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บทที่ 1 บทนํา 
 
ความเปนมา  

ตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมี เปาประสงคเพ่ือใหคณะ
พยาบาลศาสตร มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคลื่อนคณะฯ 
ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร  

ปจจุบันคณะฯ ไดมีการรับนักศึกษา ท่ีมีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับดานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ยังเปนท่ีตองการของประเทศ นอกจากนั้น ความตองการดานหลักสูตร
เฉพาะทาง บัณฑิตศึกษา ยังมีความตองการในภูมิภาคนี้  

บุคลากรมีความสําคัญในการท่ีจะบรรลุ เปาหมายตางๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึง
ตองมีการดูแลรักษา รวมท้ังการพัฒนา ในแตละดาน จึงนํามาซ่ึงการ จัดทําแผนบริการ และพัฒนาบุคลากร 
ในการจัดทําแผนฯ  ในข้ันตนตองรูจักขอมูลพ้ืนฐานของคณะท่ีสําคัญ ไดแก ขอมูลความเปนมาของคณะ ขอมูล
บุคลากร นักศึกษา ซ่ึงจะไดกลาวตอไป  

 
วัตถุประสงคแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ  
2. เพ่ือใหบุคลากรมีความสุข  
 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  
พ.ศ.2560-2564  

 
กลุมเปาหมาย  

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100  
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บทที่ 2  

ขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ 

 

จากการ แผนเริ่มจากการทบทวน เอกสารหรือ ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของประกอบดวย  

1. ขอมูลพ้ืนฐานคณะพยาบาลศาสตร  

2. แผนยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  

3. ขอมูลนักศึกษา  

4. ขอมูลบุคลากร  

5. ขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

1.ขอมูลพ้ืนฐานคณะพยาบาลศาสตร  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมาย

เสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวน
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30คนตอประชากรแสนคนเม่ือ
เทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คนและ
ประเทศจีน มีจํานวน164คนตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยใน
บางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพ
เปนบุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของ
กระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี  (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐม ภูมิ
ระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง  2,968 แหงคิดเปนรอยละ 
30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ  6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาล
ท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  10,602 คนสําหรับพ้ืนท่ีในเขต อีสานใตจังหวัด
อุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน  1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมี
พยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 
คนอีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุข ภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัย
แกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึน
จํานวนมาก 

 ดังนั้น  เพ่ือเปนการช วยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน
และตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตร
เพ่ือเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศโดย
เปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปน
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พยาบาลวิชาชีพและใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและ
เพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน ข้ึนไดอีก 

 คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 
กุมภาพันธ พ .ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหา วิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2552 ไดนําเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ .ศ. 2553) ตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจกิายนพ .ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติห ลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจกิายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการ
รวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ .ศ. 2553  จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความพรอมในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือ
ชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพ่ือเปนพยาบาลของชุมชน โดยในท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการ
รวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน 
การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรหุนสวน  ในพ้ืนท่ี การพัฒนา
นักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒ นาศักยภาพเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตร 
  
 

คณะพยาบาลศาสตรท่ีเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
  
 

1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีนําไปประยุกตใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการ

ดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน  

5. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

 

 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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1. เพ่ือสรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีจิตสํานึกตอทองถ่ิน และมีทักษะในการดํา เนินชีวิตไดอยางมี
ความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน   
 3. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒน าคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุม ชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และอาเซียน  
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
 
 
 
 ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีเปนเลิศทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชุมชน และสังคม 

 

2. แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) (ทบทวน พ.ศ. 

2561) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

  จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสา กล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนท่ียอมรับในในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน    
เปาประสงค 
 บัณฑิตมีความเปนเลิศทาง วิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมทางการ
พยาบาล ทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี  มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ   
กลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับคว ามตองการของสังคม 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 

ปณิธาน 
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 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน /หนวยงาน /องคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ัง เครือขายศิษยเกา 

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 กลยุทธท่ี 5 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
ยุทธศาสตรท่ี 2  

พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคคว ามรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ีมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 

ไดองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ /นานาชาติ และนําองค

ความรูและนวัตกรร มทางการพยาบาลไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม  และเชิง

พาณิชย 

กลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 2 สรางระบบพัฒนานักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ

สรางนักวิจัยรุนใหม 

 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยสาขาวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 กลยุทธท่ี 4 การเผยแพรผลงานวิจัย งานสราง สรรค นวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  

สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ

เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพ้ืนฐานตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาประสงค 

ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสุขภาพเชิง

พ้ืนท่ี  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   

กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
 กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดาน

การดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม 

ผานมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

 



6 

 กลยุทธท่ี 3 ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  

อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและ
ประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

 เปาประสงค 
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

สรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญาการดูแลสุขภาพ ศิลปะและเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 สรางความเชื่อมโยงระหวางงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของคณะ

พยาบาลศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ิน และประเทศชาติ 
 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิ

ปญญา ศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพ ทองถ่ิน และภูมิภาค ลุมน้ําโขง และอาเซียนกลยุทธท่ี  
 กลยุทธท่ี 3 สรางองคความรูภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพทองถ่ิน และภูมิภาคลุมน้ําโขง และเผยแพร

องคความรูผานสื่อตางๆ 
ยุทธศาสตรท่ี 5   

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ
คุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข 
เปาประสงค 

เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข แล ะไดรับความชื่นชมใน
ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมท่ีไมทนตอการทุจริต  
 กลยุทธท่ี 2 นําระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดานตางๆ มาประยุกตใช 
 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินของคณะ 
 กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของคณะเพ่ือสรางรายไดใหเพ่ิมข้ึน 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานงบประมาณ 
 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบและกลไกการประ กันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใชเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

 กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศนของคณะ ฯ สูการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว และเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสุขและ 

 สวัสดิภาพ 
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 กลยุทธท่ี 7 พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกท้ังภายในคณะ และสูสาธารณชนเพ่ือเผยแพรผลงาน 
ชื่อเสียง และภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เปาประสงค 
 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอ
องคกร 
กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและ

เปนกําลังในการขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศน 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธท่ี 4 สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี 7 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือ
สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เปาประสงค 
 คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ ความทันสมัย สามารถสนับสนุนการ

เรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพ่ือเขาสู

สังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 

กลยุทธ 

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 
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3. นักศึกษา  
นักศึกษาในหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร มีแผนในการรับนักศึกษา 80 คน /ป ซ่ึงเปนไปตาม

สัดสวนท่ีสภาการพยาบาลกําหนด รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเขาใหม คณะพยาบาลศาสตร 

ปการศึกษา 2557-25590 

ปการศึกษา แผนการรับปริญญาตรี ผลการรับ 

2557 80 74 
2558 80 96 
2559 80 82 
2560 80 75 
2561 80 - 
2562 100 - 
2563 100 - 
2564 100 - 

4. บุคลากร  

บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากร จําแนกตามสายวิชาการ ท้ังนี้จําแนกยอยตาม

งบประมาณในการจายคาตอบแทน ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 และ 3 สวนตําแหนงทางวิชาการนั้น พบวา 

คณะ มีบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพียง 2 ราย รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 4 

4.1 สายวิชาการ  

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทงบประมาณ  

ปการศึกษา ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

จางเหมา
บริการ 

รวม 

2559 1 23 1 0 25 
2560 1 22 5 0 28 
2561 1 28 1 0 30 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน ระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 

ปการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
2559 0 22 3 25 
2560 0 23 5 28 
2561 0 24 6 30 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน ตําแหนงทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ 

ป อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
2559 23 2 0 0 25 
2560 26 2 0 0 28 
2561 28 2 0 0 30 

 

4.2 สายสนับสนุนวิชาการ  

สายสนับสนุนวิชาการ มีบุคลากร จําแนกตามสายวิชาการ ท้ังนี้จําแนกยอยตามงบประมาณใน

การจายคาตอบแทน ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และ จางเหมาบริการ 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5 และ 6 

ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภทงบประมาณ  

ปการศึกษา ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

2559 3 7 0 10 
2560 3 7 0 10 
2561 3 7 0 10 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน ระดับการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ป ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
2559 8 2 0 10 
2560 8 2 0 10 
2561 8 2 0 10 

 

ซ่ึงจากสัดสวน สายวิชาการตอสายสนับสนุนวิชาการ พบวา มีสัดสวนของสายวิชาการตอสาย
สนับสนุนวิชาการ ระหวาง 1:0.33 - 1:0.40 รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 7  

 
ตารางท่ี 7 แสดงอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  

ปการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุน : วิชาการ 
2559 10 25 0.40 : 1 
2560 10 28 0.36 : 1 
2561 10 30 0.33 : 1 
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5. สัดสวนอาจารย/นักศึกษา 
5.1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย  
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา สัดสวน ๖ : 1 และ ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2560 ขอ 24.1 อัตราสวนของอาจารยประจําหลักสูตรตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) ไมเกิน 1:6 และ ขอ 25.2 ภาระงานดานการสอนตองไมนอยกวา 6 หนวยชั่วโมง แต
ไมเกิน 12 หนวยชั่วโมงตอปการศึกษา  

ปจจุบัน คณะมีอาจารยจํานวน 30 คน นักศึกษารวม  294 คน  
ปการศึกษา 2560 ; SCH 6,826 FTES= FTES:อาจารย 1 : 31.60 
ปการศึกษา 2561 ; SCH 7,478 FTES= 207.72 FTES:อาจารย 1 : 34.62 

จาก อัตราสวน FTES : อาจารย ในปการศึกษา 2560 และ 2561  มีสัดสวนอาจารยจํานวน 32 คน และ 

35 คน ตามลําดับ   

ตารางท่ี 8 แสดงคา FTES คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2559-2561  

ปการศึกษา FTES สัดสวนอาจารย:FTES ตามเกณฑ 1:6 
2559 169.65 28 
2560 189.61 32 
2561 207.72 35 
2562 207.72 35 
2563 213.78 35 
2564 217.78 35 

จากคา สัดสวนอาจารย ตอ FTES นั้นพบวา มีความตองการอาจารยตามสัดสวนคือ ปการศึกษา 

2560 จํานวน 32 คน และในปการศึกษา 2561-2564 จํานวน 35 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7  

 

5.2 ปริญญาเอก  

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. 2557 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป) และ ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยเกณฑการ

รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2560 ขอ 24.3 สัดสวนวุฒิการศึกษาของ

อาจารยประจําหลักสูตร สัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอระดับ

ปริญญาโท ตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 35 ของจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 
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ตารางท่ี 9 แสดงความตองการคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑ รอยละ 35  

ปการศึกษา สัดสวนอาจารย:FTES 
ตามเกณฑ 1:6 

ความตองการ คุณวุฒิสายวิชาการ 
ปริญญาเอก (รอยละ 35) 

2559 28 10 
2560 32 12 
2561 35 13 
2562 35 13 
2563 35 13 
2564 35 13 

จากความตองการคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาเอก รอยละ 35 เม่ือคํานวณ

ตามคา FTES ใน ปการศึกษา 2560 พบวา ควรมีจํานวนอาจารย ระดับปริญญาเอกจํานวน 12 คน และในป

การศึกษา 2561 – 2564 จํานวน 13 คน รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 8  

 

5.3 ตําแหนงทางวิชาการ  

จากเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. ระดับคณะ ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีเกณฑการประเมิน คือการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 คารอยละของอาจารย

ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

ตารางท่ี 10 แสดงความตองการตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60  

ปการศึกษา สัดสวนอาจารย:FTES 
ตามเกณฑ 1:6 

ความตองการ ตําแหนงทางวิชาการ 
(รอยละ 60) 

2559 28 17 
2560 32 20 
2561 35 21 
2562 35 21 
2563 35 21 
2564 35 21 

 

จากความตองการ ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอก นั้น พบวา ยังไมเปนไปตาม

เกณฑ เพ่ือเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเปนผูขับเคลื่อนใหบรรลุเปาประสงคของคณะ ซ่ึงมีแนวคิด

และข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้  
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บทที ่3 

แนวคิดการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป   

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร ไดใชแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) เปนกรอบและ
ทิศทางการดําเนินงานเปนระยะเวลาท่ีจะสิ้นสุดแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวแลว ดั งนั้น เพ่ือใหคณะพยาบาล
ศาสตร มีกรอบและทิศทางการดําเนินงานท่ีมีความตอเนื่องจากแผนเดิม คณะฯจึงไดจัดใหมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจัดใหมีการประชุมระดมสมอง เพ่ือ
วิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ในก ารจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ในวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงประเด็นสําคัญเหลานี้มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะฯ     
สําหรับสภาพแวดลอมภายนอกนั้นไดวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2551 - 2565) 
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นโยบายรัฐบาล รวมท้ังความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทย าลัยอุบลราชานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  และมีการปรับปรุง ป 
พ.ศ.2560  

การบริหารงาน บุคคล มีความสําคัญเนื่องจากเปนอีกทรัพยากรท่ีเปนสิ่งท่ีตองพัฒนา โดยการ
วิเคราะหใหรอบดานและเปนแนวทางในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล คณะฯ จึงไดจัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาบุคคล ระยะ5 ป ข้ึน เพ่ือเปนการสนองตอบพันธกิจและวิสัยทัศน ของคณะ และมหาวิทยาลัย  
 โดยไดมีกระบวนการจัดทําแผน บริหาร และพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะหปจจัยภายในและป จจัยภายนอก 
โดยปจจัยภายในวิเคราะหจาก แผนงานดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร รายงานประจําป 
รายงานการประกันคุณภาพประจําป ผลการตรวจประเมินคุณภาพ สําหรับปจจัยภายนอกวิเคราะห
จาก ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ใหบุคลกรภายในคณะ เสนอแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (IPD) เพ่ือรวบรวมและเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ  

3. ทบทวนและกําหนด เปาประสงค โดยนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาประกอบการ
พิจารณา 

4. จัดทํารางแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
5. เผยแพรตอบุคลากร  
6. ควบคุม กํากับ ติดตาม และเสนอรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการประจําคณะ อยางนอย 

1 ครั้ง   
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการเพ่ือวิเคราะห สภาพแวดลอมตางๆ โดยการวิเคราะห SWOT 

analysis โดยใชการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะเพ่ือการระดมความคิดเห็น รวมท้ังการศึกษาเอกสาร

ยอนหลัง ในการวิเคราะห เพ่ือนําขอมูลมาประกอบในการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้  

จุดแข็ง (Strengths: S)  

1. บุคลากรอยูในวัยทํางานท่ีมีความเขมแข็ง และมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ  
2. บุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคีตอกัน  
3. มีเครือขายท้ังภายในและภายนอก  
4. บุคลากรเปนคนในทองถ่ิน  

จุดออน (Weakness : W) 
1. บุคลากรมีจํานวนจํากัด มีผลกระทบตอการสงไปพัฒนา 

2. ความม่ันคงของบุคลากร (ความตองการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 

3. จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ  

4. จํานวนอาจารยตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามแผน  

5. ผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพรไมเปนไปตามเกณฑของ กพอ . 

6. อาจารยไมมีเวลาเพียงพอในการทําวิจัย และสรางผลงานวิชาการ 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. วิชาชีพพยาบาลเปนความตองการของสังคม  

2. ไดรับความรวมมือจากเครือขายภายนอก  

3. ชุมชนหรือองคกรเครือขายยอมรับและใหการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของคณะ  

4. มีการกํากับมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพ  

5. เปนคณะ ท่ีอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐ ท่ีมีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

6. สาขาพยาบาล เปนสาขาขาดแคลนท่ีสามารถกูยืมเพ่ือการศึกษาไดทุกคน 

 

อุปสรรค (Treat : T) 

1. ขอบังคับท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหบุคลากรสายวิชาการ เขามาในระบบนอยลง  

2. มีสถาบันการศึกษาดานการพยาบาล จํานวนมาก  

3. สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล แหลงอ่ืนๆ มีคาตอบแทนท่ีสูงกวา  
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จับคู การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆของคณะพยาบาลศาสตร  

 

SO 
S3 , O3 มีเครือขายท้ังภายในและภายนอก/ชุมชน
หรือองคกรเครือขายยอมรับและใหการสนับสนุนใน
การทํากิจกรรมของคณะ 

 

ST 
S4 , T3  บุคลากรเปนคนในทองถ่ิน/
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล แหลงอ่ืนๆ มี
คาตอบแทนท่ีสูงกวา 
S1, T1 บุคลากรอยูในวัยทํางานท่ีมีความเขมแข็ง 
และมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ/ ขอบังคับ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหบุคลากรสายวิชาการ เขามาใน
ระบบนอยลง 

เปาประสงค  
เกิดการมีสวนรวมของเครือขายท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ  

เปาประสงค  
บุคลากรมีความสุข  

WO 
W1-6/ O1  
W1 บุคลากรมีจํานวนจํากัด มีผลกระทบตอการสงไป
พัฒนา/W2ความม่ันคงของบุคลากร (ความตองการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)/W3 จํานวนอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกไมเปนไปตาม
เกณฑ/W4จํานวนอาจารยตําแหนงทางวิชาการยังไม
เปนไปตามแผน / W5ผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร
ไมเปนไปตามเกณฑของ กพอ./W6อาจารยไมมีเวลา
เพียงพอในการทําวิจัย และสรางผลงานวิชาการ/ O1
วิชาชีพพยาบาลเปนความตองการของสังคม   

WT 
W1 2 3 4 5 6, T1  
W1 บุคลากรมีจํานวนจํากัด มีผลกระทบตอการสงไป
พัฒนา/W2ความม่ันคงของบุคลากร (ความตองการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)/W3 จํานวนอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกไมเปนไปตาม
เกณฑ/W4จํานวนอาจารยตําแหนงทางวิชาการยังไม
เปนไปตามแผน / W5ผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร
ไมเปนไปตามเกณฑของ กพอ./W6อาจารยไมมีเวลา
เพียงพอในการทําวิจัย และสรางผลงานวิชาการ/T1 
ขอบังคับท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหบุคลากรสายวิชาการ 
เขามาในระบบนอยลง 

เปาประสงค  
บุคลากรมีคุณวุฒิเพ่ิมสูงข้ึน  
บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมสูงข้ึน 

เปาประสงค  
บุคลากรมีคุณวุฒิเพ่ิมสูงข้ึน  
บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมสูงข้ึน 

  
จากการวิเคราะห ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในคณะ บุคลากรยังมีจํานวนตําแหนงทางวิชาการ 

และคุณวุฒิ ไมเปนไปตามเกณฑ ซ่ึงคณะมีจุดเดน คือ บุคลากรอยูในวัยทํางาน และยังมีเครือขายการมีสวน
รวมจากภายนอก ซ่ึงสามารถนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการได  

จากขอมูลขางตน สอดคลองกับ ยุทธศาสตรของ คณะ และมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรท่ี  
ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  โดยมี เปาประสงคเพ่ือใหคณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร 
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กลยุทธ 
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหบุคลากรเปนผูมี

คุณธรรมและเปนกําลังในการขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศน 
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
    กลยุทธท่ี 4 สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร 
 

กลยุทธ มาตรการ 

 

ตัวชี้วัด หนวยวัด คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธที่ 1 

พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือให

บุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและ

เปนกําลังในการขับเคลื่อนคณะฯ 

ใหบรรลวุิสัยทัศน 

 (1 ) พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับบริบทที่
เปล่ียนแปลงไป โดยกระบวนการมีสวนรวม  
(2) วิเคราะหอัตรากําลัง และจัดทําแผน
กรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

รอยละบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง 

(>รอยละ 90) 

รอยละ 10 15 20 20 25 

กลยุทธที่ 2  

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให

สอดคลองกับภาระงานและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อยาง

เปนระบบและตอเน่ือง 

มาตรการ 

 (1 ) พัฒนาทักษะดานการบริหารใหแก
ผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพรอม ในการเปนผูบริหาร 
( 2 ) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทใหมี
สมรรถนะสอดคลองกับภาระงาน ตามที่
คณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด    

กลยุทธที่ 3  

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา

บุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 

(1) สรางจิตสํานึก และคานิยมในการปองกัน 
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกํากับติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  
(2 ) สรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

จํานวนบุคลากรที่

ไดรับรางวัล หรือการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ

หรือสรางชื่อเสียง

ใหกับมหาวิทยาลัย 

คน 3 4 5 5 5 

กลยุทธที่ 4 

สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่

ดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร 

มาตรการ 

(1) พัฒนาระบบแ ละกลไกของสวัสดิการที่

เหมาะสม และที่กฎหมายกําหนดและ

นอกเหนือที่กฎหมายกําหนด 

(2) จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคลากร 

รอยละของบุคลากร

ที่มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน 

รอยละ 75 80 80 85 85 

รอยละบุคลากรที่มี

ความผูกพันตอ

องคกร 

รอยละ 80 85 85 90 90 

 
จากนั้น ไดมีการให บุคลากรมีสวนรวมโดยการใหบุคลากร เสนอแผนในการพัฒนาตนเอง (IDP) 

และรวบรวม เพ่ือวิเคราะห เปนแผนระยะสั้น 1 ป และแผนระยะยาว ในปงบประมาณ 2560 มีรายละเอียด 
แสดงในภาคผนวก  

 
 
 

ผานมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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บทที่ 4 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

จากการทบทวน และ วิเคราะห SWOT คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้
บุคลากรสายวิชาการ คณะฯ มีนโยบายดานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

กลุมท่ี ๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไปตาม สกอ. กําหนด ใหไดรับการพัฒนา ตาม
ขอเสนอแนะ สภาการพยาบาลใหขอเสนอแนะ จํานวน ๕ คน มีนโยบายใหศึกษาตอตรงสาขา พิจารณาจาก
อายุราชการ และอายุเจาตัว  

กลุมท่ี ๒ อาจารยประจํา  
กลุมท่ี ๓ อาจารยผูมีความประสงคลาศึกษาตอตางประเทศ ตามความตองการของคณะ ท่ีตอง

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเปดสมาคมอาเซียน ใครท่ีสามารถสอบไดใหลาศึกษาตอไดเลย ท้ังนี้ ให ระหวางป พ .ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ (๔ ป) ไมเกิน ๒ คน 

ท้ังนี้ รายละเอียดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราประชุมครั้งท่ี 

3/2561 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)  

คณะฯ มีแผนในการใหบุคลากรสายวิชาการ ศึกษาตอ ตามความเชี่ยวชาญ สาขาพยาบาลศาสตร 

(ISCED) เพ่ือประโยชนตอการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรืออ่ืนๆ  

ตารางท่ี 11 แสดงแผนจํานวนอาจารยคงเหลือปฏิบัติงาน เทียบลาศึกษาตอ  

ปการศึกษา จํานวนอาจารย ลาศึกษาตอ จํานวนอาจารยคงเหลือปฏิบัติงาน  
2559 28 1 27 
2560 32 1 30 
2561 35 2 31 
2562 35 2 30 
2563 35 2 29 
2564 35 2 29 

 

ตารางท่ี 12 แสดงแผนการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ ของสายวิชาการ และเพ่ิมระดับ สายสนับสนุน

วิชาการ   

ป สายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ 

การศึกษา จํานวนอาจารย ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

รวม สาย
สนับสนุน
วิชาการ  

เพ่ิม
ระดับ 

รวม 

2559 28  2 10 - - 
2560 32 2 4 10 - - 
2561 35 2 6 10 2 2 
2562 35 2 8 10 2 4 
2563 35 2 10 10 2 6 
2564 35 2 12 10 2 8 

ผานมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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จากตารางท่ี 11-12 คณะฯ จึงไดมีแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนการตอบสนองยุทธศาสตร  
โดยมีรายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 10  

 
ตารางท่ี  13 แสดงกิจกรรมโครงการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากร  

โครงการ กิจกรรม 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  พัฒนาอาจารยตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (IDP) 

อบรมศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล 
การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยระดับ
ปริญญาเอก  
พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ 

พัฒนาบุคลากรตามสายงาน (IDP) 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน สาย
สนับสนุนวิชาการ  
เตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน 

 
จากความตองการและ เพ่ือใหบรรลุยุทธศาสตร และเปาประสงคของคณะ และมหาวิทยาลัย จึง

ไดกําหนด ตัวชี้วัดการดําเนินการ ดังตารางท่ี 14  
 
ตารางท่ี 14 ตัวชี้วัดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ.2560-2564 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
รอยละบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง (>รอยละ 80) 10 15 20 20 25 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล หรือการยกยองเชิดชู
เกียรติหรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

3 4 5 5 5 

รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน 75 80 80 85 85 

รอยละบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร 80 85 85 90 90 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการไดรับตําแหนงทางวิชาการ 0 2 2 2 2 
จํานวนปริญญาเอกเพ่ิมเติมของบุคลากรสายวิชาการ** 1 1 1 1 1 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ิมระดับ 0 0 2 2 2 

ผานมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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ภาคผนวก 
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แผนการศึกษาตอบุคลากรสายวิชาการ 
มติคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3/2561  

วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561  
 
กลุมท่ี ๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไปตาม สกอ. กําหนด ใหไดรับการพัฒนา  

ตามขอเสนอแนะ สภาการพยาบาลใหขอเสนอแนะ จํานวน ๕ คน (มีนโยบายใหศึกษาตอตรงสาขา พิจารณา
จากอายุราชการ และอายุเจาตัว)  
ลําดับ ช่ือ นามสกุล  วันบรรจุ พ.ศ.เกิด แผนการลาศึกษาตอ 

1 นางสาวเกษร  สายธนู ๒๐ มิย. ๕๔ 2518 นอกเวลาราชการ 2562 
2 นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 1 กค 54 2524 ๒๕๖๒ 

3 นางสาวอมรรัตน นธะสนธิ ์ 2 ธค 56 2517 ๒๕๖๑ 

4 นางสาวสุดารักษ  ประสาร 1 กพ 57 2519 ๒๕๖๓ 

5 นางสาวอุไรวรรณ สาสังข 2 มิย 57 2520 ๒๕๖3 

6 นางสาวสุพัตรา  ดีดวงพันธ 3 พย 57 2528 ๒๕๖๔ 

7 นางสาวสิริทรพัย สีหะวงษ 2 กพ 58 2530 ๒๕๖๕ 

8 นางภรณี  แกวลี 1 สค 59 2514 นอกเวลาราชการ ๒๕๖๓ 

กลุมท่ี ๒ อาจารยประจํา (มีนโยบายใหศึกษาตอตรงสาขา พิจารณาจากอายุราชการ และอายุเจาตัว ) 

  วันบรรจุ พ.ศ.เกิด แผนการลาศึกษาตอ 

1 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา 1 ก.พ.53 2511 กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

2 นางสุฬดี  กิตติวรเวช 1 พ.ย.54 ๒๕๐๗ ระหวางการขอเปลี่ยนตําแหนง 

3 นางนิชนันท สุวรรณกูฏ  1 พ.ย.54 ๒๕๐๗ ระหวางการขอเปลี่ยนตําแหนง 

4 นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ  1 พ.ค. 54 2512 นอกเวลาราชการ 2562 

5 นางสาวสาวิตรี สิงหาด 1 พ.ย. 54 2526 ๒๕๖๑ 

6 นางยมนา  ชนะนิล 1 พ.ย. 55 2522  ๒๕๖๔ 

7 นางสาวไพลิน  พิณทอง 2 ธ.ค. 56 2518 ๒๕๖๒ 

๘ นางก่ิงกาญจน ชูเมือง 15 ก.ค. 57 2530 ๒๕๖๕ 

๙ นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 4 ส.ค. 58 2๕๒๘ ๒๕๖๖ 

๑๐ นางสาวณิชา  วองไว 17 ส.ค.59 ๒๕๐๔ ** 

กลุมท่ี ๓ อาจารยผูมีความประสงคลาศึกษาตอตางประเทศ ตามความตองการของคณะ ท่ีตองพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเปดสมาคมอาเซียน ใครท่ีสามารถสอบไดใหลาศึกษาตอไดเลย ท้ังนี้ ให ระหวางป พ .ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ (๔ ป) ไมเกิน ๒ คน  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากรฯ  ท้ังนี้ หากไมเปนไปตามแผนใหบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา โดยไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ตารางภาคผนวก 1  แสดงแผนการศึกษาตอสายสนับสนุนวิชาการ ประจําป 2560-2564 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

การศึกษาตอสายสนับสนุนวิชาการ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สาขาวิชา ประเทศ 
ป

การศึกษา 
แหลงทุน สาขาวิชา ประเทศ 

ป
การศึกษา 

แหลงทุน 

1 นางนิชนันท สุวรรณกูฏ พยาบาล                 

2 นางสุฬดี กิตติวรเวช พยาบาล                 

3 นางวนิดา บุญพราหมณ นักวิชาการเงินและบัญชี                 

4 นายไวพจน อุนใจ นักวชิาการศึกษา                 

5 นายผดุงกียรติ เกียรติผิวนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร                 

6 นางสาวสิรินุช หม่ืนเจริญ นักวชิาการศึกษา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ไทย 2564 1.สวนตัว 
2.คณะ/
มหาวิทยาลัย 

    

7 นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 

8 นางสาวมะลิวัลย จันทวรีย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                 

9 นางสาววิไลลักษณ มารุตะพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี                 

10 นางสาวจริยา สงศร ี นักวิชาการพัสดุ                 
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ตารางภาคผนวก 2 แสดงแผนดําเนินการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนสายสนับสนุนวิชาการ ประจําป 2560-2564 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

แผนดําเนินการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 

60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 

1 นางนิชนันท สวุรรณกูฏ พยาบาล                               

2 นางสุฬดี กิตติวรเวช พยาบาล                               

3 นางวนิดา บุญพราหมณ นักวิชาการเงินและบัญชี                               
4 นายไวพจน อุนใจ นักวชิาการศึกษา                              
5 นายผดงุกียรติ เกียรติผิวนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร                              
6 นางสาวสิรินุช หม่ืนเจริญ นักวชิาการศึกษา                              
7 นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห นักวิเคราะหนโยบายและแผน                              

8 นางสาวมะลิวัลย จันทวรยี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                              
9 นางสาววิไลลักษณ มารุตะพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี                              

10 นางสาวจริยา  สงศร ี นักวิชาการพัสดุ                              
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