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อยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาพรวม และสอดรับกับแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร
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คณะพยาบาลศาสตร ใครขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานที่มีสวนรวมคิดและรวมทําใหแผนปฏิบัติการประจําปฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ข

สวนที่ 1 บทนํา
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยูในขณะที่สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับประเทศในแถบ
เอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201คน ประเทศอินเดียมีจํานวน51 คนและประเทศจีนมีจํานวน164คนตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทาง
การแพทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขา
วิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปน
บุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานี
อนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพื่อใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพื้นที่ในเขตอีสานใต
จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัด
อุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับการเรียน
การสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกลเคียงจึง
จําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพื่อเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเพื่อสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพื่อลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน
ขึ้นไดอีก
คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุม
แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564

หนา 1

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 37 แหง ที่มีความพรอมใน
การรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพื่อเปนพยาบาลของชุมชน โดยในที่ประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยาง
เปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเปนองคกรหุนสวน ในพื้นที่
การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตร

การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเปนมา
ตามที่มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ .ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ราง) กรอบวิสัยทัศนของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัดประชุมเพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) ในระหวางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 และเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562
ดังนั้น เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวรวมกัน คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยไดระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยางครอบคลุม โดยได
ดําเนินการประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ใน
ปงบประมาณ 2563 คณะฯไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนสิงหาคม 2563 ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้จัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและของคณะพยาบาลศาสตร (ทบทวนครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2563) โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ใน
การรวมกันวิเคราะหสถานการณขององคกร เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับขั้นตอนตอไป
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ขั้นตอน/กระบวนการ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ 2564
1. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหปจจัยตางๆทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร เพื่อกําหนดจุดแข็งและจุดออน โอกาสและ
อุปสรรค ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรและเพื่อนํามาวางแผนปฏิบัติการประจําป
2. ทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงค และกลยุทธทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะและรวมกันกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564
3. แปลงกลยุทธ มาตรการ และตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเปนแผนงานและโครงการ เพื่อนํากลยุทธที่ไดกําหนดไวแลวไปสูการปฏิบัติซึ่งสรุปเปนแผนภาพ (Flow
chart) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได ดังนี้
คณะทํางาน
- คณบดี
- รองคณบดี/ผูชวยคณบดี
หัวหนากลุมวิชาฯ
- คณะกรรมการประจําคณะ
- อาจารย
- บุคลากร

การวิเคราะห
SWOT Analysis
จุดแข็ง & จุดออน

สภาพแวดลอม
ภายนอก
องคกร

สภาพแวดลอม
ภายใน
องคกร

การวางแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
- วิสัยทัศน
- ยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- กลยุทธ

KPI แผน

โอกาส &อุปสรรค

กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
- IQA หลักสูตร
- EdPEx
- กพร.
- สภาการพยาบาล
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จัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร
(Strategy Map)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน (Vision)
คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ (Mission)
1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

สมรรถนะหลัก และคานิยมองคกร
สมรรถนะหลัก (Core Competency) : ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพ
คานิยมองคกร (Core Value)
N
U
R
S
E

=
=
=
=
=

Nurturing
: ใสใจดูแล
Unity
: สามัคคี
Respect
: ยอมรับ และใหเกียรติ
Smart
: ฉลาดทางปญญาและอารมณ
Empowerment : การเสริมสรางพลังอํานาจ
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ปณิธาน
เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับใชชุมชนทองถิ่น และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสาน
ความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

อัตลักษณ
“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม”
สรางสรรค (Creative) การพยาบาลที่มีองคความรูและใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองสุขภาวะผูรับบริการไดอยางเหมาะสม
สามัคคี (Harmonious) ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ
สํานึกดีตอสังคม (Integrity) การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถิ่น และสังคม
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แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567)
ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของโลก
เปาประสงคที่ (Goals)
กลยุทธ (Strategic Initiatives)
1. 1บัณ ฑิต มีความสามารถในการบูร ณาการองคความรู 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม (Paradigm) และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันตอการ
และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พรอมทํางานและทัน เปลี่ยนแปลงของผูเรียน ประเทศและโลก
1.1.2 พัฒนารูป แบบการรับเขาศึกษา และเตรีย มความพรอมผูเรีย นกอนเขาศึกษาใหทันตอการ
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
เปลี่ยนแปลงและการแขงขัน
1.1.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางองคความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหพรอม
ทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และจัดสรรสิง่ สนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู
1.1.4 สงเสริมความเปนนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูดวยภาษาตางประเทศ
1.1.5 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการวิชาชีพและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาใน/
ตางประเทศ
1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
1.2.1 พัฒ นารูปแบบการเรีย นรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทัน ตอการเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนยุคใหม
1.3 บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัยและหรือ/นวัตกรรม
1.3.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัยและ/หรือนวัตกรรม
1.4 บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทยและสังคม 1.4.1 สงเสริมความเปนพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก
โลก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน และสังคม
เปาประสงคที่ (Goals)
2.1 อาจารย บุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย

กลยุทธ (Strategic Initiatives)
2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหเอื้อตอการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม
2.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2.1.3 สงเสริมการบูรณาการโครงการบริการวิชาการสูงานวิจัย
2.1.4 สนับสนุนการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2 มีการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม และงานสรางสรรค 2.2.1 สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยผลงานวิจัยและวิชาการ เพื่อตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
หรือ เผยแพรในวารสารฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 สนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ และ เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุน และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.2.4 สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานภาษาในการตรวจ การเขียน menuscript กอนการเผยแพรระดับ
นานาชาติ
2.3 ผูรับบริการ ชุมชน หรื อหนวยงานไดรับความรู และ 2.3.1 สงเสริมการใชผลงานวิจัยบูรณาการกับบริการวิชาการ
บริการจากการนําผลงานวิจัยนวัตกรรมไปใช ประโยชน
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ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ
เปาประสงคที่ (Goals)
กลยุทธ (Strategic Initiatives)
3.1 ประชาชน และชุมชนกลุมเปาหมาย ไดรับการบริการ 3.1.1 สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม
วิชาการที่สามารถตอบสนองปญหา และความตองการของ 3.1.2 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก
ชุมชนและสังคม
3.1.3 พัฒ นาโครงการบริการวิช าการใหส อดคลองกับ ความตองการของชุมชนและสังคม โดย
กระบวนการมีสว นรวม
3.1.4 บูร ณาการโครงการบริการวิช าการ กับภาระกิจ ดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลได รั บ การพั ฒ นา 3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนและสังคม
ศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพแกพยาบาลวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม
3.3 ประชาชนวัยทํางานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 3.3.1 ใหการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของประชาชนวัยทํางาน ในการประกอบ
เพื่อประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน
อาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ (Goals)
กลยุทธ (Strategic Initiatives)
4.1 ภู มิป ญ ญา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมท องถิ่ น ได รั บ การ 4.1.1 สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
อนุรักษและสืบสาน
4.1.2 สนับสนุน สงเสริมการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 นักศึกษาเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณี 4.2.1 สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
อันดีงามของไทย
งามของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4.2.2 สนับสนุน สงเสริมใหมีการบูรณาการการโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับ
พันธะกิจดานการพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
เปาประสงคที่ (Goals)
กลยุทธ (Strategic Initiatives)
5.1 มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อรองรับการจัด 5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษา
การศึ ก ษาในยุ ค ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยา งรวดเร็ว และ ในยุคทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption)
ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรรู เ ท า ทั น และเข า ถึ ง
5.1.2 สงเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรใหเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ( Digital Literacy and Accessibility)
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ยุทธศาสตรที่ 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ (Goals)
กลยุทธ (Strategic Initiatives)
6.1 มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู บรรยากาศเหมาะแกการ 6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพื่อเหมาะแกการเรียนรู
เรียนรู
6.2 มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพื่อลดการใชทรัพยากร 6.2.1 พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางาน
6.2.2 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ
นักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ (Goals)
7.1 มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกร

กลยุทธ (Strategic Initiatives)
7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร
7.1.2 มีระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม ที่มีประสิทธิภาพ
7.2 บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ส มรรถนะสู ง มี ทั ก ษะและองค 7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ความรู ที่ ส ง เสริ ม ความสํ า เร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น ข องคณะ
พยาบาลศาสตร
7.3 บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร
7.3.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคกร
7.3.2 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร
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ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
เปาประสงคที่ (Goals)
กลยุทธ (Strategic Initiatives)
8.1 คณะมีเสถียรภาพทางการเงินที่เพียงพอตอการดําเนินงานเพื่อการ 8.1.1 สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาสูความยั่งยืน
8.1.2 สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 9 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศ
เปาประสงคที่ (Goals)
9.1 เปนคณะที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ

กลยุทธ (Strategic Initiatives)
9.1.1 บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน
9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส
9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ที่สงเสริมความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการทั่ว
ทั้งองคกร และปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง
9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
9.2 สร า งภาพลั กษณ ใ หม ที่ดี แ ละยกระดั บการสื่ อสารองคกรที่ มี 9.2.1 ยกระดับการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
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โครงสรางองคกร และการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร
โครงสรางการแบงสวนงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบงสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555)

คณะพยาบาลศาสตร

สํานักงานเลขานุการ
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กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

กลุมงานอบรมและบริการทางการพยาบาล

หนา 12

โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดรชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา.
คณบดี

รองคณบดี
ฝายบริหาร

หัวหนากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

- งานบุคคล
งานบริหารงานทัว่ ไป - งานแผน และงบประมาณ
งานประกันคุณภาพฯ งานคอมพิวเตอร และเครือขาย งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ -
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รองคณบดี
ฝายวิชาการ
- งานบริการการศึกษา

คณะกรรมการประจําคณะฯ
ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ
- งานพัฒนานักศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ

รองคณบดีฝายวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุฯ
- งานสงเสริมการวิจัย

งานบริการวิชาการ - งานทํานุฯ

หนา 13

สวนที่ 3
ความสอดคลอง/เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของโลก
เปาประสงค
(Strategic Goal)
1.1 บัณฑิตมีความสามารถใน
การบูรณาการองคความรูและทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ พรอม
ทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก

กลยุทธ
Strategy
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู
กระบวนทัศนใหม (Paradigm)
และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของผูเรียน
ประเทศและโลก

1.1.2 พัฒนารูปแบบการรับเขา
ศึกษา และเตรียมความพรอม
ผูเรียนกอนเขาศึกษาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขัน

ตัวชี้วัดเปาประสงค

เปาหมาย

(Lagging KPIs)
- รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา ภายใน
ระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
- รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด
- รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
สอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ผาน
ในครั้งแรก
- คะแนนความพึงใจของผูใชบัณฑิต
ตามทักษะ 6 ดาน

2564
100

โครงการหลัก

โครงการยอย/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ 2563
1) รอยละของจํานวนรายวิชาดานความพึงพอใจตอ
รองคณบดีฝายวิชาการ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
มากกวา 4.30 (รอยละ 100)
2) รอยละของจํานวนรายวิชาดานความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูโดยนักศึกษา มากกวา 4.30 (รอยละ
100)
3) นักศึกษาแตละชั้นป ไดรับการพัฒนาการเรียนรู รอย
ละ 90 ขึ้นไป
4) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4.00 ขึ้นไป
5) รอยละของนักศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เผยแพรตอป (รอยละ 30 ขึ้นไป)
6) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม การ
พัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในใหบริการสุขภาพ
3.51 ขึ้นไป
7) รอยละของอาจารยใหมไดรับการพัฒนาในการสอน
รายวิชาในหลักสูตร (รอยละ 100)
8) รอยละของอาจารยไดรับการพัฒนาการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ (รอยละ 90 ขึ้นไป)
9) มีดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต
10) อาจารยไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
ปฏิบัติการพยาบาล อยางนอย 80 ชั่วโมงตอป รอยละ 100

โครงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

- การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
- การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
- การประเมินทักษะปฏิบัติทางพยาบาลรายชั้นป
โดยวิธี OSCE
- การพัฒนาศักยภาพอาจารยพี่เลี้ยง
- การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป
- การพัฒนาอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ
พยาบาลของอาจารย (Faculty Practice)
- การประชุม 5 สถาบันการศึกษา รวมกับแหลง
ฝก
- พัฒนาการเรียนรูรายวิชาปฏิบัติการทางการ
พยาบาลรวมกับแหลงฝก

โครงการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู

11) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม
- การประชุมพัฒนางานบริหารหลักสูตร
- การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในแตละครั้ง อยางนอยรอยละ 80

90
90
4.3

- การประชาสัมพันธหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
- การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอคณะพยาบาล
ศาสตร
แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 14

12) รอยละของการรับเขานักศึกษา เมื่อเทียบกับ
แผน รอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของโลก
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

เปาหมาย

(Strategic Goal)

Strategy
1.1.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อ
สรางองคความรูและทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพใหพรอมทํางาน
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
และจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่สงเสริมการเรียนรู

(Lagging KPIs)

2564

1.2 บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง

โครงการหลัก

โครงการยอย/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ 2563
13) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
- การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
หองปฏิบัติการพยาบาล 4.10 ขึ้นไป
- การพัฒนางานหองสมุด
14) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด
- การพัฒนางานหองเรียน
- การพัฒนาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการ 4.20 ขึ้นไป
15) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ
สอน และเอกสารคําสอน
เรียนรู มากกวา 4.30 ขึ้นไป
- การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู
16) มีการพัฒนาหนังสือ ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคําสอน อยางนอย 2 เรื่อง
17) มีการผลิตสื่อการเรียนรูในรายวิชา อยางนอย
2 เรื่อง/หัวขอ

1.1.4 สงเสริมความเปนนานาชาติ - รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่
และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ทดสอบ การใชทักษะภาษาอังกฤษ
B1 ขึ้นไป
ดวยภาษาตางประเทศ
1.1.5 สงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ

30

1.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูและ - คะแนนความพึงใจของผูใชบัณฑิต
สิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอ ตามทักษะ 6 ดาน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(Disruptive Technology)
สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนยุคใหม

4.3

โครงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป
- การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ
ในใหบริการสุขภาพ

โครงการวิเทศสัมพันธ

- การเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษรายชั้นป
- การแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ
(Teleconference)

โครงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป
- การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(สําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 1)
- การพัฒนาการเรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(สําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 2)
- การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและ
การสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล
- การพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ
ในใหบริการสุขภาพ

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 15

18) กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
พัฒนาทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ นักศึกษา และวิเทศ
80
สัมพันธ
19) กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการ
พัฒนาทักษะดานการสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นรอยละ 80
20) กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการ
พัฒนาทักษะดานการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นรอยละ 80
21) การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ อยางนอย
2 เรื่อง

รองคณบดีฝายวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการ เปลี่ยนแปลงของโลก
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

เปาหมาย

(Strategic Goal)

Strategy

(Lagging KPIs)

2564

1.3 บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัย
และ/หรือนวัตกรรม

โครงการยอย/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
- การพัฒนางานหองสมุด
- การพัฒนางานหองเรียน
- การพัฒนาตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการ
สอน และเอกสารคําสอน
- การพัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู

28

โครงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป
- การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการ
สรางนวัตกรรมทางการพยาบาล

- คะแนนความพึงใจของผูใชบัณฑิต
ตามทักษะ 6 ดาน

4.3

โครงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

10

- การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
- การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
- การพัฒนาผูเรียนรายชั้นป

โครงการพัฒนานักศึกษา

- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อกาวสูวิชาชีพ
- การปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหม
- การพัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
- พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป
- การปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ
และมอบเข็มสถาบัน

โครงการสโมสรนักศึกษา

26) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
กิจกรรมภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา ที่จัด
โดยนักศึกษาแตละชั้นป โดยเนนตามมาตรฐาน คุณภาพการจัดพื้นที่เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมและ
การเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ แสดงออกอยางสรางสรรคในระดับมากขึ้น (> 3.60
จากคะแนนเต็ม 5)
ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล

โครงการใหคําปรึกษา
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
นักศึกษา

-

ระดับความพึงพอใจดานสวัสดิการ
และสวัสดิภาพนักศึกษา

3.85

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ 2563
โครงการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู

1.3.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูดาน - รอยละของนักศึกษามีผลงานวิจัย
การวิจัยและ/หรือนวัตกรรม
และนวัตกรรมที่เผยแพรตอป

1.4 บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอ 1.4.1 สงเสริมความเปนพลเมืองที่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมี
สังคมไทยและสังคมโลก
คุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก
อนาคต

โครงการหลัก

ทุนการศึกษา
การแนะแนว และใหคําปรึกษา
ชมรมศิษยเกา
สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 16

รองคณบดีฝายวิชาการ

23) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
ศาสตรชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับความพรอมในการทํางาน นักศึกษา และวิเทศ
และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และความรักความ
สัมพันธ
ผูกพันตอสถาบันมากกวา 3.60 คะแนน
24) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
ของการจัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาใน
ระดับมากขึ้น (> 3.60 จากคะแนนเต็ม 5)
25) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาในระดับมากขึ้น
(> 4.25 จากคะแนนเต็ม 5)

ยุทธศาสตรที่ 2 :สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ั เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Strategic Goal)

เปาหมาย

Strategy

(Lagging KPIs)

2564

2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยใหเอื้อตอการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
2.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2.1.3 สงเสริมการบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการสูงานวิจัย
2.1.4 สนับสนุนการจัดทําวารสาร
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากภายในและ
ภายนอก
- จํานวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณา
การกับโครงการบริการวิชาการ หรือ
จัดการเรียนการสอน

40

2.2 มีการผลิตผลงานวิจัย/
นวัตกรรม และงานสรางสรรค
เผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.2.1 สนับสนุน สงเสริมใหมีการ
พัฒนาการเขียนบทความวิจัยผลงานวิจัย
และวิชาการ เพื่อตีพิมพหรือ เผยแพรใน
วารสารฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 สนับสนุนใหคาสมนาคุณในการ
ตีพิมพ และ เผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุน และสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.4 สนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานภาษาใน
การตรวจ การเขียน menuscript กอน
การเผยแพรระดับนานาชาติ

- รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2.3 ผูรับบริการ ชุมชน หรือ
หนวยงานไดรับความรู และ
บริการจากการนําผลงานวิจัย
นวัตกรรมไปใช ประโยชน

2.3.1 สงเสริมการใชผลงานวิจัยบูรณา
การกับบริการวิชาการ

- รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนแก
ผูรับบริการ ชุมชน หรือ หนวยงาน
ตอจํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งหมด

2.1 อาจารย บุคลากรมี
สมรรถนะดานการวิจัย

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการยอย

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ 2564
- การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
และงานสรางสรรค
- พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในการทําวิจัย
- สนับสนุนการจัดสรรทุนวิจัยโดยใช
เงินรายไดคณะ
- สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย
และบุคลากรขอทุนจากแหลงทุน
ภายนอก
- พัฒนาระบบและกลไกงานวิจัย
(ฐานขอมูลวิจัย)
- กําหนดใหมีการจัดทํา
วารสารวิชาการและวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

1) บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะดาน รองคณบดีฝายวิจัยฯ และ
งานวิจัย และการเขียนบทความวิจัย และ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
วิชาการเพื่อการเผยแพรในระดับนานาชาติ
รอยละ 80
2) ไดแนวทางพัฒนางานวิจัย/งาน
สรางสรรอยางนอย 2 เรื่อง
3) ทุนวิจัยไดรับการจัดสรรอยางนอยรอย
ละ 80
4) จํานวนโครงการวิจัย ที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามสัญญาทุน รอยละ80
5) ไดคูมือบริหารโครงการวิจัย (ฉบับปรุบ
ปรุงป 2564) จํานวน 1 ฉบับ
6) ไดจํานวนวารสาร จํานวน 2 ฉบับ
7) เผยแพรวารสารแกหนวยงานภายใน
และภายนอก 50 หนวยงาน

50

- สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค ทั้งในและ
ตางประเทศ

8) มีผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในการ
ประชุมระดับชาติ 2 เรื่อง
9) มีผลงานไดรับการเผยแพรในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติในประเทศ 2 เรื่อง
10) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 15 เรื่อง
11) มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ 2
เรื่อง

50

- สงเสริมการสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อนําไปใชประโยชนตาม
ความตองการของชุมชน

1

โครงการสงเสริมงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
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ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ
เปาประสงค
(Strategic Goal)

ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Lagging KPIs)

เปาหมาย
2564

3.1.1 สํารวจความตองการบริการวิชาการของ
ชุมชนและสังคม
3.1.2 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการ
กับหนวยงานภายนอก
3.1.3 พัฒนาโครงการบริการวิชาการให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
โดยกระบวนการมีสวนรวม
3.1.4 บูรณาการโครงการบริการวิชาการ กับ
ภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

- รอยละกลุมเปาหมายที่ไดรับการ
แกไขปญหาสุขภาพ
- จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
รวมมือกับหนวยงานภายนอก
- จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
บูรณาการกับภาระกิจดานการเรียน
การสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

80

3.2 ผูประกอบวิชาชีพการ
3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
พยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพที่
ดานวิชาการและวิชาชีพ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
3.2.2 ใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาความรู
และทักษะดานวิชาชีพแกพยาบาลวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม

- รอยละพยาบาลวิชาชีพ ที่ไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพ
- รอยละพยาบาลวิชาชีพที่ผานการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ผูปวยผาตัด (scrub nursing)
- รอยละผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
ประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ

100

3.3 ประชาชนวัยทํางานไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะเพื่อ
ประกอบอาชีพดานการดูแล
สุขภาพบุคคล และชุมชน

- รอยละความพึงพอใจของหนวยงาน
ตอการนําความรูไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา

85

3.1 ประชาชน และชุมชน
กลุมเปาหมาย ไดรับการบริการ
วิชาการที่สามารถตอบสนอง
ปญหา และความตองการของ
ชุมชนและสังคม

กลยุทธ
Strategy

3.3.1 ใหการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะของประชาชนวัยทํางาน ในการ
ประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และ
ชุมชน

2

โครงการหลัก
โครงการบริการวิชาการ
(แบบใหเปลา)

กิจกรรม/โครงการยอย
แผนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอน / การพัฒนานักศึกษา

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85
ของกลุมเปาหมาย
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.80
3) ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4) ผูเขารวมโครงการมีระดับความรูที่
เพิ่มขึ้นหลังจากรวมโครงการ มากกวา
หรือเทากับ 1

โครงการบริการวิชาการ เพื่อ - โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
หารายได
(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป
(รุนที่ 6)
- โครงการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด
(รุนที่ 4)
- โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณี กลุมโรคเรื้อรัง (NCM)
- โครงการประชุมวิชาการ เพื่อหา
รายได คณะพยาบาลศาสตร

5) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
อบรมฯมากกวา 3.51 จาก 5 คะแนน
6) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมตอประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ มากกวา
รอยละ 80
7) ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่ไดรับ
จากการเขารวมอบรมฯ

2

35
50

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงค
(Strategic Goal)
4.1 ภูมิปญญา ศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการ
อนุรักษและสืบสาน

กลยุทธ
Strategy
4.1.1 สงเสริมความรวมมือในการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
4.1.2 สนับสนุน สงเสริมการสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่น

4.2 นักศึกษาเห็นคุณคาของ
4.2.1 สนับสนุน สงเสริม ให
ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอัน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานทํานุ
ดีงามของไทย
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของนักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4.2.2 สนับสนุน สงเสริมใหมี
การบูรณาการการโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับพันธะกิจดานการพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Lagging KPIs)
- จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับภารกิจกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

- รอยละของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- รอยละของความพึงพอใจตอ
ประโยชนในเขารวมโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

เปาหมาย
โครงการหลัก
2564
4
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการยอย
- โครงการวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร
- สืบสานประเพณีวัฒนธรม
ไทย "วันสงกรานต"
- สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
"วันลอยกระทง"

85
85
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ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
1) ความคิดเห็นตอประโยชนที่
รองคณบดีฝายวิจัย
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในการ บริการวิชาการ และทํานุฯ
อนุรักษ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติไมต่ํากวา 4.00
2) กลุมเปาหมายแตงกายดวยผา
ไทยไมนอยกวารอยละ 80

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
เปาประสงค
(Strategic Goal)
5.1 มีการบริหารจัดการแบบ
ครบวงจร เพื่อรองรับการจัด
การศึกษาในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรรูเทาทันและเขาถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ
Strategy
5.1.1 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารจัดการแบบครบ
วงจร และรองรับการจัดการศึกษา
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว (Disruption)
5.1.2 สงเสริมความรูและทักษะ
ของนักศึกษาและบุคลากรใหเทา
ทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเปน
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ( Digital
Literacy and Accessibility)

ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Lagging KPIs)
- รอยละของความเชื่อมโยง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการ
- จํานวนรายวิชาที่ทําการเรียน
การสอนผานระบบ
UBU LMS เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
2564
60
3

โครงการหลัก
โครงการสนับสนุน
เทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรม/โครงการยอย

ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
- การจัดอบรมการใชงาน
1) ความพึงพอใจของผูใชบริการ
รองคณบดีฝายบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ
บุคลากร และนักศึกษา
ภายในคณะพยาบาลศาสตร (ดาน
- การบํารุงรักษาครุภัณฑดาน
คอมพิวเตอร และอุปกรณ
เทคโนโลยีดิจิทัล
คอมพิวเตอร) มากกวา 3.51 (จาก
- การจัดซื้อสรรหาครุภัณฑดาน คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) ความพึงพอใจของผูใชงานที่ไดรับ
- โครงการพัฒนาระบบ
การจัดสรรครุภัณฑดานเทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศสําหรับประเมินผลการ มากกวา 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5
ปฏิบัติงาน
คะแนน)
- โครงการพัฒนาการจัดเก็บ
และประมวลผล Big Data ของคณะ
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ยุทธศาสตรที่ 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Strategic Goal)
Strategy
(Lagging KPIs)
6.1 มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู 6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคารให - คะแนนเฉลี่ยของความพึง
บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู สวยงาม นาอยู เพื่อเหมาะแกการ พอใจตอสภาพแวดลอมการ
ทํางาน
เรียนรู
- รอยละของฝายงานในการ
ใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-doc)
6.2.1 พัฒนาระบบและสงเสริม - รอยละของฝายงานในการ
6.2 มีระบบสนับสนุนการ
ทํางาน เพื่อลดการใชทรัพยากร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ใชงานระบบสารบรรณ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
อิเล็กทรอนิกส (e-doc)
ทํางาน
- จํานวนระบบที่สนับสนุน
6.2.2 สรางจิตสํานึกในการ
การทํางานในองคกร ใหมี
อนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประหยัดพลังงานใหแก
บุคลากร และนักศึกษา

เปาหมาย
โครงการหลัก
2564
4.25
โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองคกร
100
ลดลง

กิจกรรม/โครงการยอย
- การดูแลทรัพยากรสํานักงาน
- การจัดหาวัสดุสํานักงาน เพื่อ
บริหารจัดการองคกร
- การปรับปรุงภูมิทัศน และซอม
บํารุงอาคาร สถานที่

การสงเสริมสนับสนุนใหนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

- นําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-doc) มาใชใน
การปฏิบัติงาน
- นําระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส (เชน e-meeting /
การประชุมออนไลน/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ) มาใชในการ
ปฏิบัติงาน

การสงเสริมการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษและดูแล
สิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงาน
ใหแกบุคลากร และนักศึกษา

- นโยบาย มาตรการ การ
ประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ

4
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ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
1. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน
ครบถวนตามความตองการ และมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลประเมินความพึงพอใจตอ
สวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร
(ดานสภาพแวดลอมการทํางาน)
เฉลี่ยมากกวา 4.00 คะแนน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
(Strategic Goal)
7.1 มีอัตรากําลังที่เหมาะสม
กับโครงสรางองคกร

กลยุทธ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
Strategy
(Lagging KPIs)
7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังให - รอยละของอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับภารกิจขององคกร เปนไปตามกรอบอัตรากําลัง
ตามเกณฑที่กําหนด

เปาหมาย
2564
85

7.1.2 มีระบบการสรรหา บรรจุ
และรักษาบุคลากรใหม ที่มี
ประสิทธิภาพ

7.2 บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะสูง มีทักษะและองค
ความรูที่สงเสริมความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนของคณะ
พยาบาลศาสตร

7.2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ - รอยละของอาจารยประจํา
ใหมีสมรรถนะสูงและเปนไป
ที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ตามเกณฑสมรรถนะที่
ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยกําหนด
- รอยละของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นตอ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

25

60

โครงการหลัก

กิจกรรม/โครงการยอย

ทบทวนอัตรากําลังให
- วิเคราะห และทบทวนอัตรากําลัง
สอดคลองกับภารกิจ/บริบทที่ ใหสอดคลองกับภารกิจหนวยงาน
เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาระบบการสรรหา
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม
เพื่อใหไดบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงสอดคลองกับ
การพัฒนาองคกร

- สรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงดวย
การสรางแรงจูงใจ
- อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม โดยมี
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อถายทอดและสอนงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ
และ พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

(1) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
วิชาการ พัฒนาตนเองตามความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงอบรม
หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อความเชี่ยวชาญ
ยิ่งขึ้น
(2) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
วิชาการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น (ปริญญาเอก)
(3) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
วิชาการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
(4) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ พัฒนาตนเองเพื่อ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
(5) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อเตรียมความ
พรอม และมีความกาวหนาในสายงาน
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ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
1) อาจารยทุกคนไดรับการ
- รองคณบดีฝายบริหาร
พัฒนาสมรรถนะ คิดเปนรอยละ
100
2) อาจารยทุกคนไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะ ดานวิชาการ
และดานวิชาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอก ไมนอยกวาคนละ 40
ชั่วโมง/ปการศึกษา(สภาการ
พยาบาล, KPI หลักสูตรปรับปรุง)
3) บุคลากรสายวิชาการเขารวม
การอบรม หลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้น สาขาศาสตร และศิลปะ
การสอนทางการพยาบาล อยาง
นอย 1 คน
4) มีจํานวนผูศึกษาตอ ระดับ
ปริญญาเอก อยางนอย 3 คน
5) บุคลากรสายสนับสนุนไดเขา
รวม อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ
รอยละ 100 โดยคิดเปน 10
ชม./ปการศึกษา/คน
6) มีจํานวนอาจารยยื่นขอรับ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน
ฯ อยางนอย 3 ทาน
7) มีจํานวนอาจารยยื่นขอรับ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน
ฯ อยางนอย 3 ทาน

เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Strategic Goal)
Strategy
(Lagging KPIs)
- รอยละความสุขและความ
7.3 บุคลากรมีความสุข และมี 7.3.1 สงเสริมใหบุคลากรมี
ความผูกพันตอองคกร
ความสุขในการปฏิบัติงาน และ ผูกพันตอองคกร
มีความผูกพันตอองคกร
7.3.2 สงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพบุคลากร

เปาหมาย
2564
75

โครงการหลัก
โครงการสรางสุของคกร
และโครงการสรางเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร

กิจกรรม/โครงการยอย

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
- สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมสรางความ 8) จํานวนบุคลากรไดเขารับ
รางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ 2 คน
รัก ความสามัคคี และมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร เชน
สัมมนาบุคลากร กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ และกิจกรรม
สันทนาการสรางเสริมความสุข
- สงเสริมสนับสนุนกิจ
กรรมการบริหารงานและสวัสดิการ
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพ

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 23

ผูรับผิดชอบ
- รองคณบดีฝายบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 8 : บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
เปาประสงค
(Strategic Goal)
8.1 คณะมีเสถียรภาพทาง
การเงินที่เพียงพอตอการ
ดําเนินงานเพื่อการจัดการศึกษา
สูความยั่งยืน

กลยุทธ
Strategy
8.1.1 สงเสริมการบริหาร
จัดการทางดานการเงินและ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
8.1.2 สงเสริมการจัดหารายได
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา

ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Lagging KPIs)

เปาหมาย
2564

- รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ
(ใชรายงานทางการเงิน)

สูงกวา

โครงการหลัก
โครงการหารายได คณะ
พยาบาลศาสตร

กิจกรรม/โครงการยอย
- โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป
(รุนที่ 6)
- โครงการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด
(รุนที่ 4)
- โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผูจัดการรายกรณี กลุมโรคเรื้อรัง
(NCM)
- โครงการประชุมวิชาการ เพื่อหา
รายได คณะพยาบาลศาสตร
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
จากแหลงทุนภายนอก
- โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก
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ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
รองคณบดีฝายบริหาร
1) จํานวนเงินรายได จากก
รองคณบดีฝายวิจัย บริการ
การหารายไดของคณะฯ เมื่อ
วิชาการ และทํานุฯ
เทียบกับแผนหารายได
2) การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี อยางนอย
ปงบประมาณละ 1 ครั้ง
3) การรายงานทางการเงินทุก
ไตรมาส

ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค
(Strategic Goal)
9.1 เปนคณะที่มีการ
บริหารจัดการที่เปนเลิศ

กลยุทธ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
Strategy
(Lagging KPIs)
- คะแนนการประเมิน
9.1.1 บริหารจัดการองคกรสู
ความเปนเลิศดวยการใชเกณฑ EdPEx เพิ่มขึ้น
คุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือใน - ผลการเทียบกับคูแขง
การดําเนินงาน
9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุก
กระบวนการงานมีการทํางานที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
โปรงใส

เปาหมาย
2564
170

โครงการหลัก
โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองคกร

กิจกรรม/โครงการยอย

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564
การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน 1) ผลการประเมินคุณภาพ
ฯ และการดําเนินงานตามเกณฑ
การศึกษา บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนด
EdPEx
ไว

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายบริหาร

2) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
- จัดทําแผนปองกันการทุจริตและ
แผนปองกันการทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน และดําเนิน
ผลประโยชนทับซอน (เมื่อเทียบกับคา
กิจกรรมตามแผน
- ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ เปาหมาย)
ใหรองรับตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความโปรงใส

9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร ที่สงเสริม
ความสําเร็จของวิสัยทัศน และ
บูรณาการทั่วทั้งองคกร และ
ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อ
สภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง

- ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร 3) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
ของคณะ
ประจําป (เมื่อเทียบกับคาเปาหมาย)
- ประเมินและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติงานประจําป รวมกับ
การเงิน พัสดุ

9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน

วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
กํากับติดตามผลการดําเนินงาน

9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู

- กิจกรรมการพัฒนาองคกรการเรียนรู 5) มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการจัดการ
(KM)
ความรูค รบทุกกระบวนการ
- เขารวม โครงการสนับสนุน
เครือขายการจัดการความรูภายนอก
องคกร (Mini-UKM) รวมกับ
มหาวิทยาลัย
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4) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (เมื่อเทียบกับคาเปาหมาย)

คณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร

เปาประสงค
กลยุทธ
(Strategic Goal)
Strategy
9.2 สรางภาพลักษณใหมที่ 9.2.1 ยกระดับการสื่อสารองคกร
ดีและยกระดับการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
องคกรที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค
(Lagging KPIs)

เปาหมาย
2564

โครงการหลัก
โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองคกร

กิจกรรม/โครงการยอย
- พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสาร
องคกรใหมีความชัดเจน
- สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การสื่อสารองคกร
- ผลิตและเพิ่มชองทางการสื่อสาร
องคกรผานสื่อสาธารณะ โซเชียลมีเดีย
เว็บไซต และอื่น ๆ
- สงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร
และตอบสนองเชิงบวกตอสถานการณ
ฉุกเฉิน
- ปรับ/ ทบทวน รูปแบบการ
ถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติ
- สรางเครือขายการสื่อสารองคกรกับ
หนวยงานภายนอกสนับสนุนการ
ดําเนินงานเชิงรุก
- สงเสริมการรับรูและการถายทอด
คานิยมขององคกร ขอมูลพื้นฐาน
นโยบายสูการปฏิบัติกับทุก
กลุมเปาหมาย (ผูบริหาร ผูปฏิบัติ
นักศึกษา บุคคลภายนอก)

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 26

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 2564

ผูรับผิดชอบ

โครงการและงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการและงบประมาณแยกตามพันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

โครงการ

ผลิตบัณฑิตฯ
รายได
แผนดิน

พันธกิจ

วิจัย
รายได แผนดิน

บริการวิชาการ
รายได
แผนดิน

ทํานุบํารุงฯ
รายได
แผนดิน

บริหารงานองคกร
รายได

งบประมาณ

รหัสโครงการยอย

รหัสกิจกรรม

3,714,500

02080000-3

020800000001

657,100

01010009

010100090005

งานที่รับผิดชอบ

แผนดิน

ผลิตเพิ่ม 64

1

โครงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตร

2

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ผลิตเพิ่ม 64

1,123,700

02080000-3

020800000001

3

โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการ
และสวัสดิภาพนักศึกษา

ผลิตเพิ่ม 64

386,600

02080000-3

020800000001

4

โครงการพัฒนานักศึกษา

ผลิตเพิ่ม 64

317,100

02080000-3

020800000001

5

โครงการสโมสรนักศึกษา

ผลิตเพิ่ม 64

547,600

02080000-3

020800000001

6

โครงการวิเทศสัมพันธ

ผลิตเพิ่ม 64

70,000

02080000-3

020800000001

งานวิเทศสัมพันธ

7

โครงการสงเสริมงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

1,273,500

05010002

050100020166

งานบริหารงานวิจัย

8

โครงการบริการวิชาการ

71,500

02080000-3

020800000001

งานบริการวิชาการ

9

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

7,000

02080000-3

020800000001

43,000

07010002

070100020190

10

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา



102,100

01000012

010000120017



7,884,700

01000003

010000030168

11




ผลิตเพิ่ม 64
ผลิตเพิ่ม 64



โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองคกร

ผลิตเพิ่ม 63

1,522,505.96

02080000-31

020800000001

ผลิตเพิ่ม 64

6,550,000.00

02080000-3

020800000001

โครงการรักษาเสถียรภาพทางการ
เงิน



7,000,000.00

01000003

010000030092

12 โครงการสนับบสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล



220,000

01000003

010000030168

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 27

งานบริการการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานทํานุฯ

งานประกันคุณภาพฯ

งานแผนฯ/ประกันฯ
งานพัสดุ
งานการเงินและบัญชี

งานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย

พันธกิจ
ที่

โครงการ

ผลิตบัณฑิตฯ

วิจัย

บริการวิชาการ

ทํานุบํารุงฯ

บริหารงานองคกร

งบประมาณ

รหัสโครงการยอย

รหัสกิจกรรม

955,000

01010052

010100520008

420,000

02080000-3

020800000001



61,200

01000006

010000060002



286,800

01000003

010000030230



50,000

01000003

010000030186

โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
17
(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ป
(รุนที่ 6)



2,524,000

06010004

60100040044

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวย
18
ผาตัด
(รุนที่ 4)



1,260,000

06010004

60100040065



1,568,000

06010004

060100040072

รายได
13

แผนดิน

รายได

แผนดิน

รายได

แผนดิน

รายได

แผนดิน

รายได

แผนดิน



โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

ผลิตเพิ่ม 64

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
โครงการสรางสุของคกร คณะ
15
พยาบาลศาสตร
โครงการเสริมสรางสวัสดิการและ
16
สวัสดิภาพของบุคลากร

14

งานที่รับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล

โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะ

19 ทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณี กลุมโรคเรื้อรัง (NCM)

งานบริการการศึกษา

งานบริการวิชาการ

20

โครงการประชุมวิชาการ เพื่อหา
รายได คณะพยาบาลศาสตร



240,000

01000003

010000030314

21

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
แหลงทุนภายนอก



60,000

04010002

0401000200021

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา

22

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก



560,000

05010002

050100020146

งานวิจัย

แหลงเงินงบประมาณ 2564

เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2564
เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2563
เงินรายได (จากคาธรรมเนียมการศึกษา)
เงินรายได (จากการหารายได คณะพยาบาลศาสตร)

รวมงบประมาณทั้งหมด

จํานวนเงิน

13,208,000.00
1,522,505.96
18,533,400.00
6,212,000.00

39,475,905.96
แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 28

6,550,000.00
8,180,506
11,533,400.00
#REF!

รายละเอียดโครงการและงบประมาณจําแนกตามพันธกิจ
คําอธิบายความสอดคลอง

- ยุทธศาสตร : อางอิงจากแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567)
- กลยุทธ : อางอิงจากแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567)
- TQF
: มาตรฐานการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 ไดแก
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- อัตลักษณมหาวิทยาลัย : สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม
- สภาฯ
: เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2562 (8 มาตรฐาน 23 ตัวบงชี้)

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
1.1.1
1
1.1
9

คาตอบแทน
1.1.3
1.1 การจัดการเรียนการ
1.2
1.2.1 10
64 งบเงินอุดหนุน
สอนภาคทฤษฎี
1.3
1.3.1 13
รวม
กิจกรรม

14

1.2 การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ



คาตอบแทน

งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

231,600
570,000
801,600

300,000

200,000

100,000

2,531,500 700,000

600,000

600,000

340,500

64 งบเงินอุดหนุน 2,191,000
รวม

1.3 การประเมินทักษะ
ปฏิบัติทางพยาบาลราย
ชั้นปโดยวิธี OSCE

64 งบเงินอุดหนุน

100,200

1.4 การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยพี่เลี้ยง

1
7

1.1
7.2

1.1.1
7.2.1

7

64 งบเงินอุดหนุน

85,500

1.5 การพัฒนาผูเรียน
รายชั้นป

1

1.1

1.1.1

9

64 งบเงินอุดหนุน

360,500

37,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. รอยละของจํานวนรายวิชาดาน
ความพึงพอใจตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย
201,600 โดยนักศึกษา มากกวา 4.30 (รอย อาจารยผูรับผิดชอบ
ละ 100)
หลักสูตร
2. รอยละของจํานวนรายวิชาดาน
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักศึกษา มากกวา 4.30
631,500 (รอยละ 100)

1. รอยละของจํานวนผูเขารวม
กิจกรรม รอยละ 95
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผู
รวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

ชั้นปที่ 2
อ.เพ็ญพักตร
อ.เบญจมาภรณ
ชั้นปที่ 3
อ.ยมนา /อ.อรทัย
อ.ธมกร / อ.อังศวีร
ชั้นปที่ 4
อ.เกษร / อ.ดร.เพชรตะวัน
อ.ณิชา/ อ.อุไรวรรณ

85,000

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผู
รวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

อ.อุไรวรรณ
อ.เกษร

193,500

123,800 พัฒนาการเรียนรู รอยละ 90 ขึ้นไป

63,200

1.นักศึกษาแตละชั้นป ไดรับการ

28,800

14,400

1.5.1 การพัฒนาการ
เรียนรูวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 อ.เกษร
ชั้นปที่ 2 อ.เกษร
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม ชั้นปที่ 3 อ.เกษร / อ.สุมิศา
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูวิชา
ชั้นปที่ 4 อ.สุมิศา/
พื้นฐานวิชาชีพ 4.00 ขึ้นไป
อ.ณัฐธิดา/ อ.ประภัสสร
3. รอยละของนักศึกษามีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เผยแพรตอป (รอยละ
30 ขึ้นไป)
4. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูการใช
ภาษาอังกฤษในใหบริการสุขภาพ 3.51
ขึ้นไป

1.5.2 การพัฒนาการ
เรียนรูศัพทเทคนิค
ทางการพยาบาล
1.5.3 การพัฒนาการ
เรียนรูดานการวิจัยและ
การสรางนวัตกรรม
ทางการพยาบาล

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 29

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร (ตอ)
กิจกรรม

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวดรายจาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.6 การพัฒนาอาจารย
ผูสอนรายวิชาในหลักสูตร

1

1.1

1.1.1

7

1.6.1 การเตรียม
ความพรอมอาจารย
ผูสอนรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล

7

7.2

7.2.1

9



คาตอบแทน

64 งบเงินอุดหนุน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. รอยละของอาจารยใหมไดรับ อ.เกษร
การพัฒนาในการสอนรายวิชาใน อ.ธมกร
หลักสูตร (รอยละ 100)
อ.สุมิศา
2.รอยละของอาจารยไดรับการ
พัฒนาการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
(รอยละ 90 ขึ้นไป)

15,000

95,600

1.6.2 การพัฒนาอาจารย
ใหมในการสอนรายวิชา
ในหลักสูตร
1.6.3 การพัฒนาอาจารย
ในการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ
1.7 การพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต
1.8 การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารย (Faculty
Practice)
1.9 การประชุม 5
สถาบันการศึกษา
รวมกับแหลงฝก

รวม

1

1.1

1.1.1

9

1

1.1

1.1.1

7

7

7.2

7.2.1

8

64 งบเงินอุดหนุน


คาตอบแทน
64 งบเงินอุดหนุน
รวม

1

1.1

1.1.1

9
13
14

1.10 พัฒนาการเรียนรู
รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลรวมกับแหลงฝก
รวมงบประมาณทั้งโครงการ

110,600

20,000

105,200

40,000

40,000

10,600

15,200

60,000

30,000

50,000

อาจารยไดรับการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในปฏิบัติการพยาบาล อ.ธมกร
อยางนอย 80 ชั่วโมงตอป รอย มะลิวัลย
ละ
46,500 100

70,000
126,500
196,500

64 งบเงินอุดหนุน

40,000

64 งบเงินอุดหนุน

40,000

50,000

50,000
30,000

10,000

40,000

4,371,600 1,098,800 986,600 1,201,700 1,084,000
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มีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

อ.ดร.สมปอง

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผู
รวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

อ.เกษร
อ.ธมกร
อ.อุไรวรรณ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผู
รวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

อ.เกษร
อ.สุพัตรา

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรม
2.1 การพัฒนา
หองปฏิบัติการทางการ
พยาบาล

แหลงงบประมาณ

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
1

1.1
1.2

1.1.1
1.2.1

2.2 การพัฒนางาน
หองสมุด

หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองปฏิบัติการพยาบาล
4.10 ขึ้นไป

คณะกรรมการ
บริหารงาน
หองปฏิบัติการพยาบาล

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด 4.20 ขึ้นไป

อ.อุไรวรรณ
ปยะนุช

21
22

64 งบเงินอุดหนุน

279,400

21
23

64 งบเงินอุดหนุน

268,000

50,000 150,000

68,000

30,000

30,000

30,000

30,000 สนับสนุนการเรียนรู มากกวา

20,000

200,000

59,400

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสิ่ง

2.3 การพัฒนางาน
หองเรียน

1

1.2

1.2.1

21

64 งบเงินอุดหนุน

120,000

2.4 การพัฒนาตํารา
หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน และ
เอกสารคําสอน

1

1.2

1.2.1

21
23

64 งบเงินอุดหนุน

65,000

20,000

25,000

20,000 ประกอบการสอน หรือเอกสารคํา

อ.สุมิศา

64 งบเงินอุดหนุน

44,100

10,000

20,000

14,100

มีการผลิตสื่อการเรียนรูในรายวิชา
อยางนอย 2 เรื่อง/หัวขอ

อ.สุมิศา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เขารวมประชุมในแตละครั้ง
อยางนอยรอยละ 80

ไวพจน
ประกายพลอย

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 4.30 ขึ้นไป

อ.เกษร

1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
รอยละ 95
2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่เขารวมกิจกรรม 4.00 ขึ้น
ไป

ไวพจน

2.5 การพัฒนาและ
สนับสนุนสื่อการเรียนรู
2.6 การประชุมพัฒนา
งานบริหารหลักสูตร

1

1.1

1.1.1

9

64 งบเงินอุดหนุน

19,800

2.7 การพัฒนาความรูสู
การสอบใบประกอบ
วิชาชีพ

1

1.1

1.1.1

15

64 งบเงินอุดหนุน

113,000

2.8 กิจกรรมฝกซอมรับ
พระราชทานปริญญา
บัตรประจําป 2562
2.9 กิจกรรม
ประชาสัมพันธหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

1

1.4

1.1

1.4.1

1.1.2

11
16

64 งบเงินอุดหนุน

64 งบเงินอุดหนุน

36,500

51,000

4,800

5,000

5,000

113,000

36,500

20,000

10,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 31

11,000

4.30 ขึ้นไป

มีการพัฒนาหนังสือ ตํารา เอกสาร
สอน อยางนอย 2 เรื่อง

5,000

รอยละของการรับเขานักศึกษา
10,000
เมื่อเทียบกับแผน รอยละ 100

ไวพจน

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ไวพจน/ประกายพลอย

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรม
2.10 การจัดการความรู
ดานวิชาการ

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
1
9

2.11 กิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพื่อรับการ
ตรวจเยี่ยมและรับรอง
สถาบันการศึกษา

1
9

2.12 คัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอคณะพยาบาล
ศาสตร

1

1.1
9.1

1.1.1
9.1.5

7
9

1

1.1

1.1.2

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวดรายจาย งบประมาณ

64 งบเงินอุดหนุน

64 งบเงินอุดหนุน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.

26,900

100,000

20,000

10,000

80,000

ก.ค.-ก.ย.

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80
6,900
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวม
กิจกรรม 4.00 ขึ้นไป
คณะมีการดําเนินงานรับการตรวจ
เยี่ยมและรับรองสถาบันการศึกษา
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

10,000

รอยละของการรับเขานักศึกษา
เมื่อเทียบกับแผน รอยละ 100

ใชเงินรายได
1,123,700 171,300 618,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 32

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

248,400

86,000

ผูรับผิดชอบ
อ.ณัฐสุดา
อ.สุพัตรา
อ.เกษร
ผศ.ดร.สมลักษณ
อ.สุนันทา
อ.ธมกร
อ.เพ็ญพักตร
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

3. โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
กิจกรรม

3.1 ทุนการศึกษา

หมวด
ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1
1.4
1.4.1 10
1
เชิงคุณภาพ
11
4
- ระดับความพึงพอใจของ
12
นักศึกษาตอคุณภาพของการ
64 งบเงินอุดหนุน 64,200

จัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
นักศึกษาในระดับมากขึ้น (> 3.60
จากคะแนนเต็ม 5)

3.2 การแนะแนว
และใหคําปรึกษา

64 งบเงินอุดหนุน 55,900

64 งบเงินอุดหนุน 82,800

3.3 ชมรมศิษยเกา

3.4 สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ

64 งบเงินอุดหนุน 138,800

30,900

5,500

66,400

17,900

18,500

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

386,600

115,200

5,500

16,400

เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของ
เครือขายศิษยเกาในดานการให
ขอมูลและความรูที่เปนประโยชน
ในการประกอบอาชีพในระดับ
มากขึ้น (> 3.60 จากคะแนนเต็ม
5)

อ.เพ็ญพักตร
อ.ณัฐสุดา
สิรินุช

เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา ตอคุณภาพการจัดพื้นที่
10,500 เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรมและ
แสดงออกอยางสรางสรรคใน
ระดับมากขึ้น (> 3.60 จาก
คะแนนเต็ม 5)
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพของการ
จัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
นักศึกษา ในระดับมากขึ้นไป (>
3.60 จากคะแนนเต็ม 5)

อ.เพ็ญพักตร
สิรินุช

91,900

24,000 113,800
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อ.อังศวีร
อ.กานตตริณ
สิรินุช

เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการจัดบริการแนะ
14,000
แนวและใหคําปรึกษาในระดับ
มากขึ้น (> 4.25 จากคะแนนเต็ม
5)

44,900

- กิจกรรมยอย
เพื่อสงเสริม
สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ

ผูรับผิดชอบ

24,500

อ.ณัฐนันท
อ.กองกฤษฎากรณ
สิรินุช

4. โครงการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม
4.1 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อกาวสู
วิชาชีพ (สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 2)

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

1

1.4

1.4.1

10
11
12

1
2
3
4
5

4.2 ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
งบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รายจาย

64 งบเงินอุดหนุน 64,400

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมากกวา
รอยละ 80
2.ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา 3.60 คะแนน
3. ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

อาจารยที่ปรึกษา
ประจําชั้นป
สิรินุช

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมากกวา
รอยละ 80
2.ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา 3.60 คะแนน
3. ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

อ.เพ็ญพักตร
สิรินุช

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมากกวา
รอยละ 80
2.ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา 3.60 คะแนน
3. ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

อาจารยที่ปรึกษา
ประจําชั้นป
สิรินุช

52,400

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมากกวา
รอยละ 80
2.ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา 3.60 คะแนน
3. ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

อ.อรทัย
อ.กานตตริณ
สิรินุช

123,600

1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมากกวา
รอยละ 80
2.ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา 3.60 คะแนน ขึ้นไป (เต็ม 5
คะแนน)
3. ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับความพรอมในการทํางานและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และความรักความผูกพันตอ
สถาบันมากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
4. ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

อ.ยมนา
อ.อรทัย
สิรินุช

64,400

64 งบเงินอุดหนุน 49,200

4.3 พัฒนาทักษะชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย
และการพัฒนา
บุคลิกภาพ (สําหรับ
นักศึกษา ชั้นปที่ 1)

64 งบเงินอุดหนุน 27,500

4.4 พิธีมอบหมวก
และเข็มชั้นป
(สําหรับนักศึกษาชั้น
ปที่ 2)

64 งบเงินอุดหนุน 52,400

4.5 ปจฉิมนิเทศ
เตรียมความพรอมสู
วิชาชีพและมอบเข็ม
สถาบัน

64 งบเงินอุดหนุน 123,600

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

317,100

49,200

27,500

27,500 240,400 49,200
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0

5. โครงการสโมสรนักศึกษา
กิจกรรม
5.1 พี่รักนอง
5.2 ไหวครู
5.3 กีฬา freshy

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวดรายจาย งบประมาณ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1
1.4
1.4.1 10
1
64 งบเงินอุดหนุน 33,785
33,785
11
2
12
3
64 งบเงินอุดหนุน 43,000
43,000
4
5
64 งบเงินอุดหนุน 88,400
88,400

5.4 แสดงความยินดีพี่
บัณฑิตและงานราตรี
คืนสูเหยา

64 งบเงินอุดหนุน

85,040

5.5 กิจกรรมกีฬา
Health Science ครั้ง
ที่ 15

64 งบเงินอุดหนุน

54,230

54,230

5.6 ตนกลานัก
กิจกรรมงานเกษตร
อีสานใต

64 งบเงินอุดหนุน

8,430

8,430

5.7 สักการะหลวงปูชา
จิตอาสาทําบุญตุน
ความดี สืบสาน
ประเพณีบุญผะเหวด

64 งบเงินอุดหนุน

15,000

15,000

5.8 กิจกรรมเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา

64 งบเงินอุดหนุน

9,160

9,160

5.9 กิจกรรมคาย
พยาบาลอาสารวมใจ
สงเสริมสุขภาพชุมชน
ครั้งที่ 7

64 งบเงินอุดหนุน

64,800

64,800

5.10 กิจกรรม อําลา
พี่ป 4 จบการศึกษา

64 งบเงินอุดหนุน

14,455

85,040
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14,455

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
สโมสรนักศึกษา
1.กลุมเปาหมายเขารวม
สิรินชุ
โครงการมากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา
3.60 คะแนน (เต็ม 5
คะแนน)
2. ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
3. ระดับการบรรลุ
วัตถุประสงคของกิจกรรมฯ
มากกวา 3.60 คะแนน (เต็ม
5 คะแนน)

5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)
กิจกรรม
5.11 กิจกรรมสาน
สัมพันธสูงาน
สรางสรรคสโมสร
นักศึกษา
5.12 ติวเพื่อนอง

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ TQF รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
1
1.4
1.4.1 10
1
2
11
64 งบเงินอุดหนุน
3
12
4
5
6

72,000

64 งบเงินอุดหนุน

5,000

64 งบเงินอุดหนุน

17,100

17,100

64 งบเงินอุดหนุน

24,200

24,200

64 งบเงินอุดหนุน

13,000

5.13 ประกวด
Freshy Boy & Girl

5.14 วันพยาบาล
แหงชาติ
5.15 วันพยาบาลสากล

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

547,600

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

5,000

13,000
97,115
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192,745

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
สโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาล
1. กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการมากกวารอยละ 80
ศาสตร
เชิงคุณภาพ
1.ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอประโยชนในการ
เขารวมกิจกรรมมากกวา
3.60 คะแนน (เต็ม 5
คะแนน)
2. ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมตอการเขารวม
กิจกรรม มากกวา 3.60
คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
3.ระดับการบรรลุ
วัตถุประสงคของกิจกรรมฯ
มากกวา 3.60 คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)

72,000

214,740

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

43,000

6. โครงการวิเทศสัมพันธ
กิจกรรม
6.1 การเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษ
รายชั้นป
6.1.1 พัฒนา
ทักษะคําศัพท
ภาษาอังกฤษ
(Scrabble contest)

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
1

1.1
1.4

1.1.1
1.1.4
1.1.5
1.4.1

3
4
5
6

หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.60
2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ตอการพัฒนาทักษะดานคําศัพท
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ 80

อ.สิริทรัพย
วสุภัทร

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.60
2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ตอการพัฒนาทักษะดานการสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
รอยละ 80

อ.กานตตริน
วสุภัทร

5,300

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.60
2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ตอการพัฒนาทักษะดานการสนทนา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นรอยละ
80

อ.กานตตริน
วสุภัทร

15,500

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.60
2. คะแนนสอบประเมินความรูดาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR ) ระดับ B1
มากกวารอยละ 20

อ.ณัฐสุดา
วสุภัทร

1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.60
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
อยางนอย 2 เรื่อง

อ.เพ็ญพักตร
วสุภัทร

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

10
11

64 งบเงินอุดหนุน

6.1.2 พัฒนา
ทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน

64 งบเงินอุดหนุน

6.1.3 พัฒนา
ทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาชีพ

64 งบเงินอุดหนุน

6.1.4 พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมสอบ
ประเมินความรูดาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR)

64 งบเงินอุดหนุน

6.2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนดาน
วิชาการกับ
ตางประเทศ
(Teleconference)

64 งบเงินอุดหนุน

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

14,300

14,300

5,300

5,300

5,300

31,000

14,100

70,000

15,500

14,100

0

5,300
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49,200

15,500

7. โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค
กิจกรรม
7.1 พัฒนา
สมรรถนะดานการ
วิจัยและงาน
สรางสรรค

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
หมวด
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
2

2.1

2.1.1

17

คาตอบแทน

7,200

2.1.2

คาใชสอย

15,100

2.1.3

คาวัสดุ

1,000


7.2 สนับสนุนการ
เผยแพร
ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

2

2.2

2.2.1

17

2.2.2
2.2.3


2.2.4
7.3 จัดสรรทุนวิจัย

2

2.3

2.3.1

17


7.4 พัฒนาระบบ
และกลไกงานวิจัย
(ฐานขอมูลวิจัย)
7.5 จัดทํา
วารสารวิชาการ
และวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

17

2

งบประมาณ

2.1

2.1.4

2.2

2.2.3

17


รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

23,300

คาตอบแทน

85,000

คาใชสอย

159,000

รวม

244,000

เงินอุดหนุนทั่วไป

807,500

รวม

807,500

คาใชสอย

4,200

คาวัสดุ
รวม

1,500
5,700

คาตอบแทน

28,000

คาใชสอย

141,000

คาวัสดุ

24,000

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

23,300

66,000 56,000

400,000

2,000

193,000
1,273,500

66,000

56,000

66,000

407,500

3,000

700

142,000

24,000

27,000

600,000

490,500

117,000
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. บุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานงานวิจัย และการ
เขียนบทความวิจัย และวิชาการเพื่อ
การเผยแพรในระดับนานาชาติรอย
ละ 80
2. ไดแนวทางพัฒนางานวิจัย/งาน
สรางสรรอยางนอย 2 เรื่อง
1. มีผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรใน
การประชุมระดับชาติ 2 เรื่อง
2.มีผลงานไดรับการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
ประเทศ 2 เรื่อง
3. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 15 เรื่อง
4. มีผลงานตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ 2 เรื่อง

ผศ.อมรรัตน
และคณะ

1. ทุนวิจัยไดรับการจัดสรรอยาง
นอยรอยละ 80
2. จํานวนโครงการวิจัย ที่
ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาทุน
รอยละ80
1. ไดคูมือบริหารโครงการวิจัย
(ฉบับปรุบปรุงป 2564) จํานวน 1
ฉบับ
2. มีขอมูลสดานการวิจัยที่ของ
บคลากรในระบบDMS รอยละ 80

1. ไดจํานวนวารสาร จํานวน 2 ฉบับ
2. จํานวนบทความวิจัยผานการพิจารณา
เบื้องตนโดยบรรณาธิการ จํานวน 14
เรื่อง
3. จํานวนบทความวิชาการโดยกอง
บรรณาธิการ จํานวน 2 เรื่อง
4. งานวิจัยหรือวิชาการของบุคลากรใน
คณะฯที่ไดรับการ ตีพิมพ เผยแพรใน
วารสารตอฉบับ จํานวน 8 เรื่อง
5. เผยแพรวารสารแกหนวยงานภายใน
และภายนอก 50 หนวยงาน

อ.สุนันทา
อ.เบญจมาภรณ
กนกอร

อ.สุนันทา
และคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย
อ.สุนันทา
อ.เบญจมาภรณ
กนกอร
ผศ.อมรรัตนและ
คณะ

8. โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรม
8.1 โครงการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กิจกรรม "การดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ"

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ
การบูร
หมวด งบประมา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ณ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ ณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
3
3.1
3.1.1 2
9 การเรียน
64 งบเงิน
71,500
20,000
31,500 20,000
3.1.2 3 11 การสอน
อุดหนุน
3.1.3 4 18
3.1.4 5
6

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

71,500

0
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20,000

31,500

20,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.80
3. ผูรวมโครงการนําความรูไป
ใชประโยชนรอยละ 95
4. ผูเขารวมโครงการมีระดับ
ความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจากรวม
โครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

อ.สุนันทา
กนกอร

9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม

9.1 วันสถาปนา
คณะพยาบาล
ศาสตร

ความสอดคลอง
การบูรณา
การ
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ
11
1
1.4
1.4.1 4
19
4
4.1
4.1.1
การพัฒนา
4.1.2
นักศึกษา
4.2.1
4.2
4.2.2

แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
งบประมาณ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
คาใชสอย

31,000

คาวัสดุ

4,000

รวม



9.2 สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรม
ไทย "วันสงกรานต"

คาใชสอย

คาวัสดุ
รวม



9.3 สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
"วันลอยกระทง"

การพัฒนา
นักศึกษา

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

64

งบเงิน
อุดหนุน

35,000

1. รอยละผูเขารวมกิจกรรม
เทียบกับกลุมเปาหมาย รอย
ละ 90
2. ความพึงพอใจเฉลี่ยระดับที่
มากกวา 4.84 (จากคะแนน
เต็ม 5)

35,000

1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํา
กวารอยละ 80
2. ความคิดเห็นตอประโยชนที่
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
ในการอนุรักษ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติไมต่ํากวา 4.00
3.กลุมเปาหมายแตงกายดวย
ผาไทยไมนอยกวารอยละ 80

5,000

3,000
8,000

8,000

7,000

7,000

50,000

7,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 40

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํา
กวารอยละ 80
2. ความพึงพอใจตอกิจกรรม
ไมต่ํากวา 3.90
3.กลุมเปาหมายแตงกายดวย
ผาไทยไมนอยกวารอยละ 80

35,000

8,000

0

ผูรับผิดชอบ

มะลิวัลย และ
สํานักงาน
เลขานุการฯ

อ.เพ็ญพักตร
อ.ณัฐสุดา
มะลิวัลย

อ.อรทัย
อ.กานตตริน

10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม
10.1 การประชุม
ประกันฯคุณภาพ
การศึกษา
10.2 การพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันฯ และการ
ดําเนินงานตามเกณฑ
EdPEx

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
9
9.1
9.1.1 1




10.3 การตรวจ
ประเมินระดับคณะ

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวดรายจาย
คาใชสอย

งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

6,000

รวม

6,000

คาตอบแทน

8,400

คาใชสอย

18,800

รวม

27,200

คาตอบแทน

26,500

คาใชสอย

42,400

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

มีการประชุมครบองคประชุม และ
สามารถพิจารณาวาระที่เกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพฯ กอน
นําเขาคณะกรรมการประจําคณะ

ผศ.สมลักษณ
นฤมล

3,000

3,000

10,000

1. บุคลากรเขารวมกิจกรรม
มากกวารอยละ 80
2. ระดับความพึงพอใจตอการเขา
รวมกิจกรรมเฉลี่ยมากกวา 3.51
คะแนน
3. ระดับความความเขาใจในระบบ
17,200 EdPEx เพิ่มขึ้น
ผลการประเมินฯ บรรลุเปาหมายที่
ไดกําหนดไว มากกวารอยละ 80

68,900

68,900

102,100

68,900

13,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 41

0

20,200

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร
กิจกรรม
11.1 แผน รายงาน
ประจําปและความ
เสี่ยง

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
9

9.1

9.1.3
9.1.4

หมวดรายจาย

คาตอบแทน

16,800

คาใชสอย

26,900

รวม



คาใชสอย
คาวัสดุ
9.1

9.1.5

6
9

6.1
6.2

6.1.1
6.2.1

9.1

9.1.2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1

43,700

4,200

คาใชสอย

2,400

รวม

15,500
มีการกํากับ ติดตาม สงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรูครบทุกกระบวนการ

6,600

3,000

1

11.3.2 การจัดหา
วัสดุสํานักงาน

คาใชสอย

72,000

คาวัสดุ

10,000
รวม

คาวัสดุ


คณบดี
นฤมล

500

คาตอบแทน



1. การดําเนินงานของแผน
ครบถวน ทุกไตรมาส
2. รูปเลมรายงานประจําป มีการ
เผยแพรรูปเลม
3. แผนปฏิบัติการประจําป
สามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

15,000
15,500


11.3 การบริหาร
จัดการทรัพยากร
สํานักงาน
11.3.1 การดูแล
ทรัพยากรสํานักงาน

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

43,700

รวม


9

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1

11.1.1 การจัด
ประชุมจัดทํา/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการ
ประจําป และ
แผนงานที่สอดรับกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
11.1.2 การจัดทํา
รายงานประจําป

11.2 การพัฒนา
องคกรการเรียนรู
(KM)

งบประมาณ

82,000

40,000

3,600
1. มีการแจงซอม/ปรับปรุง
อุปกรณที่เกิดการชํารุดทุกรายการ
และมีการซอมแซมครบทุกรายการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผศ.สมลักษณ
ของผูรับบริการ มากกวา 3.51
จริยา
สุภาภรณ
42,000

440,000
รวม

440,000

200,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 42

ผศ.สมลักษณ
นฤมล

240,000

1. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน ครบถวน
ตามความตองการ และมีประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ มากกวา 3.51

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)
กิจกรรม
11.4 กิจกรรม
คาใชจายในการ
จางบุคลากร

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
7
7.3
7.3.1 1
คาจาง/เงินเดือน

7.3.2
สายสนับสนุน
8
9

8.1
9.1

63 คาจาง/เงินเดือน
64 สายวิชาการ

8.1.1
9.1.2












คาจางลูกจาง
ชั่วคราว
คาตอบแทน
คาตอบแทนเงิน
ประจําตําแหนง
(ผูบริหาร)
คาตอบแทนเงิน
ประจําตําแหนง
(ทางวิชาการ )
คาตอบแทนผูฏิบัติ
งานซึ่งทําหนาที่
สอน (สาขาขาด
แคลน)
คาใชสอย
คาประกันสังคม
สมทบสวนของ
นายจาง สาย
สนับสนุน
คาประกันสังคม
สมทบสวนของ
64
นายจาง สาย
วิชาการ
คาจางเหมาบริกา
รายบุคคล
คาจางเหมาบริกา
64
รายบุคคล

งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2,135,400 533,850
1,522,505.96
3,873,920 968,480

533,850

533,850

761,252.50

761,253.46

968,480

968,480

1. มีการเบิกจายครบถวน
533,850 ถูกตอง
2. รอยละความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร
968,480 มากกวารอยละ 75
3. ความพึงพอใจตอสวัสดิการ
12,900 และสวัสดิภาพบุคลากร
มากกวา 4.00

51,600

12,900

12,900

12,900

537,600

134,400

134,400

134,400

134,400

640,800

160,200

160,200

160,200

160,200

2,040,000

510,000

510,000

510,000

510,000

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

312,000

78,000

78,000

78,000

78,000

804,000

201,000

201,000

201,000

201,000

828,480

207,120

207,120

207,120

207,120

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 43

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สมลักษณ
วิไลลักษณ
ยุพา

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)
กิจกรรม
11.5 กิจกรรม
ภาพรวมองคกร

ความสอดคลอง
แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
6
6.1
6.1.1 1
คาตอบแทน
6.2
6.2.1
คาตอบแทน

6.2.1
ผูตรวจสอบบัญชี
7
7.3
7.3.1
คาปฎิบัติงานนอก

7.3.2
เวลาราชการ
8
8.1
8.1.1
คาตอบแทน
9
9.1
9.1.2

คณะกรรมการ
9.2.1
ประจํา

งบประมาณ

30,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
30,000

60,000

30,000

52,800

13,200

13,200

13,200

408,000

102,000

102,000

102,000

1. มีการเบิกจายครบถวน
ถูกตอง
2. รอยละความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร
30,000 มากกวารอยละ 75
3. ความพึงพอใจตอสวัสดิการ
และสวัสดิภาพบุคลากร
13,200 มากกวา 4.00

คาใชสอย







คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
ผูบริหาร
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
คาเบี้ยประกันภัย
รถยนต(ตู)
คาบํารุงสมาชิก
ทคพย.
คาใชสอย
(ภาพรวมองคกร)
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
64 คาไฟฟา



คาโทรศัพท

14,400

14,400

8,500

8,500

5,000

5,000

82,000

20,500

20,500

1,200,000 300,000
9,600

102,000

20,500

20,500

10,600

10,600

300,000

300,000

300,000

2,400

2,400

2,400
55,200

21,200

2,400

งบเงินอุดหนุน
คาใชสอย
64
(ภาพรวมองคกร)
64 คาครุภัณฑ

165,600

55,200

55,200

50,000

25,000

25,000

64 คาบัตรเติมน้ํามัน

120,000

30,000

30,000

30,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 44

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

30,000

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สมลักษณ
วิไลลักษณ
ยุพา

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)
กิจกรรม
11.6 กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน
และซอมบํารุง
อาคาร สถานที่

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
6
6.1
6.1.1

หมวดรายจาย
คาใชสอย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

รวม

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

300,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. รอยละความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร
มากกวารอยละ 75
2. ความพึงพอใจตอสวัสดิการ
และสวัสดิภาพบุคลากร
150,000 มากกวา 4.00

250,000
50,000

คาวัสดุ


งบประมาณ

150,000

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สมลักษณ
มะลิวัลย

15,957,205.96 3,328,050 4,575,002.50 4,224,703.46 3,829,450

โครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
กิจกรรม
เงินสํารองจาย
ทั่วไปคณะพยาบาล
ศาสตร

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
8

8.1

8.1.1

1



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวดรายจาย

เงินอุดหนุนทั่วไปคาใชจายอุดหนุน

งบประมาณ

7,000,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
-

7,000,000.00

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 45

-

-

-

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. การเงินมีเสถียรภาพ เพียงพอ
ตอการดําเนินงาน
2. ผลการดําเนินงานสุทธิ (รายได
มากกวา คาใชจาย)

ผูรับผิดชอบ

คณบดี
ผศ.สมลักษณ

12. โครงการสนับบสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
5
5.1
5.1.1 3
12.1 การจัดซื้อสรร

คาครุภัณฑ
หาครุภัณฑดาน
5.1.2
เทคโนโลยีดิจิทัล
รวม
12.2 การ
บํารุงรักษาครุภัณฑ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

190,000
4,000

คาวัสดุ

20,000
รวม

24,000

คาตอบแทน

1,800

คาใชสอย

3,200

คาวัสดุ

1,000
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

190,000

12,000

6,000

220,000

12,000

202,000 6,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 46

ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ
ภายในคณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2564 ดาน
คอมพิวเตอร และอุปกรณ
คอมพิวเตอร มากกวา 3.51 (จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1. รอยละของผูเขารวมอบรม
มากกวา 80
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
อบรม ตอการจัดอบรม อยูใน
เกณฑระดับดี (คาเฉลี่ยมากกวา
3.51)

6,000

0

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

ความพึงพอใจของผูใชงานที่
ผศ.สมลักษณ
ไดรับการจัดสรรครุภัณฑดาน
ผดุงเกียรติ
เทคโนโลยีดิจิทัล มากกวา 3.51

190,000

คาใชสอย


12.3 การจัดอบรม
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

งบประมาณ

12,000

13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรม
13.1 พัฒนาอาจารย
ตามความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ (IDP)

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
7
7.2
7.2.1 1
7

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

64 งบเงินอุดหนุน 420,000

13.2 สงเสริมการ
อบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทาง
13.3 การสงเสริมการ
พัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารยระดับปริญญา
เอก





13.4 สงเสริมอาจารย
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ


รวมงบประมาณทั้งโครงการ

คาใชสอย

135,000

รวม

135,000

คาใชสอย

800,000

รวม

800,000

คาตอบแทน

10,000

คาใชสอย

10,000

รวม

20,000

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

105,000

105,000

105,000

67,500

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
คิดเปนรอยละ 100
2. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานวิชาการและดานวิชาชีพ ทั้งภายใน
105,000
และภายนอก ไมนอยกวาคนละ 40 ชั่วโมง/
ปการศึกษา(สภาการพยาบาล, KPI
หลักสูตรปรับปรุง)
บุคลากรสายวิชาการเขารวมการอบรม
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น
สาขาศาสตร และศิลปะการสอนทางการ
67,500 พยาบาล อยางนอย 1 คน

มีจํานวนผูศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก
อยางนอย 3 คน
400,000

400,000
มีจํานวนอาจารยยื่นขอรับประเมิน
เอกสารประกอบการสอนฯ อยางนอย 3
ทาน

5,000

1,375,000 105,000 110,000
1
1

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 47

5,000

10,000

577,500

582,500

ผูรับผิดชอบ
ผศ.สมลักษณ
มะลิวัลย

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรม
14.1 พัฒนาบุคลากร
ตามสายงาน (IDP)

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
7
7.2
7.2.1 1
20


14.2 เตรียมความ
พรอมการพัฒนา
ความกาวหนาในสาย
งาน
หมายเหตุ ***
ภายในมหาวิทยาลัย


รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

คาใชสอย

56,000

รวม

56,000

คาตอบแทน

3,600

คาใชสอย

1,100

คาวัสดุ

500

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

28,000

5,200
0

0

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 48

33,200

ผูรับผิดชอบ

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม
อบรม/ประชุม/สัมมนา อื่นๆ รอยละ
ผศ.สมลักษณ
100 โดยคิดเปน 10 ชม./ปการศึกษา/
มะลิวัลย
คน
2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนํา
ประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ
28,000 เพื่อเกิดการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. บุคลากรประเภทสายสนับสนุวิชาการ
ไดเขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวา รอยละ 80
2. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
กิจกรรม ไมต่ํากวา 4.00

5,200
61,200

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

28,000

15. โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร
กิจกรรม
15.1 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย สราง
ความสามัคคี ภายใน
สวนราชการ (วันปใหม)

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
7

9

7.3

9.2

1

คาใชสอย

19,200

7.3.2

7

คาวัสดุ

2,000

9.2.1

20



15.5 แลกเปลี่ยน
เรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดี
ของผูเกษียณอายุ
ราชการ คณะพยาบาล
ศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม
คาใชสอย
คาวัสดุ



15.4 ตรวจสุขภาพ
ประจําป

งบประมาณ

7.3.1

15.2 สัมมนาบุคลากร

15.3 บุคลากรดีเดน
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําป
พ.ศ. 2563

หมวด
รายจาย







รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

21,200

21,200

3,600

รวม

3,600

คาใชสอย

32,000

รวม

32,000

คาใชสอย

20,000

210,000

1. จํานวนผูเขารับรางวัล จํานวน 2 ทาน
2. คาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
มากกวา 4.00 (จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน)

3,600

286,800

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80
2. บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน
20,000 ระดับที่มากกวา 4.00
0

24,800

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 49

242,000

ดร.ภูษณิศา
ผศ.สาวิตรี
มะลิวัลย

สิริทรัพย
สุพัตรา
มะลิวัลย

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขารวม
ผศ.สมลักษณ
กิจกรรม รอยละ 80
2. บุคลากรสายวิชาการและสาย
มะลิวัลย
สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน
ระดับที่มากกวา 4.00

32,000

20,000

ผูรับผิดชอบ

อ.อรทัย
1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80
ดร.เพชรตะวัน
2. บุคลากรสายวิชาการและสาย
มะลิวัลย
สนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจใน
ระดับที่มากกวา 4.00

3,500
210,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ
80
2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา
4.00

206,500

คาใชสอย

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

20,000

มะลิวัลย

16. โครงการเสริมสรางสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร
กิจกรรม

16.1 การบริหารงาน
และสวัสดิการ

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

7

7.3

7.3.1
7.3.2

1



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวด
รายจาย

คาใชสอย

งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

50,000

12,000

12,000

13,000

1. รอยละความสุขและความผูกพันของ
บุคลากรในองคกร มากกวารอยละ 75
13,000
2. ความพึงพอใจตอสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพบุคลากร มากกวา 4.00

50,000

12,000

12,000

13,000

13,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 50

ผูรับผิดชอบ

ผศ.สมลักษณ
มะลิวัลย

โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
17. โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล (Practical
Nurse) หลักสูตร 1 ป
(รุนที่ 6)

ความสอดคลอง

แหลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ TQF สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
3
3.3
3.3.1
8

8.1

8.1.1
8.1.2

18. โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด
(รุนที่ 4)

3

3.2

3.2.1

8

8.1

8.1.1
8.1.2

19. โครงการอบรม
การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาล
ผูจัดการรายกรณี กลุม
โรคเรื้อรัง (NCM)

3

3.2

3.2.1

8

8.1

8.1.1
8.1.2

20. โครงการประชุม
วิชาการ เพื่อหารายได
คณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง "ฟนฟูสมรรถนะ
พยาบาลเวชปฏิบัต"ิ

3
8

3.2
8.1

3.2.1
8.1.1
8.1.2

21. โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาจาก
แหลงทุนภายนอก
22. โครงการ
สนับสนุนงานวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก

1
8

1.4
8.1

1.4.1
8.1.1
8.1.2

2

2.1

8

8.1

2.1.1
2.1.2
8.1.1
8.1.2
รวมงบประมาณทั้งหมด







หมวดรายจาย งบประมาณ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-คาใชจาย
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-คาใชจาย
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป-คาใชจาย
อุดหนุน



เงินอุดหนุน
ทั่วไป-คาใชจาย
อุดหนุน



เงินอุดหนุน
ทั่วไป-คาใชจาย
อุดหนุน



เงินอุดหนุน
ทั่วไป-คาใชจาย
อุดหนุน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.

2,524,000

1,000,000

1,260,000

1,568,000

ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมอบรมฯ
มากกวา 3.51 จาก 5
1,524,000 คะแนน
2. คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรมตอประโยชน /
ความเชี่ยวชาญที่ไดรับ
จากการเขารวมอบรมฯ
1,260,000 มากกวารอยละ 80
3. ประโยชน/ความ
เชี่ยวชาญที่ไดรับจากการ
เขารวมอบรมฯ

อ.เกษร
ประกายพลอย

1,568,000

อ.ดร.สมจิตต
อ.ดร.สมปอง
มัสฑนา

อ.สุฬดี
ดร.ภูษณิศา
มัสฑนา

อ.นิชนันท
และคณะ
240,000

60,000

560,000

100,000

30,000

90,000 170,000 150,000

6,212,000 90,000 200,000 1,250,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 51

140,000

30,000

150,000
4,672,000

อ.เพ็ญพักตร
สิรินุช
อ.สุนันทา
กนกอร

