
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7á¼¹ÂØ·̧ÈÒÊµÃ� ¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍØºÅÃÒª̧Ò¹Õ
ÃÐÂÐ 5 »‚ (¾.È.2560-2564)
©ºÑº·º·Ç¹ ¾.È.2561

ผานความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะพยาบาลศาสตร
ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Nursing 



แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561|ก 

 
 

คํานํา 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
ตามคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
พบวา การกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด แผนบูรณาการ การใหบริการกระทรวง หนวยงาน ผลผลิต/
โครงการ ท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไมตอบ
วามีความเชื่อมโยงสูเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ และการสะทอนผลสัมฤทธ์ิท่ีแสดงถึงการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร ในระยะ 5 ปขางหนา มีความตอเนื่อง ทิศทาง 
และเปาหมายการพัฒนา  สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศ  
ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560–2564)  ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆ  
กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการ เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ซึ่งคณะฯ 
หวังเปนอยางย่ิงวาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะเปนทิศทาง แนวทาง เปาหมายใหทุกงานภายในคณะฯ 
นําไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดรวมกันตอไป 
 

 
งานแผนฯ คณะพยาบาลศาสตร 

พฤศจิกายน 2560 
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สารบัญ 
 

  หนา  

    

 สวนท่ี 1 บทนํา แนวคิดและกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1  

 สวนท่ี 2การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ และความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

12  

 สวนท่ี 3 ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ 20  

 สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัดเพ่ือ

บรรจุในแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

22  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต  22  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย  25  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  27  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  29  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  31  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบรหิารทรพัยากรมนุษย  34  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 35  

 ภาคผนวก 36  

 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 37  

 ยุทธศาสตรชาต ิ 38  

 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 40  

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานแผนและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร 41  
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สวนที่ 1 
 

บทนํา แนวคิด 

และกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตรระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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บทนํา 
 

  ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร 

1. ความเปนมา 

 คณะพยาบาลศาสตร  มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 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  เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552  และสภามหา 
วิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552  ท้ังนี้หลักสูตรไดมี
การปรับปรุง ใน พ.ศ. 2558 โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 
เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2558 และสภาการพยาบาลไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 

 

คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินในเขต
อีสานใต จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ เนนใหนักศึกษา เปนผูใฝรู มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตสํานึกในการแกปญหาอยางมีวิจารณาน  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการคนควาหาความรู 
 
2. ตราสัญลักษณสี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

    ตราสัญลักษณ 
 
 
 

 

     
สีประจําคณะ   

           สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
ดอกไมประจําคณะ  

          ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 
3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคคณะพยาบาลศาสตร  

ปรัชญา  

ความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง  

ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีเปนเลิศทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชุมชน และสังคม 
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วิสัยทัศน 

คณะพยาบาลศาสตร ท่ีเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

พันธกิจ 
1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีนําไปประยุกตใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการ

ดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

 5. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีจิตสํานึกตอทองถ่ิน และมีทักษะในการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน   
 3. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และอาเซียน  
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
4. อัตลักษณ (Student Identify)มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

“ สรางสรรค สามัคคี สํานักดีตอสังคม” 

สรางสรรค (Creative)การพยาบาลท่ีมีองคความรูและใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือตอบสนอง

สุขภาวะผูรับบริการไดอยางเหมาะสม  

สามัคคี (Harmonious)ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ  

สํานึกดีตอสังคม (Integrity)การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

 

 

 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561|5 

 
5. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทางปญญา  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

6. เอกลักษณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

“ภูมิปญญาแหงภมิูภาคลุมน้ําโขง” 

ภูมิปญญา หมายถึงการเรียนรู ความสามารถ ความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือแกปญหาของมนุษย  

ลุมน้ําโขง หมายถึงไทย กัมพูชา พมา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอน

ใต (ยูนนาน) 
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แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
  คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559)  ซ่ึงเปนกรอบ

และทิศทางการดําเนินงานนั้น บัดนี้เปนระยะเวลาแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวจะสิ้นสุดลงแลว ดังนั้นเพ่ือให

การดําเนินงานมีความตอเนื่องจากแผนเดิม  คณะพยาบลศาสตร จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2560– 2564) ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2560  ดวยการประชุมระดมสมอง วิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ 

กําหนดทิศทาง เปาหมาย การดําเนินงาน 

 ตอมามหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ  เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยระยะ 5 ป ( 

พ.ศ. 2560 – 2564 )  ท่ีประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรหลัก ท้ัง 7 ดาน 

เพ่ือทําหนาท่ีในการทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายใหมีความสอดคลอง

และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560– 2564 ) 

แผนการจัดการศึกษาชาติ ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574)  นโยบายไทยแลนด 4.0  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุมกลุมยอยตาม

ยุทธศาสตรตางๆ ตามลําดับ  และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 4/ 2560 

วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยไดระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยาง

ครอบคลุม และไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมารวมวิพากษ (ราง) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 

2560  ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 

ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 20/2560 เม่ือวันท่ี 16 

พฤศจิกายน 2560 
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กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร (พ.ศ. 2560 – 2564) 

การดําเนินงาน      ผูรับผิดชอบหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินตามข้ันตอน ดังนี ้
 

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  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

กรรมการแผน 

กรรมการแผน ผูบริหาร 

งานแผน 

ผูบริหาร กรรมการแผน 

งานแผน 

กรรมการชดุตางๆ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

งานแผน 

คณะกรรมการประจํา

 

กรรมการแผน 

คณะกรรมการประจํา
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1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

โดยปจจัยภายในวิเคราะหจาก แผนงานดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร รายงานประจําป รายงานการ
ประกันคุณภาพประจําป ผลการตรวจประเมินคุณภาพ สําหรับปจจัยภายนอกวิเคราะหจาก ยุทธศาสตรชาติ 
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mision) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค โดยนําผล
ท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยงซ่ึง
เปนตัวแทนจากทุกสาขาวิชาในสายวิชาการและตัวแทนจากสายสนับสนุน 

3. จัดทํารางแผนยุทธศาสตรเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง คณะ
พยาบาลศาสตร และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขกอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให
ขอเสนอแนะ 

4. นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. (2560 – 2564) ตอบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร โดยเนนการมีสวนรวมท้ังในสวนของสายวิชาการ สายสนับสนุน 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทํา แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. (2560 – 2564) 
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

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

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดตัวตัวชี้วัดท้ังใน
สวนของแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (ในตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ)  
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กําหนดการและผังกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  (พ.ศ.2560 – 2564) 

ลําดับ วันท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน เอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 
1 กรกฎาคม 2559  

 
 
 

- เสนอกระบวนการและกําหนดการในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
(พ.ศ.2560 – 2564) ตอคณบด ี

- กําหนดการและกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

- รองคณบดีฝายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2 กรกฏาคม2559  
 
 
 
 
 

- จัดทําบันทึกการสงกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะ/กําหนดการ/ ราง SWOT สง
ใหคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง 
ผูบริหารคณะเพ่ือใหขอเสนอแนะ โดยจัดสงท้ัง
ในรูปแบบเอกสาร Electronic (E-mail) และ
เอกสาร  

- บันทึกขอความนําสง 
- ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
- กําหนดการ 
- (ราง) SWOT 

- งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร 

3 10 กรกฎาคม 2559 
 

 

 

 

 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการแผนและบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือพิจารณาสรุปผล SWOT และรวม
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

- ผลการสรุปการ SWOT 
- แผนยุทธศาสตรชาต ิ
- แผนยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
- แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

- ประธานกรรมการแผนและ
บริหารความเสี่ยง 

4 10 กรกฎาคม 2559  
 
 

- จัด ทํา  (ร าง  1 )  แผนยุทธศาสตร  คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ.2560 – 2564)  

- (ราง 1) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (พ.ศ.2560 –2564) 

- งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร 

5 10 กรกฎาคม 2559  
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเ พ่ือ
พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 
– 2564)และใหขอเสนอแนะ 

- (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 
2564) 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

เสนอกําหนดการและกระบวนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร ตอคณบดี 

สงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/

กําหนดการ/(ราง) SWOT ใหคณะกรรมการ

แผนและบริหารความเส่ียง , ผูบริหารคณะ 

เพื่อใหขอเสนอแนะและสงกลับมายังงานแผน

ฯ เพื่อรวบรวม 

ประชุมคณะกรรมการแผนและ

บริหารความเส่ียง 

จัดทํา (ราง 1) แผนยุทธศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
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ลําดับ วันท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน เอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

6 11 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงแกไข (ราง 2) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ.2560 – 2564) ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 

- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํา เก่ียวกับ
ขอเสนอแนะในการจัดทํา (ราง) 
แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร 

- งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร 

6 13 – 21 กรกฎาคม 
2559 

 
 
 
 
 

- ประชุมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรท้ังสาย
วิชาการ สายสนับสนุน 

- (ราง 2) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 
2564) 

- งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร 

7 21 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงแกไข (ราง 3) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(พ.ศ.2560 – 2564) ตามขอเสนอแนะจากการ
ระดมความคิดเห็นบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร 

- (ราง 3) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   (พ.ศ.2560 – 
2564) 

- งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร 

8 25 กรกฎาคม 2559  
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการแผนและบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือพิจารณา (ราง 3) แผนยุทธศาสตร 
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 2564) 

- (ราง 3) แผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (พ.ศ.  2560 –
2564) 

- คณะกรรมการแผนและ
บริหารความเสี่ยง 

9 25 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเ พ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร 
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 2564) 

- แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 
2564) 

- คณะกรรมการประจําคณะ 

ปรับปรุงแกไข (ราง 2) แผนยุทธศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร  (พ.ศ.2560 – 

2564) ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจํา 

ระดมความคิดเห็น (ราง 2) แผน

ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

 

ปรับปรุงแกไข (ราง 3) แผน

ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

(พ.ศ.2560 – 2564) ตาม

ขอเสนอแนะของการระดมความ

 

ประชุมคณะกรรมการแผนและ

บริหารความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผน

ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

(พ.ศ.2560 – 2564) 
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10 กันยายน 2559  

 
 
 
 

- จัดทํารูปเลมและเผยแพรแผนยุทธศาสตร 
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือใหทุก
ฝายไดนําไปปฏิบัติ 

- แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (พ.ศ.2560 – 
2564) 

- งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร 

11 พฤษภาคม 2560  - มหาวิทยาลัย ดํา เ นินการทบทวน และ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 
2560 – 2564 เพ่ือใหสอดรับกับการพัฒนา
ประเทศผานสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

- แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (พ.ศ. 2560 – 
2564) ฉบับทบทวน 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

12 ตุลาคม 2560  
 
 
 
 

- เสนอกระบวนการและกําหนดการในการ
ทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ตอ
คณบด ี

- กําหนดการและกระบวนการ
ทบทวน และปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร 

- ผูชวยคณบดฝีายแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

- นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

13 8 พฤศจิกายน 2560  
 
 
 

- จัดประชุมระดมสมองวิเคราะห SWOT เพ่ือ
ทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคณะ 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 ) รวมถึงการ
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของคณะ โดยทุกคนมีสวน
รวม 

- (ราง) SWOT 
- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจและวัตถุประสงค คณะ
พยาบาลศาสตร(ปรับใหม) 

- ผูชวยคณบดีฝายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

14 13 พฤศจิกายน 2560  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุง ทบทวน
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 
2564) โดยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมารวม
วิพากษ (ราง) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

- (ราง) ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค มาตรการ ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตรท่ีผานการวิพากษ 

- ผูชวยคณบดีฝายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

เผยแพร แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล

ศาสตร (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหทุกฝาย

เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป 

มหาวิทยาลัย ดําเนินการทบทวน 

และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ระยะ 

5 ป พ.ศ. 2560 – 2564  

เสนอกําหนดการและกระบวนการ

ทบทวน และปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร ตอคณบดี 

ดําเนินการประชุม เพือ่ระดมสมอง

วิเคราะห SWOT ในแตละงาน และ

ภาพรวมของคณะ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ

ปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 
15 15 พฤศจิกายน 2560  

 
 
 
 

ประชุมเพ่ือจัดทํา และสรุปการทบทวน แผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ในแตละพันธกิจ รวมถึงการเช่ือมโยง ความ
สอดคลองในทุกๆงาน 

- (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะ
พยาบาลศาสตร 

- ผูชวยคณบดีฝายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

16 16 พฤศจิกายน 2560  นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา คณะ
พยาบาลศาสตร คราวท่ี 20/2560 เมื่อวันท่ี 16 
พ.ย.2560เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะ
พยาบาลศาสตร 
 

- ผูชวยคณบดฝีายแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

จัดทํา และสรุปการทบทวน แผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 

2564) ในแตละพันธกิจ 

นําเขาพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ คราวที่ 

20/2560 เมื่อวันท่ี 16 พ.ย.2560 
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สวนที่ 2 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ  
และความเชือ่มโยงของแผนยุทธศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการเพ่ือวิเคราะห สภาพแวดลอมตางๆ โดยการวิเคราะห SWOT 

analysis โดยใชการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะเพ่ือการระดมความคิดเห็น รวมท้ังการศึกษาเอกสาร

ยอนหลัง ในการวิเคราะห เพ่ิอนําขอมูลมาประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในครั้งนี้  

จุดแข็ง (Strengths: S)  

1. บุคลากรอยูในวัยทํางานท่ีมีความเขมแข็ง และมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ  
2. บุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคีตอกัน  
3. มีเครือขายท้ังภายในและภายนอก  
4. บุคลากรเปนคนในทองถ่ิน  
5. เปนองคกรขนาดเล็กท่ีงายแกการพัฒนา (งายตอการบริหารจัดการ)  
6. มีโครงการท่ีนําศาสตรเฉพาะทางวิชาชีพมาใหบริการวิชาการแกสังคม  
7. อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดกัน  
8. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพ 
9. คุณภาพบัณฑิตอยูในระดับดี จากคะแนนความพึงพอใจผูใชบัณฑิตมากกวา 3.51 
10. สรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน (บูรณาการ) 
11. มีความรวมมือกับประเทศในอาเซียน  

 
จุดออน (Weakness : W) 

1. ความสมบูรณ และความเชื่อมโยงดานการจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

2. การสื่อสารภายในองคกรยังไมชัดเจนและไมท่ัวถึง เนื่องจากอาจารยตองออกนิเทศฯ

นักศึกษานอกสถานท่ี 

3. บุคลากรมีจํานวนจํากัด มีผลกระทบตอการสงไปพัฒนา 

4. ความม่ันคงของบุคลากร (ความตองการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 

5. จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 

6. จํานวนอาจารยตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามแผน  

7. ผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพรไมเปนไปตามเกณฑของ กพอ. 

8. อาจารยไมมีเวลาเพียงพอในการทําวิจัย และสรางผลงานวิชาการ 

9. บุคลากรขาดความเขาใจ ยังไมสามารถนําระเบียบปฏิบัติ ขอกฎหมายใหม เชน พรบ.จัดซ้ือ 

จัดจางฉบับใหม (พ.ศ.2560) สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561|15 

 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. วิชาชีพพยาบาลเปนความตองการของสังคม  

2. ไดรับความรวมมือจากเครือขายภายนอก  

3. ชุมชนหรือองคกรเครือขายยอมรับและใหการสนบัสนุนในการทํากิจกรรมของคณะ  

4. มีการกํากับมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพ  

5. เปนคณะ ท่ีอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐ ท่ีมีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

6. สาขาพยาบาล เปนสาขาขาดแคลนท่ีสามารถกูยืมเพ่ือการศึกษาไดทุกคน 

7. แผนการศึกษาชาติ ไดกําหนดตัวชี้วัดในการเพ่ิมสัดสวนของ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากข้ึนเม่ือเทียบกับสายสังคมศาสตร 

8. มีแหลงฝกครบทุกระดับบริการสุขภาพ 

9. คานิยมของสังคมท่ีมีตอวิชาชีพพยาบาล 

 

อุปสรรค (Treat : T) 

1. มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  

2. การใชทรัพยากรแหลงฝกรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนหลายสถาบัน  

3. แหลงฝกอยูหางไกลจากสถาบัน 

4. มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ท่ีมีคาเลาเรียนถูกกวา 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึนจริงในชวงระยะเวลา 30 ปท่ีผานมา โดยสวนหนึ่งเปนผลมา

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8-11ซ่ึงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและให

ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาผลิตภาพแรงงานมาโดยตลอด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี12 ยังคงนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนกรอบในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9และยึด“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวมและให

ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมีวิสัยทัศนท่ีใหความสําคัญ

กับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสู

ประเทศท่ีมีรายไดสูงมีการกระจายรายไดและพัฒนาอยางเทาเทียม มีระบบนิเวศท่ีดี สังคมเปนสุข และนําไปสู

การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศคือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” โดยมี 6ยุทธศาสตรหลัก ไดแก  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมีเปาหมายการ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพคน คือคนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมีสุขภาวะความรูและมาตรฐาน

การครองชีพท่ีดี การศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลครอบครัวมีความอบอุนเขมแข็งและมี

ความม่ันคง ทางดานเศรษฐกิจ 

จากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 12  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  จึงได
ดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาพ.ศ.2560-2574 ระยะเวลา 15 ปเพ่ือเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานท่ี
เก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาวท่ีเนนการใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมและเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของโดย สกศ.ได
มอบหมายใหคณะอนุกรรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจดานจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติดําเนินการรางกรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ดาน คือ 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2. ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
3. ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา 
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม 
5. ยุทธศาสตรการปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
6. ยุทธยุทธศาสตรการปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล

ผูเรียน 
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8. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตโดยความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแตละกลุมเริ่ม

ตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการอาชีวศึกษา และการ
อุดมศึกษาของท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีแผนงานของการศึกษาแตละระดับจะตองมีความชัดเจนและตอเนื่อง
รวมท้ังสนับสนุนซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะชวงของรอยตอในแตละระดับจนถึงการทํางานภายหลังจบการศึกษา 
อาทินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 จะตองสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยสพฐ.ตองผลิตครูฝกอบรมและ
พัฒนาใหเปนมาตรฐานเดียวกันสวนมหาวิทยาลัยก็ตองมีแผนในการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษาอยางเปน
ระบบและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันโดยเฉพาะทักษะในการทํางานท่ีไมเพียงความรูดาน
วิชาการเทานั้นแตจะตองมีทักษะในการใชชีวิตดวย ซ่ึงเม่ือเร็วๆ นี้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับจอบไทยดอทคอมและแคเรียรวีซา ไดเผยแพรผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ชองวาง
ทักษะท่ีสําคัญในโลกการทํางาน” เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุนใหมโดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากท่ัวประเทศควรมีทักษะ 7 ประการท่ีสถานศึกษาควรเรง
พัฒนาใหนิสิตนักศึกษาประกอบดวย 

1. ตองกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 
2. เปนไดท้ังผูนํา ผูตาม และผูชวยในทุกสถานการณพรอมทํางานท่ีทาทาย โดยมองประโยชน

องคกรมากกวาประโยชนตนเอง 
3. สามารถคิดและทําไดเองโดยไมตองรอคําสั่ง 
4. ตองมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ และไดผลลัพธตามท่ีตั้งไว 
5. มีทักษะในการประยุกตใชความรูท่ีไดจากการศึกษาเขาสูการทํางาน 
6. มีคุณสมบัติการทํางานแบบมืออาชีพ ตรงตอเวลารักษามารยาทในการทํางานอยูเสมอ และมี

ความอดทนอดกลั้นสามารถแยกแยะเรื่องท่ีไมเก่ียวกับงานออกได 
7. มีความสามารถในการสื่อสารท่ีเปนระบบรูจักลําดับความสําคัญในการสื่อสารใหผูรับสาร

สามารถเขาใจไดในทันทีสามารถโนมนาวผูรับสารใหคลอยตามได และมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
หรือภาษาท่ีสาม 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)ไดมีการปรับปรุง

ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนท่ี

ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรัก

ทองถ่ินและประเทศชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการ

ทํางานอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนท้ังหมดท่ีกลาวมา และใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  คณะพยาบาลศาสตรจึงไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร  ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560 - 2564) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ – ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ – แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ – ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี3  ดานการสรางความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม  

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการปรับระบบการบริหาร
จัดการของรัฐ 

ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิ
การ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ระบบการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 8 สรางโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ระบบตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

      
แผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ 

1. การสรางหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเทา
เทียมและเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานและ
ข้ันสูงที่จําเปน 
5. การสรางพันธมิตรทางดานสุขภาพระหวาง
ประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาคและระดับโลกได
อยางทัดเทียมและกาวไกล 

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ
สูง และมีประสิทธิภาพ 
6. การวิจัย พัฒนา ลงทุนดานผลิตภัณฑเทคโนโลยี และธุรกิจ
สุขภาพใหสามารถแขงขัน พ่ึงตนเอง ลดการนําเขา และ
เสริมสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจกาวสูประเทศรายไดสูง 

3. การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และ
คุณภาพชีวิตของประชากรตลอดชวงชีวิต 
 

4. การคุมครอง จัดการโรค และภัยคุกคาม
สุขภาพ ลดผลกระทบ สรางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนมิตรกับผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอม 
 

7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการ
อภิบาลระบบสุขภาพที่ม่ันคงและย่ังยืน 
 

      

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุม
น้ําโขง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองค
ความรูและนวัตกรรม ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
เปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลีย่นแปลงไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุน
การบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปน
มาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 

      

ยุทธศาสตรคณะ
พยาบาลศาสตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือสอดคลองกับการเปน
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองค
ความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่ มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
เปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุน
การบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพ้ืนฐานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 
เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด จิ ตสํ านึ ก รั ก ท อ ง ถ่ิ น แล ะ
ประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแล
สุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปน
มาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข 
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หลักสูตร 

 

แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
(Strategy Map of Faculty of Nursing Ubon-ratchatani University) 

วิสัยทัศน : คณะพยาบาลศาสตรท่ีเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัด

การศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือ

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเปนที่ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุม

น้ําโขงและอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2พัฒนางานวิจัย

แบบมุ งเปา เพื่อสรางองคความรูและ

นวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ีมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

สั งคม ในภา คตะ วันออก เ ฉีย ง เห นื อ 

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง และอาเซียนอยางย่ังยืน

นํ้าโขง และอาเซียนนํ้าโขง และอาเซียน 

นํ้าโขงอยางย่ังยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม 

สนับสนุนการบูรณาการงานบริการ

วิ ช า ก า ร อ ย า ง มี ส ว น ร ว ม  เ พื่ อ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมนํ้า

โขงและอาเซียนบนพื้นฐานตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 

 

 

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  4 

อนุ รั กษ  สืบ สาน ภู มิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ิน

แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  เ รี ย น รู

วัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ 

ใ น ภู มิ ภ า ค ลุ ม น้ํ า โ ข ง  แ ล ะ

อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 บริหารจัดการ

ภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให

ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และ

ทํางานอยางมีความสุขความสุข 

 

ประ เด็ น ยุทธศาสตร ท่ี  6 

บริหารและพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือสอดคลองกับ

การเปนมหาวทิยาลัยดิจิทัล 

ประ

สิทธิ

ผล 

คุณภาพ

บุคลากร 

คุณภาพ

การ

ใหบริการ 

การ

บริหาร

จัดการ 

บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ งานวิจัยเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ของประชาชน 

 

บริการวิชาการเพ่ืบอชุมชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

มีความสุขในการทํางาน 

บัณฑิตมีงานทํา บัณฑิตมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

การจัดการเรยนการสอนท่ีมี

คุณภาพ/หลากหลาย ศตวรรษท่ี 21 

ผลงานทางวิชาการ 
สังคมเกิดความพึงพอใจ การสืบสานประเพณี บุคลาการมีความสขในการ

ทํางาน 

ชื่อเสียง 

สุขภาวะที่ดีของชุมชน 

ระบบการสรรหา ระบบการสนัรบสนุนการพฒันา

 

สวัสดิการ/สวัสดิภาพ ระบบคาตอบแทน 

วางแผน กํากับ/ควบคุม พัฒนาระบบ ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

โปรงใส ตรวจสอบได 

ระบบการบริหารงาน

องคกร 

ลดเวลาการดําเนินการ 

สารสนเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจ 

ICT ในการเรียนการสอน 

การเขาถึงขอมูล 
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สวนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร  

เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ 
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ยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรไดกําหนด ยุทธศาสตร โดยไดวิเคราะหความสอดคลองจากแผนยุทธศาสตร

ชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ และ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงประเด็นยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเปนท่ียอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการ

พยาบาล ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ํา

โขง และอาเซียนอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ํา

โขงและอาเซียนบนพ้ืนฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด

จิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตร

การเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ

ทํางานอยางมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอด

รับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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สรุปผลการปรับปรุง ทบทวน ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนท่ียอมรับ

ในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

เปาประสงค บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสราง

นวัตกรรมทางการพยาบาล ทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนําและมี

มนุษยสัมพันธดี  มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ   

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

มาตรการ 

(1)  พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ  2558 ตอบสนองตอยุทธศาสตร
ชาติ โดยเนนออกแบบหลักสูตรท่ีเปนการศึกษาท่ีเนน
ผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education)  
(2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูผาน
ประสบการณจริง การเรียนรูแบบ Active Learning และ
รูปแบบอ่ืนๆท่ีหลากหลาย 
(3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศแก
ผูเรียน 
(4 )  พัฒนาผู สอน ในด านการ เ รี ยนการสอน และ
ภาษาอังกฤษ   
(5)  พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
(6) สงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
และสรางคานิยมตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบให
นักศึกษา 
(7) สงเสริมทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(8) พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือสราง
คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสราง
วินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใหนักศึกษา 
(9) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู 

(Learning Outcome) ของผูเรียน 

กลยุทธท่ี 2  
สงเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับ

งานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ 

(1) พัฒนาการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับงานวิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(2) การกระตุนการสรางองคความรูและนวัตกรรม 
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กลยุทธท่ี 3  
พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ

สถาบัน/หนวยงาน/องคกร ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ัง

เครือขายศิษยเกา 

มาตรการ 

(1) พัฒนาแนวทางการสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน/หนวยงาน/องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
และตางประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษา  
(2) พัฒนาแนวทางการนําองคความรู และนวัตกรรมไปสู
การสราง เครือขายทางวิชาการรวมกับศิษยเกา เพ่ือ
ผลักดันชื่อเสียงและเครือขายความรวมมือท่ีม่ันคง 
(3) สงเสริมเครือขายศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร ในการ

จัดกิจกรรมท่ีจะสรางเสริมความสัมพันธและความรักใน

สถาบัน 

กลยุทธท่ี 4 
พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก

นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มาตรการ 

(1) จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลน
อยางพอเพียง และมีระบบการกํากับติดตามทุนการศึกษา  
(2) สงเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษาดวยระบบ
ดูแล ใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
(3) จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาท่ี

ท่ัวถึงและทันตอสถานการณ 

กลยุทธท่ี 5 
พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิต ท่ี พึงประสงคตาม ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรการ 

(1) สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลท่ีพึงประสงค ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
ใหคลอบคลุม 6 ดาน ไดแก คุณธรรมจริยธรรม ความรู 
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมท้ังทักษะใน
การดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (8C) 
(2)  จัดพ้ืนท่ี เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมและแสดงออก
อยางสรางสรรค 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี 1 

1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการ 

ภายใน 1 ป 
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4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

5. รอยละความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา (ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนท่ีพ่ึง

ของสังคมดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความใฝรู การใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไม

นอยกวาระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

7. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป 

8. ระดับความพึงพอใจของเครือขายศิษยเกาในดานการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพ 

9. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพของการจัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา ใน

ระดับมากข้ึนไป (คาเฉลี่ยมากกวา3.51 ) 

10. รอยละความครอบคลุมของคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลท่ีพึงประสงค สอดคลองกับอัตลักษณ 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชพ้ืนท่ีในการจัดทํากิจกรรมและแสดงออกอยางสรางสรรค 
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1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 

(กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก

รอยละ 80 80 85 85 90

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ

รอยละ 0.5 0.75 0.75 1 1

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการ ภายใน 1 ป

รอยละ 90 95 97 98 98

4.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 100 100 100 100 100

5. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

(ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่พึ่งของสังคมดานภาวะผูนํา

 การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความใฝรู 

การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต)

รอยละ 80 80 80 85 85

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 ของ 

CEFR LEVEL

รอยละ - - 10 15 20

กลยุทธที่ 2 

สงเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับ

งานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม




(1) พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

(2) การกระตุนการสรางองคความรูและนวัตกรรม

7. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน 3 3 3 4 5 รองคณบดีฝายวิชาการ

กลยุทธที่ 3 

พัฒนาเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกร 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ

ตางประเทศ รวมทั้งเครือขายศิษยเกา

(1) พัฒนาแนวทางการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในและตางประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 

(2) พัฒนาแนวทางการนําองคความรู และนวัตกรรมไปสูการสราง เครือขายทางวิชาการรวมกับศิษย

เกา เพื่อผลักดันชื่อเสียงและเครือขายความรวมมือที่มั่นคง

(3) สงเสริมเครือขายศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร ในการจัดกิจกรรมที่จะสรางเสริมความสัมพันธ

และความรักในสถาบัน 

8. ระดับความพึงพอใจของเครือขายศิษยเกาในดานการใหขอมูล

และความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ

ระดับ 3.51 3.75 3.80 3..80 รองคณบดีฝายวิชาการ

(1)  พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ  2558 ตอบสนอง

ตอยุทธศาสตรชาติ โดยเนนออกแบบหลักสูตรที่เปนการศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome 

Based Education) 

(2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูผานประสบการณจริง การเรียนรูแบบ Active 

Learning และรูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย

(3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศแกผูเรียน

(4) พัฒนาผูสอน ในดานการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษ  

(5)  พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

(6) สงเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และสรางคานิยมตอตานการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบใหนักศึกษา

(7) สงเสริมทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

(8) พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพื่อสรางคานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหนักศึกษา

(9) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ของผูเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

เปาประสงค : บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี  
มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต

ประเด็นผลลัพธตามเปาประสงค กลยุทธที่ มาตรการ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

รองคณบดีฝายวิชาการ

หนวยวัด
คาเปาหมาย

> การเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรม

> บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ

และเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ และมี

ความสามารถดานภาษา

อังกฤษ

> ทันตอเทคโนโลยี

 มีภาวะผูนํา 

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษย

สัมพันธดี

กลยุทธที่ 1

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ



2560 2561 2562 2563 2564
ประเด็นผลลัพธตามเปาประสงค กลยุทธที่ มาตรการ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 4

พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก

นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) จัดหาทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนอยางพอเพียง และมีระบบการกํากับ

ติดตามทุนการศึกษา 

(2) สงเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษาดวยระบบดูแล ใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

(3) จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาที่ทั่วถึงและทันตอสถานการณ

9. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพของการ

จัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา ในระดับมากขึ้นไป 

(คาเฉลี่ยมากกวา3.51 )

ระดับ 3.51 3.51 3.75 3.80 3..80 รองคณบดีฝายวิชาการ

10. รอยละความครอบคลุมของคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึง

ประสงค สอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

และทักษะในศตวรรษที่ 21

รอยละ 100 100 100 100 100

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชพื้นที่ในการจัดทํา

กิจกรรมและแสดงออกอยางสรางสรรค

ระดับ 3.51 3.51 3.75 3.80 3..80

> ทันตอเทคโนโลยี

 มีภาวะผูนํา 

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษย

สัมพันธดี

กลยุทธที่ 5

พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

(1) สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  ใหคลอบคลุม 6 ดาน 

ไดแก คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ  และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(8C)

(2)  จัดพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมและแสดงออกอยางสรางสรรค

รองคณบดีฝายวิชาการ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 
ยุทธศาสตร พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ี

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางย่ังยืน 

เปาประสงค ไดองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/

นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และ

อาเซียนอยางย่ังยืน ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม  และเชิงพาณิชย 

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย

และการบริหารทรัพยสินทางปญญาให

มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพ่ือกําหนดนโยบาย
และแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานดานการวิจัยของคณะเพ่ือตอบ สนองความตองการ
ดานสุขภาพของประชาชน สังคม   
(2) จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือการตัดสินใจของคณะ 
(3) การสรางความรูใหนักวิจัยและสงเสริมใหเกิดการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
(4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย และงานสรางสรรค 
(5) สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญาอยางเปนธรรม 
(6) สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทําวิจัยแบบสหวิทยาการ
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท่ีตอบโจทยความตองการของ
ชุมชน 

กลยุทธท่ี 2 

ส ร า ง ร ะ บ บ พั ฒ น า นั ก วิ จั ย ท่ี มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พ่ื อ พั ฒ น า ขี ด

ความสามารถของนักวิจัยและสราง

นักวิจัยรุนใหม 

มาตรการ 

(1) โครงการสรางนักวิจัยใหม/นักวิจัยพ่ีเลี้ยง/ท่ีปรึกษานักวิจัย 
(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
นักวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ 
(3)  โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ กับ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ี เชี่ ยวชาญดานการวิจัยสู ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

กลยุทธท่ี 3 

สงเสริมความเช่ียวชาญดานการทํา

วิจัยสาขาวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

มาตรการ 

(1) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน  
(2) พัฒนาเครือขายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
และอาเซียน 
(3) สงเสริมการพัฒนาดานการทําวิจัยและนวัตกรรม ทางการ
พยาบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(4) สงเสริมการสรางโจทยวิจัยรวมกันกับชุมชน และสังคม 
เพ่ือสรางงานวิจัยท่ีสนองความตองการท่ีแทจริง 
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(5) นําองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช
ประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม การเรียนการสอน 
และเชิงพาณิชย 

กลยุทธท่ี 4 

การเผยแพรผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค นวัตกรรมทางการพยาบาล 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและสังคม ในภูมิภาคลุม

น้ําโขง 

มาตรการ 

(1) ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ ใหเกิดการนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมทาง การ
พยาบาลไปใชประโยชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคม ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(2)  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  
(3) สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมในฐานขอมูลท่ีไดมาตรฐานท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
(4) จัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรท่ี 2 

1. จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีอาจารยไดรับจัดสรรเฉลี่ยตอคน 

2. ผลงานสรางสรรคไดรับการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

3. รอยละของอาจารย/บุคลาการท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย 

4. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5. จํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 

6. รอยละของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม  และการเรียนการสอน 

7. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตาม

เกณฑคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน (สกอ.2.3) 
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1. จํานวนเงินทุนวิจัยที่อาจารย

ไดรับจัดสรรเฉลี่ยตอคน

บาท/คน 50,000 50,000 50,000 50,000 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และกรรมการบริหาร

งานวิจัย

2. ผลงานสรางสรรคไดรับการจด

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ชิ้นงาน 1 1 2 2 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และกรรมการบริหาร

งานวิจัย

กลยุทธที่ 2

สรางระบบพัฒนานักวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและสราง

นักวิจัยรุนใหม

(1) โครงการสรางนักวิจัยใหม/นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษานักวิจัย

(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ

(3) โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยสู

ระดับชาติและนานาชาติ

3. รอยละของอาจารย/บุคลาการ

ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดาน

การวิจัย

รอยละ 80 80 80 80 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และกรรมการบริหาร

งานวิจัย

4. รอยละขององคความรูที่

สามารถนําไปใชอางอิงใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

รอยละ 5 5 5 5 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และกรรมการบริหาร

งานวิจัย

5. จํานวนนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชน

ชิ้นงาน/เรื่อง 1 1 1 1 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน

เปาประสงค : ไดองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาต/ินานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม  และเชิงพาณิชย

ประเด็นผลลัพธตาม

เปาประสงค
กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

> นําองคความรูและนวัตกรรม

ไปใชประโยชนในมิติดาน

นโยบายของรัฐ ชุมชนสังคม  

การศึกษา และเชิงพาณิชย

> ประชาชนและสังคมไดรับ

องคความรูและนวัตกรรม

เฉพาะดานที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ/นานาชาติ

กลยุทธที่ 1

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย

และการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมี

ประสิทธิภาพ

(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย 

กํากับและติดตามการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะ เพื่อตอบสนองความตองการดาน

สุขภาพของประชาชน สังคม  

(2) จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจของคณะ

(3) การสรางความรูใหนักวิจัยและสงเสริมใหเกิดการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย และงานสรางสรรค

(5) สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาอยางเปนธรรม

(6) สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทําวิจัยแบบสหวิทยาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ที่ตอบโจทยความตองการของชุมชน

กลยุทธที่ 3

สงเสริมความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัย

สาขาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

(1) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอกสถาบัน 

(2) พัฒนาเครือขายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

(3) สงเสริมการพัฒนาดานการทําวิจัยและนวัตกรรม ทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

(4) สงเสริมการสรางโจทยวิจัยรวมกันกับชุมชน และสังคม เพื่อสรางงานวิจัยที่สนองความ

ตองการที่แทจริง

(5) นําองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม

 การเรียนการสอน และเชิงพาณิชย
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ประเด็นผลลัพธตาม

เปาประสงค
กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

6. รอยละของผลงานวิจัยที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนา

พื้นที่ชุมชน/สังคม  และการเรียน

การสอน

รอยละ 10 15 20 25 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย

กลยุทธที่ 4

การเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสังคม ในภูมิภาคลุมน้ําโขง

(1) ประสานความรวมมือกับหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะ ใหเกิดการนําผลงานวิจัย/

นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสังคม ในภูมิภาคลุมน้ําโขง

(2)  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ในการประชุม

วิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

(3) สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ในฐานขอมูลที่ไดมาตรฐาน 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

(4) จัดทําวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7. รอยละของผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติตามเกณฑ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ในสถาบัน (สกอ.2.3)

รอยละ 25 25 30 30 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง 

ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพ้ืนฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เปาประสงค ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพใน

การดูแลสุขภาพเชิงพ้ืนท่ี  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

สอดคลองกับนโยบายของประเทศ   

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ

ประเทศ 

มาตรการ 

(1) จัดตั้ งคณะกรรมการบริการวิชาการ เ พ่ือ
กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานดานการบริการ
วิชาการ กํากับและติดตามการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการของคณะ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ชุมชน และสังคม   
(2) กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย สํารวจความตองการ
ของหนวยงาน/ชมุชน 

กลยุทธท่ี 2  

สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการ

ดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย 

การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพ

ของชุมชนและสังคม 

มาตรการ 

(1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังภายในและภายนอก 
(2) จัดตั้งเครือขายความรวมมือ โดยมีชุมชน/
ทองถ่ิน เขามามีสวนรวม ในการดําเนินการสงเสริม
คุณภาพชีวิตในทุกชวงวัย โดยเนนดานสังคมสูงวัย 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน  
(3) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรู หรือ
องคความรูในการดูแลสุขภาพ  
(4) สรางการมีสวนรวม 

กลยุทธท่ี 3  

ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ

ชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

มาตรการ 

(1) จัดโครงการบริการวิชาการ ใหครอบคลุมชุมชน
เปาหมายดานการดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดย
เนนสังคมสูงวัย เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 

กลยุทธท่ี 4 

สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของคณะ 

มาตรการ 

(1) สรางความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ และเผยแพร
ใหสังคมภายนอกไดรับรู 
(2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือ
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หาความตองการในการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการ 
(3) จัดทําโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได 

 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก 

3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย 

4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมทุกชวงวัย 

5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีนําความรู และประสบการณมาใช

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

6. รอยละของผูรับบริการท่ีนําความรูไปใชประโยชน 

7. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรตอประโยชนของบริการวิชาการ 

8. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
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กลยุทธที่ 1

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ

ประเทศ

(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

ดานการบริการวิชาการ กํากับและติดตามการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ

ของคณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชน และสังคม  

(2) กําหนดพื้นที่เปาหมาย สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมี

สวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกร

ภายนอก

โครงการ 4 4 5 5

3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นใน

ชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย

โครงการ 2 2 2 2 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริการ

วิชาการ
4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นใน

ชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมทุกชวงวัย

โครงการ 6 6 6 6

5. รอยละของจํานวนโครงการบริการ

วิชาการอยางมีสวนรวมที่นําความรู และ

ประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

รอยละ 80 85 85 85

6. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใช

ประโยชน

รอยละ 95 95 95 95 95

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริการ

วิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริการ

วิชาการ

โครงการ 8 8 8 8ประชาชน ชุมชน และสังคม 

ไดรับการบริการวิชาการที่

นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในใน

การดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่    

ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  และ

สอดคลองกับนโยบายของ

ประเทศ

กลยุทธที่ 2 

สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการ

ดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย 

การเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพ

ของชุมชนและสังคม

(1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

(2) จัดตั้งเครือขายความรวมมือ โดยมีชุมชน/ทองถิ่น เขามามีสวนรวม ในการ

ดําเนินการสงเสริมคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัย โดยเนนดานสังคมสูงวัย เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 

(3) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรู หรือองคความรูในการดูแลสุขภาพ 

(4) สรางการมีสวนรวม

กลยุทธที่ 3 

ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(1) จัดโครงการบริการวิชาการ ใหครอบคลุมชุมชนเปาหมายดานการดูแลสุขภาพใน

ทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย เพื่อสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน

และสังคม 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมี

สวนรวมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

(2) สงเสริมการนําองความรูจากการบริการวิชาการไปใชประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร : สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาประสงค : ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ

ประเด็นผลลัพธตาม

เปาประสงค
กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
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ประเด็นผลลัพธตาม

เปาประสงค
กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

7. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/

หนวยงาน/องคกรตอประโยชนของบริการ

วิชาการ

รอยละ 90 90 90 90 90

กลยุทธที่ 4

สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของคณะ

(1) สรางความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ และเผยแพรใหสังคมภายนอกไดรับรู

(2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อหาความตองการในการจัดทํา

โครงการบริการวิชาการ

(3) จัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได

8. รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการ

บริการวิชาการ

รอยละ - - 5 5 5 รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการบริการ

วิชาการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่น
และประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

เปาประสงค นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญาการดูแลสุขภาพ ศิลปะและ
เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

กลยุทธท่ี 1 
สรางความเช่ือมโยงระหวางงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึก
รักทองถิ่นและประเทศชาติ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกับภารกิจดานตางๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดทิศทางความเชื่อมโยงใหเห็น
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
(2) สงเสริมใหนักศึกษาแสดงออกถึงการสรางสรรคผลงาน
ท่ีสะทอนคุณคาภู มิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
(3) พัฒนาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธิ์แบบมีสวน
รวม ในการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ
ประเทศชาต ิ

กลยุทธท่ี 2  
สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวม
สรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญา 
ศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพ ทองถิ่น และ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

มาตรการ 
(1) สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน ไดรวมสืบสานและ ตระหนักถึงความ 
สําคัญของภูมิปญญา ศิลปะวัฒนธรรมของวิชาชีพ ทองถ่ิน 
และภูมิภาคลุมน้ําโขง  
(2) สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนัก
ถึงวัฒนธรรมวิชาชีพและสามารถแสดงผลงานสรางสรรคท่ี
สะทอนคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน และเรียนรูวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

กลยุทธท่ี 3  
สรางองคความรูภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ
ทองถ่ิน และภูมิภาคลุมน้ําโขง และเผยแพร
องคความรูผานส่ือตางๆ 

มาตรการ 
(1) จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ 
ทองถ่ิน และภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา 
บุคลากร  และ ประชาชน 
(2) สรางความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน
เก่ียวกับภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ ทองถ่ิน และภูมิภาค
ลุมน้ําโขง  
(3) สงเสริมการเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ 
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      ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การ

เรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนในการทํานุ 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตามเปาหมายโครงการ 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก 

6. ผลงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพร 

7. จํานวนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน 
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กลยุทธที่ 1

สรางความเชื่อมโยงระหวางงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของคณะ

พยาบาลศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเกิด

จิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ

(1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมใหเชื่อมโยงกับ

ภารกิจดานตางๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยกําหนดทิศทางความเชื่อมโยง

ใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

(2) สงเสริมใหนักศึกษาแสดงออกถึงการสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิ

ปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาติ

(3) พัฒนาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธิ์แบบมีสวนรวม ในการสงเสริมให

นักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

1. รอยละของจํานวนโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่

เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการ

วิชาการ/การเรียนการสอน/ 

กิจกรรมนักศึกษา

รอยละ 20 20 20 20

2. รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนใน

การทํานุ

รอยละ 80 85 85 90

3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการเห็นความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย

รอยละ 80 80 80 80

4. รอยละของนักศึกษา บุคลากร

และชุมชนที่เขารวมกิจกรรมตาม

เปาหมายโครงการ

รอยละ 82 84 86 88

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการรวมกับหนวยงาน

ภายนอก

จํานวน 6 6 6 6

กลยุทธที่ 2 

สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

รวมสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิ

ปญญา ศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพ ทองถิ่น

 และภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

(1) สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ไดรวม

สืบสานและ ตระหนักถึงความ สําคัญของภูมิปญญา ศิลปะวัฒนธรรมของวิชาชีพ

 ทองถิ่น และภูมิภาคลุมน้ําโขง 

(2) สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงวัฒนธรรมวิชาชีพ

และสามารถแสดงผลงานสรางสรรคที่สะทอนคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น และ

เรียนรูวัฒนธรรมของภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวม

อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรค

ผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปะ

และวัฒนธรรมของทองถิ่นและ

ประเทศชาติ และเรียนรูวัฒนธรรมดาน

การดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

และอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

เปาประสงค : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญาการดูแลสุขภาพ ศิลปะและเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

ประเด็นผลลัพธตามเปาประสงค กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบหนวยวัด
คาเปาหมาย
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ประเด็นผลลัพธตามเปาประสงค กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบหนวยวัด

คาเปาหมาย

6. ผลงานกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร

จํานวนผลงาน 3 4 5 6

7. จํานวนกิจกรรมที่ใหนักศึกษา

ไดแสดงผลงาน

จํานวนกิจกรรมที่

ใหนักศึกษาได

แสดงผลงาน

- - - 1 1

กลยุทธที่ 3 

สรางองคความรูภูมิปญญาในการดูแล

สุขภาพทองถิ่น และภูมิภาคลุมน้ําโขง และ

เผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

และคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

   

   

 

 

 

 

(1) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ ทองถิ่น และภูมิภาค

ลุมน้ําโขง เพื่อใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร  และ ประชาชน

(2) สรางความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับภูมิปญญาใน

การดูแลสุขภาพ ทองถิ่น และภูมิภาคลุมน้ําโขง 

(3) สงเสริมการเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให ทันกับพลวัตรการ
เปล่ียนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข 

เปาประสงค เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการ
ทํางานอยางมีความสุข และไดรับความช่ืนชมในภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 1 
บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
สรางวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มาตรการ 
(1)  กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะเพ่ือความ
เปน เลิศทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
(2)  มีระบบและกลไกการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
(Participation Management) การบริหารจัดการท่ีดี 
และมีธรรมาภิบาลของผูท่ีมีสวนรวมใน การดําเนินงาน
ของคณะ ไดแก บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และภาคสวน
ภายนอกคณะ 
(3)  มีระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล 
(4)  มีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราช 
การประจําป วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธท่ี 2 
นําระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ดานตางๆ มาประยุกตใช 

มาตรการ 
(1). นําเทคโนโลยีดิจิตัล มาใชในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ ไดแก  
     (1.1)  พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
     (1.2)  พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  
(2 ) นํา เทคโนโลยีดิจิตัล  มาใช ในการใหบริการแก
ผูรับบริการ 
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพ  
(4)  นําระบบการบริหารความเสี่ยงฯมาดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 3 
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินของคณะ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณ
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(2)  ปรับปรุงระบบสารสนเทศดานงบประมาณ และ
การเงิน ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
(3)  มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีไดมาตรฐาน 
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กลยุทธท่ี 4 
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและ
ทรัพยากรของคณะเพ่ือสรางรายได ให
เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ 

มาตรการ 
(1 )   จัดระบบและกลไกในการจัดหารายได  ให มี
ประสิทธิภาพและสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
(2)  วิเคราะหคาใชจายตอหนวยคุณภาพ และจัดทําแผน
กลยุทธดานการเงินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และ
บริบทของคณะ เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินของคณะ 
(3)  จัดหารายไดจากการระดมแหลงทุนภายนอกและจาก
ศิษยเกา 

กลยุทธท่ี 5 
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใช
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ
ท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู 

มาตรการ 
(1) สรางการรับรูและวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) สรางมาตรฐานการทํางานใหแกบุคลากร และสราง
ระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางานและองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาองคกรสูการเรียนรู 
(3) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสูงานประจําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 6 
พัฒนาระบบโครงสราง พ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และภูมิทัศนของคณะ ฯ สู
การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และเอ้ือตอการ
เรียนรูและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขและสวัสดิภาพ 

มาตรการ 
(1) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบอาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร คือ สถานท่ีออกกําลังกาย พรอมอุปกรณสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากร  
(2)  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงาน ใหแกบุคลากร และนักศึกษา 

กลยุทธท่ี 7 
พัฒนาระบบการส่ือสารเชิงรุกท้ังภายใน
คณะ และสูสาธารณชนเพ่ือเผยแพรผลงาน 
ช่ื อ เ สี ย ง  แ ล ะ ภ า พ ลั ก ษ ณ ท่ี ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

มาตรการ 
(1) สรางภาพลักษณและพัฒนาการประชาสัมพันธของ
คณะ เชิงบวก 
(2)  พัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสาร ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
(3)  จัดทําแผนดานการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ
เชิงรุก ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
(4)  พัฒนาชองทางเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสียจากการดําเนินงานของคณะในดานตางๆ 

 

 ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรท่ี 5 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

2. หนวยงานในคณะ นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชการดําเนินการ 
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3. จํานวนการรายงานผลการวิเคราะหทางการเงิน 

4. รอยละการหารายไดจากการระดมแหลงทุนภายนอกและจากศิษยเกา 

5. ผลประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแต 200 

คะแนนข้ึนไป 

5.1จํานวนรอยละผูผานการอบรมคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

5.2 ผลประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแต 

200 คะแนนข้ึนไป 

6. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

7. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ

สิ่งแวดลอมในคณะ 

8. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะ  (คาไฟฟาลดลงจาก เดือน ตุลาคม 2560) 

9. จํานวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพรสูสังคมภายนอกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี

ใหมหาวิทยาลัย (รวมในยุทธท่ี 1) 
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กลยุทธที่ 1

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

 สรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต 

(1)  กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(2)  มีระบบและกลไกการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ (Participation 

Management) การบริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลของผูที่มีสวนรวมใน 

การดําเนินงานของคณะ ไดแก บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และภาคสวน

ภายนอกคณะ

(3)  มีระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารและ

บุคลากรทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล

(4)  มีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป วาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ระดับ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก รองคณบดีฝายบริหาร

กลยุทธที่ 2

นําระบบการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยดานตางๆ มาประยุกตใช 

(1). นําเทคโนโลยีดิจิตัล มาใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในดานตางๆ 

ไดแก 

     (1.1)  พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

     (1.2)  พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

(2)  นําเทคโนโลยีดิจิตัล มาใชในการใหบริการแกผูรับบริการ

(3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ที่สอดคลองกับการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

(4)  นําระบบการบริหารความเสี่ยงฯมาดําเนินงาน 

2. หนวยงานในคณะ นําเทคโนโลยีดิจิทัล มา

ใชการดําเนินการ

รอยละ 75 80 85 90 95 รองคณบดีฝายบริหาร

กลยุทธที่ 3

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความ

โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อสราง

เสถียรภาพทางการเงินของคณะ

(1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

(2)  ปรับปรุงระบบสารสนเทศดานงบประมาณ และการเงิน ใหมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

(3)  มีระบบการตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน

3. จํานวนการรายงานผลการวิเคราะหทาง

การเงิน

ครั้ง/ปงบประมาณ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร : บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล 
และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข

เปาประสงค : เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
และไดรับความชื่นชมในภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

ประเด็นผลลัพธตาม

เปาประสงค
กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย

เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการ

อยางมีธรรมาภิบาล บริหาร

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด มี

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

และการทํางานอยางมีความสุข และ

ไดรับความชื่นชมในภาพลักษณที่ดี

ของมหาวิทยาลัย 
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ผูรับผิดชอบ

ประเด็นผลลัพธตาม

เปาประสงค
กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด

คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 4

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสิน

และทรัพยากรของคณะเพื่อสราง

รายไดใหเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน

งบประมาณ

(1)  จัดระบบและกลไกในการจัดหารายได ใหมีประสิทธิภาพและสรางรายได

เพิ่มมากขึ้น ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย

(2)  วิเคราะหคาใชจายตอหนวยคุณภาพ และจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และบริบทของคณะ เพื่อสรางเสถียรภาพทาง

การเงินของคณะ

(3)  จัดหารายไดจากการระดมแหลงทุนภายนอกและจากศิษยเกา

4. รอยละการหารายไดจากการระดมแหลง

ทุนภายนอกและจากศิษยเกา

รอยละ - - 5 5 5 รองคณบดีฝายบริหาร

กลยุทธที่ 5

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหได

มาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

 (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู

(1) สรางการรับรูและวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) สรางมาตรฐานการทํางานใหแกบุคลากร 

และสรางระบบการประเมินเพื่อพัฒนางานและองคกรที่มีประสิทธิภาพ

(2) พัฒนาองคกรสูการเรียนรู

(3) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสูงาน

ประจําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

5. ผลประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPEx) ตั้งแต ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป

   5.1  จํานวนรอยละผูผานการอบรม

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx)

    5.2 ผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx) ตั้งแต 200 คะแนนขึ้นไป




รอยละ

คะแนน




25

-




50

-




75

120

ผูชวยคณบดีฝายแผน

และประกันฯ

6. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑ

และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

ระดับ

(อยูในระดับ 1-4)

3 4 4 4

 7. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากร ที่มีตอการบริหารจัดการระบบ

สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมในคณะ

ระดับ 3.51 4.00 4.10 4.30 4.50

8. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของคณะ  (คาไฟฟาลดลงจาก เดือน 

ตุลาคม 2560)

รอยละของคา

ไฟฟา

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

กลยุทธที่ 7

พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้ง

ภายในคณะ และสูสาธารณชนเพื่อ

เผยแพรผลงาน ชื่อเสียง และ

ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

(1) สรางภาพลักษณและพัฒนาการประชาสัมพันธของคณะ เชิงบวก

(2)  พัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกหนวยใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

(3)  จัดทําแผนดานการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเชิงรุก ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(4)  พัฒนาชองทางเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียจากการ

ดําเนินงานของคณะในดานตางๆ 

9. จํานวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาที่

ไดรับการเผยแพรสูสังคมภายนอกเพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย (รวมในยุทธที่ 

1)

ผลงาน/ป 4 4 4 4 4 รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายบริหาร

 

 

 

 

กลยุทธที่ 6

พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค และภูมิทัศนของคณะ 

ฯ สูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และ

เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและมีความสุขและ

สวัสดิภาพ

(1)  พัฒนาพื้นที่รอบอาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร คือ สถานที่ออก

กําลังกาย พรอมอุปกรณสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 

(2)  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 

ใหแกบุคลากร และนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตร บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบท

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เปาประสงค คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุข

ภาวะท่ีดี สามารถขับเคล่ือนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและ

เปนกําลังในการขับเคล่ือนคณะฯ ใหบรรลุ

วิสัยทัศน 

มาตรการ 

(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย
ให ส อดคล อ ง กับบริ บท ท่ี เปลี่ ย นแปลง ไป  โ ดย
กระบวนการมีสวนรวม  
(2 )  วิ เคราะห อัตรากําลั ง  และจัด ทําแผนกรอบ
อัตรากําลังท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 2  

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลอง

กับภาระงานและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

มาตรการ 

(1) พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารทุกระดับ 
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอม ใน
การเปนผูบริหาร 
(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทใหมีสมรรถนะสอดคลอง
กับภาระงาน ตามท่ีคณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด    

กลยุทธท่ี 3  

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 

(1) สรางจิตสํานึก และคานิยมในการปองกัน แกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกํากับติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
(2) สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธท่ี 4 

สร าง เสริมให บุคลากร มี สุขภาพท่ีดี  มี

ความสุข ผูกพันกับองคกร 

มาตรการ 

(1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการท่ีเหมาะสม และ

ท่ีกฎหมายกําหนดและนอกเหนือท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

บุคลากร 

 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะสูง(มากกวารอยละ 90) 

2. จํานวนของบุคลากรท่ีไดรับรางวัลหรือการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

3. รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

4. รอยละของบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร 

 
 

 



2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธที่ 1

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เพื่อใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลังในการ

ขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศน

(1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการมีสวน

รวม 

(2) วิเคราะหอัตรากําลัง และจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

1. รองคณบดีฝายบริหาร

2. งานบุคคล

กลยุทธที่ 2 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลองกับภาระ

งานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง

(1) พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแกผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม ในการเปน

ผูบริหาร

(2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทใหมีสมรรถนะสอดคลองกับภาระงาน ตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด   

1. รองคณบดีฝายบริหาร

2. งานบุคคล

> มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุข

ภาวะที่ดี

กลยุทธที่ 3 

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรม

(1) สรางจิตสํานึก และคานิยมในการปองกัน แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกํากับติดตามใหมีการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

(2) สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือการยก

ยองเชิดชูเกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัย

คน 3 4 5 5 5 1. รองคณบดีฝายบริหาร

2. งานบุคคล

3. รอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน

รอยละ 75 80 80 85 85 1. รองคณบดีฝายบริหาร

2. งานบุคคล

4. รอยละของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร รอยละ 80 85 85 90 90 1. รองคณบดีฝายบริหาร

2. งานบุคคล

ตัวชี้วัด

รอยละ 15

ผูรับผิดชอบ

> บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

ประเด็นยุทธศาสตร : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

เปาประสงค : คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร

ประเด็นผลลัพธตามเปาประสงค กลยุทธที่ มาตรการ

10 20

กลยุทธที่ 4

สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพัน

กับองคกร

(1) พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และที่กฎหมายกําหนดและนอกเหนือที่กฎหมายกําหนด

(2) จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร

> มีความสุข

> ความผูกพันตอองคกร

หนวยวัด
คาเปาหมาย

20 251. รอยละของบุคลากรที่มี

สรรถนะสูง

(มากกวารอยละ 90) 
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 
เพ่ือสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เปาประสงค คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของคณะฯ ความทันสมัย สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 

กลยุทธ 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 

มาตรการ 
(1 )   วิ เคราะหฐานขอมูล ท่ีจํ า เปนตองใช ในการ
บริหารงานของคณะ 
(2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของคณะฯ ใหครอบคลุมทุกพันธกิจ เกิดเชื่อมโยงในทุก
งาน และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือขาย 
(3)  พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชงานระบบเทคโนดลยี
ท่ีพัฒนาข้ึน 

 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 

1. ระดับความพึงพอใจ ของผูใชบริการเครือขายภายในคณะ 
2. ระดับความพึงพอใจ ของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆภายในคณะ 
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1. ระดับความพึงพอใจ ของผูใชบริการเครือขาย

ภายในคณะ

ระดับ 3.51 3.51 3.75 4 4

2. ระดับความพึงพอใจ ของผูใชบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศในดานตางๆภายในคณะ

ระดับ 3.51 3.6 3.75 4 4.25

คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ 

ความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู การบริการทาง

การศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 

และบุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 

ปลอดภัย

(1)  วิเคราะหฐานขอมูลที่จําเปนตองใชในการบริหารงานของคณะ

(2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ 

ใหครอบคลุมทุกพันธกิจ เกิดเชื่อมโยงในทุกงาน และพัฒนาระบบ

รักษาความปลอดภัยของเครือขาย

(3)  พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชงานระบบเทคโนดลยีที่พัฒนาขึ้น

รองฯบริหาร

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

เปาประสงค : คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ ความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา 
และบุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน

ประเด็นผลลัพธตามเปาประสงค กลยุทธที่ มาตรการ ตัวชี้วัด หนวยวัด
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ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

 

ท่ีมา : การจัดทําแผนท่ีทางยุทธศาสตรตามแนวทางของ กพร. 
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ยุทธศาสตรชาติ  
           การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 15 – 20 ป ปีตอ่จาก

นีไ้ป จะมีนยัสําคญัย่ิงตอ่การพฒันาประเทศกําลงัคนในวยัเดก็และวยัแรงงานลดลงผู้สงูอายจุะเพิ่มขึน้อย่าง

รวดเร็วยอ่มสง่ผลตอ่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จา่ย การลงทนุและการออม 

ตลอดจนคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพความมัน่คงทางสงัคมและคณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุ
1. ขอจํากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิต

และสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน 
2. ปญหาความเหลื่อมลาในมิติตาง ๆ ท่ีมีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม 

ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการ
ปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา  

3. ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีมีนัยยะตอความจําเปนในการปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือให บรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” นั้น ท่ีตองการใหประชาชนมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดี กินดี สังคมม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร

ไวท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี3  ดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการปรับระบบการบริหารจัดการของรัฐ 
ท่ีมา: www.ppb.moi.go.th 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

          จากการเปลี่ยนแปลงในหลายดานท้ังบริบทภายในและภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม และการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความเหลื่อมล้ํา ความเปนเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับเปลี่ยน

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางรวดเร็ว ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับโลกท่ีสูงข้ึนการเปลี่ยนแปลง สภาพ

อากาศ ท้ังนี้ชาติไดมีการกําหนด กรอบวิสัยทัศนในการพัฒนา ท่ีมีความตอเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึด

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิศัยทัศนของการพัฒนา

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย 

จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี

ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ระยะยาง “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

ในการกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของประเทศนั้น คือ ประเทศไทยไดมีการกระจายรายไดอยาง

เปนธรรม เปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและการบริการ เปนแหลง

ผลิตสินคาอินทรียอยางปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและ มีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
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โดยมีเปาหมาย ประกอบดวย  

1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสรางสังคมผูสูงอายุ  

3) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีแนวทางในการพัฒนาไดแก การยกระดับการเขงขันและการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง

สูรายไดสูง และการพัฒนาตามชวงวัย และการปฏิรูประบบเพ่ือการสรางสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ การลด

ความเหลื่อมล้ํา การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนการเมือง  

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2558) 

(ราง) แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ(พ.ศ.2560-2564 ) 

จาก (ราง) แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ  ยุทธศาสตรหลัก ในการพัฒนาประกอบดวย  

1. การสรางหลักประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมเทาเทียมและเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐาน

และข้ันสูงท่ีจําเปน 

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูง และมีประสิทธิภาพ 

3. การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดชวงชีวติ 

4. การคุมครอง จัดการโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ลดผลกระทบ สรางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปน

มิตรกับผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

5. การสรางพันธมิตรทางดานสุขภาพระหวางประเทศเพ่ือนบาน ระดับภูมิภาคและระดับโลกได

อยางทัดเทียมและกาวไกล 

6. การวิจัย พัฒนา ลงทุนดานผลิตภัณฑเทคโนโลยี และธุรกิจสุขภาพใหสามารถแขงขัน 

พ่ึงตนเอง ลดการนําเขา และเสริมสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจกาวสูประเทศรายไดสูง 

7. การปฏิรปูระบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพท่ีม่ันคงและยั่งยืน 

                                         ท่ีมา: http://www.pho.in.th/index.php/meet/item/331-plan2015 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ระบบการบริหารจัดการ 

 
 

http://www.pho.in.th/index.php/meet/item/331-plan2015
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ยุทธศาสตรท่ี 8 สรางโอกาสทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ีมา: www.mua.go.th/users/budget 

(ราง) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-2564) 

เปาหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร  

1. มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง หมายถึง การเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีผลการประเมินติด

อันดับ 1 ใน 20 (QS RANKING) เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. มีสัดสวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษาเปน 50 : 50 

3. มีสัดสวนหลักสูตรท่ีสอนดวยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรท่ีสอนดวย

ภาษาไทย เปน 15 : 85  

4. มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี : วทิยาศาสตรสุขภาพ : มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร เปน38 : 12 : 50  

5. มีนักศึกษาตางชาติเปนรอยละ 5 ของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในแตละปการศึกษา 

6. มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษาเปน 85 : 15 

7. มีสัดสวนคุณวุฒิอาจารยตรี โท เอก เปน 2 : 38: 60 

8. มีสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ อาจารย :ผศ. : รศ. : ศ.เปน 50: 33: 16.5: 0.5 

9. มีกลุมงานวิจัยอยางนอย 1 กลุมท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

10. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และภาคอุตสาหกรรมเปน

รอยละ 5 เม่ือเทียบกับผลงานวิจัยท้ังหมด 

11. มีสัดสวนงบประมาณจากรัฐ : รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา : รายไดจากงานวิจัยบริการ

วิชาการเปน 50:40 : 10 

12. ผลการประเมินการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก 
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