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บทน ำ   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 

ชื่อ   

   คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สถานทีต่ั้ง 

             อาคารส านักงานอธิการบดี   ชั้น 4 
เลขที่ 85   ถ.สถลมาร์ค   ต าบลเมืองศรีไค 

   อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 
   โทรศัพท์  045-353226-7  โทรสาร  045-353227   
   Website  www.nurse.ubu.ac.th 

ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร ์

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเป้าหมายเสริมสร้าง
สุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ในขณะที่สัดส่วนบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอคือมีเพียง 30 คนต่อประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวน 201 คน  ประเทศอินเดียมีจ านวน 51 คน และประเทศจีน
มีจ านวน 164 คนต่อประชากรแสนคน และรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในบางพ้ืนที่
โดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็น
แบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันด าเนินงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค             
การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน  ซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเป็น
บุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนของกระทรวง
สาธารณสุขตามเกณฑ์พ้ืนที่ (GIS) พบว่า ในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิระดับต าบล 
9,810 แห่ง แต่มีพยาบาลวิชาชีพประจ าเพ่ือให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่งคิดเป็นร้อยละ 30.3  มีภาวะ
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับต าบลเท่ากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลศูนย์พบว่าขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คน ส าหรับพ้ืนที่ในเขตอีสานใต้จังหวัด
อุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน 1,599 คน แต่ก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พ้ืนทีค่วรมี 
พยาบาลวิชาชีพจ านวน 3,681 คน จะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจ านวน 2,082  
คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนด าเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพขนาด  150 เตียง เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกล้เคียง จึงจ าเป็นต้องมีอัตราก าลังด้านพยาบาลวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึนจ านวนมาก 
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ดังนั้น  เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์
เพ่ือเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน  มีความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ มีจริยธรรม มีจิตส านึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ 
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพ่ือส าเร็จเป็น
พยาบาลวิชาชีพ และให้การบริการในหน่วยงานของภูมิล าเนาตนเอง เพ่ือลดปัญหาการกระจายพยาบาล และ
เพ่ิมอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพให้ยาวนาน ขึ้นได้อีก 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศ              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10               
กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม              
พ.ศ. 2552  ได้น าเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  ต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ
ร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษและ
อุบลราชธานี  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 37 แห่ง ที่มีความพร้อมในการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือ
ชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ือเป็นพยาบาลของชุมชน ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556  จ านวน 
139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน 19 คน  พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน พ.ศ. 2555 จ านวน 36 คน และ พ.ศ. 
2556 จ านวน 34 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการร่วมผลิตพยาบาลของชุมชนอย่างเป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่แนวทางการคัดเลือกผู้เรียน การก าหนดโควตาผู้เข้าเรียน การสร้างความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพ
หรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วน  ในพื้นที่ การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึง
แนวทางการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป 
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การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นรุ่นที่ 
1 จ านวน 62 คน โดยเป็นโครงการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน จ านวน 13 คน  มาจาก  4 จังหวัด คือ 
จังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดังนั้น เพ่ือให้มีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการ
ผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชนโดยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดให้มีการประชุมร่วมกัน ของ 3 องค์กรหลัก           
ซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วนในพ้ืนที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อตกลงร่วมกัน ร่วมก าหนดบทบาทและหน้าที่ 
ในการผลิตพยาบาลของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ ผู้เรียนมีศักยภาพตามที่มุ่งหวังมีความ
พร้อมในการท างานเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมที่จะกลับไปท างานใน
ชุมชนอย่างมีความสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคคลากรที่มีความเข้าใจในชุมชนและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในชุมชนและในปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับนักศึกษา
เข้าเรียนเป็นรุ่นที่ 2 จ านวน 33  คน  
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บทที ่2 
สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  มีโครงสร้างและระบบการบริหารที่สอดคล้องกับ 4 พันธกิจหลัก คือ การผลิต
บัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีรักษาราชการแทนคณบดีเป็น
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่าย
ต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละด้าน  หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน  และเลขานุการคณะเป็นผู้รับผิดชอบ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการคณะ  ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้การเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะ ฯ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งยังมีคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะ ท าหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ นโยบายแผนปฏิบัติการ งบประมาณและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ 
 

โครงสร้ำงองค์กร ประกอบด้วย กลุ่มวิชำพยำบำลศำสตร์ ส ำนักงำนเลขำนุกำรและกลุ่มงำนอบรมและ
บริกำรทำงกำรพยำบำล 

(1) กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ 

 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 สาขาวิชาการการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนและการพยาบาลจิตเวช 

 (2) ส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 9 งาน คือ         

  งานบริหารทั่วไป   
  งานบริหารบุคคล    
  งานคลังและพัสดุ    
  งานแผนและงบประมาณ   
  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ   
  งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
  งานบริการการศึกษา   
  งานพัฒนานักศึกษา 
  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

(3) กลุ่มงานอบรมและบริการทางการพยาบาล
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โครงสร้ำงองค์กร   คณะพยำบำลศำสตร ์

 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
                             
                          
                    
                 
 
   
 

 
 
 

คณะพยำบำลศำสตร์              

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
-  งำนบริหำรทั่วไป 
-  งำนบริหำรบุคคล   
-  งำนคลังและพัสดุ 
-  งำนแผนและงบประมำณ 
-  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
สำรสนเทศ 
-  งำนส่งเสริมกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งำนบริกำรกำรศึกษำ 
-  งำนพัฒนำนักศึกษำ 
-  งำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย   
 

กลุ่มวิชำพยำบำลศำสตร์ 
 

-  หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
   สำขำพยำบำลศำสตร์ 
 

กลุ่มงำนอบรมและบริกำร                   
ทำงกำรพยำบำล 



6 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำร  คณะพยำบำลศำสตร ์

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
                             

                       

   
                  

อธิกำรบดี 
รศ.ดร. นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

 

คณบดี 
ดร.สรุีย์  ธรรมิกบวร 

 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร     
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบริหารบุคคล   
-  งานคลังและพัสด ุ
-  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
 

รักษำกำรในต ำแหน่ง 

หัวหน้ำกลุ่มวิชำพยำบำลศำสตร์ 

ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    
 

 

คณะกรรมกำรประจ ำ 

รักษำรำชกำรแทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
ดร. สรุีย์  ธรรมิกบวร 

 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
อ. จารุวรรณ  ชุปวา 

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
 ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    

ส ำนักงำนเลขำนกุำร     
-  งานบริการการศึกษา 

    

ส ำนักงำนเลขำนกุำร     
-  งานพัฒนานักศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ 
สารสนเทศ 
-  งานแผนและงบประมาณ 

 

รักษำกำรในต ำแหน่ง 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร   
อ. จารุวรรณ  ชุปวา 

 

กลุ่มวชิำพยำบำลศำสตร์ 

 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
ดร. รวีวรรณ  เผ่ากณัหา 

ส ำนักงำนเลขำนกุำร     
-  งานบริการวิชาการ 
-  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานส่งเสริมการวิจัย 

 

รักษำกำรในต ำแหน่ง 

หัวหน้ำกลุ่มงำนอบรมและบริกำร                   
ทำงกำรพยำบำล 

ดร. รวีวรรณ  เผ่ากณัหา 
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บทที่ 3 
แผนกลยุทธ์คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร 
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  และเป็น
เครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร  เกิดการมีส่วนร่วมอันจะน าไปสู่การ
ยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่าง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตามแผน
ยุทธศาสตร์ลงสู่บุคคลหรือผู้รับผิดชอบโดยทั่วถึง อันจะท าให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ภายในคณะฯ  และไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของคณะฯ อย่างมีคุณภาพต่อไป 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  คณะพยาบาลศาสตร์  จึงได้ก าหนดจัดการประชุมเพ่ือทบทวน
แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2555-2559)  ระยะที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554     
เวลา 13.00-16.30 น. และระยะที่  2  ในวันจันทร์ที่  15 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-17.00 น.                   
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  ชั้น 3  อาคารส านักงานอธิการบดี   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบันและเพ่ือปรับ
ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี   (พ.ศ.2555-2559)   โดยได้รับเกียรติจากผู้อ านวยการกองแผนงานและทีมงานเป็น
วิทยากรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับคณะ   ท าให้คณะพยาบาลศาสตร์สามารถจัดท า
แผนกลยุทธ์ระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีความ
สอดคล้องกับระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA)  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์  ทั้งสิ้นจ านวน  26 คน ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  
จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ  61.54 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1 จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด)  ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร  พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท า
แผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555-2559  ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านผลิต
บัณฑิต ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
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วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะพยำบำลศำสตร์ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

พันธกิจ 

 1 .สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาล ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
 4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

วัตถุประสงค ์

     1.  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ                  
มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น สามารถท างานเป็นทีม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ สามารถท างานและด าเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง               
ในชุมชนลุ่มน้ าโขงและอาเซียน    
 3. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคล
และชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพ่ือน าไป 
ประยุกต์ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
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 กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ ควำม
รับผิดชอบ มีจิตส ำนึกต่อท้องถิ่น สำมำรถท ำงำนเป็นทีม และมีทักษะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนำ
จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และจัดให้มีทักษะกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  
 

มำตรกำร 
 1.1  พัฒนาระบบการรับนักศึกษาจากท้องถิ่น เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและเพ่ือให้บัณฑิตได้
ท างานในท้องถิ่น   
 1.2  พัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะตามวิชาชีพการพยาบาลและเน้นความเป็นพยาบาลของ
ชุมชน  
 1.3  จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 1.4  จัดระบบและกลไก ให้นักศึกษาเข้าถึงทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตลอดเวลา และต่อเนื่อง  
 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมจาก
สถานการณ์จริง  การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและท่ัวถึง 
 1.7  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
 1.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความปลอดภัยและมีความสุข 
 1.9  พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 1.10 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์ เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 
 1.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 
 1.12 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำอำจำรย์ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำตนเองให้พร้อม
ทันต่อพลวัตรของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท ำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำกำรในระดับสำกล  
 

มำตรกำร 
 2.1  พัฒนาอาจารย์ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดการเรียนการสอนให้สอดตาม
ปรัชญาหลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  รูปแบบต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Faculty Practice) และ
จรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 
 2.4  จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มี ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา และ
ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
 2.5  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล  โดยกำรมีส่วนร่วมกับเครือข่ำย
สุขภำพและชุมชนท้องถิ่น และแสวงหำทุน ทรัพยำกรจำกภำยนอกเพื่อน ำไปสู่กำรดูแลสุขภำพของชุมชน
ลุ่มน  ำโขง และอำเซียน   
 

มำตรกำร 
  3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
  3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเป็น

ชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงาน

ระดับประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
  3.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชุมชน 
  3.6 การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ  
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กลยุทธ์ที่ 4 บริกำรวิชำกำรที่เข้ำถึงและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนโดยส่งเสริม 
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรสุขภำพให้แก่บุคคลและชุมชนในภูมิภำคลุ่มน  ำโขง  รวมทั ง
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนทุกภำคส่วน  
 

มำตรกำร 
  4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณา 
การกับการวิจัยและการเรียนการสอน  
  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
  4.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น             
ที่ดงีามเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ 5 สืบสำน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมทั งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอำเซียน โดยศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย รวบรวมและจัดกำรควำมรู้ให้
นักศึกษำและบุคลำกรตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

มำตรกำร 
  5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด

การบูรณา-การกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา  
  5.2 อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง  
 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศลุ่มน้ าโขง และอาเซียน สามารถน ามา
เพ่ือประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
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กลยุทธ์ที่ 6 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร และ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคณะพยำบำลศำสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
บุคลำกรมีคุณภำพและมีควำมสุข 
 

มำตรกำร 
  6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  

    6.1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์/ กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  

    6.1.2 กระจายอ านาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
    6.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    6.1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุน ที่สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย 
    6.1.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ ให้เป็นไป

ข้อบังคับของคณะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    6.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

  6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของคณะ ให้เหมาะสม  
  6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะ  
   6.4.1 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ  
   6.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  
   6.4.3 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์/แผน 
   6.4.4 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
   6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตามประเมินผลที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
  6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
  6.6 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

การถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
  6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า 
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  6.8 ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 

  6.9 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 
   6.9.1 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
   6.9.2 สร้างพ้ืนที่สีเขียว 

  6.9.3 สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลำกรมีวัฒนธรรม
แห่งกำรเรียนรู้   เพื่อกำรท ำงำนได้เต็มตำมศักยภำพอย่ำงมีควำมสุข โดยพัฒนำระบบสมรรถนะของ
บุคลำกรและผู้บริหำรทุกระดับ สร้ำงเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพให้บุคลำกร  ส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร และกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

มำตรกำร 
 7.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
 7.2  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 7.3  พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 7.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพ
และประสบการณ์  
 7.5  สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข  
 7.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 7.7  ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของคณะพยำบำลศำสตร์ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT analysis) ประกอบด้วย การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีผลต่อการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

  จุดแข็ง 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน 

2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3 มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนดเป้าในการท างานร่วมกันของบุคลากร
ภายในคณะ 

4 บุคลากรทางวิชาการและบุคลากรสายสนันสนุนสามารถให้การดูแล และมีความใกล้ชิดกับ
นักศึกษา และให้ค าปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้ 

5 คณะมีนโยบายในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานของคณะ 

6 คณะมีโครงสร้างการบริหารที่มอบหมายงานในด้านต่าง ๆ ภายในคณะได้อย่างชัดเจน 

7 บุคลากรในคณะมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ที่จะท างาน 

8 คณาจารย์ และบุคลากร มีจิตส านึกรักท้องถิ่น สามารถท างานภายในคณะได้อย่างต่อเนื่อง 

9 ที่ตั้งขององค์กรมีความเหมาะสมในการด าเนินงาน ทั้งในด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน
และการวิจัย 

10 การที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานภาครัฐท าให้ได้งบประมาณ และความเชื่อถือจาก
ชุมชน 

11 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของคณะ 

12 เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีสามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างทั่วถึง 
 

 13 เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในการด าเนินงาน 

14 การเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน ท าให้เกิดความต้องการมาเรียนสาขาวิชานี้ของผู้เรียน 

15 มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะ 

16 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ท าให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ 
 
 
 
 
 

   
 
จุดอ่อน 
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1 เป็นองค์กรใหม่ซ่ึงยังขาดการสร้างเครือข่ายและการขยายความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

2 เป็นองค์กรใหม่ทีข่าดการประชาสัมพันธ์  จึงท าให้ไมใ่ห้เป็นที่รู้จักจากองค์กรภายนอก,มากนัก 

3 ขาดการสื่อสารภายในองค์กร  ท าให้บุคลากรไมร่บัทราบสถานะการด าเนินงานของคณะ 

4 บุคลากรยังขาดความเข้าใจ และประสบการณ์ในการท างาน 

5 บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในคณะ 

6 การลาออกและเคลื่อนย้ายของบุคลกร ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความไม่ต่อเนื่อง 

7 มีค่าบ ารุงการศึกษาที่สูงกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน ส่งผลให้มีผู้สนใจมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลดลง 

8 ไม่มีอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นของตนเอง และอาคารสถานที่ยังไม่เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนของคณะ 

9 บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและท ากิจกรรมของคณะ 

10 ขาดเงินส ารองในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของคณะ 

11 ขาดอุปกรณ์ในการเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

12 ทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษา ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสู่อาเซียนได้ 

13 ขาดความรู้ความเข้าในระบบประกันคุณภาพ 

14 ขาดการบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าสู่งานประจ า 

15 เอกสารการจัดการเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อเวลาการจัดการเรียนที่จัด 
 

  โอกำส 

1 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของคณะ ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของคณะ 

2 สมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การสนับสนุนในการน าเสนอผลงาน 

3 เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องการของตลาด 

4 รัฐบาลใหม่ มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพ โดยเน้นสุขภาพของสตรีเพิ่มข้ึน 

5 ที่ตั้งขององค์กรอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรสามารถออกพ้ืนที่ใน
การบริการด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ 
 
 
 
 

   
 
อุปสรรค 

1 คณะพยาบาลในสถาบันอ่ืน เป็นคู่แข่งในด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานของอาจารย์มากกว่า 
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2 คณะพยาบาลในสถาบันอ่ืน เป็นคู่แข่งในด้านแหล่งฝึกงานท าให้แหล่งการฝึกงานของนักศึกษาที่ไม่
เพียงพอ 

3 คณะพยาบาลในสถาบันอ่ืน เป็นคู่แข่งในด้านค่าบ ารุงรักษาการศึกษาซึ่งถูกกว่าท าให้เป็นแรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา 

4 สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของห่างไกลจากเขตเมือง ท าให้การเดินทางมาเพ่ือรับบริการไม่สะดวก 
แก่ผู้รับบริการ 

5 บรรยากาศและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ไม่เอ้ือต่อการศึกษานอกเวลาของนักศึกษา 

6 ข้อบังคับของสภาการพยาบาลที่เข้มงวด ส่งผลให้การสรรหาบุคลากรทางการพยาบาลไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7 สภาพเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนงบประมาณของคณะ 

8 งบประมาณของมหาวิทยาลัย ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของคณะ 

9 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของผู้ปกครอง ส่งผลให้ไม่มีความเชื่อม่ันในการจัด
การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย  

10 วิชาบังคับท่ีคณะวิชาอ่ืนมีเนื้อหาที่มาก และไม่เพียงพอต่อความเข้าใจของนักศึกษา ซึ่งอาจจะส่ง
ต่อการตกออกของนักศึกษาในคณะ 
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กำรแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำรคณะพยำบำลศำสตร์  ระยะ 5 ป ี พ.ศ. (2555-2559) 

กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบมีจติส านึกต่อท้องถิ่น สามารถ
ท างานเปน็ทีม และมทีักษะในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยพัฒนาจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ และ
จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  
  
  
  

1.1 พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาจากท้องถิ่น เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาและเพื่อให้
บัณฑิตได้ท างานในท้องถิ่น   

 - ระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลักสูตร  
(สกอ. 2.1) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการจัดหาทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

1.2 พัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้าง
สมรรถนะตามวชิาชีพการ
พยาบาลและเน้นความเป็น
พยาบาลของชุมชน  

 - ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการสนบัสนนุการ
จัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร ์

 - ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ. 2.6) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 

1.3 จัดระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

 - ระบบและกลไกสง่เสริมกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี (สกอ. 
3.2) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  
  
  

1.4 จัดระบบและกลไก ให้
นักศึกษาเข้าถึงทรัพยากร เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ตลอดเวลา และต่อเนื่อง  

 - ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 

คะแนน 4 4 4 4 4 โครงการกองทุนส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์

 - ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 
3.1 เกณฑ์ข้อ 3 -5) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาส าหรับการ
สอบใบประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

1.5 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษา
ได ้ฝึกทักษะการท างานเปน็ทีม
จากสถานการณ์จริง  การเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 - ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ. 2.6) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

1.6  ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
พัฒนาระบบเทคโนโลย ีและ
สารสนเทศ สิ่งสนับสนนุการ

 - ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 

คะแนน 4 4 4 4 4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

เรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียง
และทั่วถึง 

 - ระบบและกลไกการพฒันา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  
(สกอ. 2.7) 

คะแนน 5 5 5 5 5   

1.7 ส่งเสริมและสนบัสนนุ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ ส่งเสรมิ
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทุกด้าน และมุ่งพฒันานักศึกษา
ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง ตลอดจน
ปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 - ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 
3.1) 

คะแนน 5 5 5 5 5   

  
  
  
  

1.8 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
จัดสวัสดิการและการสร้าง 
สวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 

 - ระบบและกลไกการสง่เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ 3.2 ) 

คะแนน 5 5 5 5 5   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

1.9 พัฒนาความรู้และทักษะของ
นักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน 

 - ระบบและกลไกการจัดการศึกษา  ( 
สกอ 2.6 ) 

คะแนน 5 5 5 5 5   

1.10 สร้างความสัมพันธ์กบัศิษย์
เก่า ส่งเสริมและสนับสนนุให้
ศิษย์ เก่ามีส่วนร่วมในการพฒันา
คณะ 

 - ระบบและกลไกการสง่เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ 3.2 ) 

คะแนน 5 5 5 5 5   

1.11 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบนัอุดมศึกษา
และหน่วยงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศโดยเน้นกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง 

 - ระบบและกลไกการสง่เสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ 3.2 ) 

คะแนน 5 5 5 5 5   

2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธิภาพและพฒันาตนเองให้
พร้อมทันต่อพลวัตรของ 

2.1 พัฒนาอาจารย์ให้ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดตาม

 - ระบบการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

คะแนน 4 4 4 4 4 โครงการสนบัสนนุการ
จัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร ์
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

สังคม โดยสง่เสริมและสนับสนนุให้ท าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ 
ในระดับสากล  
  
  
  
  

ปรัชญาหลักสตูร ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   

 - ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ. 2.6) 

คะแนน 5 5 5 5 5  -โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร 

2.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้
อาจารย์ท าวจิัยและพฒันา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบตา่งๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 - ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ. 2.6) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์
 
 
 
 

2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบตัิ
วิชาชีพอย่างมสีมรรถนะเชิง
วิชาชีพ (Faculty Practice) 
และจรรยาบรรณเปน็แบบอยา่ง
ที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถ
เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพและ
คุณภาพ 

 - อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปรญิญา
เอก (สกอ. 2.2) 

คะแนน 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 โครงการวิจัยเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

 - ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน (สกอ. 2.6) 

คะแนน 5 5 5 5 5 โครงการกองทุนส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  
  
  

2.4  จัดระบบและกลไก เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนนุการให้
อาจารย์มี ระดับคุณวฒุิทาง
การศึกษา และต าแหน่งทาง
วิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

 - อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปรญิญา
เอก (สกอ. 2.2) 

คะแนน 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08   
 
 
 
 
 
 

2.5 พัฒนาอาจารย์ให้มี
สมรรถนะด้านวิชาการในระดบั
สากลเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 
  

 - อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3) 

คะแนน 0 0 1 1 1   
 
 
 
 

 - ระบบการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

คะแนน 4 4 4 4 4   
 
 
 
 
 
 

3. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการ
พยาบาล  โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
สุขภาพและชุมชนท้องถิ่น และแสวงหาทุน 

3.1  พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวจิัยให้สามารถ
ด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมี

 - ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 

คะแนน 4 4 4 4 4  -โครงการวิจัยเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อน าไปสู่การ
ดูแลสุขภาพของชุมชนลุ่มน้ าโขง และ
อาเซียน   

  
  
  

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล  - เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (สกอ. 4.3) 

คะแนน 3.69 3.69 4 4 4  -โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชนและให้บริการ
วิชาการโดยใช้เปน็ชุมชน
เป็นฐาน 

3.2 ส่งเสริม และสนบัสนนุ
งานวิจยัเพื่อการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
เป็นชื่อเสียงของคณะ และ
มหาวิทยาลยั 

 - ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 
4.2) 

คะแนน 4 4 4 4 4   

3.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
พัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

 - ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 

คะแนน 4 4 4 4 4   

  
  
  

3.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานระดับประเทศ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แสวงหาแหล่งทนุวิจัย 

- เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (สกอ. 4.3) 

คะแนน 3.69 3.69 4 4 4   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

3.5 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยในชุมชน 

 - ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) 

คะแนน 4 4 4 4 4   

3.6 เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการ
ความรู้ การบูรณาการวิจัย การ
เรียนการสอน บริการวิชาการ  

 - งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 

คะแนน 0 1 1 2 2   

4. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนโดยส่งเสริม 
สนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาวะและ
บริการสุขภาพให้แก่บุคคลและชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคสว่น  

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการกับ 
การวิจัยและการเรียนการสอน  

 - กระบวนการบริการทางวชิาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

คะแนน 3 3 3 3 3  -โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชนและให้บริการ
วิชาการโดยใช้เปน็ชุมชน
เป็นฐาน 

  
  
  

   - ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนการวิจยั (สม
ศ.8) 

คะแนน 2 2 2 2 2  -  โครงการสร้างศักยภาพ
ด้านสุขภาพองค์รวมใน
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อการ
เรียนรู้และ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสงัคม 

 - ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9) 

คะแนน 3 3 3 3 3   

4.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนท้องถิน่ 

 - กระบวนการบริการทางวชิาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

คะแนน 3 3 3 3 3   

  4.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

 - กระบวนการบริการทางวชิาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 

คะแนน 3 3 3 3 3   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

5. สืบสาน เผยแผ่ ฟืน้ฟูและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดย
ศึกษา ค้นคว้า วิจยั รวบรวมและจัดการ
ความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร 
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
  
  

5.1  พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร
ณา-การกับการวิจัย การเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา  
  

 - ระบบและกลไกการท านบุ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 

คะแนน 4 4 4 4 4  -โครงการร้อยรักดวงใจผู้
สูงวัยในวนัสงกรานต ์

การพัฒนาสุทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.11) 

คะแนน 5 5 5 5 5  -โครงการสนบัสนนุการ
จัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร ์

5.2  อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรม 
เพื่อการดูแลสุขภาพในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง  

 - การส่งเสริมและสนับสนนุด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

คะแนน 4 4 4 4 4   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  5.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้
นักศึกษาและบุคลากรตระหนัก
ถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น และมีสนุทรียภาพทาง
ศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทนั
วัฒนธรรมของประเทศลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน สามารถน ามาเพื่อ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

 - การส่งเสริมและสนับสนนุด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม   (สมศ. 10) 

คะแนน 4 4 4 4 4   

6.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร และพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี
คุณภาพและ       มีความสุข 
  
  
  

6.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล  
  
  

 - กระบวนการพฒันาแผน           
(สกอ. 1.1) 

คะแนน 5 5 5 5 5  - โครงการสนบัสนนุการ
จัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร ์

 - ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 8.1)  

คะแนน 3 3 3 3 3  - โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 

 - ระบบบริหารความเสี่ยง          
(สกอ. 7.4)  

คะแนน 3 3 3 3 3   

6.2 ปรับปรุงโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังของคณะ ให้
เหมาะสม  

 - ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน        
(สกอ.7.1) 

คะแนน 2 3 3 4 5   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  
  
  

6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณ
และการเงินให้มีเสถียรภาพ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศทางการเงนิ และ
บัญช ีให้ถูกต้องครบถ้วน เป็น
ปัจจุบนั และสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสนิใจ  (สกอ.7.3) 

คะแนน 3 3 5 5 5   

6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของคณะ  

 - การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
(สกอ.7.2) 

คะแนน 2 3 4 4 4   

6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการตัดสนิใจ  

 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสนิใจ   
(สกอ.7.3) 

คะแนน 3 3 5 5 5   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
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6.6 พัฒนาระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย 
แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของคณะ 

 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสนิใจ  (สกอ.7.3) 

คะแนน 3 3 5 5 5   

6.7 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่
การปฏิบัติงานประจ า 

 - ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน  (สกอ.9.1) 

คะแนน 3 3 3 3 3   

6.8 ปรับปรุงกายภาพและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
นักศึกษาและบุคลากร 

 - การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนน 5 5 5 5 5   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

6.9 ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลก
ร้อน 

 - การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนน 5 5 5 5 5   

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้   เพื่อการท างาน
ได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดย
พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวสัดิการและ
สวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและ
สนับสนนุความก้าวหน้าของบุคลากร และ
การจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
  

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
  

 - ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน        
(สกอ.7.1) 

คะแนน 2 3 3 4 5  -โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร 

 - การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่อง
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 

คะแนน 3 4 4 4 4   

7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
จัดให้มีระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล 
และระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 - ระบบการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

คะแนน 5 5 5 5 5   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

7.3 พัฒนาผูบ้ริหารทุกระดับให้
มีสมรรถนะด้านการบริหารโดย
ยึดหลักธรรมภิบาล และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  

 - การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
(สกอ. 7.2) 

คะแนน 2 3 4 4 4   

  
  
  
  

7.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตาม
สายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวฒุิ
ศักยภาพ และประสบการณ์  

 - ระบบการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

คะแนน 5 5 5 5 5   

7.5 สร้างเสริมสวสัดิการและ
สวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากร
ท างานในองค์กรอย่างมีความสขุ  

 - ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         
(สกอ.7.1) 

คะแนน 2 3 3 4 5   

7.6 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
จัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัต ิ 

 - ระบบการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

คะแนน 5 5 5 5 5   
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กลยุทธ์ มำตรกำร 
ตัวบ่งชี   

(ระดบั Input,Process) 
หน่วย เป้ำหมำย  

แผนงำน/โครงกำร 
นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

7.7 ส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชพี 
และยกย่อง เชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เปน็แบบอยา่งที่ดี 

 - ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน         
(สกอ.7.1) 

คะแนน 2 3 3 4 5   

 

 

เป้ำหมำยแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) คณะพยำบำลศำสตร์ที่สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

 

กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบมีจติส านึกต่อท้องถิ่น 
สามารถท างานเป็นทีม และมี
ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.1 บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม สามรถท างาน
และด าเนนิชีวติในชุมชน ได้

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
(สมศ. 2) 

ระดับ/
คะแนน 

5 5 5 5 5 - โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์
- โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ (เงินกองทนุ) 

 งานวชิาการ 
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กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

โดยพัฒนาจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขา 

ร้อยละ     100 100 100 -โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาส าหรับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์    

 งานวชิาการ 
 
 
 
 
 

  บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ     100 100 100 -โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาส าหรับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์     

 งานวชิาการ 
 
 
 
 

    ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจา้งที่มีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ     80 80 80   -โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์

  
 
 
 

2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและ
สนับสนนุให้ท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

2.1 อาจารย์มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม 

ระดับความพงึพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน (สกอ. 
2.6 เกณฑ์ข้อ 6) 
  

คะแนน 5 5 5 5 5 -โครงการส่งเสริมและพฒันา
ขีดความสามารถของบุคลากร 

งานวชิาการ
และ 
งานบริหาร 
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กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  ดัชนีคุณภาพอาจารย ์:                   
การพัฒนาคณาจารย ์ 
(สมศ. 14) 

ระดับ/
คะแนน 

5 5 5 5 5  งานวชิาการ
และ 
งานบริหาร 
 
 
 
 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจัยระดบัชาติและ
ภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง และส่งเสริมและ
สนับสนนุความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

3.1 องค์ความรู้ใหม่และผลงาน
สร้างสรรค ์ ที่ถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และสรา้งความพร้อมสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั 
 
 
 
 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่ 
(สมศ. 5)  

คะแนน 4 4 4 4 4 -โครงการวิจัยเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  งานวิจยั 

 
 
 
 
 
 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใชป้ระโยชน ์           
(สมศ. 6) 

คะแนน 0 0 1 1 1   งานวิจยั 
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กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการ
รับรองคุณภาพ  
(สมศ. 7) 

คะแนน 0 1 1 1 1   งานวิจยั 
 
 
 
 

4. ให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม 
และสนบัสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ทุกภาคส่วน 

4.1 งานบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ 
และสุขภาวะและบริการสุขภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสุขภาวะและบริการ
สุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

คะแนน  1 1 1 1 -โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชนและให้บริการวิชาการ
โดยใช้เป็นชุมชนเปน็ฐาน     
 
-โครงการสร้างศักยภาพดา้น
สุขภาพองค์รวมในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน    

งานบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์
จากบริการ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80  

5. เผยแพร่และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

5.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน 

ระดับความส าเร็จในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(มอบ.1) 

ระดับ           -โครงการร้อยรักดวงใจผู้สูงวัย
ในวันสงกรานต ์

 งานท านุ
บ ารุงศิลป
และ
วัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6.1 ระบบบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาล 

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีธรร
มาภิบาล  
(มอบ.2) 

ระดับ 3 3 3 3 3 -โครงการสนบัสนนุการจัดการ
เรียนการสอนสาขาพยาบาล
ศาสตร์     
 
-โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร ์

 งานบริหาร 
 
 
 
 

  ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการท างาน 
(มอบ.3) 

ร้อยละ 75 75 80 80 80   งานบริหาร 
 
 
 
 

7. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มุง่เน้น
ผลสัมฤทธิ ์โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
การท างานได้เต็มตามศักยภาพ
อย่างมีความสุข โดยพัฒนา
ระบบสมรรถนะของบุคลากร
และผู้บริหารทุกระดบั สร้าง
เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ให้บุคลากร ส่งเสริมและ

7.1 บุคลากรท างานได้เต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีความสุข  

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการท างาน 
(มอบ.3) 

ร้อยละ 75 75 80 80 80 -โครงการส่งเสริมและพฒันา
ขีดความสามารถของบุคลากร 
 
-โครงการสนบัสนนุการจัดการ
เรียนการสอนสาขาพยาบาล
ศาสตร ์
 
-โครงการกองทุนส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร ์

 งานบริหาร 
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กลยุทธ ์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี วัด  

(ระดับผลผลิต/ผลลัพธ์) 

หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 

สนับสนนุความก้าวหน้าของ
บุคลากร และการจัดการความรู้
เพื่อน าไปสู่การปฏบิัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 80 80 80 80   งานบริหาร 

 

 

งบประมำณตำมโครงกำรคณะพยำบำลศำสตร์ ที่สอดคล้องกับโครงกำรหลักของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ล ำดับที่ โครงกำรหลักมหำวิทยำลัย 
โครงกำร/กิจกรรม                        

ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
งบประมำณ 

2,555 2556 2557 2558 2559 
1 โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

10,675,155.00 12,151,155.00 13,627,155.00 15,103,155.00 16,579,155.00 

2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในด้าน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ 
 

525,960.00 552,258.00 579,870.90 608,864.45 639,307.67 
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ล ำดับที่ โครงกำรหลักมหำวิทยำลัย 
โครงกำร/กิจกรรม                        

ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
งบประมำณ 

2,555 2556 2557 2558 2559 
รูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

โครงการกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
(เงินกองทุน) 
 

1,120,785.00 1,390,785.00 1,660,785.00 1,930,785.00 2,200,785.00 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต(เงินกองทุน) 
 

300,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 

338,200.00 1,044,000.00 1,044,000.00 1,044,000.00 1,044,000.00 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
 

- 100,000.00 150,000.00 180,000.00 200,000.00 

3 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ ทั้งในด้านการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ การออกกฎ ระเบียบต่างๆ 
การรณรงค์ส่งเสรมจรรยาบรรรณวิชาชีพ
อาจารย์ 

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ 

- - - - - 

4 โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

- - - - - - 

5 โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

30,000.00 687,280.00 687,280.00 756,008.00 831,608.80 
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ล ำดับที่ โครงกำรหลักมหำวิทยำลัย 
โครงกำร/กิจกรรม                        

ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
งบประมำณ 

2,555 2556 2557 2558 2559 
6 โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี - 

 
- - - - - 

7 
 
 
 

 

โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ให้บริการวิชาการโดยใช้เป็นชุมชนเป็น
ฐาน 
 

167,600.00 335,200.00 368,720.00 405,592.00 446,151.20 

โครงการสร้างศักยภาพด้านสุขภาพ
องค์รวมในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

85,000.00 170,000.00 187,000.00 205,700.00 226,270.00 
 
 

8 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
หน่วยงานของรัฐ และ ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 2,000.00 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 

การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

9 โครงการประชุมสัมมนาและอบรม
วิชาชีพต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
ในการประกอบอาชีพ 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ส าหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

10 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
สุขภาพแก่ชุมชน 

- - - - - - 

11 โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- - - - - - 
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ล ำดับที่ โครงกำรหลักมหำวิทยำลัย 
โครงกำร/กิจกรรม                        

ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
งบประมำณ 

2,555 2556 2557 2558 2559 
12 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการร้อยรักดวงใจผู้สูงวัยในวัน
สงกรานต์ 

23,400.00 46,700.00 51,370.00 56,507.00 62,157.70 

13 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี 

- - - - -  
 
 
- 
 
 

14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

การประชุมเพ่ือสรุปแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5,000.00 10,000.00 200,000.00 20,000.00 25,000.00 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5,000.00 8,000.00 - 10,000.00 15,000.00 

15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

- 30,000.00 - - - 

16 โครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร 
(เงินกองทุน) 

204,000.00 236,000.00 268,000.00 300,000.00 332,000.00 

17 โครงการระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

สถานที่ท างาน น่าอยู่น่าท างาน 14,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
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ล ำดับที่ โครงกำรหลักมหำวิทยำลัย 
โครงกำร/กิจกรรม                        

ของคณะพยำบำลศำสตร์ 
งบประมำณ 

2,555 2556 2557 2558 2559 
18 โครงการจัดการความรู้ การประชุมการจัดการความรู้ 5,600.00 15,200.00 18,450.00 19,575.00 20,700.00 

รวมงบประมำณทั งสิ น 13,505,200.00 18,398,578.00 20,965,630.90 22,764,186.45 24,747,135.37 
 

 

 

 

 
 
 

13,505,200.00 

18,398,578.00 
20,965,630.90 

22,764,186.45 
24,747,135.37 

0.00 

5,000,000.00 

10,000,000.00 

15,000,000.00 

20,000,000.00 

25,000,000.00 

30,000,000.00 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

งบประมำณรำยจ่ำย คณะพยำบำลศำสตร์  ระยะ 5 ปี   (พ.ศ. 2555-2559) 

งบประมาณรายจา่ย 



43 

แผนกำรรับนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิต   คณะพยำบำลศำสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555-2559) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั นปี 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 32 64 64 64 64 

ชั้นปีที่ 2 33 32 64 64 64 

ชั้นปีที่ 3 59 33 32 64 64 

ชั้นปีที่ 4 - 59 33 32 64 

รวมจ ำนวนนักศึกษำ 124 188 193 224 256 

จ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำจะ
ส ำเร็จกำรศึกษำ - 59 33 32 64 


