทธ 
 
 

แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ

 

KPI แผน 

กรอบในการจัดทําแผนปฏบิัติการ 
- IQA หลักสูตร 
- EdPEx 
- กพร. 
- สภาการพยาบาล 

 

 
จัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร 

(Strategy Map) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
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คณะพยาบาลศาสตรชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 
 

  
 
 

   1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2. สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
 
 
  
 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

        1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
        2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

สมรรถนะหลัก และคานิยมองคกร 
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 คานิยมองคกร (Core Value) 

  N  =  Nurturing        :  ใสใจดูแล               
  U  =  Unity          :  สามัคคี 

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

 
 

 
 
 
 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใชชุมชนทองถ่ิน และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

 

 
 

 “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 
 

 สรางสรรค (Creative) การพยาบาลท่ีมีองคความรูและใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือตอบสนองสุขภาวะผูรับบริการไดอยางเหมาะสม  

 สามัคคี (Harmonious) ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ  

 สํานึกดีตอสังคม (Integrity)  การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

 

ปณิธาน 

อัตลักษณ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก  
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

1.1 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองคความรูและทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพ พรอมทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกบัณฑิต

มีทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง  สามารถสรางนวัตกรรม หรือเปน

ผูประกอบการ 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม (Paradigm) และพัฒนาหลักสูตรใหมให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน ประเทศ และโลก 

1.1.2 พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษาทุกระดับเชิงรุก และเตรียมความพรอมผูเรียนกอน

เขาศึกษา  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน 

1.1.3 สงเสริมความเปนนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูดวย

ภาษาตางประเทศ 

1.1.4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพและวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สามารถสรางนวัตกรรม 1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของ

ผูเรียนยุคใหมและ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

1.3 บัณฑิตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก 1.3.1 สงเสริมความเปนพลเมืองท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณคาตอสังคมไทย

และสังคมโลกเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 

1.3.2 สรางแรงจูงใจสูการเปนพลเมืองท่ีสมบูรณ 

 

 

แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567)  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

2.1 อาจารยและบุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย 2.1.1 สงเสริม และพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยหนาใหมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.1.2 สงเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก 

2.1.3 สงเสริมความรวมมือการวิจัยกับเครือขายภายนอก 

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใชประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ี หรือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.2.1 สงเสริมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชประโยชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

2.2.2 สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

2.3 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.3.1 สงเสริมนักวิจัยใหมีการเผยแพรผลงานท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.2 สนับสนุนการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

3.1 ประชาชน ชุมชนเปาหมาย มีสุขภาวะท่ีดี ท้ังทางรางกายและจิตใจ 3.1.1 เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

4.1 ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษและสืบสาน 4.1.1 สรางและสงเสริมความรวมมือในการทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

4.1.2 เชื่อมโยงงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย

หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

5.1 มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในยุคท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรรูเทาทัน

และเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัด

การศึกษาในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption) 

5.1.2 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรมีความรูเทาทันและเขาถึง

เทคโนโลยีดิจิทัล พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล(Digital Literacy 

and Accessibility) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

6.1 มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยู  บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู 6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพ่ือเหมาะแกการเรียนรู 

6.2 มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพ่ือลดการใชทรัพยากร 6.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

6.2.2 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแก

บุคลากร และนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

7.1 มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางองคกร 7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 

7.1.2 พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ

สูงสอดคลองกับการพัฒนาองคกร 
7.2 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองคความรูท่ีสงเสริม

ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร 
7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑสมรรถนะท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
7.3 บุคลากรมีคานิยม มีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร 7.3.1 ปลูกฝงคานิยมองคกรใหท่ัวถึงบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและอยูรวมกัน

อยางมีความสุข 

7.3.2 สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคกร 

7.3.3 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : คณะพยาบาลศาสตรมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความย่ังยืน 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

8.1 คณะมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือการจัด

การศึกษาสูความยั่งยืน 

8.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

8.1.2 การจัดหารายได (ศิษยเกา/การอบรมระยะสั้น ฯลฯ) 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 หนา 10 

 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 

9.1 เปนคณะท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 9.1.1 บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการ

ดําเนินงาน 

9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางานท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความ

โปรงใส 

9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ท่ีสงเสริมความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณา

การท่ัวท้ังองคกร และปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เม่ือสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง 

9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 

9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

9.2 สรางภาพลักษณใหมท่ีดีและยกระดับการสื่อสารองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

9.2.1 ยกระดับการสื่อสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
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         โครงสรางการแบงสวนงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองการแบงสวนงานภายในท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555) 

โครงสรางองคกร และการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 
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                 โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร หัวหนากลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 
งานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานบุคคล 
งานคลังและพัสด ุ
งานแผนและงบประมาณ 
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
งานบริการการศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา 
งานวิเทศสัมพันธ 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
งานบริหารจดัการ 

งานอบรมทางการพยาบาล 
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           สายการบังคับบญัชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 
นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 

สํานักงานเลขานกุาร 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบดี 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 งานแผนและงบประมาณ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 

งานวิเทศสัมพันธ 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ  
และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
งานอบรมและบริการทางการพยาบาล 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

งานพัฒนานักศึกษา กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 
 

งานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานบุคคล 
งานคลังและพัสด ุ
ความเสีย่ง และการควบคุมภายใน 
งานสารสนเทศ 
งานจัดการความรู 
งานบริการการศึกษา 

หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 
นางสาวไพลิน  พิณทอง 

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกนัฯ 
นางสาวณิชา  วองไว 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
นางสาวเกษร  สายธนู 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ 

นางสาวสนุนัทา  ครองยุทธ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
นางสาวสุดารักษ  ประสาร 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

1.1 บัณฑิตมีความสามารถใน

การบูรณาการองคความรูและทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ พรอม

ทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลก

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ไดงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ป หลัง

สําเร็จการศึกษา

100 1.1.1  พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวน

ทัศนใหม (Paradigm) และพัฒนา

หลักสูตรใหมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของผูเรียน ประเทศ และ

โลก

โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 - การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 - การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

 - การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้นป

โดยวิธี OSCE

 -  การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง

 -  การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ

พยาบาลของอาจารย

 - การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล       

1. รอยละของจํานวนรายวิชาดานความพึงพอใจ

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มากกวา 4.30 (รอย

ละ 100)

2. รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผลประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย ตอการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยโดยนักศึกษา มากกวา 4.00

3. มีการพัฒนาหนังสือ ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน อยางนอย

 2 เรื่อง

4. มีการผลิตสื่อการเรียนรูในรายวิชา อยางนอย

 2 เรื่อง/หัวขอ

5. รอยละของจํานวนผูเขารวมโครงการ เฉลี่ย

มากกวา รอยละ 85

6. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรมเฉลี่ย

 3.51 ขึ้นไป

7. อาจารยไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน

ปฏิบัติการพยาบาล อยางนอย 80 ชั่วโมงตอป 

รอยละ 95 ขึ้นไป 

8. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ

หองปฏิบัติการพยาบาล  4.10 ขึ้นไป

รองคณบดีฝายวิชาการ

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  -  การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

 -  การพัฒนางานหองสมุด

 -  การประชุมพัฒนางานบริหารหลักสูตร

 -  การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ

 -  การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและ

นวัตกรรม

 -  การพัฒนางานหองเรียน

9. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด

  4.20 ขึ้นไป

สวนที่ 3

ความสอดคลอง/เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด

90 โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 - การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 -  การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

 - การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้นป

โดยวิธี OSCE

 - การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง

 - การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ

พยาบาลของอาจารย

 - การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล       

รองคณบดีฝายวิชาการ

รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผลประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย ตอการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยโดยนักศึกษา มากกวา 3.51

100  -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

รอยละของจํานวนรายวิชาดานความพึง

พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มากกวา 

3.51

100  -  การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 -  การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

   

คาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูในภาพรวม

4  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  -  การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาหองเรียน
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คาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นป

สุดทายตอหลักสูตร

4.05 โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 -  การพัฒนาตํารา เอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน

 -  การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

 -  การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้น

ปโดยวิธี OSCE

 -  การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง

 - การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ

พยาบาลของอาจารย

 - การเตรียมความพรอมอาจารยนิเทศรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาล       

รองคณบดีฝายวิชาการ

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  - การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

 -  การพัฒนางานหองสมุด

 -  การประชุมพัฒนางานบริหารหลักสูตร

 -  การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ

 - การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม

 -  การพัฒนางานหองเรียน

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบความรู

เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ผานในปแรก

100  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  -  การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ

รอยละจํานวนชั่วโมงการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญทางคลินิกของอาจารย ไมนอยกวา

 80 ชั่วโมงตอปการศึกษา

100  โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 -  การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ

พยาบาลของอาจารย
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รอยละการรับเขานักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน 100 1.1.2 พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษา

ทุกระดับเชิงรุกและเตรียมความพรอม

ผูเรียนกอนเขาศึกษา  ใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงและการแขงขัน

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  - กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต

10. รอยละของการรับเขานักศึกษา เมื่อเทียบ

กับแผน รอยละ 100

รองคณบดีฝายวิชาการ

รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่ทดสอบ

การใชทักษะภาษาอังกฤษ B1 ขึ้นไป

รอยละ 30 1.1.3 สงเสริมความเปนนานาชาติ

และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

ดวยภาษาตางประเทศ

โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 - การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

11. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและ

วิชาชีพ อยางนอย 1 เรื่อง  

รองคณบดีฝายวิชาการ

จํานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษบางหัวขอ

2

รายวิชา

โครงการวิเทศสัมพันธ 12. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 

อยางนอย 1 เรื่อง

จํานวนหัวขอการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ

ระหวางประเทศ

3

หัวขอ

1.1.4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานวิชาการ/วิชาชีพและวัฒนธรรม

กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

13. กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรม

เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง  สามารถสรางนวัตกรรม

จํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ

นักศึกษาที่ตีพิมพหรือเผยแพร

3

เรื่อง

1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) 

สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู

ของผูเรียนยุคใหมและ เพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขัน

 - โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ       

 -  การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

 -  การพัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

 -  การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

 - การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม

14. กลุมเปาหมายไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ

 ในเวทีตางๆ อยางนอย 5 เรื่องขึ้นไป

15. กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูดานการนําเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม

16. กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรม

เฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป

 - รองคณบดีฝายวิชาการ

 - ผูชวยคณบดีฝาย

พัฒนานักศึกษา

1.3 บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอ

สังคมไทยและสังคมโลก

รอยละความพึงใจของผูใชบัณฑิตตามทักษะ 

6 ดาน

85 1.3.1 สงเสริมความเปนพลเมืองที่มี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณคา

ตอสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

 โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 -  การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

17. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม โดย

ภาพรวม มากกวารอยละ 80 

18. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา โดย

ภาพรวม (> 3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

 -  รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

 -  English Clinic เพื่อการสอบประเมินความรู

ดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

 -  สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในตางประเทศ

รองคณบดีฝายวิจัย 

บริการวิชาการ ทํานุฯ 

และวิเทศสัมพันธ
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จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ

1 คน 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

19. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

ตอประโยชนที่ไดรับในการเขารวมโครงการ (> 

3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

20. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพของการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดาน

วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ

มากกวารอยละ 80  

21.  ระดับคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคของ

ผูเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ย (> 3.75 จากคะแนน

เต็ม 5)

22. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับความพรอมในการ

ทํางานและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเกิด

ความรักในสถาบัน คาเฉลี่ย (> 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5)

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา

 โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

 -  การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป รองคณบดีฝายวิชาการ

ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพนักศึกษา

3.75 โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการ

และสวัสดิภาพนักศึกษา

 -  ทุนการศึกษา

 -  การแนะแนว และใหคําปรึกษา

 -  ชมรมศิษยเกา

 -  สวัสดิการและสวัสดิภาพ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา

จํานวนขอรองเรียนของนักศึกษา 0

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพของ

การจัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาใน

ระดับมากขึ้น (> 3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

2. ระดับความพึงพอใจของเครือขายศิษยเกาในดาน

การใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพในระดับมากขึ้น (> 3.75 จากคะแนน

เต็ม 5)

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการ

จัดพื้นที่เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมและแสดงออก

อยางสรางสรรคในระดับมากขึ้น (> 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5)



แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 19 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

2.1 อาจารยและบุคลากรมีสมรรถนะ

ดานการวิจัย

จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่ไดรับทุนจาก

แหลงทุนภายนอกสถาบัน (2.1.2)

2 2.1.1 สงเสริม และพัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยหนาใหมและพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยไปสูระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสนับสนุนและสงเสริม

การวิจัย

 - โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการ

วิจัยและงานสรางสรรคโครงการ        

  

 - พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในการทําวิจัย

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ดานงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัย

 และวิชาการเพื่อการเผยแพรในระดับ

นานาชาติรอยละ 80      

2. ไดแนวทางพัฒนางานวิจัย/งาน

สรางสรรอยางนอย 2 เรื่อง

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

และนักวิจัย

จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยที่รวมระหวาง

สถาบัน

2 2.1.2  สงเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัย

จากภายนอก

 - สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพบ

ประกันระหวางหนวยงานแหลงทุน

วิจัยภายนอก กับนักวิจัย (ตามที่

มหาวิทยาลัยจัด)

3. ทุนวิจัยไดรับการจัดสรรอยางนอย

รอยละ 80 และการดําเนินงานวิจัยแลว

เสร็จตามเวลาที่กําหนดรอยละ80

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

2.1.3  สงเสริมความรวมมือการวิจัยกับ

เครือขายภายนอก

 - สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย/

บุคลากรขอทุนจากแหลงทุนภายนอก

 - สนับสนุนใหอาจารย/บุคลากรทําว

วิจัยรวมระหวางสถาบัน

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สามารถใชประโยชนในการพัฒนา

พื้นที่ หรือยกระดับคุณภาพชีวิต

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

7  2.2.1 สงเสริมสรางงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อนําไปใชประโยชนเพื่อ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

 - จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาพื้นที่และสงเสริมคุณภาพชีวิต

4. มีผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในการ

ประชุมระดับชาติ 5เรื่อง    

5. มีผลงานไดรับการเผยแพรในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติในประเทศ 2 

เรื่อง

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ หรือ

สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

2 2.2.2 สงเสริมการนําผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อสงเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน

6. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ 10 เรื่อง

7. มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ 2

 เรื่อง

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

2.3 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติ

จํานวนบทความวิจัยและวิชาการใน

ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ

15 2.3.1 สงเสริมนักวิจัยใหมีการเผยแพร

ผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 - สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

2.3.2 สนับสนุนการจัดทําวารสาร

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการจัดทําวารสารพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 - โครงการพัฒนาความรู และทักษะ

ของทีมกองบรรณาธิการในการจัดทํา

วารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI

รองคณบดีฝายวิจัย และ

คณะกรรมการโครงการจัดทํา

วารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI
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ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

 3.1 ประชาชน ชุมชน

เปาหมาย มีสุขภาวะที่ดี ทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ

รอยละประชาชนของ

ชุมชนที่ไดรับบริการมีสุข

ภาวะที่ดีขึ้น 

80 3.1.1 เชื่อมโยงงานบริการวิชาการ

กับภาระกิจดานการเรียนการสอน 

หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการการใหความรูดานอนามัน

เจริญพันธุและปองกันการตั้งครรภที่

ไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ปที่ 3 (เงินงบประมาณ

แผนดิน)

อ.จารุวรรณ  ชุปวา

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กและ

วัยรุน  

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูใหญ     

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชุมชน

รองคณบดีฝายวิจัย 

บริการวิชาการ ทํานุฯ 

และอาจารยประจํากลุม

วิชาพยาบาลศาสตร

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 

85 ของกลุมเปาหมาย 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95

3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 95

4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจากรวม

โครงการ มากกวาหรือเทากับ 1
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ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

4.1 ภูมิปญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับ

การอนุรักษและสืบสาน

จํานวนภูมิปญญา ศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที่ไดรับการสืบ

สาน

1 4.1.1 สรางและสงเสริมความ

รวมมือในการทํางานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการการศึกษาพัฒนาฐานขอมูล

อาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพ

 ตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่น ของจังหวัด

อุบลราชธานี (เงินงบประมาณแผนดิน)

ผศ.สาวิตรี สิงหาด

จํานวนโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ

ภาระกิจดานเรียนการสอน หรือ

วิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

4 4.1.2 เชื่อมโยงงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับภาระกิจดาน

การเรียนการสอน หรือวิจัยหรือ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 - โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาล

ศาสตร     

 - วันพยาบาลแหงชาติ

 - วันพยาบาลสากล

กรรมการทํานุฯ และ

กรรมการงานพัฒนา

นักศึกษา

1. ความพึงพอใจเฉลี่ยระดับที่มากกวา

 4.16 (จากคะแนนเต็ม 5)

2. ความพึงพอใจตอประโยชนของ

กิจกรรมในการอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

คะแนนเฉลี่ย 4.00

3. คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตาม

วัตถุประสงค มากกวา 3.51 (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

4. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 80

5. กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

แตงกายดวยผาไทย รอยละ 80
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

1. จํานวนโปรแกรมระบบ

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการภายในคณะเพิ่มขึ้น

2 รองคณบดีฝายบริหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

2. รอยละของความเชื่อมโยง

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

จัดการ

50

3. จํานวนรายวิชาที่ทําการ

เรียนการสอนผานระบบ UBU 

LMS เพิ่มขึ้น

3 5.1.2 พัฒนาความรูและทักษะของ

นักศึกษาและบุคลากรมีความรูเทา

ทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล(Digital Literacy

 and Accessibility)

4. รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

มากกวารอยละ 80

5. คาคะแนนความพึงพอใจของ

ผูเขารวมอบรม ตอการจัดอบรม  อยูใน

เกณฑระดับดี (คาเฉลี่ย มากกวา 3.51 

คะแนน)

5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

การบริหารจัดการแบบครบวงจร 

และรองรับการจัดการศึกษาในยุคที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

(Disruption)

โครงการสนับสนุน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 - การจัดอบรมการใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากร และ

นักศึกษา

 -  การบํารุงรักษาครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 -  การจัดซื้อสรรหาครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

 -  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน

 -   โครงการพัฒนาการจัดเก็บ และ

ประมวลผล Big Data ของคณะ

5.1 มีการบริหารจัดการแบบ

ครบวงจร เพื่อรองรับการจัด

การศึกษาในยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และสงเสริมใหนักศึกษาและ

บุคลากรรูเทาทันและเขาถึง

เทคโนโลยีดิจิทัล

1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ

ระบบสารสนเทศคณะฯ โดยภาพรวม 

มากกวา 4.00

2. รอยละของการซอมบํารุง รักษา

ครุภัณฑดานเทคโนโลยีดิจิทัลมากกวา 

รอยละ 80

3. รอยละของครุภัณฑคอมพิวเตอรที่

ไดรับการจัดสรรตามแผนความตองการ

ครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศในแต

ละป มากกวารอยละ 80
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ยุทธศาสตรที่ 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

6.1 มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู 

 บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู

1. คาคะแนนฉลี่ยของความพึง

พอใจตอสภาพแวดลอมการ

ทํางาน

4

คะแนน

6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคาร ให

สวยงาม นาอยูเพื่อเหมาะแกการ

เรียนรู

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

(1) การดูแลทรัพยากรสํานักงาน

(2)  การจัดหาวัสดุสํานักงาน เพื่อ

บริหารจัดการองคกร

2. รอยละของฝายงานในการใช

งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-doc)

80

3. จํานวนฝายงานที่ใชการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส

2 งาน

4. คาไฟฟาลดลงจากเดิมเมื่อ

เทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกัน

กับปที่แลว

ลดลง 6.2.2 สรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ

การประหยัดพลังงาน

ใหแกบุคลากร และนักศึกษา

การสงเสริมการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษและดูแล

สิ่งแวดลอมและการประหยัด

พลังงาน

ใหแกบุคลากร และนักศึกษา

(1) นโยบาย มาตรการ การประหยัด

พลังงานของมหาวิทยาลัยและคณะฯ

รองคณบดีฝายบริหาร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการพัสดุ6.2  มีระบบสนับสนุนการ

ทํางาน เพื่อลดการใชทรัพยากร

6.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการทํางาน 

การสงเสริมสนับสนุนใหนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

(1) นําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(e-doc) มาใชในการปฏิบัติงาน

(2)  นําระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส (เชน e-meeting /

การประชุมออนไลน/หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ) มาใชในการ

ปฏิบัติงาน

1. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน 

ครบถวนตามความตองการ และมี

ประสิทธิภาพ

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ มากกวา 3.51 

คะแนน

3. ผลประเมินความพึงพอใจตอ

สวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 

(ดานสภาพแวดลอมการทํางาน) 

เฉลี่ยมากกวา 3.51 คะแนน
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ยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังให

เหมาะสมกับภารกิจขององคกร

ทบทวนอัตรากําลังให

สอดคลองกับภารกิจ/บริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป

(1) วิเคราะห และทบทวนอัตรากําลัง

ใหสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน

7.1.2 พัฒนาระบบการสรรหา 

บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม 

เพื่อใหไดบุคลากรที่มีสมรรถนะ

สูงสอดคลองกับการพัฒนา

องคกร

พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 

และรักษาบุคลากรใหม เพื่อให

ไดบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

สอดคลองกับการพัฒนาองคกร

(2) สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ดวยการสรางแรงจูงใจ

(3) อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม 

โดยมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อถายทอดและ

สอนงาน

2. รอยละของอาจารยประจําที่

มีตําแหนงทางวิชาการตอ

จํานวนอาจารยทั้งหมด (ผศ. 

รศ. ศ.)

20

3. รอยละของอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับ

สมรรถนะที่สูงขึ้นตอจํานวน

บุคลากรทั้งหมด

40

7.1 มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ

โครงสรางองคกร

1. รอยละของอัตรากําลังที่

เปนไปตามกรอบอัตรากําลัง

ตามเกณฑที่กําหนด

80  - รองคณบดีฝายบริหาร

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

7.2 บุคลากรทุกระดับมี

สมรรถนะสูงและมีทักษะและ

องคความรูที่สงเสริม

ความสําเร็จตามวิสัยทัศนของ

คณะพยาบาลศาสตร

7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ

ใหมีสมรรถนะสูงและเปนไป

ตามเกณฑสมรรถนะที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

และ พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

(1) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการ พัฒนาตนเองตามความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อความ

เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

(2) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาเอก)

(3) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น 

(4) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ พัฒนาตนเองเพื่อ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

(5)  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความ

พรอม และมีความกาวหนาในสายงาน

1. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ คิดเปนรอยละ 100

2. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ ดานวิชาการและดาน

วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก ไม

นอยกวาคนละ 40 ชั่วโมง/ป

การศึกษา

3. บุคลากรสายวิชาการเขารวมการ

อบรม หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 

สาขาศาสตร และศิลปะการสอน

ทางการพยาบาล อยางนอย 1 คน

4. มีจํานวนผูศึกษาตอ ระดับ

ปริญญาเอก 1 คน

5. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม

 อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ รอย

ละ 100 โดยคิดเปน 10 ชม./ป

การศึกษา/คน 

6. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

นําประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่

รับผิดชอบ เพื่อเกิดการพัฒนางาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. บุคลากรมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกรอบเสนทางความกาวหนา

ในตําแหนง
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เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

4. รอยละความผูกพันของ

บุคลากรตอคณะฯ

72 7.3.1 ปลูกฝงคานิยมองคกรให

ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ เพื่อ

สรางการมีสวนรวมและอยู

รวมกันอยางมีความสุข

7.3.2 สงเสริมใหบุคลากรมี

ความสุขในการปฏิบัติงาน และ

มีความผูกพันตอองคกร

7.3.3 สงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพบุคลากร

1. โครงการสรางสุของคกร

2. การสรางเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพบุคลากร

(1) สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมสราง

ความรัก ความสามัคคี และมีความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร เชน

 สัมมนาบุคลากร กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ และ

กิจกรรมสันทนาการสรางเสริมความสุข

(2) สงเสริมสนับสนุนกิจ

กรรมการบริหารงานและสวัสดิการ

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน

สุขภาพ

8. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขา

รวมกิจกรรม รอยละ 80

9. บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน

ระดับที่มากกวา3.51

10. จํานวนผูเขารับรางวัล  ยกยอง

เชิดชูเกียรติ 2 คน

5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับยก

ยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่

สรางชื่อเสียง 

ใหกับคณะหรือมหาวิทยาลัย

5 (4) ยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่

สรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ หรือ

มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก

7.3 บุคลากรมีคานิยม มี

ความสุข และมีความผูกพันตอ

องคกร

 - รองคณบดีฝายบริหาร

 - เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป
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ยุทธศาสตรที่ 8 : คณะพยาบาลศาสตรมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ  

(ใชรายงานทางการเงิน)

สูงกวา 8.1.1 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทางดานการเงินและ

งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

 -  คาใชจายในการจางบุคลากร

 -  กิจกรรมภาพรวมองคกร

หมายเหตุ รายไดจาก

งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ 

ทุกแหลงเงิน (รายไดจาก

โครงการหารายได)

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

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

(Emergency Nurse Practitioner)  

 รุน 1

 - โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย

กรณี กลุมโรคเรื้อรัง (NCM)

 - โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก

 - โครงการประชุมวิชาการเนื่องใน

โอกาส ครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะ

พยาบาลศาสตร

8.1 คณะมีเสถียรภาพทาง

การเงินที่เพียงพอตอการ

ดําเนินงานเพื่อการจัดการศึกษา

สูความยั่งยืน

1. รองคณบดีฝายบริหาร

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการที่ดี และมี

ประสิทธิภาพ

2. การรายงานผลการตรวจสอบ

บัญชี อยางนอยปงบประมาณละ 1

 ครั้ง

3. การรายงานทางการเงินทุกไตร

มาส



แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 27 

ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

9.1 เปนคณะที่มีการ

บริหารจัดการที่เปนเลิศ

1.  คะแนนการประเมิน  

EdPEx  เพิ่มขึ้น       

150 9.1.1 บริหารจัดการองคกรสู

ความเปนเลิศดวยการใชเกณฑ

คุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือใน

การดําเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

ฯ และการดําเนินงานตามเกณฑ  

EdPEx

1. ระดับความความเขาใจระบบการ

ประกันคุณภาพตามเกณฑ EdPEx 

เพิ่มขึ้น

2. ผลการประเมินฯ บรรลุเปาหมายที่

ไดกําหนดไว

 2.  ผลการเทียบกับคูแขง 9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุก

กระบวนการงานมีการทํางานที่

ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ

โปรงใส

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

 - จัดทําแผนปองกันการทุจริตและ

ผลประโยชนทับซอน และดําเนิน

กิจกรรมตามแผน

 - ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

ใหรองรับตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความโปรงใส

3. ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร ที่สงเสริม

ความสําเร็จของวิสัยทัศน และ

บูรณาการทั่วทั้งองคกร และ

ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อ

สภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง

 - ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร

ของคณะ

 - ประเมินและวิเคราะหผลการ

ดําเนินงาน 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติงานประจําป  รวมกับ 

การเงิน พัสดุ

4. การดําเนินงานของแผนครบถวน 

ทุกไตรมาส

5. แผนปฏิบัติการประจําปสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความ

เสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน

วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

กํากับติดตามผลการดําเนินงาน

 - รองคณบดีฝายบริหาร

- นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน

 - คณบดี

 - ผูชวยคณบดีฝายแผนและ

ประกันฯ

 - นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน
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เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยอย ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

(Strategic Goal) (Lagging KPIs) 2563 Strategy แผนปฏิบัติการ 2563

9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการ

ขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู

 - กิจกรรมการพัฒนาองคกรการ

เรียนรู (KM)

 - เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนา Facilitator กับ

มหาวิทยาลัย

 - เขารวม โครงการสนับสนุน

เครือขายการจัดการความรูภายนอก

องคกร (Mini-UKM)  รวมกับ

มหาวิทยาลัย

6. มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม

สนับสนุนการดําเนินการจัดการ

ความรูครบทุกกระบวนการ

9.2 สรางภาพลักษณใหมที่

ดีและยกระดับการสื่อสาร

องคกรที่มีประสิทธิภาพ

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) 



 
 

โครงการและงบประมาณ แผนปฏิบัติการ 

คณะพยาบาลศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน

ผลิตเพิ่ม 63             3,850,260 02080000-3 020800000001

 425,000               01010009 010100090005

2
โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู
ผลิตเพิ่ม 63 635,700               02080000-3 020800000001

3
โครงการใหคําปรึกษา 

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

ึ

ผลิตเพิ่ม 63 280,050               02080000-3 020800000001

4 โครงการพัฒนานักศึกษา ผลิตเพิ่ม 63 198,815               02080000-3 020800000001

5 โครงการสโมสรนักศึกษา ผลิตเพิ่ม 63 434,375               02080000-3 020800000001

6 โครงการวิเทศสัมพันธ ผลิตเพิ่ม 63 222,580               02080000-3 020800000001 รองคณบดีฝายวิจัยฯ

 677,100               05010002 050100020166
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

แววมณี


สสส.

3,359,700            05010002 050100020323 ผศ.ดร.สุรีย

 83,000                06010002 060100020869 อ.จารุวรรณ

ผลิตเพิ่ม 63 70,000                02080000-3 020800000001 รองคณบดีฝายวิจัยฯ

                100,000 07010002 70100020510 ผศ.สาวิตรี

ผลิตเพิ่ม 63 40,200                02080000-3 020800000001

 35,300                07010002 070100020190

10
พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา
 99,400                01000012 010000120017 ผูชวยคณบดีฝายแผนฯ

 12,830,400           01000003 010000030168

ผลิตเพิ่ม 63 1,184,020            02080000-3 020800000001

ผลิตเพิ่ม 62 8,983,237.79 02080000-31 020800000001

โครงการสงเสริมงานวิจัยและ

งานสรางสรรค

รองคณบดีฝายวิชาการ

9

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

8

รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรมผลิตบัณฑิตฯ

รองคณบดีฝายวิจัยฯ

ผูรับผิดชอบวิจัย

โครงการบริการวิชาการ

ทํานุบํารุงฯ

โครงการและงบประมาณแยกตามพันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ที่ โครงการ

พันธกิจ
บริหารงานองคกร

7

บริการวิชาการ

1

งบประมาณ

โครงการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตร

รองคณบดีฝายบริหาร11
โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร
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รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน

12 โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล  119,000 01000003 010000030168 รองคณบดีฝายบริหาร

 740,000 01010052 010100520008

ผลิตเพิ่ม 63 420,000 02080000-3 020800000001

14
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ
 75,200 01000006 010000060002

15
โครงการสรางสุของคกร คณะ

พยาบาลศาสตร
 242,000 01000003 010000030230

16
โครงการเสริมสรางสวัสดิการและ

สวัสดิภาพของบุคลากร
 24,000 01000003 010000030186

โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป
 3,980,000 06010004 60100040044 รองคณบดีฝายวิชาการ

โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผูปวยผาตัด
 1,260,000 06010004 60100040065

อ.ดร.สมจิตต

อ.ดร.สมปอง

โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ

ฉุกเฉิน (Emergency Nurse 

Practitioner)   รุน 1

 2,600,000 06010004 060100040071 อ.นิชนันท

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการพยาบาลผูจัดการ

รายกรณี กลุมโรคเรื้อรัง (NCM)
 1,568,000 06010004 060100040072 อ.สุฬดี

โครงการหารายได เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะ

พยาบาลศาสตร ม.อุบลฯ
 1,150,000 01000003 010000030314 อ.ดร.สมปอง

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

จากแหลงทุนภายนอก
 65,000 04010002 0401000200021

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา

รองคณบดีฝายบริหาร

ผลิตบัณฑิตฯ วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงฯ

โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ
13

รหัสโครงการยอย รหัสกิจกรรมที่ โครงการ

พันธกิจ
บริหารงานองคกร
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สรุปรวมงบประมาณ ป 2563

8,983,237.79            

7,336,000                

83,000.00                

100,000.00              

15,267,400.00          

13,982,700.00          

  รวมงบประมาณทั้งหมด 45,752,337.79

แหลงเงินงบประมาณ จํานวนเงิน

 เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2563

13,982,700.00                 

7,336,000.00                   

 เงินงบประมาณแผนดิน (โครงการบริการวิชาการ มหาลัยฯ)

เงินรายได (จากการหารายได)

 เงินรายได (จากคาธรรมเนียมการศึกษา)

 เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2562

15,267,400.00                 

8,983,237.79                   

 เงินงบประมาณแผนดิน (โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาลัยฯ) 100,000.00                     

83,000.00                       



 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณจําแนกตามพันธกิจ 
คําอธิบายความสอดคลอง 

- ยุทธศาสตร : อางอิงจากแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) 
- กลยุทธ  : อางอิงจากแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) 
- TQF : มาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 ไดแก 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

- อัตลักษณมหาวิทยาลัย : สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 
- สภาฯ : เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2562 (8 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้) 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1 1.1.1 9  คาตอบแทน 20,000

1.2 1.2.1 10 63 งบเงินอุดหนุน 400,500

1.3 1.3.1 รวม 420,500 100,000 100,000 110,250 110,250

13  คาตอบแทน 405,000

14 63 งบเงินอุดหนุน 2,827,000

รวม 3,232,000 808,000 808,000 808,000 808,000

1.3 การพัฒนาหนังสือ

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน และ

เอกสารคําสอน

21

23 63 งบเงินอุดหนุน 22,500 12,500 10,000

มีการพัฒนาหนังสือ ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน

 อยางนอย 2 เรื่อง
อ.สุพัตรา

1.4 การพัฒนาและ

สนับสนุนสื่อการเรียนรู

21

23 63 งบเงินอุดหนุน 35,300 20,000 15,300
มีการผลิตการผลิตสื่อการเรียนรูใน

รายวิชา อยางนอย 2 เรื่อง/หัวขอ
อ.สุพัตรา

1.5 การประเมินทักษะ

ปฏิบัติทางพยาบาลราย

ชั้นปโดยวิธี OSCE
9 63 งบเงินอุดหนุน 84,000 84,000

    ชั้นปที่ 2 10 10,000

    ชั้นปที่ 3 37,000

    ชั้นปที่ 4 37,000

1.6 การพัฒนาศักยภาพ

อาจารยพี่เลี้ยง

1

7

1.1

7.2

1.1.1

7.2.1

7

63 งบเงินอุดหนุน 115,300 65,300 50,000
คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวม

กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

อ.อุไรวรรณ

อ.เกษร

1.7 การพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1 1.1 1.1.1 9

63 งบเงินอุดหนุน 20,000 10,000 10,000
มีดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.สมปอง

1.8 การจัดการความรู

ดานวิชาการ

1

9

1.1

9.1

1.1.1

9.1.5

7

9
63 งบเงินอุดหนุน 28,660 10,000 18,660

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวม

กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

อ.ไพลิน

ความสอดคลอง

1. รอยละของจํานวนผูเขารวม

โครงการ รอยละ 90

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวม

กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

รองคณบดีฝาย

วิชาการ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดความสําเร็จงบประมาณ
แหลงงบประมาณ

กิจกรรม หมวดรายจาย

1.1 การจัดการเรียนการ

สอนภาคทฤษฎี

1.2 การจัดการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ

1. รอยละของจํานวนรายวิชาดานความ

พึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มากกวา 4.30 (รอยละ 100)

2. รอยละของจํานวนอาจารยที่มีผล

ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ตอการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

มากกวา 4.00

ป 2 = ผศ.อมรรัตน / 

อ.เพ็ญพักตร

ป 3 = อ.อุไรวรรณ / 

อ.ยมนา / อ.สุพัตรา

ป 4 = อ.เกสร / 

ดร.เพชรตะวัน / 

อ.จารุวรรณ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1.9 การพัฒนาผูเรียนราย

ชั้นป

1 1.1 1.1.1 9
63 งบเงินอุดหนุน 114,000 49,800 64,200

     1.9.1 การพัฒนาการ

เรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1 1.2 1.2.1 10

49,800 อ.เกษร

     1.9.2 การพัฒนาการ

เรียนรูศัพทเทคนิคทางการ

พยาบาล

1 1.3 1.3.1 11

39,800 อ.ยมนา/อ.ณัฐสุดา

     1.9.3 การพัฒนาทักษะ

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวัน (english 

club)

1,000 อ.เพ็ญพักตร

     1.9.4 การพัฒนาการ

เรียนรูการใชภาษาอังกฤษใน

ใหบริการสุขภาพ
23,400 อ.เกษร

1.10 การเตรียมความ

พรอมของอาจารยในการ

นิเทศรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาล

1

7

1.1

7.2

1.1.1

7.2.1

7

63 งบเงินอุดหนุน 35,500 25,500 10,000

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

ผูรับผิดชอบรายวิชา

ปฏิบัติ

1.11 การพัฒนาความ

เชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติการพยาบาลของ

อาจารย

63 งบเงินอุดหนุน 167,500 100,000 67,500

อาจารยไดรับการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญในปฏิบัติการพยาบาล อยาง

นอย 80 ชั่วโมงตอป รอยละ 95 ขึ้นไป อ.เกษร

4,275,260 908,000 1,003,300 1,302,910 1,061,050

ผลิตเพิ่ม 3,850,260

รายได 425,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

1.นักศึกษาป 1-4 ไดรับการพัฒนาการ

เรียนรูรายชั้นป รอยละ 90 ขึ้นไป

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร (ตอ)
แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

กิจกรรม
ความสอดคลอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

2.1 การพัฒนา

หองปฏิบัติการทางการ

พยาบาล

1 1.1

1.2

1.1.1

1.2.1

21

22 63 งบเงินอุดหนุน 114,000 1,000 36,000 68,000 9,000

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ

หองปฏิบัติการพยาบาล  4.10 ขึ้นไป
คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

พยาบาล

2.2 การพัฒนางาน

หองสมุด

21

23 63 งบเงินอุดหนุน 213,000 200,000 13,000
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ

หองสมุด  4.2 ขึ้นไป

อ.อุไรวรรณ

นางสาวปยะนุช บุญ

ไพโรจน

2.3 การประชุมพัฒนา

งานบริหารหลักสูตร

1 1.1 1.1.1 9

63 งบเงินอุดหนุน 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวม

ประชุมในแตละครั้ง อยางนอยรอยละ

 80 

นว.ไวพจน

2.4 การพัฒนาความรูสู

การสอบใบประกอบวิชาชีพ

1 1.1

1.3

1.1.1

1.3.1

10

11

15
63 งบเงินอุดหนุน 64,900 64,900

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 4.30 ขึ้นไป
อ.เกษร

2.5 การพัฒนาสมรรถนะ

ดานการวิจัยและนวัตกรรม

1 1.1

1.2

1.3

1.1.1

1.2.1

1.3.1

10

11 63 งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป
อ.สุดารักษ

2.6 กิจกรรมฝกซอมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปการศึกษา 2561

1 1.3 1.3.1 10

63 งบเงินอุดหนุน 39,800 39,800

1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม รอย

ละ 95                        

2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตที่

เขารวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

อ.ณัฐสุดา 

นว. ไวพจน

 2.7 กิจกรรมคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาตอคณะ

พยาบาลศาสตร

1 1.1 1.1.2  รอยละของการรับเขานักศึกษา เมื่อเทียบ

กับแผน รอยละ 100
นว.ไวพจน

2.8 การพัฒนางาน

หองเรียน

1 1.1

1.2

1.1.1

1.2.1

21
63 งบเงินอุดหนุน 95,000 95,000

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มากกวา  4.30 ขึ้นไป
นว.ไวพจน

635,700 43,050 138,250 430,150 24,250

12

9

ใชเงินรายได

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสอดคลอง

หมวดรายจาย งบประมาณกิจกรรม

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู                                                                                                                                                          

แหลงงบประมาณ
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3. โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา                                                                                                                                               
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3.1 ทุนการศึกษา 1 1.3 1.3.1 10 4 63 งบเงินอุดหนุน 8,750 3,000      4,000     1,750     

      3.1.1 ทุนการศึกษา

 คณะพยาบาลศาสตร

  ึ

1.3.2 11 5 63 งบเงินอุดหนุน 166,000 166,000   

      3.1.2 ทุนสนับสนุน

จากแหลงทุนภายนอก 

(กิจกรรมหารายได)
12  งบเงินอุดหนุน 65,000 65,000    

3.2 การแนะแนว และให

คําปรึกษา 63 งบเงินอุดหนุน 35,400 1,100      34,300    

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพของการจัดบริการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาใน

ระดับมากขึ้น (> 3.75 จากคะแนนเต็ม

 5)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

งานพัฒนา

นักศึกษา

3.3 ชมรมศิษยเกา 63 งบเงินอุดหนุน 8,600 8,600     

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของเครือขาย

ศิษยเกาในดานการใหขอมูลและ

ความรูที่เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพในระดับมากขึ้น (> 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม

งานพัฒนา

นักศึกษา

3.4 สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพ
63 งบเงินอุดหนุน 61,300 6,000      20,000    20,000    15,300    

เชิงคุณภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอคุณภาพการจัดพื้นที่เพื่อให

นักศึกษาทํากิจกรรมและแสดงออก

อยางสรางสรรคในระดับมากขึ้น (> 

3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพของการจัดบริการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา ใน

ระดับมากขึ้นไป

เชิงเวลา 

 ้

สิรินุช

345,050    173,100 23,000 131,900 17,050รวมงบประมาณทั้งโครงการ

งานพัฒนา

นักศึกษา

ความสอดคลอง
กิจกรรม

หมวด

รายจาย
งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอคุณภาพของการจัดบริการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาใน

ระดับมากขึ้น (> 3.75 จากคะแนนเต็ม

 5)

เชิงเวลา 

- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม



 4. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

4.1 พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม

1 1.3 1.3.1

1.3.2

10

11

12

1

3

4

63 งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000

เชิงปริมาณ    

   - รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมรอยละ 

80 เชิงคุณภาพ 

1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับพัฒนา

สมรรถนะรายชั้นป (> 3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอ

ประโยชนที่ไดรับในการเขารวมโครงการ (> 3.75 

จากคะแนนเต็ม 5)

งานพัฒนา

นักศึกษา

4.2 ปฐมนิเทศและ

เตรียมความพรอม

นักศึกษาใหม

2

3

4

5
63 งบเงินอุดหนุน 14,780 14,780

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมรอยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพของ

การจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและการ

ใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะมากกวารอยละ 80     

3. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย (> 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5)

งานพัฒนา

นักศึกษา

4.3 พิธีมอบหมวกและ

รับดวงประทีป

1

4

5

63 งบเงินอุดหนุน 42,870 42,870

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

(> 3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอ

ประโยชนที่ไดรับในการเขารวมโครงการ (> 3.75 

จากคะแนนเต็ม 5)

3. ระดับคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคของ

ผูเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ย (> 3.75 จากคะแนน

เต็ม 5)

4. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 

อ.ณัฐนันท

อ.อรทัย

อ.กานตรินทร

4.4 ปจฉิมนิเทศและ

มอบเข็มสถาบัน

1

2

3

4

5

6
63 งบเงินอุดหนุน 111,165 111,165

เชิงปริมาณ    

- นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 80

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม (> 3.75

 จากคะแนนเต็ม 5)

- ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร

ชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับความพรอมในการทํางานและ

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเกิดความรักใน

สถาบัน คาเฉลี่ย (> 3.75 จากคะแนนเต็ม 5)

งานพัฒนา

นักศึกษา

198,815 -        -       198,815 -       

0

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดความสําเร็จกิจกรรม

ความสอดคลอง
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 5. โครงการสโมสรนักศึกษา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

5.1 พี่รักนอง 1 1.3 1.3.1 10 1

63 งบเงินอุดหนุน 26,785 26,785

5.2 ไหวครู 1.3.2 11 2
63 งบเงินอุดหนุน 8,700 8,700

5.3 กีฬาfreshy 12 3
63 งบเงินอุดหนุน 88,400 88,400    

อ.สุดารักษ

5.4 แสดงความยินดีพี่

บัณฑิต

4
63 งบเงินอุดหนุน 25,040 25,040    

อ.นิชนันท

5.5 กีฬา Health 

Science ครั้งที่ 14 5 63 งบเงินอุดหนุน 52,130 52,130     

อ.ยมนา

อ.เพ็ญพักตร

อ.เบญจมาภรณ

5.6 ตนกลานักกิจกรรม

งานเกษตรอีสานใต 6 63 งบเงินอุดหนุน 8,430 8,430       
อ.อุไรวรรณ

อ.ณัฐนันท

5.7 สรางสรรคประเพณี

 สามัคคีกันเกรา นอง

อายเตาเอาบุญผะเหวต
63 งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000     อ.ยมนา

5.8 กิจกรรมเลือกตั้ง

นายกสโมสรนักศึกษา 

และการประกันคุณภาพ

การศึกษา

63 งบเงินอุดหนุน 2,820 2,820       อ.สุดารักษ

5.9 กิจกรรมคาย

พยาบาลอาสารวมใจ

สงเสริมสุขภาพชุมชน 

ครั้งที่ 6

63 งบเงินอุดหนุน 63,660 63,660    อ.ไพลิน

5.10 กิจกรรม อําลาพี่ป

 4 จบการศึกษา 63 งบเงินอุดหนุน 13,450 13,450     

ตัวชี้วัดความสําเร็จกิจกรรม
อาจารยที่

ปรึกษากิจกรรม

ความสอดคลอง

เชิงปริมาณ 

- กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการมากกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม (> 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5)

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอประโยชนที่

ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมฯ

เฉลี่ย (> 3.75 จากคะแนนเต็ม 

5) 

 - ระดับการบรรลุวัตถุประสงค

ของกิจกรรมฯเฉลี่ย (> 3.75 

จากคะแนนเต็ม 5) 

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ
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 5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

5.11 กิจกรรมสาน

สัมพันธสูงานสรางสรรค

สโมสรนักศึกษา

1 1.3 1.3.1 10

63 งบเงินอุดหนุน 95,260 95,260 อ.ณัฐสุดา

5.12 ติวเพื่อนอง 1.3.2 11

63 งบเงินอุดหนุน 5,500 5,500 อ.อังศวีร

5.13 ลอยกระทง 12

63 งบเงินอุดหนุน 7,100 7,100      อ.สุดารักษ

5.14 ประกวด  Freshy 

Boy&Girl 63 งบเงินอุดหนุน 17,100 17,100    สิรินุช

434,375 201,300 86,060 111,530 35,485

8

8

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

เชิงปริมาณ 

- กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการมากกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม มากกวา 3.51

 จาก 5 คะแนนหรือมากกวา

รอยละ 80

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอประโยชนที่

ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมฯ 

มากกวารอยละ 80 

 - ระดับการบรรลุวัตถุประสงค

ของกิจกรรมฯเฉลี่ย (> 3.75 

จากคะแนนเต็ม 5)

กิจกรรม

1

2

3

4

5

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
อาจารยที่

ปรึกษากิจกรรม

ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ
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 6. โครงการวิเทศสัมพันธ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

6.1 รับนักศึกษา

แลกเปลี่ยน

1 1.1 1.1.1

1.1.3

1.1.4

3

4

5

6

10

11

63 งบเงินอุดหนุน 56,300 56,300

เชิงคุณภาพ                              

1.กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ

และวิชาชีพ อยางนอย 1 เรื่อง  

3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 

อยางนอย 1 เรื่อง

อ.สุนันทา

6.2 English Clinic 

เพื่อการสอบประเมิน

ความรูดาน

ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษา

1.3 1.3.1

63 งบเงินอุดหนุน 17,480 17,480

เชิงปริมาณ  

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมรอยละ 

80

เชิงคุณภาพ                               

1.กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป       

2. กลุมเปาหมายมีคะแนนสอบประเมิน

ความรูดานภาษาอังกฤษ (CEFR ) ระดับ 

B1 มากกวารอยละ 20

อ.สิริทรัพย

6.3 สงนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในตางประเทศ

63 งบเงินอุดหนุน 148,800 148,800

เชิงคุณภาพ                              

1.กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ

และวิชาชีพ อยางนอย 2 เรื่อง  

3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 

อยางนอย 1 เรื่อง

อ.เพ็ญพักตร

222,580 - 73,780 - 148,800

2

2

ผูรับผิดชอบงบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

กิจกรรม
แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย
ความสอดคลอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

2 2.1 2.1.1 17 คาตอบแทน 7,200

2.1.2 คาใชสอย 15,100

2.1.3 คาวัสดุ 1,000

 รวม 23,300 23,300   

2 2.3 2.3.1 17 คาตอบแทน 80,000

คาใชสอย 145,000

 รวม 225,000 98,000 127,000

2 2.2 2.2.1 17 คาตอบแทน 6,000

2.2.2 คาใชสอย 400,000

 รวม 406,000 200,000 206,000

17 คาใชสอย 1,900

คาวัสดุ 1,500

 รวม 3,400 2,000 800 600

2 2.3 2.3.2 17 คาตอบแทน 5,400

คาใชสอย 13,500

คาวัสดุ 500

 รวม 19,400 6,465      6,465      6,470     

677,100 98,000    208,465  340,265   30,370   

1. มีผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรใน

การประชุมระดับชาติ 5เรื่อง    

2.มีผลงานไดรับการเผยแพรในที่

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน

ประเทศ 2 เรื่อง

3. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติ 10 เรื่อง

4. มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ 

2 เรื่อง

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

7.5 การจัดทํา

วารสารวิชาการและ

วิจัย คณะพยาบาล

ศาสตร

1.กลุมเปาหมายเขารวมโครงการเพื่อ

พัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทํา

วารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI  รอยละ 80 

2. แนวปฏิบัติคูมือในการจัดทําวารสาร

เพื่อเขาสูฐาน TCI จํานวน 1 เลม

3. ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ

ตอโครงการ ในระดับ 3.51 ขึ้นไป จาก

คะแนนเต็ม 5

 7. โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค

ระบบขอมูลสารสนเทสดานการวิจัย

ที่เปนปจุบัน

7.2 สนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค

7.3 จัดสรรทุนวิจัย ทุนวิจัยไดรับการจัดสรรอยางนอย

รอยละ 80    และการดําเนินงาน

วิจัยแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด

รอยละ80

7.4 พัฒนาฐานขอมูล

วิจัย

7.1 พัฒนาสมรรถนะ

ดานการวิจัยและงาน

สรางสรรค

1.บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ดานงานวิจัย และการเขียนบทความ

วิจัย และวิชาการเพื่อการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติรอยละ 80      

2.ไดแนวทางพัฒนางานวิจัย/งาน

สรางสรรอยางนอย 2เรื่อง

ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ
งบประมาณกิจกรรม

ผศ.อมรรัตน

และคณะ

คกก.บริหาร

งานวิจัย

คกก.บริหาร

งานวิจัย

รองคณบดีฝาย

วิจัย

หมวด

รายจาย

ผศ.อมรรัตน

และคณะ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

2 2.2 2.2.1 17 เงินอุดหนุน

ทั่วไป-

คาใชจาย

อุดหนุน

3,359,700


สสส.

รวม 3,359,700 839,925 839,925 839,925 839,925

3,359,700 839,925   839,925  839,925   839,925  

4,036,800

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

 7. โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ) 

กิจกรรม

7.5 โครงการวิจัย : 

โครงการการพัฒนา

พื้นที่ครอบครัวอบอุน

ตนแบบที่เชื่อมโยง

และบูรณาการกับ

ระบบและกลไกการ

ดูแลระดับพื้นที่

1.งานวิจัยเสร็จตามเวลาที่

กําหนด  

2.ผลงานไดรับการเผยแพระดับ

ชาติ(TCI1)

ผศ.ดร.สุรีย

งบประมาณ
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

8.1 โครงการบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

3 3.1 3.1.1 2

3

4

5

6

9

11

18

ในแตละสาขา 63 งบเงิน

อุดหนุน

70,000 40,000 30,000 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 

85 ของกลุมเปาหมาย 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95

3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 95

4. ผูเขารวมโครงการมีระดับความรูที่

เพิ่มขึ้นหลังจากรวมโครงการ มากกวา

หรือเทากับ 1

รองคณบดี

ฝายวิจัยฯ 

และคณะ

8.2 การใหความรู

ดานอนามันเจริญ

พันธุและปองกันการ

ตั้งครรภที่ไมพึง

ประสงค ในนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ป

ที่ 3

วิจัย : 

สถานการณ

การตั้งครรภไม

พึงประสงคใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

 งบรายจาย

อื่น -

คาใชจาย

อุดหนุน

83,000 2,000 70,000 11,000 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 85 ของกลุมเปาหมาย 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95

3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 95

4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก

รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

อ.จารุวรรณ

8.3 โครงการสงเสริม

สุขภาพผูปวยเรื้อรัง

และกลุมเสี่ยง 

(ภายใตโครงการราก

แกวของมหาวิทยาลัย)

วิชาการ

พยาบาลผูใหญ1

 งบประมาณ

แผนดิน (จาก

โครงการ

บริการ

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย)

91,640 50,000 41,640 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ

 85 ของกลุมเปาหมาย 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ย 4.0

3. ผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมเสี่ยง

ไดรับการสงเสริมสุขภาพรอยละ 80

4. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช

ประโยชนรอยละ 85

5. นักศึกษามีทักษะการดูแลผูปวย

เรื้อรังละกลุมเสี่ยง รอยละ 80  

6. ไดคูมือการสงเสริมสุขภาพ

สําหรับผูปวยเรื้อรัง 1 เลม

อ.สุนันทา

244,640 2,000 120,000 92,640 30,000รวมงบประมาณทั้งโครงการ

8. โครงการบริการวิชาการ
หมวด

รายจาย

งบประมา

ณ
กิจกรรม

ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ
การบูรณาการ
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4 4.1 4.1.1

4.1.2

4 11

19
คาใชสอย 29,050

คาวัสดุ 6,250

 รวม 35,300 35,300

9.2 วันพยาบาล

แหงชาติ

กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

63
งบเงิน

อุดหนุน
27,200 27,200

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม มากกวา 3.51 

2. ระดับการรับรูและตระหนักถึง

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนี 

เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ระดับ

3. การบรรลุประสงคของโคงการ 

มากกวา 3.51

4. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 80

อ.สิริทรัพย

อ.ณัฐสุดา

9.3 วันพยาบาลสากล กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

63
งบเงิน

อุดหนุน
13,000 13,000

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอประโยชนที่

ไดรับในการเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

3. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 80

อ.อังศวีร

นางสาวมะลิ

วัลย เผิ่งจันดา 

(สํานักงาน

เลขานุการ

คณะพยาบาล

ศาสตร)

กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา

9.1 วันสถาปนา

คณะพยาบาลศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. ความพึงพอใจเฉลี่ยระดับที่

มากกวา 4.16 (จากคะแนนเต็ม 5)

2. ความพึงพอใจตอประโยชนของ

กิจกรรมในการอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

คะแนนเฉลี่ย 4.00

3. คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตาม

วัตถุประสงค มากกวา 3.51 (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

4. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 80

5. กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ

แตงกายดวยผาไทย รอยละ 80

 9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม
ความสอดคลอง

การบูรณาการ
แหลงงบประมาณ

งบประมาณ
หมวด

รายจาย
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4 4.1 4.1.1 19
คาใชสอย 4,000 อ.เพ็ญพักตร

7 7.3 7.3.1 คาวัสดุ 4,000 อ.ณัฐสุดา

 รวม 8,000 8,000 มะลิวัลย

9.5 การศึกษาพัฒนา

ฐานขอมูลอาหาร

พื้นเมืองที่มี

สรรพคุณตอสุขภาพ

 ตามวิถีภูมิปญญา

ทองถิ่น ของจังหวัด

อุบลราชธานี

4 4.1 4.1.1

4.1.2

19 การวิจัย



งบรายจาย

อื่น -

คาใชจาย

อุดหนุน

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและ

ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตามเปาหมาย

โครงการ มากกวารอยละ 80 

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการในภาพรวม มากกวา รอยละ 

80

3. ไดพัฒนาโจทยวิจัย 1 เรื่อง

4. ไดฐานขอมูลอาหารพื้นเมืองที่มี

สรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญา

ทองถิ่นของ จ.อุบลฯ ในรูปแบบซอฟท

ไฟล 1 เรื่อง

ผศ.สาวิตรี

183,500 52,200 60,300 38,000 25,000

1

1

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

 9.4 สืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม

ไทย "วันสงกรานต"

1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา

รอยละ 80

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไม

ต่ํากวา 3.51

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

 9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ)

กิจกรรม
ความสอดคลอง

การบูรณาการ
แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
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คาใชสอย 6,000
อ.ณิชา

นฤมล

คาวัสดุ 300

 รวม 6,300 3,000 3,300

คาตอบแทน 8,400

คาใชสอย 14,200

คาวัสดุ 300

 รวม 22,900 10,000 12,900

คาวัสดุ 300

 รวม 300 300

คาตอบแทน 31,500

คาใชสอย 37,400

คาวัสดุ 1,000

 รวม 69,900 69,900

99,400 - 13,000 - 86,400

10.1 การประชุม

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

10.2 การพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันฯ

 และการดําเนินงาน

ตามเกณฑ  EdPEx

9

10.3 การตรวจ

ประเมินระดับหลักสูตร

10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1 9.1.1

10.4 การตรวจ

ประเมินระดับคณะ

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

1

ผูรับผิดชอบ

มีการประชุมครบองคประชุม 

และสามารถพิจารณาวาระที่

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

ฯ กอนนําเขาคณะกรรมการ

ประจําคณะ

1. บุคลากรเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจตอการ

เขารวมกิจกรรมเฉลี่ยมากกวา 

3.51 คะแนน

3. ระดับความคววามเขาใจใน

ระบบ EdPEx เพิ่มขึ้น

มีกระบวนการดําเนินการของ

หลักสูตร เปนไปตามที่สภาการ

พยาบาลกําหนด

ผลการประเมินฯ บรรลุ

เปาหมายที่ไดกําหนดไว 

มากกวารอยละ 80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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11.1 แผน รายงาน

ประจําปและความเสี่ยง

9 9.1 9.1.3 1

9.1.4 คาตอบแทน 16,800

คาใชสอย 26,900

คาวัสดุ 500

 รวม 44,200 44,200

คาใชสอย 15,000

คาวัสดุ 500

 รวม 15,500 15,500

9 9.1 9.1.5 1 คาตอบแทน 4,200

คาใชสอย 2,400

 รวม 6,600 6,600

11.3 การบริหาร

จัดการทรัพยากร

สํานักงาน

6 6.1 6.1.1 1

6.2 6.2.1 คาใชสอย 40,000 20,000     20,000

9 9.1 9.1.2 คาวัสดุ 12,000 6,000       6,000

 รวม 52,000

 คาวัสดุ 433,000 200,000    233,000

63
งบเงินอุดหนุน

(ครุภัณฑ)
37,000 37,000

รวม 470,000

   11.1.2 การจัดทํา

รายงานประจําป

กิจกรรม

   11.1.1 การจัด

ประชุมจัดทํา/ทบทวน

 แผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนงาน

ที่สอดรับกับนโยบาย

   11.3.2 การจัดหา

วัสดุสํานักงาน

11.2 การพัฒนา

องคกรการเรียนรู (KM)

หมวดรายจาย งบประมาณ

 11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร

ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

   11.3.1 การดูแล

ทรัพยากรสํานักงาน

ผูรับผิดชอบ

อ.ณิชา

นฤมล

อ.สุวภัทร

นฤมล

อ.สุวภัทร

จริยา

สุภาภรณ

1. มีการแจงซอม/ปรับปรุง

อุปกรณที่เกิดการชํารุดทุก

รายการ และมีการซอมแซม

ครบทุกรายการ

2. ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการ มากกวา 

3.51

1. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน 

ครบถวนตามความตองการ และมี

ประสิทธิภาพ

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ มากกวา 3.51

1. การดําเนินงานของแผน

ครบถวน ทุกไตรมาส

2. รูปเลมรายงานประจําป มีการ

เผยแพรรูปเลม

3. แผนปฏิบัติการประจําป

สามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม

สนับสนุนการดําเนินการจัดการ

ความรูครบทุกกระบวนการ
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  11.4 กิจกรรม

คาใชจายในการจาง

9 9.1 9.1.2 1


คาจาง/เงินเดือนสาย

สนับสนุน
2,494,121 623,530   623,530   623,530   623,531   

62
คาจาง/เงินเดือนสาย

วิชาการ
8,983,237.79 -           2,994,412  2,994,412  2,994,413.79    

 คาจางลูกจางชั่วคราว 51,600 12,900    12,900    12,900    12,900    

คาตอบแทน

63
คาตอบแทน

นอกเหนือเงินเดือน
11,760          2,940      2,940      2,940      2,940      



คาตอบแทนเงิน

ประจําตําแหนง 

(ผูบริหาร และ

หัวหนาพัสด)ุ

830,400        207,600   207,600   207,600   207,600   


คาตอบแทนเงิน

ประจําตําแหนง (ทาง

วิชาการ )

1,178,400     294,600   294,600   294,600   294,600   

คาใชสอย


คาประกันสังคม

สมทบสวนของ

นายจาง สายสนับสนุน

120,000        30,000    30,000    30,000    30,000    

63

คาประกันสังคม

สมทบสวนของ

นายจาง สายวิชาการ

300,000        75,000    75,000    75,000    75,000    


คาจางเหมาบริกา

รายบุคคล
672,000        168,000   168,000   168,000   168,000   

63
คาจางเหมาบริกา

รายบุคคล
756,480        189,120   189,120   189,120   189,120   

อ.สุวภัทร

วิไลลักษณ

ยุพา

ผูรับผิดชอบงบประมาณ
แหลงงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการที่ดี และมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรม
ความสอดคลอง

หมวดรายจาย

 11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)
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  11.5 กิจกรรม

ภาพรวมองคกร

6 6.1 6.1.1 1
คาตอบแทน

อ.สุวภัทร

6.2 6.2.1


  คาตอบแทนสาขา

ขาดแคลน
1,824,879     525,000   525,000   525,000   525,000   

วิไลลักษณ

6.2.2


  คาตอบแทนผูตรวจ

สอบบัญชี
30,000          30,000    

ยุพา

8 8.1 8.1.1


 คาปฎิบัติงานนอก

เวลาราชการ
60,000          15,000    15,000    15,000    15,000    

9 9.1 9.1.2


คาตอบแทน

คณะกรรมการประจํา
49,200          12,300    12,300    12,300    12,300    

9.2 9.2.1 คาใชสอย


คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ

ผูบริหาร

300,000        75,000    75,000    75,000    75,000    


คาใชสอย (ภาพรวม

องคกร)
300,800        75,200    75,200    75,200    75,200    

63
คาใชสอย (ภาพรวม

องคกร)
6,780           3,000      2,000      

63 คาบัตรเติมน้ํามัน 72,000          18,000    18,000    18,000    18,000    

คาสาธารณูปโภค

 คาไฟฟา 700,000 175,000   175,000   175,000   175,000   

 คาโทรศัพท 9,600 2,400      2,400      2,400      2,400      

คาสิ่งกอสราง



ใชหนี้มหาวิทยาลัย (คา

สมทบอาคารปฏิบัติการ

รวม คณะพยาบาล

ศาสตร)

3,638,100 3,638,100  

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย

 11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)

ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการที่ดี และมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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2
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9 9.1 9.1.2 1
คาใชสอย 19,400          

อ.สุวภัทร

คาวัสดุ 600              มะลิวัลย

 รวม 20,000 20,000    

22,997,658 5,425,314 12,348,026 8,423,827 8,688,730

ผลิตเพิ่มฯ63 1,184,020

ผลิตเพิ่มฯ62 8,983,237.79

รายได 12,830,400

11.6 บรรยายพิเศษ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณทางการ

พยาบาล

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดความสําเร็จ

 11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณกิจกรรม

ความสอดคลอง
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12. โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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คาตอบแทน 1,800 1,800

คาใชสอย 3,200 3,200

คาวัสดุ 1,000 1,000

 รวม 6,000

คาใชสอย 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

คาวัสดุ 20,000 10,000 10,000

 รวม 28,000

คาครุภัณฑ 85,000 85,000

 รวม 85,000

119,000 2,000 97,000 8,000 12,000

รองคณบดี

ฝายบริหาร

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

รอยละของการซอมบํารุง

ครุภัณฑดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลมากกวา 80

ผูรับผิดชอบ

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รอยละของครุภัณฑ

คอมพิวเตอรที่ไดรับการ

จัดสรรตามแผนความ

ตองการครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช

งบประมาณเงินรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563  มากกวารอยละ 80

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

12.3 การจัดซื้อสรรหา

ครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

12.2 การบํารุงรักษา

ครุภัณฑดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

12.1 การจัดอบรมการ

ใชงานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล

1. รอยละของผูเขารวม

อบรมมากกวา 80

2. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมอบรม ตอการจัด

อบรม  อยูในเกณฑระดับดี 

(คาเฉลี่ย 3.51)
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 13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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  13.1 พัฒนาอาจารยตาม

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

(IDP)

7 7.2 7.2.1 1

7

63
งบเงิน

อุดหนุน
420,000 210,000 210,000

1. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ คิดเปนรอยละ 100

2. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา

สมรรถนะ ดานวิชาการและดานวิชาชีพ 

ทั้งภายในและภายนอก ไมนอยกวาคนละ

 40 ชั่วโมง/ปการศึกษา(สภาการพยาบาล,

 KPI หลักสูตรปรับปรุง)

รองฯบริหาร

มะลิวัลย

คาใชสอย 120,000

 รวม 120,000 60,000 60,000

คาใชสอย 600,000

 รวม 600,000 300,000 300,000

คาตอบแทน 20,000

 รวม 20,000 10,000 10,000

1,160,000 - 280,000 300,000 580,000

1

1

ผูรับผิดชอบกิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

  13.2 สงเสริมการอบรม

หลักสูตรเฉพาะทาง (4เดือน)

บุคลากรสายวิชาการเขารวมการอบรม

 หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 

สาขาศาสตร และศิลปะการสอน

ทางการพยาบาล อยางนอย 1 คน

  13.3 การสงเสริมการ

พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ

 อาจารยระดับปริญญาเอก

  13.4 สงเสริมอาจารยเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

(คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ)

มีจํานวนอาจารยยื่นขอรับประเมิน

เอกสารประกอบการสอนฯ รอยละ 80

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

มีจํานวนผูศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก

 1 คน
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 14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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7 7.2 7.2.1 1

20
คาใชสอย 70,000

รองฯบริหาร

มะลิวัลย

 รวม 70,000 35,000 35,000

คาตอบแทน 3,600

คาใชสอย 1,100

คาวัสดุ 500

 รวม 5,200 5,200

75,200 5,200 35,000 - 35,000

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

    14.1 พัฒนาบุคลากร

ตามสายงาน (IDP)

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

    14.2 เตรียมความพรอม

การพัฒนาความกาวหนาใน

สายงาน

      หมายเหตุ *** ภายใน

มหาวิทยาลัย

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม 

อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ รอยละ 

100 โดยคิดเปน 10 ชม./ป

การศึกษา/คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนํา

ประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่

รับผิดชอบ เพื่อเกิดการพัฒนางานให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกรอบเสนทางความกาวหนา

ในตําแหนง

2. มีความรูความเขาใจในขั้นตอน 

วิธีการ เทคนิคในการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 80 

ของผูเขารวมโครงการ

3. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอย

ละ 80 

4. ดานความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51
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 15. โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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7 7.3 7.3.1 1 คาใชสอย 17,500 ดร.ภูษณิศา

7.3.2 คาวัสดุ 2,500 ผศ.สาวิตรี

9 9.2 9.2.1  รวม 20,000 20,000 มะลิวัลย

อ.อรทัย

คาใชสอย 174,000 ดร.เพชรตะวัน

คาวัสดุ 3,000 มะลิวัลย

 รวม 177,000 177,000

คาใชสอย 5,000

 รวม 5,000 5,000

คาใชสอย 32,000 อ.สุวภัทร

 รวม 32,000 32,000 มะลิวัลย

234,000 - 25,000 209,000 -

      15.3 บุคลากรดีเดน 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําป พ.ศ. 2562

จํานวนผูเขารับรางวัล 2 คน

    15.4 ตรวจสุขภาพ

ประจําป

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขา

รวมกิจกรรม รอยละ 80

2. บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน

ระดับที่มากกวา3.51

     15.1  สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมไทย สรางความ

สามัคคี ภายในสวนราชการ 

(วันปใหม)

1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอย

ละ 80

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา

 3.51

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย

      15.2 สัมมนาบุคลากร 1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขา

รวมกิจกรรม รอยละ 80

2. บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน

ระดับที่มากกวา3.51

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สิริทรัพย

สุพัตรา

มะลิวัลย

ผูรับผิดชอบ
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 16. โครงการเสริมสรางสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

      16.1 การบริหารงาน

และสวัสดิการ

7 7.3 7.3.3 1

 คาใชสอย 24,000 12,000 12,000

บุคลากรมีความพึงพอใจตอสวัสดิการ 

ในระดับ ไมต่ํากวา 3.51
รองฯบริหาร

มะลิวัลย

24,000 - 12,000 - 12,000รวมงบประมาณทั้งโครงการ

กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
ผูรับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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 - โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป 

รุนที่ 4

8 8.1 8.1.2


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

96,000 96,000

อ.เกษร

ประกายพลอย

 - โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป 

รุนที่ 5


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

1,360,000 340,000 340,000 340,000 340,000

 - โครงการหารายได เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะ

พยาบาลศาสตร ม.อุบลฯ


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

1,150,000 1,150,000

อ.ดร.สมปอง

 - โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

1,260,000 600,000 660,000

อ.ดร.สมจิตต

อ.ดร.สมปอง

 - โครงการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ

ฉุกเฉิน (Emergency Nurse 

Practitioner) รุน 1


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

2,600,000 1,300,000 1,300,000

อ.นิชนันท

อ.สุวภัทร

 - โครงการอบรมการพยาบาล

เฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ผูจัดการรายกรณี กลุมโรคเรื้อรัง 

(NCM)


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

1,568,000 784,000 784,000

อ.สุฬดี

ดร.ภูษณิศา

 - โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป  

รุนที่ 6 (หลักสูตรปรับปรุง 2563)


เงินอุดหนุน

ทั่วไป-คาใชจาย

อุดหนุน

2,524,000 2,524,000

อ.เกษร

ประกายพลอย

10,558,000 436,000 2,090,000 3,084,000 4,948,000รวมงบประมาณทั้งหมด

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม
ความสอดคลอง

 1. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมอบรมฯ

มากกวา 3.51 จาก 5 

คะแนนหรือมากกวารอย

ละ 80 

  2. คาเฉลี่ยความพึง

พอใจของผูเขารวม

กิจกรรมตอประโยชน/

ความเชี่ยวชาญที่ไดรับ

จากการเขารวมอบรมฯ 

มากกวารอยละ 80

  3. ประโยชน/ความ

เชี่ยวชาญที่ไดรับจากการ

เขารวมอบรมฯ 



 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
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