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ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะคนไทย
ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ในขณะที่สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร
ของประเทศไทยยังไม่เพียงพอคือมีเพียง 30 คนต่อประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น
มีจ านวน 201 คน  ประเทศอินเดียมีจ านวน 51 คน และประเทศจีนมีจ านวน 164 คนต่อประชากรแสนคน และรวมถึง มี
การกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีการปรับเปลี่ยน
บทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันด าเนินงานในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพ
เป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์พ้ืนที ่(GIS) พบว่า ในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิระดับต าบล 9,810 แห่ง แต่มีพยาบาล
วิชาชีพประจ าเพ่ือให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่งคิดเป็นร้อยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับต าบล
เท่ากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์พบว่าขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 
คน ส าหรับพ้ืนที่ในเขตอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน  1,599 คน แต่ก าลังคนของกระทรวง
สาธารณสุขตามเกณฑ์พ้ืนที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน 3,681 คน จะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพจ านวน 2,082 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนด าเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือ
รองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกล้เคียง จึงจ าเป็นต้องมีอัตราก าลังด้านพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้นจ านวน
มาก 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน  มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ มี
จริยธรรม มีจิตส านึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ และให้การบริการในหน่วยงานของภูมิล าเนาตนเอง เพ่ือลด
ปัญหาการกระจายพยาบาล และเพ่ิมอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพให้ยาวนาน ขึ้นได้อีก 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  ได้น าเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 
5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการร่วมผลิต
พยาบาลเพ่ือชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 37 แห่ง ที่มีความพร้อมในการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ือเป็นพยาบาล
ของชุมชน ระหว่างปีการศึกษา 2553-2556  จ านวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน 19 คน  พ.ศ. 2554 จ านวน 50 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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คน พ.ศ. 2555 จ านวน 36 คน และ พ.ศ. 2556 จ านวน 34 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการร่วมผลิตพยาบาลของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่แนวทางการคัดเลือกผู้เรียน การก าหนดโควตาผู้เข้าเรียน การสร้างความร่วมมือกับสถาน
บริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วน  ในพ้ืนที่ การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะพยาบาลของชุ มชน 
รวมถึงแนวทางการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ความเป็นมา 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งใน
หมวด 3 มาตรา 9 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า “ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และ
จะต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด
ขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่  ก .พ.ร.ก าหนด” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่ง เป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้เป็น
เสมือนเข็มทิศชี้แนวทางในการน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาเพื่อให้ทุกหน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดต่อไป 
 แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นี้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 – 2559 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการร่วมกันวิเคราะห์ สถานการณ์ขององค์กร เพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร เพ่ือก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์และเพ่ือน ามา
วางแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. น าผลของการวิเคราะห์ศักยภาพมาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ
ท าให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กรที่เห็นทิศทาง รวมถึงเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะต้องได้รับการ
พิจารณา 

3. การน ายุทธศาสตร์ไปแปลงเป็นกลยุทธ์ มาตรการ แผนงานและโครงการ เพ่ือน ายุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วไปสู่
การปฏิบัติ 

ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพ (Flow chart) การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดังนี้   
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 คณะท างาน การวิเคราะห์ การวางแผนยุทธศาสตร์ 

- คณบด ี
- รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบด ี
- คณะกรรมการประจ าคณะ 
-  
 

 
 
 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง & จุดออ่น 

โอกาส & อุปสรรค 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก
องค์กร 

สภาพแวดล้อม
ภายใน 
องค์กร 

 

 
- วิสัยทัศน์ 
- เป้าประสงค ์
- ประเด็นยุทธศาสตร ์
- ยุทธศาสตร ์
 

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

-โครงการ 
-กิจกรรม 
-แผนงาน 
 

KPI 

กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
- SWOT Analysis 
- IQA 
- EQA 
- SAR 

 



 

 

 

  
 
 เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
  
 
  

1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการของชุมชน

ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
3. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
 
 

1 .  สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึกตอ
ทองถ่ิน สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถ
ทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2 .   สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชนลุมน้ําโขง
และอาเซียน    
 3  .   บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและชุมชน
และเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 4  .   อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไปประยุกตใชและปรับ
ใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 5  .  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
แผนปฎิบัติการประจําป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค 



 
 

  
 กลยุทธท่ี 1  สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกตอทองถิ่น สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนาจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 มาตรการ 
 1.1  พัฒนาระบบการรับนักศึกษาจากทองถ่ิน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและเพ่ือใหบัณฑิตไดทํางานในทองถ่ิน   
 1.2  พัฒนาหลักสูตรท่ีเสริมสรางสมรรถนะตามวิชาชีพการพยาบาลและเนนความเปนพยาบาลของชุมชน  
 1.3  จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
 1.4  จัดระบบและกลไก ใหนักศึกษาเขาถึงทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา และตอเนื่อง  
 1.5  สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักศึกษาได ฝกทักษะการทํางานเปนทีมจากสถานการณจริง  การ
เรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 1.6  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลง
เรียนรูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียงและท่ัวถึง 
 1.7  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ี สงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคม 
 1.8  สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความปลอดภัย
และมีความสุข 
 1.9  พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
 1.10 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษย เกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ 
 1.11 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดยเนนกลุมประเทศลุมน้ําโขง 
 1.12 มีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา 
 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตร
ของสังคมโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการ
ในระดับสากล 

มาตรการ 
 2.1   พัฒนาอาจารยให มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการจัดการเรียนการสอนใหสอดตามปรัชญาหลักสูตร ท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 2.2  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู รูปแบบตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 2.3  สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติวิชาชีพอยางมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  )Faculty Practice ( และจรรยาบรรณเปน
แบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา และสามารถเปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

กลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) 



 2.4  จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมี ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา  และตําแหนงทาง
วิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพการศึกษา 
 2.5  พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธท่ี 3 สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล  โดยการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชน
ทองถิ่น และแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมน้ําโขง และอาเซียน    

มาตรการ 
3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.2 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชนในทองถ่ินใหเขมแข็งและเปนชื่อเสียงของคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

  3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม  
  3.4 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานในทองถ่ิน รวมท้ังหนวยงานระดับประเทศ และเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย 
  3.5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัยในชุมชน 
  3.6 การเผยแพร ประยุกตใช จัดการความรู การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ  
 

กลยุทธท่ี 4 บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชนโดยสงเสริม สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพใหแกบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือกับ
ชุมชนทุกภาคสวน  

มาตรการ 
4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัยและ

การเรียนการสอน  
 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคม 
 4.3 ถายทอดความรูดานการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนทองถ่ิน 
  4.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 
กลยุทธท่ี 5 สืบสาน เผยแผ ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมท้ังเรียนรู

วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา คนควาวิจัย รวบรวมและจัดการความรูใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนัก
ถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น 

มาตรการ 
5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับ

การวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา  
  5.2 อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง  



 5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และมี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรูเทาทันวัฒนธรรมของประเทศลุมน้ําโขง และอาเซียน สามารถนํามาเพ่ือประยุกตให
สอดคลองกับวิถีชีวิต 

 
 กลยุทธท่ี 6 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมี
ความสุข 

มาตรการ 
6.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล  

    6.1.1 กําหนดวิสัยทัศน  /กลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยและถายทอดสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
    6.1.2 กระจายอํานาจบริหาร และจัดใหมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
   6.1.3 การบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
    6.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

ท่ีสอดคลองกับระบบของมหาวิทยาลัย 
    6.1.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะ ใหเปนไปขอบังคับของคณะ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
    6.1.6 มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู 

  6.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะ ใหเหมาะสม  
  6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินใหมีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยปรับปรุง

ระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ใหถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน และสามารถใชในการตัดสินใจเพ่ือการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.4 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ  
   6.4.1 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให มีประสิทธิภาพ  
   6.4.2 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน  
   6.4.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ /แผน  
   6.4.4 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
   6.4.5 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตามประเมินผลท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังการใหบริการดานตางๆ เพ่ือใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
  6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
  6.6 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการถายทอด

นโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนการสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะ 
  6.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา 

  6.8 ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
  6.9 สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะโลกรอน 

   6.9.1 ลดการใชพลังงานไฟฟา 
   6.9.2 สรางพ้ืนท่ีสีเขียว 



 
 6.9.3 สรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธท่ี 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรู   เพ่ือการทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุก
ระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร และการ
จัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
7.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม  

 7.2   พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 7.3  พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 7.4   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและ
ประสบการณ  
 7.5  สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข  
 7.6  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัต ิ
 7.7  สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีด ี
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รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน

1 โครงการปลูกจิตส านกึ P 93,500.00 02080000 020800000001 งานพฒันาฯ
P 70,000.00 04010001 040100010047

2 โครงการสร้างสามคัคี มเีอกลักษณ์ P 103,900.00 02080000 020800000001 งานพฒันาฯ
3 โครงการสร้างเสริมมาตรฐาน P 155,000.00 02080000 020800000001 งานพฒันาฯ

นกัศึกษา
4 โครงการส่งเสริมบริการกจิกรรม P 180,340.00 02080000 020800000001 งานพฒันาฯ

นกัศึกษา
5 โครงการผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาล P 2,085,500.00 02080000 020800000001 งานวิชาการ

ศาสตร์
โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียน P 430,000.00 02080000 020800000001 งานวิชาการ
การสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ P 1,910,000.00

7 โครงการพฒันาระบบการประกนั P 195,000.00 02080000 020800000001 งานประกนัฯ
คุณภาพการศึกษาภายใน

8 โครงการบริหารและจัดการหนว่ย P 1,715,060.00 02080000 020800000001 งานบริหารฯ
งาน P 12,342,520.00 01000003 010000030046

9 โครงการบริหารและพฒันา P 1,225,300.00 02080000 020800000001 งานแผนและ
บคุลากร งบประมาณ

P 173,490.00 01000003 010000030148 งานบริหารฯ
10 โครงการงานวิจัยระดับอดุมศึกษา P 1,370,000.00 05010002 050100020137 งานวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้
11 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ P 397,850.00 06010005 060100050001 งานบริการ

ใหบ้ริการวิชาการ วิชาการ
12 โครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม P 13,000.00 07010002 070100020134 งานท านฯุ

6

ที่ รหสัโครงการ

โครงการและงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร ์ปีงบประมาณพ.ศ.2556

ผลิตบัณฑิตฯ วิจัย บรกิารวิชาการ ท านุบ ารงุฯ
บริหารองค์กร

พันธกิจ
งบประมาณ รหสักิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ



 วันสถาปนาคณะ
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รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน

โครงการบ ารุงจิต ใกล้ชิดใจวัยสูง P 44,480.00 07010002 070100020132 งานท านฯุ
อายุ
โครงการสืบสานภมูปิญัญาและ P 45,300.00 07010002 070100020133 งานท านฯุ
พฒันาเครือข่ายด้านการสูงอายุ

13 โครงการจัดประชุมพฒันาองค์ P 450,000.00 06010005 060100050001 งานบริการ
ความรู้ทางการพยาบาล วิชาการ

14 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ P งานบริการ
นกัเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวน วิชาการ
ชายแดนที่ครอบครัวและชุมชนมี
ส่วนร่วม
โครงการประเพณีบญุเดือนเจ็ด P งานท านฯุ
 : บญุซ าฮะ

สรปุรวมงบประมาณ ปี 2556

  เงินรายได้

8,093,600.00
487,630.00

14,419,010.00

 เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

ที่ โครงการ
พันธกิจ

การเรยีนการสอน วิจัย บรกิารวิชาการ ท านุบ ารงุฯ งบประมาณ รหสัโครงการ รหสักิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเงนิงบประมาณ จ านวน

  เงินงบประมาณแผ่นดิน

บริหารองค์กร
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คาเปาหมาย โครงการ
ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

บัณฑิตมีความรู ความ โครงการผลิตบัณฑิตดาน 1.คุณภาพของบัณฑิตปริญญา คะแนน  - 1. โครงการผลิตบัณฑิตสาขา  -การเรียนการสอน งานวิชาการ

สามารถ มีคุณธรรม วิทยาศาสตรสุขภาพ ตรี โทและเอก ตามกรอบ พยาบาลศาสตร  -ผูบริหารเยี่ยมแหลง

จริยธรรม ใฝรู และมี มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ฝก

สมรรถนะในการ แหงชาติ  -ประสานแหลงฝก

ประกอบอาชีพเปนที่ 2.รอยละบัณฑิตระดับปริญญา รอยละ  -  -การศึกษาดูงาน

ยอมรับของสังคม ตรีที่สอบผานใบประกอบ  -การสรางเสริมประสบ

วิชาชีพในครั้งแรก การณเรียนรูภาคปฏิบัติ

3.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ  - 2. โครงการสนับสนุนการ  -การจัดหาสื่อการ งานวิชาการ

ที่ไดงานทําตรงสาขา ผลิตบัณฑิต เรียนรู

4.บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได รอยละ  -  -ซื้อเอกสาร ตํารา สื่อ

งานทําหรือประกอบอาชีพ วารสาร

อิสระภายใน 1 ป  -การสรางนวัตกรรม

5.รอยละความพึงพอใจของ รอยละ  - การเรียนการสอน

นายจางที่มีตอผูสําเร็จการ  -การบริหารคุณภาพ

ศึกษา การเรียนการสอน

 -คาครุภัณฑของงาน

การเรียนการสอน

3. โครงการสงเสริมบริการ  -แขงขันกีฬา

กิจกรรมนักศึกษา  -แสวงหาผูใหทุน

 -การพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค

โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรมหนวยนับ ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 1

สรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอทองถิ่น สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต 

โดยพัฒนาจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง

เปาประสงค
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คาเปาหมาย โครงการ
ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

 -การพัฒนาอาจารยที่ งานพัฒนาฯ

ปรึกษา

 -ขอบคุณผูใหการสนับ

สนุน

 -จัดทําแฟมประวัติ

 -จัดทําสมุดบันทึก

ความดี

 -ติดตามหลังรับทุน

 -พัฒนาหองใหคํา

ปรึกษา

 -มอบลูกใหดูแล

 -รับมอบทุน

 -จัดสรรทุนสนับสนุน

จากสถานบริการ

 -สงเสริมการเขาสู

ASEAN

4. โครงการปลูกจิตสํานึก  -ชวนกันไหวพระทําบุญ

 -ปฏิบัติธรรมสรางสมาธิ

 -ประเพณีวันลอยกระทง

 -ประเพณีวันสงกรานต

 -ปลูกปา ปลูกดิน

 -พัฒนาสิ่งแวดลอม

ลานพระพรหม

 -วันไหวครู

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรมหนวยนับ ผูรับผิดชอบ
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คาเปาหมาย โครงการ

ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

 -วันพยาบาลสากล

 -วันสถาปนาคณะ

5. โครงการสรางเสริม  -เขาคายเสริมความรู งานพัฒนาฯ

มาตรฐานนักศึกษา  -เตรียมฐานการสอบสภา

 -เวทีนําเสนอผลงาน

 -กิจกรรมตามรอย

ปราชญศาสตรภูมิปญญา

 -ความรูสูประกัน

คุณภาพ

 -ทบทวนความรูสูทักษะ

 -สมรรถนะรายชั้นป

6. โครงการสรางสามัคคีมี  -เตรียมความพรอม งานพัฒนาฯ

เอกลักษณ  -เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

 -กิจกรรมพี่รักนอง

 -ปฐมนิเทศ

 -รวมจิตผูกใจสายใย

รักดอกปป

 -ศึกษาดูงานสโมสร

นักศึกษา

 -สรางเสริมทีมงาน

 -อบรมแกนนํา

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรมหนวยนับ ผูรับผิดชอบ



คาเปาหมาย โครงการ

ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

อาจารยสามารถจัด 1. โครงการพัฒนาระบบการ 1. ระดับความพึงพอใจของผู คะแนน 4.00 โครงการสนับสนุนการ  -เทคนิคการจัดการ งานวิชาการ

การเรียนรูอยางมี เรียนการสอนที่เนนผูเรียน เรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ ผลิตบัณฑิต เรียนตามกรอบมาตรฐาน

ประสิทธิภาพและ เปนสําคัญทั้งในดานรูปแบบ เรียนการสอน คุณวุฒิ

พัฒนาตนเองใหพรอม การเรียนการสอน การพัฒนา 2. ดัชนีคุณภาพอาจารย : คะแนน 3.00  -กระบวนการจัด

ทันตอพลวัตรของ 2. โครงการผลิตบัณฑิตดาน การพัฒนาคณาจารย กิจกรรมการเรียนรู

สังคม วิทยาศาสตรสุขภาพ  -การทําวิจัยดานการ

เรียนการสอน

 -การวัดและประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

ู ุ

เรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล

กลยุทธที่ 2

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรมหนวยนับ
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คาเปาหมาย โครงการ

ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

องคความรู นวัตกรรม 1. โครงการวิจัยเพื่อสราง 1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค คะแนน 3.00 7. โครงการงานวิจัยระดับ  -สนับสนุนงานวิจัยและ งานวิจัย

ที่พัฒนาขีดความ องคความรู ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร อุดมศึกษาเพื่อสรางองค นวัตกรรม

สามารถ และยกระดับ 2. โครงการวิจัยเพื่อถายทอด 2. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค คะแนน 4.00 ความรู  -บูรณาการวิจัยกับการ

ความเปนอยูของชุมชน เทคโนโลยี ที่นําไปใชประโยชน เรียนการสอน

3. ผลงานวิชาการที่ไดรับการ คะแนน 3.50  -ผลิตผลงานวิจัยและ

รับรองคุณภาพ ตีพิมพเผยแพร

 - วิจัยมะเร็งปากมดลูก

ผูรับผิดชอบ

สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชนทองถิ่น และแสวงหาทุนทรัพยากรจากภายนอกเพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพของ

ชุมชนลุมน้ําโขง และอาเซียน

กลยุทธที่ 3

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรมหนวยนับ
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มหาวิทยาลัยมีระบบ 1. โครงการบริการวิชาการ 1. ผลการเรียนรูและเสริมสราง คะแนน 4.50 8. โครงการศึกษาสุขภาวะ  -มอบลูกฮักลูกแพง งานบริการ

และกลไกการบริหาร ของมหาวิทยาลัย ความเขมแข็งของชุมชนหรือ ชุมชนและใหบริการวิชาการ  -ฐานขอมูลชุมชน วิชาการ

งานบริการวิชาการ 2. โครงการเครือขายความ องคกรภายนอก โดยใชชุมชนเปนฐาน  -สงเสริมสุขภาพชีวิต

ที่สามารถยกระดับ รวมมือกับชุมชน หนวยงาน 2. รอยละความพึงพอใจของผู รอยละ 80.00 สตรี

คุณภาพชีวิตของ ภาครัฐ และภาคธุรกิจ รับบริการ/หนวยงาน/องคกร  -สงเสริมสุขภาพวัยเรียน

ประชาชนในเขตอีสาน อุตสาหกรรม ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ  -บริการสุขภาพผูสูง

ใตและภูมิภาคลุมแม ตอประโยชนจากบริการ อายุโดยใชแพทยทาง

น้ําโขง เลือก

 -การดูแลสุขภาพผูปวย

เรื้อรังและผูพิการ
 -การสงเสริมสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรียน
 -ศึกษาองคความรูดาน
สุขภาพและชุมชน
สังเคราะหความรูจาก
งานบริการวิชาการ

9.โครงการสรางเสริมสุขภาพ  -วิเคราะหปญหาชุมชน

นักเรียนโรงเรียนตํารวจ  -อบรมความรูผูปกครอง

ตะเวนชายแดน และแกนนํา
 -จัดกิจกรรมการเรียนรู

 -อบรมนักเรียนแกนนํา

กลยุทธที่ 4

บริการวิชาการที่เขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชนโดยสงเสริมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพใหแกบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมทั้ง

สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทุกภาคสวน

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
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10. โครงการประชุมพัฒนา  -ประชุมพัฒนาองค งานบริการ

องคความรูทางการพยาบาล ความรูทางการพยาบาล วิชาการ

ผูรับผิดชอบเปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม



คาเปาหมาย โครงการ

ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

เปนแหลงเรียนรูดาน  1.โครงการพัฒนาระบบและ  1.ระดับความสําเร็จในการ ระดับ 4.00 11.โครงการทํานุศิลป  -บํารุงจิต ใกลชิดใจวัย งานพัฒนาฯ

ศิลปวัฒนธรรมของ กลไกการบริหารงานทํานุ เปนแหลงเรียนรูดานศิลป วัฒนธรรม สูงอายุ และทํานุฯ

ทองถิ่น และประเทศ บํารุงศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม (มอบ.1)  -สืบสานภูมิปญญา

ในอาเซียน 2. โครงการศึกษา คนควา และพัฒนาเครือขาย

วิจัย รวบรวมและเผยแพร การเรียนรู

องคความรูและภูมิปญญา  -วันสถาปนาคณะ

ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบ  -ประเพณีบุญเดือนเจ็ด

ธรรมเนียมและประเพณี :บุญซําฮะ

กลยุทธที่ 5

สืบสาน เผยแผ ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษาคนควา วิจัย รวบรวมและจัดการ

ความรูใหนักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
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ระบบบริหารจัดการที่ โครงการพัฒนาระบบบริหาร  1. ระดับความสําเร็จของระบบ ระดับ 5.00 12. โครงการสนับสนุนการ  -เงินเดือนพนักงาน งานบริหาร

มีธรรมาภิบาล จัดการของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการที่ดีและมี บริหารงานองคกร มหาวิทยาลัย

ธรรมาภิบาล  -คาจางลูกจางชั่วคราว

 -คาตอบแทนพิเศษ

อาจารยสาขาขาดแคลน

 -เงินประจําตําแหนง

ผูบริหาร

 -คาโทรศัพท

 -คาไปรษณีย

 -คาไฟฟา

 -คาอาหารวางและ

เครื่องดื่มประชุมกรรม

การประจําคณะ

 -คาใชจายทั่วไป

 -คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

 -พัฒนาฐานขอมูล

 -คาจัดทําแปลนตึกหลัง

ที่ 2

กลยุทธที่ 6

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
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 -คาจัดหาครุภัณฑและ งานบริหาร

บํารุงรักษาทรัพย(ต2)

 -คาใชจายเดินทางไป

ราชการผูบริหาร

 -คาน้ํามันเชื้อเพลิง

 -จัดหาพัสดุและบํารุง

รักษาทรัพยสิน

 -การวิเคราะหตนทุน

 -คาจัดหาครุภัณฑและ

บํารุงรักษาทรัพย(การ

เรียนการสอน)

13.โครงการพัฒนาการระบบ  -การควบคุม กํากับ งานประกันฯ

การประกันคุณภาพการ ติดตาม ประเมิน

ศึกษาระดับอุดมศึกษา  -การจัดทําคูมือ

 -การตรวจประเมิน

 -การทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 -การประชุมคณะกรรม

การประกันฯ

 -การประชุมผูมีสวนได

สวนเสีย

 -การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ



30

คาเปาหมาย โครงการ

ป 2556 คณะพยาบาลศาสตร

 -การพัฒนาหลักฐาน

เชิงประจักษ

 -การศึกษาดูงาน

ประกันฯ

 -การสรางเครือขาย

ประคุณภาพฯ

 -การสรางแนวปฏิบัติ

ที่ดี

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 -สรางความรู ความเขา

ใจ

ผูรับผิดชอบเปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม
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บุคลากรทํางานไดเต็ม 1.โครงการอบรม ประชุม 1. ระดับความสุขในการทํางาน ระดับ 4.00 14.โครงการบริหารและ  -กิจกรรมประชา งานบริหาร

ศักยภาพอยางมีความ สัมมนา เพื่อพัฒนาระบบ ของบุคลากร (มอบ.3) พัฒนาบุคลากร สัมพันธและสรางภาพ

สุข บริหารทรัพยากรมนุษย 2. รอยละเฉลี่ยของบุคลากร รอยละ 75.00 ลักษณ

2. โครงการจัดการความรู ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ  -การจัดหาของขวัญ

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย สําหรับหนวยงานตางๆ

กําหนด (มอบ.4)  -รับการตรวจจากสภา

การพยาบาล

 -สรางเสริมการเปน

สถาบันการเรียนรู

 -พัฒนาสูองคกรสราง

เสริมสุขภาพ

 -สวัสดิการสําหรับ

บุคลากร

 -การจัดทํารายงาน

ประจําป

 -การจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป

 -สงเสริมการผลิตตํารา

 -พัฒนาทีมงาน

 -พัฒนาศักยภาพผูบริหาร

 -การจัดการความรู

กลยุทธที่ 7

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพื่อการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของ

บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
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 -พัฒนาศักยภาพ

อาจารยดานการสอน

 -สงเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถของ

บุคลากร

 -สัมมนาบุคลากรสู

ASEAN

ผูรับผิดชอบเปาประสงค โครงการมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดโครงการ หนวยนับ กิจกรรม
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การ หมวด ระยะเวลา อาจารย

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ที่ปรึกษา

 -ชวนกันไหวพระทําบุญ 1 1.12 1, 4 4 18 13  -  -  -  คาใชสอย 15,000  ม.ค. 56  เชิงปริมาณ อ.ชลลดา

คาวัสดุ 10,000  ม.ิย. 56  นักศึกษาคณะพยาบาลฯ

 ก.ค. 56 ทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

 -วันพยาบาลสากล 1 1.12 1 4 18 13  -  -  -  -  พ.ค. 56  เชิงคุณภาพ อ.เกษร

 -ปฏิบัติธรรมสรางสมาธิ 1 1.12 1 4 18 13  -  -  -  -  ม.ิย. 56  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ อ.ชลลดา

ผูเขารวมโครงการมากกวา

 -วันสงกรานต 5 5.3, 5.4 4 5 18 13  -  -  -  คาใชสอย 5,000  เม.ย. 56 3.51 อ.สุวภัทร

 -พัฒนาสิ่งแวดลอมลาน 1 1.7, 1.12 4 3 18 13  -  -  -  คาวัสดุ 3,000  ก.พ. 56 อ.เกษร

พระพรหม

 -ไหวครู 1 1.12 1 4 18 13  -  -  -  คาใชสอย 9,175  ม.ิย. 56 อ.ภูษณิศา

คาวัสดุ 825

 -ปลูกปาปลูกดิน 1 1.7 3, 4 3 18 13  -  -  -  คาใชสอย 12,000  ธ.ค. 55 อ.สุวภัทร

คาวัสดุ 5,000  ก.ค. 56

 -กิจกรรมประเพณี 5 5.3,5.4 1 5 18 13  -  -  -  คาใชสอย 3,000  พ.ย. 55 อ.เกษร

วันลอยกระทง

โครงการปลูกจิตสํานึก  (งานพัฒนานักศึกษา)

กิจกรรม ามสอดคลอง การ งงบประมาณ หมวด งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -วันสถาปนาคณะ 1 1.12 1, 4 4 18 13 ทํานุฯ  -  -  คาใชสอย 5,000  ก.พ. 56 อ.สุวภัทร

18 24

 -วันพยาบาลแหงชาติ 1 1.12 1 4 18 13 ทํานุฯ  -  -  คาใชสอย 27,103  ต.ค. 56 อ.เกษร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. โครงการปลูกจิตสํานึก (สโมสรนักศึกษา) 

กิจกรรม
แหลงงบประมาณความสอดคลอง

งบประมาณ
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กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ที่ปรึกษา

 -พี่รักนอง 1 1.7, 1.12 4 4 18 13  -  -  -  คาตอบแทน 1,800  ม.ิย 56 ทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม อ.สุวภัทร

 -ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 1 1.7 4 4 18 13  -  -  -  -  พ.ค. 56 รอยละ 80 อ.นิชนันท

 -คายรวมจิตผูกใจ สายใย 1 1.7 1, 4 3, 4 18 13  -  -  -  คาตอบแทน 600  ก.ค. 56  เชิงคุณภาพ อ.เกษร

รักดอกปบ 1.12 คาใชสอย 10,000  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

คาวัสดุ 9,400 ผูเขารวมโครงการมากกวา

3.51

 โครงการสรางสามัคคีมีเอกลักษณ (งานพัฒนานักศึกษา)

กิจกรรม ามสอดคลอง การ งงบประมาณ หมวด งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -กิจกรรมเตรียมความ 1 1.7 2, 4 1, 4 18 13  -  -  -  คาตอบแทน 7,200  เม.ย.-ม.ิย 56 อ.นิชนันท
พรอมนักศึกษาใหม คาใชสอย 24,040

คาวัสดุ 13,760

 -เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 1 1.7 4 4  - 13  -  -  -  คาวัสดุ 1,200  ก.ค.56 อ.นิชนันท

 -ศึกษาดูงานสโมสร 1 1.7 4 1  - 13  -  -  -  คาตอบแทน 8,000  พ.ย. 55 อ.นิชนันท

นักศึกษา คาใชสอย 50,000

คาวัสดุ 2,000

 -กิจกรรมสรางเสริมทีม 1 1.7 4 4  - 13  -  -  -  - อ.นิชนันท

งาน

 -กิจกรรมอบรมแกนนํา 1 1.7 2 1  - 13  -  -  -  คาใชสอย 1,000 อ.นิชนันท

นักศึกษา คาวัสดุ 200

2. โครงการสรางสามัคคีมีเอกลักษณ (สโมสรนักศึกษา)

กิจกรรม
แหลงงบประมาณ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสอดคลอง



39

3. โครงการสรางเสริมมาตรฐานนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา)

กิจกรรม ามสอดคลอง การ งงบประมาณ หมวด งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัดความสําเร็จ อาจารย

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ที่ปรึกษา

 -ความรูสูการประกัน 1 1.4 2, 4 1  - 13  -  -  -  -  พ.ค.56  เชิงปริมาณ อ.เกษร

คุณภาพการศึกษา  นักศึกษาคณะพยาบาลฯ

ทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

 เชิงคุณภาพ

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากกวา

3.51

 โครงการสรางเสริมมาตรฐานนักศึกษา (พัฒนานักศึกษา)

กิจกรรม ามสอดคลอง การ งงบประมาณ หมวด งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -กิจกรรมเขาคายเสริม 1 1.7 2, 3, 4 1 18 13  -  -  -  คาตอบแทน 20,000  ก.ค.56 อ.ยมนา

ความรู คาใชสอย 6,000

คาวัสดุ 17,000

 -เตรียมฐานการสอบ 1 1.7 2 1 19 17  -  -  -  คาตอบแทน 10,000  ก.ย.56 อ.ยมนา

สภาการพยาบาล คาวัสดุ 5,000

 -เวทีนําเสนอผลงาน 1 1.7 2, 3, 5 1  -  -  -  -  -  -  ธ.ค.55 อ.ยมนา

 เม.ย. 56

 -กิจกรรมตามรอยปราชญ 1 1.5 1 4  - 13  -  -  -  คาตอบแทน 12,000  22 -23 ต.ค.55 ดร.นําพิชญ

ศาสตรภูมิปญญา คาใชสอย 54,265

 -ทบทวนความรูสูทักษะ 1 1.7 6 1 16  -  -  -  -  คาตอบแทน 5,000  ต.ค.55 อ.ยมนา

คาวัสดุ 700  ม.ค.56

 -สมรรถนะรายชั้นป 1 1.7 2, 4 1  -  -  -  -  -  คาตอบแทน 25,000  ม.ิย.-ก.ย.56 อ.สุนันทา
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การ หมวด ระยะเวลา อาจารย

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ที่ปรึกษา

 -พัฒนาคุณลักษณะ 1 1.4 1 4 18 13  -  -  -  คาตอบแทน 1,800  ม.ค.56  เชิงปริมาณ อ.นิชนันท

บัณฑิตที่พึงประสงค คาใชสอย 500  ม.ีค.56  นักศึกษาคณะพยาบาลฯ

คาวัสดุ 32,700  ม.ิย.56 ทุกชั้นป เขารวมกิจกรรม

 -การแขงขันกีฬา 1 1.4 1 4 18 13   -  -  -  คาใชสอย 22,000  ม.ค.56 รอยละ 80 อ.สุวภัทร

Health science คาวัสดุ 20,000  ก.ค.56  เชิงคุณภาพ

แขงขันกีฬา freshy  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากกวา

3.51

การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -แสวงหาผูใหทุนการ 1 1.8 4  -  -   -  -  -  -  คาวัสดุ 1,000  พ.ย.55 อ.ชลลดา

สนับสนุน  พ.ค.56

 -กิจกรรมรับมอบทุน 1 1.8 4  -  -  -  -  -  -  คาวัสดุ 500  ต.ค.55 อ.ชลลดา

 -กิจกรรมติดตามหลังรับ 1 1.8 4  -  -  -  -  -  -  คาใชสอย 10,000  พ.ค..56 อ.ภูษณิศา

ทุน

 -ขอบคุณผูใหการสนับ 1 1.8 4  -  -  -  -  -  -  คาใชสอย 10,000  ธ.ค.55 อ.ชลลดา

สนุน

 -การพัฒนาอาจารยที่ 1, 2 1.8, 2.3 1  -  - 14  -  -  -  คาตอบแทน 3,000  พ.ค..56 อ.เกษร

ปรึกษา คาใชสอย 1,000

คาวัสดุ 1,000

 -มอบลูกใหดูแล 1 1.8 4  - 3.1 14  -  -  -  -  21 ต.ค55 อ.เกษร

 พ.ค..56

โครงการสงเสริมบริการกิจกรรมนักศึกษา (พัฒนานักศึกษา)

กิจกรรม
แหลงงบประมาณ

งบประมาณ

4. โครงการสงเสริมบริการกิจกรรมนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา)

กิจกรรม
แหลงงบประมาณ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสอดคลอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสอดคลอง
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การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ TQF กิจกรรม หลักสูตร สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -จัดทําสมุดบันทึกความดี 1 1.8 1  -  -  -  -  -  -  คาวัสดุ 8,000  ต.ค.55 อ.เกษร

 -จัดทําแฟมประวัติ 1 1.8 4  -  - 14  -  -  -  คาวัสดุ 6,000  ต.ค.55 อ.เกษร

 -พัฒนาหองใหคําปรึกษา 1 1.8 4  -  - 14  -  -  -  คาวัสดุ 18,000  ต.ค.55 อ.เกษร

 -สงเสริมการเขาสู 1 1.9, 1.11 2, 5 1 กพร.  -  -  -  -  คาใชสอย 22,250  ม.ีค. 56 อ.จินตนา

ASEAN คาวัสดุ 19,750 งานวิเทศฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสอดคลอง

กิจกรรม

โครงการสงเสริมบริการกิจกรรมนักศึกษา (พัฒนานักศึกษา)

แหลงงบประมาณ
งบประมาณ
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ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

 - ผูบริหารเยี่ยมแหลงฝก 1 1.5  -  -  -  -  -  1.รายวิชาที่เปดสอน จัด งานวิชาการ

 - กิจกรรมการเรียนการ 1 1.2, 1.3 2.6  -  -  -  -  การเรียนการสอนโดยเนน

สอน 1.4 ผูเรียนเปนสําคัญมากกวา

 - การประสานแหลงฝก 1 1.5, 1.6 2.6  -  -  -  -  1 วิธีในทุกภาคการศึกษา

 - การศึกษาดูงาน 1 1.2, 1.3 2.6  -  -  -  -  2.มีแหลงการเรียนรูใน

 - สรางเสริมประสบการณ 1 1.5 2.6  -  -  -  -  และนอกสถาบันที่

 ภาคปฏิบัติ สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู

3.รอยละ 80 ของ

นักศึกษามีโอกาสไดรับ

การเรียนรูจากแหลงเรียน

รู-สิ่งสนับสนุน-สภาพ

แวดลอม

กิจกรรม

งบประมาณ

กลยุทธ มาตรการ สกอ.

5. โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร

ความสอดคลอง ตัวบงชี้

สภาฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระเวลาดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

งบประมาณ     2,085,500  บาท

ผูรับผิดชอบ
สมศ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
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ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

 - การพัฒนาเทคนิคการ 2 2.1 2.4  -  -  -  -  1.รายวิชาที่เปดสอน จัด งานวิชาการ

จัดการเรียนรูตามกรอบ การเรียนการสอนโดยเนน

มาตรฐานคุณวุฒิ ผูเรียนเปนสําคัญในทุก

 - การจัดกระบวนการ 1 1.4  -  -  -  -  -  ภาคการศึกษา

เรียนรู 2.มีสิ่งสนับสนุนการเรียน

 - การจัดหาสื่อการเรียนรู 1 1.6  -  -  -  -  -  รูที่นักศึกษาสามารถเขา

ทคพย. 1,900,00

 - การจัดซื้อเอกสาร 1 1.6  -  -  -  -  -  ถึงได

ตํารา วารสาร   เงินเหลือมหาลัยฯ 72,000 3.รอยละ 80 ของอาจารย

 - การทําวิจัยการเรียน 2 2.2  -  -  -  -  -  มีการพัฒนาดานการจัด
การสอน การเรียนการสอน

 - การวัดและประเมินผล 2 2.1  -  -  -  -  - 

การจัดการเรียนการสอน

 - สรางนวัตกรรมการ 2 2.2  -  -  -  -  - 

เรียนการสอน

 - การบริหารคุณภาพ 1 1.3  -  -  -  -  - 

การเรียนการสอน

 - การสรางรูปแบบการ 1 1.4  -  -  -  -  - 

เรียนการสอนวิชาเลือก

เสรี

 - การจัดหาครุภัณฑงาน 1 1.6  -  -  -  -  - 

การเรียนการสอน

ความสอดคลอง ตัวบงชี้ งบประมาณ ระเวลาดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

6. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร

งบประมาณ 2,340,000  บาท

ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ สภาฯ

กิจกรรม
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
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การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -บูรณาการวิจัยกับการ 3 3.6 4.1  -  - การสอน  -  -  -  ต.ค 55 - งานวิจัย

เรียนการสอน  ก.ย.56

 

 -ผลิตผลงานงานวิจัย 3 3.6 4.2 5, 6 21  -   -  - คาตอบแทน 20,000 30,000  ต.ค 55 - งานวิจัย

และตีพิมพเผยแพร 4.3 คาใชสอย 5,000  ก.ย.56

คาวัสดุ 5,000

 -วิจัยมะเร็งปากมดลูก 3 3.2, 3.4  - 5  - การสอน คาตอบแทน 72,600 200,000  ต.ค 55 - อ.จารุวรรณ

คาใชสอย 78,000  ก.ย.56 และคณะ

คาวัสดุ 49,400

 -สนับสนุนการวิจัยและ 3 3.2, 3.4  - 5, 6  -  -   -  - คาตอบแทน 20,000 30,000  ต.ค 55 - งานวิจัย

นวัตกรรมเพื่อตอบสนอง คาใชสอย 3,000  ก.ย.56

คาวัสดุ 7,000

       หมายเหตุ  งบประมาณ จํานวน 500,000 บาท  สําหรับทุนทางดานงานวิจัย

 โครงการนี้ จะมีงบประมาณเหลือ 40,000 บาท

งบประมาณจากภายนอก

รวมงบประมาณ

10. โครงการงานวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อสรางองคความรู

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ 800,000  บาท
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การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -บริการสุขภาพผูสูงอายุ 4 4.2 5.1 8 23 การสอน  -   - คาตอบแทน 15,600 123,950  ก.ย.56 อ.สาวิตรี

โดยใชแพทยทางเลือก 4.4 (ฝกปฏิบัติ คาใชสอย 14,300 และคณะ

ผูสูงอายุ) คาวัสดุ 94,050

 -การดูแลสุขภาพผูปวย 4 4.2 5.1 8 23 การสอน  -   - คาตอบแทน 19,800 61,600  2 ก.พ.56 อ.รวีวรรณ
เรื้อรัง 4.4 (ผูใหญ1) คาใชสอย 27,300 และคณะ

คาวัสดุ 14,500

 -การสงเสริมชีวิตสตรี 4 4.4 5.1 8 23 การสอน  -   - คาตอบแทน 15,600 42,400  ส.ค.56 อ.ชลลดา

(มารดาและ คาใชสอย 14,300 และคณะ

ทารก 1) คาวัสดุ 12,500

 -การสงเสริมสุขภาพที่ 4 4.4 5.1 8 23 การสอน  -   - คาตอบแทน 15,600 42,400  ม.ีค.56 อ.ภูษณิศา

พบบอยในวัยเรียน (ฝกปฏิบัติ คาใชสอย 14,300 และคณะ

Fam.Com1) คาวัสดุ 12,500

 -ศึกษาองคความรูดาน 4 4.2 5.2  -  -  -  -   - คาตอบแทน 22,800 58,500 อ.รวีวรรณ

สุขภาพและชุมชน คาใชสอย 27,300 และคณะ

คาวัสดุ 8,400

 -สังเคราะหความรูจาก 4 4.1 5.1 8 23 วิจัย  -   - คาตอบแทน 19,600 69,000  ก.ย.56 อ.รวีวรรณ

งานบริการวิชาการ คาใชสอย 36,000 และคณะ

 วิจัยเรื่อง คาวัสดุ 13,400

 1.รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

ชุมชน

 2.รูปแบบเรียนรูดาน

การสรางเสริมสุขภาพผู

สูงอายุผานครอบครัว

อุปถัมภ

รวมงบประมาณ   397,850  บาท

11. โครงการศึกษาสุขภาวะและใหบริการวิชาการ

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ รวมงบประมาณ
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การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -วิเคราะหปญหาชุมชน 4 4.1 5.2 9 23  -  -   - ก.พ.-56 งานบริการ

 -อบรมความรูผูปกครอง 4.2 18.2 วิชาการ

และแกนนํา 4.5

 -จัดกิจกรรมการเรียนรู

 -อบรมนักเรียนแกนนํา

หมายเหตุ

การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -จัดประชุมพัฒนาองค 4 4.2  -  -  -  -   -  - คาตอบแทน 40,800 450,000 4-5 ก.ค. 56 อ.จารุวรรณ

ความรูทางการพยาบาล คาใชสอย 381,000

คาวัสดุ 28,200

 13. โครงการจัดประชุมพัฒนาองคความรูทางการพยาบาล

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ รวมงบประมาณ

15. โครงการสรางเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม (หนองใหญ)

รวมงบประมาณ   77,680  บาท

  คาเปาหมายผูเขารวมโครงการ  ปรับจากรอยละ 90 เปนรอยละ 80

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ รวมงบประมาณ
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การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -วันสถาปนาคณะ 5 5.1 6.1 10 24 กิจกรรม   -  - คาใชสอย 13,000  เชิงปริมาณ  ก.พ.56 อ.สุวภัทร

 กิจกรรมยอย นักศึกษา นักศึกษาและบุคลากร

  -บริจาคโลหิต เขารวมรอยละ 80

  -ทําบุญตักบาตร ถวาย  เชิงคุณภาพ

สังฆทานแกพระภิกษุสงฆ คาเฉลี่ยความพึงพอ

 -บายศรี สูขวัญนักศึกษาใหม ใจของผูเขารวม

โครงการมากกวา 

3.51

การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 บํารุงจิต ใกลชิดใจ วัยสูง 5 5.1 6.1 10 24 การสอน  -   - คาตอบแทน 1,800  เชิงปริมาณ   4 ธ.ค.55 อ.เกษร

อายุ (จิตเวช) คาใชสอย 24,180 นักศึกษาเขารวม

คาวัสดุ 18,500 โครงการรอยละ 80

 เชิงคุณภาพ

คาเฉลี่ยความพึงพอ

ใจของผูเขารวม

โครงการมากกวา 

3.51

 โครงการบํารุงจิต ใกลชิดใจ วัยสูงอายุ

กิจกรรม

 12. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ 13,000 บาท

รวมงบประมาณ  44,480  บาท

ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ
งบประมาณ
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การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 สืบสานภูมิปญญาและ 5 5.1 6.1 10 24 การสอน  -   - คาตอบแทน 3,600  เชิงปริมาณ  ม.ีค56 อ.สาวิตรี

พัฒนาเครือขาย 5.4 (ผูสูงอายุ) คาใชสอย 27,000 นักศึกษาเขารวม

คาวัสดุ 14,700 โครงการรอยละ 80

 เชิงคุณภาพ

คาเฉลี่ยความพึงพอ

ใจของผูเขารวม

โครงการมากกวา 

3.51

การ หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ บูรณาการ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 บุญซําฮะ 5 5.4 6.2 10 24  -  -   - คาตอบแทน 6,000  เชิงปริมาณ ก.ค.-56 อ.นิชนันท

คาใชสอย 50,000 จํานวนผูเขารวม

คาวัสดุ 24,000 โครงการรอยละ 80

 เชิงคุณภาพ

คาเฉลี่ยความพึงพอ

ใจของผูเขารวม

โครงการมากกวา 

3.51

       หมายเหตุ 

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

 โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขาย

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ  45,300  บาท

 เปนโครงการนอกแผน

รวมงบประมาณ  80,000   บาท

 โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ
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หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -จัดระบบกลไก แผน 6 6.4 9.1  - 20  -  -  คาตอบแทน 46,000 1. มีระบบและกลไกการ  ธ.ค.55 - งานประกันฯ

พัฒนาคุณภาพ 6.7 คาใชสอย 120,000 ประกันคุณภาพการศึกษาภาย ม.ิย.-56

 -การพัฒนาระบบสาร คาวัสดุ 29,000 ในของคณะ

สนเทศ 2. มีการกําหนดนโยบายและ

 -การจัดประชุมเพื่อให ใหความสําคัญเรื่องการ

ความรูความเขาใจ ประกันคุณภาพ

 -การประชุมเชิงปฏิบัติ 3. มีการดําเนินงานดานการ

การเพื่อพัฒนาหลักฐาน ประกันคุณภาพการศึกษาตาม

เชิงประจักษ PDCA

 -การศึกษาดูงาน 4. มีระบบสารสนเทศเพื่อ

 -การตรวจประเมิน การสื่อสารการประกัน

คุณภาพภายใน

5. มีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสีย

195,000  บาท

กิจกรรม

 7. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร

ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ
งบประมาณ ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ 
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 8.โครงการบริหารและจัดการหนวยงาน

กิจกรรม ามสอดคลอง แหลงงบประมาณ หมวด งบประมาณ รวมงบประมาณ ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -คาใชจายเดินทางไป 6 6.1  -  -  -  -  -  คาใชสอย 400,000 400,000  ต.ค 55 - งานบริหาร

ราชการของผูบริหาร ก.ย.-56

 -คาตอบแทนการปฏิบัติ 6 6.1  -  -  -  -  -  คาตอบแทน 16,760 16,760

งานนอกเวลาราชการ

 -คาน้ํามันเชื้อเพลิง 6 6.1  -  -  -  -  -  คาวัสดุ 80,000 80,000

 -จัดหาพัสด/ุบํารุงรักษา 6 6.8  -  -  -  -  -  คาใชสอย 500,000 700,000

ทรัพยสิน คาวัสดุ 200,000

 -การวิเคราะหตนทุน 6 6.4  -  - 1  -  -  คาตอบแทน 9,300 18,300 คณะกรรมการ

คาใชสอย 8,000 วิเคราะหตนทุน

คาวัสดุ 1,000

 -จัดหาครุภัณฑและ 6 6.8 2.5  - 26  -  -  ครุภัณฑบริการ 300,000 500,000 งานบริหาร
บํารุงรักษาทรัพย นักศึกษา งานพัสดุ

ครุภัณฑในหอง 200,000
เรียน

 -เงินเดือนพนักงาน 6 6.2  -  - 1   -  - คาจาง 7,625,207 7,625,207 งานบริหาร

มหาวิทยาลัย

 -คาจางลูกจางชั่วคราว 6 6.2  -  - 1   -  - คาจาง 2,135,020 2,135,020

 -คาตอบแทนพิเศษ 6 6.2  -  - 1   -  - คาตอบแทน 553,000 553,000

อาจารยสาขาขาดแคลน

 -เงินประจําตําแหนงผู 6 6.2  -  - 1   -  - คาตอบแทน 487,200 487,200

บริหาร

 -คาโทรศัพท 6 6.8  -  - 1   -  - คาสาธารณูปโภค 12,000 12,000

 -คาไปรษณีย 6 6.8  -  - 1   -  - คาสาธารณูปโภค 1,200 1,200

 -คาไฟฟา 6 6.8  -  - 1   -  - คาสาธารณูปโภค 360,000 360,000

 -คาอาหารวางและเครื่อง  -  -  -  -  -   -  - คาใชสอย 5,400 5,400

ดื่มประชุม คกก.ประจํา
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หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -คาใชจายทั่วไป 6 6.8  -  - 1   -  - คาใชสอย 36,493 36,493  ต.ค 55 - งานบริหาร

 -คาตอบแทนการปฏิบัติ 6 6.2  -  - 1   -  - คาตอบแทน 12,000 12,000 ก.ย.-56

งานนอกเวลาราชการ

 -พัฒนาฐานขอมูล 6 6.5  -  - 1   -  - คาตอบแทน 6,000 6,000

 -จัดหาครุภัณฑและ 6 6.8  -  - 1   -  - คาครุภัณฑสํานัก 170,000 2,379,000

บํารุงรักษาทรัพย งาน

(ตึกหลังที่ 2) คาครุภัณฑคอม 19,000

พิวเตอร

คาครุภัณฑยาน 1,190,000

พาหนะขนสง

คาสิ่งกอสราง 1,000,000

 

 8.โครงการบริหารและจัดการหนวยงาน

รวมงบประมาณ  3,299,293   บาท

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

งบประมาณ รวมงบประมาณ
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 9. โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม แหลงงบประมาณ หมวด งบประมาณ รวมงบประมาณ ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -การจัดทํารายงาน 7 7.1 8.1  - 1  -  -  คาวัสดุ 30,000 30,000 งานบริหาร

ประจําป

 -การจัดทําแผนปฏิบัติ 7 7.1 1.1  - 1  -  -  คาใชสอย 4,000 17,000 งานแผน

การประจําป คาตอบแทน 8,000

คาวัสดุ 5,000

 -สงเสริมการผลิตตํารา 7 7.4 2.3  - 22  -  -  คาตอบแทน 10,000 30,500  งานวิชาการ

2 2.4 คาใชสอย 20,000

คาวัสดุ 500

 -พัฒนาทีมงาน 7 7.2 2.4  - 8  -  -  คาใชสอย 186,600 200,000 ก.ค.-56 งานบริหาร

คาตอบแทน 8,400

คาวัสดุ 5,000

 -พัฒนาศักยภาพผู 7 7.3  -  -  -  -  -  คาใชสอย 200,000 200,000  ต.ค55 - งานบริหาร

บริหาร  ก.ย.56

 -พัฒนาศักยภาพ 2 2.1 2.4  - 8  -  -  คาใชสอย 140,000 140,000  ต.ค55 - งานวิชาการ

อาจารยดานการสอน  ก.ย.56

 -สงเสริมและพัฒนาขีด 7 7.4 2.4  -  -  -  -  คาใชสอย 450,000 450,000 ม.ีค.56 งานบริหาร

ความสามารถของ

บุคลากร (TQF)

 -กิจกรรมประชาสัมพันธ 6 6.6  -  -  -  -  -  คาใชสอย 68,000 70,000  ต.ค55 - งานบริหาร

และสรางภาพลักษณ คาวัสดุ 2,000  ก.ย.56

 -การจัดหาของขวัญ 6 6.6  -  -  -  -  -  คาใชสอย 10,000 10,000  ม.ค.56 งานบริหาร

สําหรับหนวยงานตางๆ

 -รับการตรวจสภาการ 6 6.4  -  -  -   -  - คาตอบแทน 4,200 85,690 ก.ค.-56 งานประกันฯ

พยาบาล คาใชสอย 73,000

คาวัสดุ 8,490

ความสอดคลอง
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หมวด ระยะเวลา ผูรับ

กลยุทธ มาตรการ สกอ. สมศ. สภาฯ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย จัดกิจกรรม ผิดชอบ

 -สรางเสริมการเปน 6 6.1 7.2  -  -   -  - คาตอบแทน 1,800 7,800  ม.ิย.56 - งานวิจัย

สถาบันการเรียนรู (KM) คาใชสอย 5,000  ก.ย.56

คาวัสดุ 1,000

 -สัมมนาบุคลากรสู 7 2.5  -  -  -  -  -  - ม.ีค.-56 งานวิเทศฯ

ASEAN

 -พัฒนาสูองคกรสราง 6 6.8 2.4  - 1   -  - คาใชสอย 42,550 42,550  ต.ค55 - งานบริหาร

เสริมสุขภาพ (5ส)  ก.ย.56

 -สวัสดิการสําหรับ 6 6.8 2.4  - 1   -  - คาใชสอย 45,000 70,000  ต.ค55 - งานสวัสดิการ

บุคลากร คาวัสดุ 25,000  ก.ย.56

งบประมาณ รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณ  1,353,540   บาท

 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม
ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ
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