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บทนํา 
 

ขอมูลท่ัวไปของคณะพยาบาลศาสตร 
 

1. ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุขภาวะ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู ในขณะที่สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากรของประเทศไทย ยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคน เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย 
เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คน และประเทศจีนมีจํานวน 164 คน ตอประชากร
แสนคน และรวมถึงมีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณ
ดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ
รวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชน
ซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพน้ี พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลการศึกษาวิเคราะห
สถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนที่ (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและ
หนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหง แตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหง คิด
เปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบล เทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คน สําหรับพ้ืนที่ในเขตอีสานใตจังหวัด
อุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คน แตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนที่ควรมีพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 3,681 คน จะเห็นไดวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและ
การฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมี
ความใฝรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศ โดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเอง เพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานขึ้น 
 คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดต้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรน้ีในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุม
รวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร   
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ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 37 แหง ที่มีความพรอมในการรวมผลิตพยาบาล
เพ่ือชุมชน ที่ประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มต้ังแตแนวทางการ
คัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเปน
องคกรหุนสวน  ในพ้ืนที่การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการ
พัฒนาศักยภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนตอไป 

 

2. ตราสญัลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 

  ตราสัญลักษณ 
 

 

 
 
 
 สีประจําคณะ   

 สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
 ดอกไมประจําคณะ  

 ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 
 

3. ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลกัษณ และพนัธกิจ 
 

ปณิธาน 
“เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใชชุมชนทองถิ่น 

และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุข 
ในภูมิภาคลุมนํ้าโขง และอาเซียน” 

 
 

 วิสัยทัศน (Vision)  

“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนาํ หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

(เปนคณะพยาบาลศาสตรช้ันนํา 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2567) 
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อัตลักษณ 
 

“สรางสรรค สามัคคี สาํนึกดีตอสังคม” 
 

 สรางสรรค (Creative)การพยาบาลที่มีองคความรูและใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือ

ตอบสนองสุขภาวะผูรับบริการไดอยางเหมาะสม  

 สามัคคี (Harmonious)ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ  

 สํานึกดีตอสังคม (Integrity)การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถิ่น และสงัคม 

 

พันธกิจ 
   1. สรางบัณฑติพยาบาล ที่มีทักษะปฏิบัติ และความเช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
   2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไต
เรื้อรัง 
   3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต
เรื้อรัง และพัฒนาวิชาชีพ 
   4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการผลิตบัณฑติ 
 
4. สมรรถนะหลัก คานิยมองคกร และวัฒนธรรมองคกร 
 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

“ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะปฏิบัติ และความเช่ียวชาญในการดูแลสขุภาพผูปวยโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง” 

 
คานยิมองคกร (Core Value) 

         N = Nobleness      : เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม    

                                   U = Unity             :  รวมกันเปนหน่ึง      

                                   R = Responsibility : ความรับผิดชอบตอสังคม  

                                   S = Satisfaction     : มุงสรางความพึงพอใจตอลูกคา 

                                   E = Evidence Based Practice : การจัดการโดยใชขอมูลเชิงประจักษ 
 

 
วัฒนธรรมองคกร 

 

“จิตบริการ มุงงานสัมฤทธ์ิ ซือ่สัตยสุจริต ผลิตงานคุณภาพ” 
 

 

NURSE 
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5. โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 
- งานสงเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 
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แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร  

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) 
 

ตามที่มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ .ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา 

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

วิสัยทัศนของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 น้ัน มหาวิทยาลัยจึงไดมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนแผน

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

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 และเสนอตอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 

เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวรวมกัน 

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

ระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะหสภาพแวดลอมในดานตางๆอยางครอบคลุม โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือ

จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท ทั้งน้ี แผน

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

ประจํา คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 

ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากคณะฯไดเขารวมโครงการพ่ีเลี้ยง EdPeX ของมหาวิทยาลัย ในป 2563 โดยมหาลัยฯไดเชิญ

ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ (ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) มาเปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯ และที่ปรึกษา

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

2567) คณะฯจึงไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเปนระยะๆตามขอเสนอแนะของทีมพ่ีเลี้ยง นําโดยผูบริหารของ

คณะฯ ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และอีกครั้งในชวงเดือนกันยายน 2564 – มกราคม 2565 
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กระบวนการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

             การดําเนินงาน              ผูรับผดิชอบหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

กรรมการแผน 

กรรมการแผน ผูบริหาร 

งานแผน 

ผูบริหาร กรรมการแผน 

งานแผน 

กรรมการชุดตางๆ 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

งานแผน 

คณะกรรมการประจํา

 

กรรมการแผน 

วิเคราะห SWOT 

กําหนดวิสัยทัศน/พันธกิจ 

เปาหมาย/วัตถุประสงค 

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร 

พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร 

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง (ราง) แผน
ยุทธศาสตรและเสนอคณะกรรมการประจํา

 

ระดมความคิดเห็น (ราง) แผน 

ยุทธศาสตรโดยการมีสวนรวม 

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 

แผนยุทธศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป  

(พ.ศ.2563 - 2567) 

คณะกรรมการประจํา
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การดําเนินตามขั้นตอน 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 โดยนําผลที่ได
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการแผนและงบประมาณ ซึ่งเปนตัวแทนจาก
ทุกสาขาวิชาในสายวิชาการและตัวแทนจากสายสนับสนุน 

3. จัดทํารางแผนยุทธศาสตรเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการแผนและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร 
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขกอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

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

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

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

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดตัวตัวช้ีวัดทั้งในสวนของ
แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย (ในตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ)  

8. นําผลการประเมินฯ/ขอเสนอแนะ มาปรับปรุง/ทบทวน แผนยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และเปนไป
ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวรวมกัน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ  
และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร 

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



 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร (SWOT Analysis) 
 

วิเคราะหจุดแข็ง  (Strengths) 
 

St
re

ng
th

s 

S1 มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ที่เอ้ือตอการ
เรียนรูในสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

S2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนที่ยอมรับของสังคม ทําใหมีนักเรียนสนใจสมัครเขามา
เรียนจํานวนมาก 

S3 มีหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดที่ไดรับรองจากสภาการ
พยาบาล เปนแหงเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

S4 มีแหลงสนับสนุนการเรียนพรอมและทันสมัย ไดแกหองปฏิบัติการ และครุภัณฑทางการ
พยาบาลที่พรอม  หองสงเสริมการเรียนรู หนังสือ ตํารา และฐานขอมูลทางการพยาบาลที่
เพียงพอ 

S5 มีทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความรูที่มีความรู ความสามารถ 
S6 มีการสงเสริม ยกยองผูที่มีการปฏิบัติงานดี และดานอ่ืน ๆ มีการ เชิดชูเกียรติบุคลากร ซึ่งเปน

การสนับสนุนใหบุคลากร มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
S7 หลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูในการทําวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม

และการประยุกตใช 
S8 มีเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในดานบริการวิชาการ 

 

 

 

วิเคราะหจุดออน (Weaknesses) 
 

W
ea

kn
es

se
 

W1 การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยในระดับชาติและนานาชาติยังมี
จํานวนนอย 

W2 บุคลากรสายวิชาการมีจํานวนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ยังไมเปนไปตามเกณฑ 
W3 บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ 
W4 อาจารยในบางสาขามีจํานวนไมเพียงพอ 
W5 การไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกยังมีนอย 
W6 อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีขอจํากัดในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 
W7 เครือขายความรวมมือดานวิจัยยังมีนอย 

 
 
 
 



 

วิเคราะหโอกาส (Opportunities) 
 

O
pp

or
tu

ni
ti

 
O1 เปนวิชาชีพที่มีความตองการสูงทั้งระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 

O2 มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนดานการศึกษา เชน สํานักคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ และ 
ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส ฯลฯ 
 

O3 ไดรับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ 
จากงบประมาณแผนดิน (ผลิตพยาบาลเพ่ิม) 
 

O4 ยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุขเอ้ือใหใชองคความรูทางการพยาบาลในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

 
 
 
 

วิเคราะหอุปสรรค  (Threats) 
 

Th
re

at
s T1 สถานการณการระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส-19 กระทบตอการฝกงานของนักศึกษาในแหลง

ฝกทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน และกระทบตอการจัดกรรมตางๆของคณะ 
T2 สถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐบาลเปดสอนหลักสูตรเก่ียวกับการพยาบาลจํานวนมาก เกิด

การแขงขันสูง 
T3 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ/แนวทางการใหทุนวิจัยและนวัตกรรมและความรวมมือระหวางสห

สาขา 



 

 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

 จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ไดเผยแพรประกาศพระราชโองการโปรด

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

มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน

คติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” น้ัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะ

ยาวที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย

ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย 

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมได

อยางตอเน่ือง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชา

รัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเทศไทยไดใหความสําคัญดานการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการ

พัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเน่ืองจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมไดสิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้น เพ่ือวาง

กรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลอง

กับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 



 

ทั้งน้ี ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศจากราชกิจจา

นุเบกษา จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และ

ไดมีกรอบนโยบายและยุทธศาสตร รวมถึงวิสัยทัศนของกระทรวงฯออกมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดย

มีวิสัยทัศน  คือ  “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยางทั่วถึง สังคมที่

ม่ันคง และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากลนําพาประเทศ

ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว” และไดกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาใน 4 มิติ ไดแก 1) ความสามารถการ

แขงขัน 2) การลดความเหลื่อมล้ํา 3) การพัฒนาอยางย่ังยืนและสิ่งแวดลอม และ 4) การสรางคนและองค

ความรู โดยมีกลไกขับเคลื่อนผาน 4 แพลตฟอรม ประกอบดวย 

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา 
 

และเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร รวมถึงวิสัยทัศนของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ขางตนน้ัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

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

ดาน ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต จากฐาน BCG

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 6 มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

ดังน้ันเพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนทั้งหมดที่กลาวมา และใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะพยาบาลศาสตรจึงไดมีการจัดทํา และทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2563-2567) โดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มี

รายละเอียดยุทธศาสตร ดังน้ี   

 ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 



 

 ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาชีพ 
 ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรที่ 6 มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ 8 บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 



 
 

การเชื่อมโยงยทุธศาสตรชาติ – แผนการศกึษาแหงชาติ – นโยบายและยุทธศาสตร อว. – ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะพยาบาลศาสตร 
 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป  

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพฒันาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการ
ศึกษา
แหงชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลติและพฒันากําลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพฒันาศักยภาพคน
ทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพือ่สราง
เสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพฒันา 
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 

       

นโยบายและ
ยุทธศาสตร 
อว. 

แพลตฟอรมท่ี 2 การวจัิยและสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 

แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพฒันากําลังคนและ
สถาบันความรู 

แพลตฟอรมท่ี 4 การวจัิยและสราง
นวัตกรรมเพือ่การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลือ่มล้ํา 

แพลตฟอรมท่ี 1 การพฒันากําลังคนและ
สถาบันความรู 
แพลตฟอรมท่ี 2 การวจัิยและสรางนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 

 

       

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน และพฒันาสู
ระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยาง
โดดเดนและพัฒนากําลงัคนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
อยางโดดเดนและพฒันากําลังคนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอสีานใต 
จากฐาน BCG 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับคุณภาพและสราง
มูลคาใหแกภูมิปญญาและวฒันธรรมทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนมหาวิทยาลัย
นาอยูและเปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ
ทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปน
เลิศ 

       

ยุทธศาสตร
คณะพยาบาล
ศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มคีุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยาง
โดดเดนและพัฒนากําลงัคนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
อยางโดดเดนและพฒันากําลังคนใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนา
กําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มคีุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  
 และสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และพฒันา
ศักยภาพดานวิชาชีพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรกัษ สืบสาน และทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยู
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาคณะสูการจัด
การศึกษายคุดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารเสถียรภาพทาง
การเงินเพือ่การจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปน
เลิศ 
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
(Strategy Map of Faculty of Nursing UbonRatchathani University) 

 

วิสัยทัศน : คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในป 2567) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิต

ใหมีคุณภาพอยางโดดเดน

และพัฒนากําลังคนใหทนัตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สราง

งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ สอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน 

และสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และพฒันาศกัยภาพ

ดานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

อนุรักษ สืบสาน และ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม   

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนาคณะสูการ

จัดการศึกษายคุ

ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสู

การเป นคณ ะน าอยู

แ ล ะ เป น มิ ต ร ต อ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหาร

และพัฒนาทรพัยากร

มนุษยอยางเปนระบบและ

มีประสทิธิภาพ 

 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

ร 
คุณ

ภา
พ

บุค
ลา

กร
 

ระบบการสรรหา ระบบการสนับสนุนการพัฒนา

 

สวัสดิการ/สวัสดิภาพ ระบบคาตอบแทน 

วางแผน กํากับ/ควบคุม พัฒนาระบบ ตรวจสอบและการควบคุมคณุภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 บริหาร

เสถียรภาพทางการเงิน

เพื่อการจัดการศึกษาสู

ความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9  

บริหารองคกรสู

ความเปนเลิศ 

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 บัณฑิตพยาบาลทีม่ีคณุภาพ งานวิจัยเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ของประชาชน/ชุมชน 

บริการวิชาการเพื่อชุมชน มีความสุขในการทํางาน บัณฑิตมีงานทาํ 
บัณฑิตมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 
ผลงานทางวิชาการ โปรงใส ตรวจสอบได 

ระบบสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจ 

ICT ในการเรียนการสอน 

การใชจายงบประมาณ

ลดลง 
สรางภมูิปญญาการ

ดูแลสุขภาพ 

มีการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณ
ภา

พ
กา

ร

ให
บร

ิกา
ร 

การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษ

ท่ี 21 ท่ีมีคุณภาพ/หลากหลาย  

หลักสูตร 

สังคม/ชุมชน เกิดความพึงพอใจ 

การสืบสานประเพณ ี

บุคลาการมคีวามสุข

ในการทํางาน 

ช่ือเสียง สุขภาวะที่ดีของชุมชน 
ระบบการบริหารงาน

องคกร 

ลดเวลาการดําเนินการ 

การเขาถึงขอมูล 
นโยบายประหยัดพลังงาน/

ประหยัดงบประมาณ 

อนุรักษสิ่งแวดลอม สรางภาพลักษณ

ใหมที่ดี/ยกระดับ

การสื่อสารองคกรที่

มีประสทิธิภาพ 



 

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

1 

 

หนาปก 
 
 
 

2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ  

และความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2563 – 2567) 

2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ  

และความ  

3 

ยุทธศาสตร เปาประสงค  
กลยุทธและตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร 

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

 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

 

 

 

วิสัยทัศน (Vision)  

“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หน่ึงในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

(ในป 2567) 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน :   

1) บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบความรูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภผานในปแรก  

2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ตออาจารยประจํา  
3) จํานวนนวัตกรรมดานการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. สรางบัณฑิตพยาบาล ที่ มีทักษะปฏิบัติ และความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพผูปวย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
      ตัวช้ีวัดพันธกิจ : 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบความรูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภผานในปแรก รอยละ 100 

     2. นักศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพรตอป อยางนอยรอยละ 40 
     3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 4.5 
 

               2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไต
เรื้อรัง 
     ตัวช้ีวัดพันธกิจ : 1. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ตออาจารยประจําทั้งหมดใน
วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติอยางนอยรอยละ 30  
               3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต
เรื้อรัง และพัฒนาวิชาชีพ 
     ตัวช้ีวัดพันธกิจ : 1. กลุมเปาหมายไดรับการแกไขปญหาสุขภาพ อยางนอยรอยละ 60 
                          2. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อยางนอย
รอยละ 80 
         4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต 
     ตัวช้ีวัดพันธกิจ : การมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษา ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางนอยรอยละ 
80 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

“ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะปฏิบัติ และความเช่ียวชาญในการดูแลสขุภาพผูปวยโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง” 

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค 

เกง ดี มีจิตอาสา 

 

คานิยมองคกร (Core Value) 

         N = Nobleness : เปนผูมีคณุธรรม และจริยธรรม    

                                   U = Unity :  รวมกันเปนหน่ึง      

                                   R = Responsibility : ความรับผิดชอบตอสังคม  

                                   S = Satisfaction  : มุงสรางความพึงพอใจตอลูกคา 

                                   E = Evidence Based Practice : การจัดการโดยใชขอมูลเชิงประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองคกร 
 

“จิตบริการ มุงงานสัมฤทธ์ิ ซ่ือสัตยสุจริต ผลติงานคุณภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NURSE 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
1.1 หลักสูตรไดมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 
 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม (Paradigm) 
และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน 
ประเทศและโลก  
 

1.2 บัณฑิตมีความรู และทักษะการปฏิบัติใน
การดูแลผูปวย โดยเนน ผูปวยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 

1.2.1 พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษา และเตรียมความพรอม
ผูเรียนกอนเขาศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขัน  
1.2.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูและ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหพรอมทํางานและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยเนนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และไตเรื้อรัง  
1.2.3 จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และพัฒนาสิ่งแวดลอม
ทางการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
(Disruptive Technology) และสังคมปกติวิถี ใหม (New 
normal)  
1.2.4 สงเสริมความเปนพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
และทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  
 

1.3 บัณฑิตสามารถสรางผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

1.3.1 พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรม  
1.3.2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการวิจัยและนวัตกรรม ที่
เนนการดูแลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
 

1.4 บัณฑิตมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การบริการสุขภาพ 

1.4.1 สงเสริมความเปนนานาชาติและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูดวยภาษาตางประเทศ 
1.4.2 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

1.5 บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทย
และสังคมโลก 

1.5.1 สงเสริมความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทยและ
สังคมโลกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
หนวย
นับ 

Base line 
data 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
2567) ผานการรับรองตามเกณฑสภาวิชาชีพ 

-       ผาน 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน (หลักสูตรใหม) ผานการ
รับรองตามเกณฑสภาวิชาชีพ 

-      ผาน  

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม ) ผานการ
รับรองตามเกณฑสภาวิชาชีพ 

-     ผาน   

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบความรูเพ่ือขอ
ขึ้นทะเบียนฯ ผานในครั้งแรก  

รอยละ  78.87 80 82 85 90 95 

5. ความพึงใจของผูใชบัณฑิต 
   - ดานท่ี 1-5 
   - ดานทักษะปฏิบัติในการดูแลผูปวยความดันโลหิต
สูง เบาหวาน และไตเรื้อรัง  

คะแนน 
4.05 
NA 

3.67 
NA 

4.25 
NA 

4.3 
NA 

4.35 
4.00 

4.4 
4.10 

4.5 
4.25 

6. รอยละของนักศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
การดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไต
เรื้อรัง ท่ีเผยแพรตอป  

รอยละ NA NA NA 10 15 20 25 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอย
กวาระดับ B1 ของ CEFR LEVEL  

รอยละ 19.36 21.18 30 31 32 33 35 

8. รอยละนักศึกษาท่ีได รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

รอยละ 3.64 5.94 10 10 10 15 15 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางงานวิจัยและนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน  
 และสังคม  
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
2.1 บุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย และ
นวัตกรรม 
 
 

2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยและนวัตกรรมจาก
แหลงทุนภายนอก  
2.1.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสูระดับสากล  
2.1.3 สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย 
เพ่ือตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2 มีการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม และงาน
สรางสรรคเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยเนนการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
 

2.2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยเนนการ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
2.2.2 พัฒนาระบบและกลไกดานการวิจัย ใหเอ้ือตอการผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรม 
2.2.3 สนับสนุนผูเช่ียวชาญดานภาษาในการเขียน manuscript 
กอนการเผยแพรระดับนานาชาติ 
2.2.4 สนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ และเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.3 ผูรับบริการ ชุมชน หรือหนวยงานไดรับ
ความรู  และบริการจากการนําผลงานวิจัย
นวัตกรรมไปใชประโยชน 

2.3.1 สงเสริมการใชผลงานวิจัยบูรณาการกับบริการวิชาการ 
แกชุมชนและสังคม 

 
    ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. รอยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรท้ัง
ระดับชาติ หรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด  

รอยละ 31.6 24.4 30 35 40 45 50 

2. รอยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และไตเรื้อรังท่ีเผยแพรตอจํานวนงานวิจัย
ท้ังหมด  

รอยละ NA NA NA 25 30 40 50 

3. รอยละของจํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนแกผูรับบริการ ชุมชน หรือ 
หนวยงาน ตอจํานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ท้ังหมดท่ีเผยแพร  

รอยละ - 7.69 20 30 40 50 60 

 
 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : บริการวิชาการเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศกัยภาพดาน
วิชาชีพ 

 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
3.1 บริการวิชาการสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและสังคม โดยกระบวนการมีสวนรวม  
 
 

3.1.1 สรางความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
3.1.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม โดยกระบวนการมีสวนรวม 
3.1.3 บูรณาการโครงการบริการวิชาการ กับภารกิจดานการเรียนการ
สอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

3.2 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองการดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
 

3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ท่ีสอดคลองกับการดูแล
สุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 

3.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดาน
วิชาชีพและอาชีพ 

3.3.1 ใหการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ
และอาชีพ ในการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน 
 

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
จัดการรายกรณีกลุมโรคเร้ือรังผานการรับรอง
จากสภาการพยาบาล 

-       ผาน 

2. จํ านวนโครงการบ ริการ วิชาการ เ พ่ือ
ตอบสนองการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 

โครงการ NA 1 1 1 2 2 2 

3. จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ความรูและทักษะดานวิชาชีพและอาชีพ 

โครงการ 2 3 3 4 4 4 5 

4. จํานวนโครงการบริการวิชาการสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนและสังคม โดย
กระบวนการมีสวนรวม 

โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 

5. จํานวนเงินรายไดจากการบริการวิชาการท่ี
เพ่ิมขึ้น  

ลานบาท        

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
4.1 ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
ไดรับการอนุรักษและสืบสาน 

4.1.1 สนับสนุน สงเสริมการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือ
การดูแลสุขภาพ 
4.1.2 สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดาน
ทํานุศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของนักศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
หนวย
วัด 

Base line data คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 70 75 80 85 87 90 95 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

จํานวน
รายวิชา 

N/A N/A N/A 1 1 1 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล 
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
5.1 มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า ใ น ยุ ค ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรรู เทาทันและเขาถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

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

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

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

1. รอยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ 

รอยละ 
NA 30 50 60 65 70 80 

2. รอยละของรายวิชาทฤษฎีท่ีทําการเรียน
ก า รส อนผ า น ร ะบ บ  UBU LMS อย า ง
สมบูรณ 

รอยละ NA NA 60 70 80 90 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
6.1 มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู  บรรยากาศ
เหมาะแกการเรยีนรู 

6.1.1 พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพ่ือเหมาะแก
การเรียนรู 

6.2 มีระบบสนับสนุนการทํางาน การบริหาร
จัดการ เพื่อลดการใชทรัพยากร 

6.2.1 พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทาํงานและบริหาร
จัดการประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
6.2.2 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและ
การประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และนักศึกษา 

 

 
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
หนวย
วัด 

Base line data คาเปาหมาย 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

1. คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมการทํางาน 

คะแนน 3.62 3.82 4.0 4.25 4.5 4.75 4.75 

2. ความพึงพอใจตอการใชงานผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) เพ่ือสนับสนุน
การทํางานและบริหารจัดการประชุม 

คะแนน N/A N/A N/A N/A 4.00 4.25 4.50 

3. คาไฟฟาลดลงจากเดิม เม่ือเทียบกับชวง
ระยะเวลาเดียวกันกับปท่ีแลว 

บาท N/A เพ่ิมขึ้น ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

4. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

จํานวน
ระบบ 

1 1 2 3 4 5 6 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 : บริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
7.1 มีอัตรากําลังที่เหมาะสมทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนวิชาการ 

7.1.1 วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 
7.1.2 มีระบบการสรรหา บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม ที่มี
ประสิทธิภาพ  

7.2 บุคลากรทุกระดับมีความกาวหนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพ     

7.2.1 พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ใหมีทกัษะและองคความรูที่สูงขึ้น 
7.2.2 สงเสริมใหบุคลากรเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งทางดาน
วิชาการ และวิชาชีพ 

7.3 บุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 7.3.1 สงเสริมใหบุคลากรมคีวามสุขในการปฏิบัติงาน และมี
ความผูกพันตอองคกร 
7.3.2 สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
หนวย
วัด 

Base line 
data 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. รอยละของอัตรากําลังท่ีเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ N/A N/A 80 85 90 95 100 

2.รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  

รอยละ 20.34 20.58 20 25 30 35 40 

2.รอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  

รอยละ 13.56 17.65 17.14 25 25 30 30 

4. รอยละความผูกพันตอองคกร รอยละ 88 70 80 83 85 88 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 : บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
8.1 คณะมีเสถียรภาพทางการเงินที่เพียงพอตอ
การดําเนินงานเพื่อการจัดการศึกษาสูความ
ยั่งยืน 

8.1.1 สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
8.1.2 สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา 

 
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
หนวย
วัด 

Base line 
data 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ (มีรายได 
มากกวา คาใชจาย) จากการดําเนินงาน   

ลานบาท - 8 9 10 11 12 13 

2. จํานวนเงินฝากสะสมคงเหลือของคณะ
เพ่ิมขึ้น  

ลานบาท - 48 50 52 54 56 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 9 : บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคที ่(Goals) กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
9.1 เปนคณะที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ 9.1.1 บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑ

คุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 
9.1.2 สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางาน
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส 
9.1.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ที่สงเสริม
ความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการทั่วทั้งองคกร และ
ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง 
9.1.4 พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 
9.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู 
สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs and Targets) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
หนวย
วัด 

Base line 
data 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน ตาม
เกณฑ 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 

 

 

 

 


