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บทนํา 
 

ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร 
 

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

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

 

2. ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

  ตราสัญลักษณ 
 

 

 
 
 
 สีประจําคณะ   

 สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
 ดอกไมประจําคณะ  

 ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 
 

3. ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ 
 

ปณิธาน 
“เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใชชุมชนทองถ่ิน 

และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุข 
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน” 

 
 

 วิสัยทัศน (Vision)  

“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
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อัตลักษณ 
“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 

 สรางสรรค (Creative)การพยาบาลท่ีมีองคความรูและใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือ

ตอบสนองสุขภาวะผูรับบริการไดอยางเหมาะสม  

 สามัคคี (Harmonious)ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ  

 สํานึกดีตอสังคม (Integrity)การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

 

พันธกิจ 
   1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
   2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 
   3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ 
   4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืน 
 
 
4. สมรรถนะหลัก และคานิยมองคกร  
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

          1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
          2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 

        N  =  Nurturing        :  ใสใจดูแล               
        U  =  Unity              :  สามัคคี 

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

 
 
 

 

 

 

 

NURSE 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 

6 

 

5. โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร 

สํานักงานเลขานกุาร กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 
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แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) 
 

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

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

วิสัยทัศนของกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผน

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

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

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2562 

เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไวรวมกัน 

คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยได

ระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยางครอบคลุม โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือ

จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท ท้ังนี้ แผน

ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากคณะฯไดเขารวมโครงการพ่ีเลี้ยง EdPeX ของมหาวิทยาลัย ในป 2563 โดยมหาลัยฯไดเชิญ

ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) มาเปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯ และท่ีปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิ ไดรวมวิพากษและใหขอเสนอแนะ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 

2567) คณะฯจึงไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร นําโดยผูบริหารของคณะฯ ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

             การดําเนินงาน              ผูรับผิดชอบหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

กรรมการแผน 

กรรมการแผน ผูบริหาร 

งานแผน 

ผูบริหาร กรรมการแผน 

งานแผน 

กรรมการชดุตางๆ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

งานแผน 

คณะกรรมการประจํา

 

กรรมการแผน 

วิเคราะห SWOT 

กําหนดวิสัยทัศน/พันธกิจ 

เปาหมาย/วัตถุประสงค 

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร 

พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร 

นําขอเสนอแนะมาปรบัปรงุ (ราง) แผน
ยุทธศาสตรและเสนอคณะกรรมการประจํา

 

ระดมความคิดเห็น (ราง) แผน 

ยุทธศาสตรโดยการมีสวนรวม 

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 

แผนยุทธศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป  

(พ.ศ.2563 - 2567) 

คณะกรรมการประจํา

 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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การดําเนินตามข้ันตอน ดังนี ้

 

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

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

3. จัดทํารางแผนยุทธศาสตรเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการแผนและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร 
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขกอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

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

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

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

การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดตัวตัวชี้วัดท้ังในสวนของแผนกลยุทธ
คณะพยาบาลศาสตร และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย (ในตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 

1 

 
 
 
 
 
 

 

  2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ  
และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร 

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



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร (SWOT Analysis) 
 

วิเคราะหจุดแข็ง  (Strengths) 
 

St
re

ng
th

s 

S1 มีกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
S2 มีแหลงสนับสนุนการเรียนพรอมและทันสมัย ไดแกหองปฏิบัติการ และครุภัณฑทางการ

พยาบาลท่ีพรอม  หองสงเสริมการเรียนรู หนังสือ ตํารา และฐานขอมูลทางการพยาบาลท่ี
เพียงพอ 

S3 หลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรู พัฒนานวัตกรรมและประยุกตใช 
S4 มีระบบการดูแลความปลอดภัยแกนักศึกษา เชน  การเดินทางไปฝกปฏิบัติการพยาบาลของ

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

S10 หลักสูตรในการจัดหารายได ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 
S11 มีเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
S12 มีทรัพยากรบุคคลท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีความรูท่ีมีความรู ความสามารถ 
S13 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะ ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนใหเพ่ิมพูความรูท้ังสายวิชาชีพและสายวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

S14 มีการสงเสริม ยกยองผูท่ีมีการปฏิบัติงานดี และดานอ่ืนๆ มีการ เชิดชูเกียรติบุคลากร ซ่ึงเปน
การสนับสนุนใหบุคลากร มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

S15 มีการตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกป 
S16 แผนยทุธศาสตรของคณะ เกิดจากการจัดทํา ระดมสมอง และการมีสวนรวมของทุกคนภายใน

คณะ 
 

 

 

 

 

 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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วิเคราะหจุดออน (Weaknesses) 
 

W
ea

kn
es

se
s 

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

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

วางแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
W18 ยังไมมีการกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามสายงาน 
W19 ไมมีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือการบริหารจัดการภายในคณะ จึงทําใหคณะ

ตองจางเหมาบริการเพ่ือดําเนินการตอบสนองยุทธศาสตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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วิเคราะหโอกาส (Opportunities) 
 

O
pp

or
tu

ni
tie

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

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

จากงบประมาณแผนดิน (ผลิตพยาบาลเพ่ิม) 
O8 ในยุคโลกาภิวัตน ทําใหการถายทอดองคความรู นวัตกรรมใหม และการประยุคใชเทคโนโลยี

และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เปนไปไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะชวยเอ้ือตอ
การทํางานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

O9 มีหนวยงานภายนอกหลากหลายแหง ท่ีมีแบบอยาง หรือแนวปฏิบัติท่ีดีใหไดศึกษา และนํามา
ประยุกตใช 

 
 

วิเคราะหอุปสรรค  (Threats) 
 

Th
re

at
s 

T1 สถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐบาลเปดสอนหลักสูตรเก่ียวกับการพยาบาลจํานวนมาก 
T2 การขอทุนสนับสนุนการวิจัยมีการแขงขันสูง 
T3 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ/แนวทางการใหทุนวิจัยเปนนวัตกรรมและความรวมมือระหวางสห

สาขา 
T4 Master plan การศึกษาไมตรงกัน ทําใหไมสามารถดําเนินการ Transfer Credit สําหรับ

นักศึกษาตางชาติได 
T5 ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับหนวยงานท่ีภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน กฎหมาย

ประกันสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงบประมาณแผนดิน รวมถึงนโยบายตางๆ เปนตน 
T6 ระบบเครือขายการปฏิบัติงานภายนอก ไมเสถียรสงผลตอการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ 

เชน EG-P 
T7 มีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายทางการเงินของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 



 

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

 จากการท่ีราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ไดเผยแพรประกาศพระราชโองการโปรด

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

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน

คตพิจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” นั้น เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะ

ยาวท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย

ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมได

อยางตอเนื่อง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชา

รัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเทศไทยไดใหความสําคัญดานการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการ

พัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมไดสิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ข้ึน เพ่ือวาง

กรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลอง

กับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน คือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
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ท้ังนี้ ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจา

นุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 และ

ไดมีกรอบนโยบายและยุทธศาสตร รวมถึงวิสัยทัศนของกระทรวงฯออกมา เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดย

มีวิสัยทัศน  คือ  “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาสอยางท่ัวถึง สังคมท่ี

ม่ันคง และส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากลนําพาประเทศ

ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว” และไดกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาใน 4 มิติ ไดแก 1) ความสามารถการ

แขงขัน 2) การลดความเหลื่อมล้ํา 3) การพัฒนาอยางยั่งยืนและสิ่งแวดลอม และ 4) การสรางคนและองค

ความรู โดยมีกลไกขับเคลื่อนผาน 4 แพลตฟอรม ประกอบดวย 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ํา 
 

และเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร รวมถึงวิสัยทัศนของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ขางตนนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

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

ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยทองถ่ิน และพัฒนาสูระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต จากฐาน BCG

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

ดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนท้ังหมดท่ีกลาวมา และใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะพยาบาลศาสตรจึงไดมีการจัดทํา และทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2563-2567) โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 มี

รายละเอียดยุทธศาสตร ดังนี้   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 



 

 
(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ – แผนการศึกษาแหงชาติ – นโยบายและยุทธศาสตร อว. – ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะพยาบาลศาสตร 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป  

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการ
ศึกษา
แหงชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความ
ม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนา 
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

       

นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
อว. 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคนและ
สถาบันความรู 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
ลดความเหลื่อมล้ํา 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพัฒนากําลังคนและ
สถาบันความรู 
แพลตฟอรมท่ี 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

 

       

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน และพัฒนาสู
ระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยาง
โดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
อยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

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

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

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

       

ยุทธศาสตร
คณะพยาบาล
ศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยาง
โดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
อยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนา
กําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพดานวิชาชีพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ สืบสาน และทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยู
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาคณะสูการจัด
การศึกษายุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารเสถียรภาพทาง
การเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความย่ังยืน
ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปน
เลิศ 
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แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(Strategy Map of Faculty of Nursing UbonRatchathani University) 

 

วิสัยทัศน : คณะพยาบาลศาสตรช้ันนําในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิต

ใหมีคุณภาพอยางโดดเดน

และพัฒนากําลังคนใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สราง

งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ สอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และพัฒนาศักยภาพ

ดานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

อนุรักษ สืบสาน และ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนาคณะสูการ

จัดการศึกษายุค

ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสู

การ เปนคณะนาอ ยู

แ ล ะ เ ป น มิ ต ร ต อ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหาร

และพัฒนาทรัพยากร

มนุษยอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ 

 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 
คุณ

ภา
พ

บุค
ลา

กร
 

ระบบการสรรหา ระบบการสนบัสนุนการพัฒนา

 

สวัสดิการ/สวัสดิภาพ ระบบคาตอบแทน 

วางแผน กํากับ/ควบคุม พัฒนาระบบ ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 บริหาร

เสถียรภาพทางการเงิน

เพ่ือการจัดการศึกษาสู

ความย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9  

บริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ 

 

ปร
ะสิ

ทธ
ิผล

 บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ งานวิจัยเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ของประชาชน/ชุมชน 

บริการวิชาการเพ่ือชุมชน มีความสุขในการทํางาน บัณฑิตมีงานทํา 
บัณฑิตมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 
ผลงานทางวิชาการ โปรงใส ตรวจสอบได 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจ 

ICT ในการเรียนการสอน 

การใชจายงบประมาณ

ลดลง 
สรางภูมิปญญา และ

องคความรู 

มีการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณ
ภา

พ
กา

ร

ให
บริ

กา
ร 

การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษ

ท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ/หลากหลาย  

หลักสูตร 

สังคม/ชุมชน เกิดความพึงพอใจ 

การสืบสานประเพณี 

บุคลาการมีความสขุ

ในการทํางาน 

ชื่อเสียง สุขภาวะที่ดีของชุมชน 
ระบบการบริหารงาน

องคกร 

ลดเวลาการดําเนินการ 

การเขาถึงขอมูล 
นโยบายประหยัดพลังงาน/

ประหยัดงบประมาณ 

อนุรักษสิ่งแวดลอม สรางภาพลักษณ

ใหมที่ดี/ยกระดับ

การสื่อสารองคกรที่

มีประสิทธิภาพ 



 

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

2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ  

และความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2563 – 2567) 

2 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ  

และความ  

3 

(ราง) ยุทธศาสตร เปาประสงค  
กลยุทธและตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร 

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

“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน :  เปนคณะพยาบาลศาสตรช้ันนํา 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในป 2567 

 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
      ตัวชี้วัดพันธกิจ : 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบความรูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภผานในปแรกรอยละ 100 

     2.นักศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพรตอป อยางนอยรอยละ 40 
     3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 4.5 
 

               2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ  
     ตัวชี้วัดพันธกิจ : ผลงานวิจัย/นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ตออาจารยประจําท้ังหมดใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติอยางนอยรอยละ 30  
 
               3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ  
     ตัวชี้วัดพันธกิจ : 1. กลุมเปาหมายไดรับการแกไขปญหาสุขภาพ อยางนอยรอยละ 60 
                           2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางนอย
รอยละ 80 
 
               4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืน 
     ตัวชี้วัดพันธกิจ : การมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษา ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางนอยรอยละ 
80 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

       1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
       2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 

        N  =  Nurturing        :  ใสใจดูแล               
        U  =  Unity              :  สามัคคี 

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

 
 

NURSE 
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เสาหลักท่ี 1 : Academic Excellence 

ยุทธศาสตรที่  1 : ผลิตบัณฑิตใหมี คุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
1.1 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการ
องคความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
พรอมทํางานและทันตอการเปล่ียนแปลงของ
โลก 
 
 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม (Paradigm) 
และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน 
ประเทศและโลก 
1.1.2 พัฒนารปูแบบการรับเขาศึกษา และเตรียมความพรอม
ผูเรียนกอนเขาศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขัน  
1.1.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูและ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหพรอมทํางานและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
สงเสริมการเรียนรู  
1.1.4 สงเสริมความเปนนานาชาติและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูดวยภาษาตางประเทศ 
1.1.5 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
ให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  (Disruptive 
Technology) สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ยุคใหม 

1.3 บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรม 

1.3.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรม  

1.4 บัณฑิตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคมไทย
และสังคมโลก 

1.4.1 สงเสริมความเปนพลเมืองท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 

 
 

 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร หนวยนับ 
Base line data คาเปาหมาย 

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

รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 

2.  ร อ ย ล ะ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด 

รอยละ 95.24 97.65  90 90 90 95 95 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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ตัวชี้วดัยุทธศาสตร หนวยนับ 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบ
ความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ผานในคร้ัง
แรก 

รอยละ 83.93 42.86 85 90 90 95 100 

4. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่
ทดสอบ การใชทักษะภาษาอังกฤษ B1 
ขึ้นไป 

รอยละ 19.36 21.18 30 30 30 35 35 

5. รอยละของนักศึกษามีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เผยแพรตอป 

รอยละ 6.80 11.36 25 28 30 35 40 

6. ความพึงใจของผูใชบัณฑิตตามทักษะ
6 ดาน 

คะแนน 4.22 3.67 4.25 4.3 4.35 4.4 4.5 

7.  ร อยละนั ก ศึกษาที่ ไ ด รั บ รา งวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รอยละ 0.34 5.94 10 10 10 15 15 

8. ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการ
และสวัสดิภาพนักศึกษา 

คะแนน - 3.62 3.75 3.85 3.85 4.00 4.00 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร รองคณบดีฝายวิชาการ 

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

ทํานุฯ และวิเทศสัมพันธ 
 

 
 
 
 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มคุีณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน  
 และสังคม  
 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
2.1 อาจารย บุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย 2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหเอ้ือตอ

การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
2.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
2.1.3 สงเสริมการบูรณาการโครงการบริการวิชาการสู
งานวิจัย 
2.1 .4  สนับสนุ นการจั ด ทํ า วา รส ารพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2.2 มีการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม และงาน
สรางสรรคเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.1 สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความ
วิจัยผลงานวิจัยและวิชาการ เพ่ือตีพิมพหรือ เผยแพรใน
วารสารฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2  สนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ และ เผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.3  สนับสนุน และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.4 สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานภาษาในการตรวจ การเขียน 
menuscript กอนการเผยแพรระดับนานาชาต ิ

2.3 ผูรับบริการ ชุมชน หรือหนวยงานไดรับ
ความรู และบริการจากการนําผลงานวิจัย
นวัตกรรมไปใช ประโยชน 

2.3.1 สงเสริมการใชผลงานวิจัยบูรณาการกับบริการวิชาการ 

 
    ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย หรือ
นวัตกรรมจากภายในและภายนอก  

รอยละ 12.4 17.24 30 40 50 60 70 

2. รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 31.6 24.4 40 50 60 70 80 

3. รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชนแกผูรับบริการ ชุมชน หรือ 
หน ว ย งาน  ต อจํ า นวนผลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมทั้งหมด 

รอยละ 5 25 30 50 70 80 100 

 
 
 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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    โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการสนับสนุน และสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 - กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 - กิจกรรมจัดสรรทุนวิจัย 
 - กิจกรมพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ 
และทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2  โครงการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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เสาหลักท่ี 2 : Shared Future with Community 

ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาชีพ 

 

เปาประสงคท่ี (Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
3.1 ประชาชน และชุมชนกลุมเปาหมาย ไดรับการ
บริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองปญหา และความ
ตองการของชุมชนและสังคม  

3.1.1 สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 
3.1.2 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
3.1.3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม โดยกระบวนการมีสวนรวม 
3.1.4 บูรณาการโครงการบริการวิชาการ กับภาระกิจดานการเรียน
การสอน หรือวิจัย หรือ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

3.2 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 
3.2.2 ใหบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ
แกพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม 
 

3.3 ประชาชนวัยทํางานไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะเพ่ือประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล 
และชุมชน 

3.3.1 ใหการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะของ
ประชาชนวัยทํางาน ในการประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล 
และชุมชน 
 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. รอยละกลุมเปาหมายที่ไดรับการแกไขปญหา
สุขภาพ 

รอยละ N/A 68 80 80 85 85 90 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก 

จํานวน
โครงการ 

3 3 2 2 3 3 4 

3. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
ภารกิจดานการเ รียนการสอน หรือวิจัย  หรือ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จํานวน
โครงการ 

6 5 2 2 3 3 3 

4. รอยละพยาบาลวิชาชีพ ที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

รอยละ 42 58 80 100 120 150 200 

5.รอยละของผูผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางผูปวยผาตัด เมื่อเทียบกับแผนฯ  

รอยละ 19 27 90 35 35 35 35 

6. ร อ ย ล ะ ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล ประกอบอาชีพดาน
การดูแลสุขภาพ  

รอยละ 0 16 80 50 50 50 50 

7. ความพึงพอใจของหนวยงาน ตอการนําความรูไป
ใชประโยชนในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา 

คะแนน N/A N/A 4.0 85 85 90 90 

 
 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุน   
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูใหญ       
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ    
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน 
-  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชุมชน   
  

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอาจารยประจํากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร 

2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผูปวยผาตัด อาจารยดร.สมจิตต ลุประสงค 

3 โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล อาจารยเกสร สายธนู 

4 โครงการประชุมวิชาการประจาํป รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอาจารยประจํากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร 

 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

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

4.1.1 สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4.1.2 สนับสนุน สงเสริมการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.2 นักศึกษาเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีอันดีงามของไทย 

4.2.1 สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดาน
ทํานุศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของนักศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
4.2.2 สนับสนุน สงเสริมใหมีการบูรณาการการโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธะกิจดานการ
พัฒนานักศึกษา 

 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงกับภารกิจกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จํานวน
โครงการ 

2 3 4 4 4 4 4 

2. รอยละของนักศึกษาที่ เขารวมโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 70 75 80 85 87 90 95 

 
   โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต 
- กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
- กิจกรรมการแตงกายดวยผาไทย 
 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

 

 
 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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เสาหลักท่ี 3 : Smart Faculty 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล 
 

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

5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการแบบ
ครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุค ท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption) 
5.1.2 สงเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรให
เทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ( Digital Literacy and 
Accessibility) 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. รอยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารจัดการ 

รอยละ 
N/A 30 50 60 65 70 80 

2. จํานวนรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนผาน
ระบบ UBU LMS เพิ่มขึ้น 

จํานวนรายวิชา N/A 2 3 3 4 5 6 

 
   โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล รองคณบดีฝายบริหาร 

 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 

29 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

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

6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพ่ือเหมาะแก
การเรียนรู 

6.2 มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพ่ือลดการใช
ทรัพยากร 

6.2.1 พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
6.2.2 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และนักศึกษา 

 
 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. คะแนนเฉ ล่ียของความพึ งพอใจตอ
สภาพแวดลอมการทํางาน 

คะแนน 3.62 3.82 4.0 4.25 4.5 4.75 4.75 

2. รอยละของฝายงานในการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc) 

รอยละ N/A 65 95 100 100 100 100 

3. คาไฟฟาลดลงจากเดิม เมื่อเทียบกับชวง
ระยะเวลาเดียวกันกับปที่แลว 

บาท N/A เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
(บาท) 

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

4. จํานวนระบบที่สนับสนุนการทํางานใน
องคกร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จํานวนระบบ 1 1 3 4 5 6 7 

 
 
  โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร รองคณบดีฝายบรหิาร 
2  การสงเสริมสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน 

 การปฏิบัติงาน 
3 การสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแล 

สิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ 
นักศึกษา 

 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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เสาหลักท่ี 4 : Sustainable Growth 
 

ยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

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

7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 
7.1.2 มีระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

7.2 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะ
และองคความรู ท่ีสงเสริมความสําเร็จตาม
วิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร 

7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไป
ตามเกณฑสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.3 บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันตอ
องคกร 

7.3.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันตอองคกร 
7.3.2 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร หนวยวัด 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1.  ร อยละของอัตรากํ า ลั ง ท่ี เปน ไปตามกรอบ
อัตรากําลังตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ N/A N/A 80 85 90 95 100 

2. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด  

รอยละ 10.53 13.6 20 25 30 35 40 

3. รอยละบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูงตอ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

รอยละ N/A 52.78 55 60 65 70 75 

4. ระดับความสุขและความผูกพันตอองคกร คะแนนเฉล่ีย 88 70 3.75 75 80 85 85 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

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

มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการพัฒนาองคกร 
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
5 โครงการสรางสุของคกร 
6 โครงการการสรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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ยุทธศาสตรที่ 8 : บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
 

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

8.1.1 สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
8.1.2 สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วดัยุทธศาสตร หนวยวัด 
Base line data คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

1. รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธ ิ (ใช
รายงานทางการเงิน) 

บาท - 
คาเฉล่ีย

ยอนหลัง 5 ป 
รอยละ 14.32 

สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา สูงกวา 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร รองคณบดีฝายบริหาร 
2 โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ 
ทํานุฯ และวิเทศสัมพันธ 

 



 

(ราง) แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน สิงหาคม 2563 
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ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรที่ 9 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

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

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

9.2 สรางภาพลักษณใหมท่ีดีและยกระดับการ
ส่ือสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.2.1 ยกระดับการสื่อสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ตามเกณฑ 
EdPEx 

Band 
Number 

N/A 96 Band 2 170 180 190 200 

2. ผลการเทียบกับคูแขง ลําดับ   ลําดับ 1 ใน 3 ลําดับ 1 ใน 3 ลําดับ 1 ใน 3 ลําดับ 1 ใน 3 ลําดับ 1 ใน 3 

 
โครงการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
1  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ผูชวยคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2  โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

 

 

 


