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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร สรางสติและปญญาแกสังคมดานการพยาบาลและสุขภาพ บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 
 
๑.๒ วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณ และปณิธาน 
 
วิสัยทัศน 
 เปนคณะพยาบาลศาสตรชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 
อัตลักษณ 
 “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 
 สรางสรรค (Knowledge Creation) หมายถึง เปนผูใฝรู มีความขวนขวายแสวงหาความรู มี
ความสามารถในการสรางมูลคาและคุณคาจากความรู มีการสรางนวัตกรรม 
 สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความรวมมือรวมใจ รูจักประนีประนอม สามารถทํางานเปนทีม และ
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 สํานึกดี (Integrity) หมายถึง มีจิตใจท่ีดีงาม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
เอกลักษณ 
  “ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
 ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ท่ีนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาของมนุษย 
 
ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานชั้นนําเพ่ือรับใชชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทําหนาท่ีวิจัยเพ่ือพัฒนา ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในทองถ่ิน 
 
๑.๓ วัตถุประสงค 
 ๑. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกตอทองถ่ิน สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชน
ลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 ๓. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคล
และชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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 ๔. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไปประยุกตใช
และปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 ๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 
๑.๔ พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร 
 ๑. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 ๓. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
 ๔. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
๑.๕ คานิยมองคกรวัฒนธรรมองคกร 
คานิยมองคกร 
 NURSE UBU 
N = Nurturing    : ใสใจดูแล 
U = Understanding   : เขาใจ 
R = Responsibility   : รับผิดชอบ 
S = Smart Society   : สรางสังคมอุดมปญญา 
E = Encouragement   : สรางการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
U = Unity     : สามัคคี 
B = Building Learning Organization : สรางสรรคองคกรการเรียนรู 
U = Universal    : สูสากล 
 
วัฒนธรรมองคกร 
ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล 
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สวนท่ี ๒ 
สรุปผลการวิเคราะห SWOT 

 
๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT) 

คณะพยาบาลศาสตรไดมีการทบทวนแผนกลยุทธป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โดยไดมีการระดมความ
คิดเห็นในการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรรวมกัน ในระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ 
โรงแรมแซนดแอนดซีรีสอรท จังหวัดจันทบุรี โดยมีบุคลากรเขารวมจํานวน ๒๔ คน  

 
จุดแข็ง (Strengths) 

- บุคลากรอยูในวัยทํางานท่ีมีความเขมแข็งและมีความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ 
- บุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) มีความรักและสามัคคีกัน 
- มีเครือขายในการประสานงานท้ังภายในและภายนอก 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผานการ

รับรองจากองคกรวิชาชีพ 
- นักศึกษาสามารถสอบผานเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ในป

การศึกษา 2557 รอยละ 97 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง 
- จํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลตองบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
- มีการกอสรางอาคารของคณะ 
- คณะฯ มีกิจกรรม/โครงการท่ีสรางแรงจูงใจในการคงอยูของบุคลากร 
- บุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคกร 
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
- บุคลากรเปนคนในพ้ืนท่ีมีความสํานึกรักในทองถ่ิน 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
- นักศึกษาสามารถกูยืม (กยศ.) ได 
- บุคลากรมีอายุยังนอยสามารถพัฒนาตนเองได 
- ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
- เปนองคกรขนาดเล็กงายตอการพัฒนา 

 
จุดออน (Weaknesses) 

- สิ่งสนับสนุนในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ เชน หองเรียน 
หองปฏิบัติการพยาบาล 

- การอัตราการคงอยูของบุคลากรนอย 
- อาจารยและบุคลากรมีประสบการณในการทํางานนอย 
- งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 
- ระบบการจัดเก็บเอกสารยังไมเพียงพอ 
- การสื่อสารภายในองคกรยังไมชัดเจนและยังไมท่ัวถึง 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๓ 
 



- จํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอ 
- สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยยังไมเพียงพอ เชน ท่ีอยูอาศัย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ระบบการทํางานยังไมชัดเจน 
- ระบบและกลไกในการบริหารของการเปนคณะในกํากับยังไมชัดเจน 
- การปรับเปลี่ยนโครงสรางบริหารภายในบอยครั้งทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง 
- การบริหารจัดการงบประมาณและการดําเนินกิจกรรม/โครงการยังไมเปนไปตามแผน 
- แผนพัฒนาบุคลากรยังไมชัดเจน 
- คาเรียนแพง 
- จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย 
- คุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑ 
- หองเรียนไมมีบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
- อาจารยตองออกนิเทศทําใหการทํางานดานงานวิจัยและการบริหารงานไมตอเนื่อง 
- ไมมีรถของคณะฯ ในการรับ – สงนักศึกษาเพ่ือฝกภาคปฏิบัติ 
- บุคลากรยังขาดความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธ 

 
โอกาส (Opportunities) 

- ไดรับความรวมมือจากเครือขายภายนอก 
- วิชาชีพพยาบาลเปนความตองการของสังคม 
- ชุมชน องคกรเครือขายใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของคณะ 
- มหาวิทยาลัยในการสนับสนุน 
- เปนคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยจะมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
- มีสภาวิชาชีพรองรับ 
- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการทดสอบความรูเฉพาะ

ตําแหนงเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
- เปนคณะฯ ท่ีอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
ปญหา/อุปสรรค (Threat) 

- มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
- การใชทรัพยากรแหลงฝกรวมกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนหลายสถาบัน 

เปนคณะภายในกํากับของมหาวิทยาลัย 
 

๒.๒ กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ 
คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ โดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกเพ่ือประกอบการทบทวนวิสัยทัศน ตัวบงชี้และเปาหมาย 
๒. ทบทวนวิสัยทัศน เพ่ือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในระยะ ๑ ปขางหนา 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๔ 
 



๓. กําหนดประเด็นกลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัดเปาประสงคโดยปรับใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย 

๔. กําหนดมาตรการเพ่ือผลักดันกลยุทธใหบรรลุตามเปาประสงค 
๕. ถายทอดแผนกลยุทธใหกับบุคลากรทุกหนวยงานภายในคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น

และรวมกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
๖. คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร รับรองแผนกลยุทธ 
๗. ประกาศใชแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
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สวนท่ี ๓ 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธและมาตรการ 

 
๓.๑ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
 
วิสัยทัศน 
 เปนคณะพยาบาลศาสตรชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 
พันธกิจ 
 ๑. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 ๓. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 
 ๔. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกตอทองถ่ิน สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชน
ลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 ๓. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคล
และชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 ๔. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไปประยุกตใช
และปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 ๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 
๓.๒ กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการ และโครงการ/กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดกลยุทธ ๗ กลยุทธ ท่ีสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังนี้ 
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กลยุทธท่ี ๑ 
 สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพรียง
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 
เปาประสงคท่ี ๑ : บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู และมีสมรรถนะในการประกอบ

อาชีพ เปนท่ียอมรับของสังคม 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. รอยละบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ
ในครั้งแรก* 

รอยละ แผน - - ๗๕ ๗๕ ๙๘ รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผล - - ๑๘.๑๕ ๙๒.๓๑  

๒.  รอยละของผู เ รียนสํา เร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 

รอยละ แผน - - ๗๕ ๗๕ ๘๐ รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผล - - ๙๔.๘ ๗๖.๔๑  

๓. รอยละของผูเรียนไดเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษ 

รอยละ แผน ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ รองคณบดีฝายวิชาการ 
รองคณบดีฝายพัฒนาฯ ผล - - - ๑๐๐  

๔. รอยละของผูเรียนมีคะแนน
วิชาปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก 
๔ 

รอยละ แผน ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ รองคณบดีฝายวิชาการ 

 ผล - - - ๙๖.๘๕  

๕. รอยละของผูเรียนท่ีเรียนใน
รายวิชาฝกปฏิบัติไดรับการฝก
ทักษะและประสบการณการ
ทํางานจากหนวยงานของรัฐ* 

รอยละ แผน - - - ๘๕ ๙๐ รองคณบดีฝายวิชาการ 

 ผล - - - ๑๐๐  

๖. จํานวนกิจกรรม/โครงการของ
ศิษย เ ก า ท่ีมี ส วนร วมต อการ
พัฒนาคณะ 

โครงการ/
กิจกรรม 

แผน - - - ๑ ๒ รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

ผล - - - -  

๗ .  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึ กษาและอาจารย ต อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู 

ระดับ แผน - - - ๓.๕๑ ๓.๕๑ รองคณบดีฝายวิชาการ 

 ผล - - - ๓.๕๐  

๘. รอยละของรายวิชามีงานวิจัย 
และโครงการบริการวิชาการท่ี
ดําเนินการในชุมชน 

รอยละ แผน - - - ๒๐ ๒๐ รองคณบดีฝายพัฒนาฯ 

ผล - - - ๙.๕๒  

 
มาตรการ 
 ๑.๑.๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
 ๑.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 
สอดคลองกับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษท่ี ๒๑ 
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 ๑.๑.๓ จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
 ๑.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวน
ทุกรายวิชา ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 ๑.๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางานเปนทีม การหา
ประสบการณจากการทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ 
 ๑.๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และแหลงเรียนรูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียงและท่ัวถึง 
 ๑.๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคม 
 ๑.๑.๘ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความปลอดภัยและมีความสุข 
 ๑.๑.๙ มีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา 
 ๑.๑.๑๐ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษาและใหนักศึกษา
สามารถจบไดตามระยะเวลาในหลักสูตร 
 ๑.๑.๑๑ สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
เปาประสงคท่ี 2 : นักศึกษามีความพรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมเ พ่ือรองรับการ เป ด
ประชาคมอาเซียน* 

รอยละ แผน - - - - ๘๕ รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผล      

 
มาตรการ 
 ๑.๒.๑ พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธท่ี 2 
 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพล
วัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนา
สมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 
 
เปาประสงคท่ี ๒ : อาจารยสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพล 

วัตรของสังคม 
 

ตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑.  อาจารย ทุกคนได รั บการ
พัฒนาสมรรถนะดานวิชาการ
และดานวิชาชีพไมนอยกวาคนละ 
40 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

จํานวน 
ชม./ป 

แผน - - ๑๕ ๑๕ ๔๐ รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผล - - >๑๕ >๑๕  

๒ .  ระดับความพึงพอใจของ
ผู เรียนตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ระดับ แผน ๓.๕๑ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๓๐ ๔.๕๐ รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผล   >๓.๕๑ ๔.๔๒  

๓. ระดับคะแนนคาดัชนีคุณภาพ
อาจารย : การพัฒนาอาจารย 

ระดับ แผน - - - - ๒.๘๐ รองคณบดีฝายบริหาร 
 ผล - - - ๒.๓๑  

 
มาตรการ 

๒.๑.๑ พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๒.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ผลิตสื่อการศึกษา 

ตํารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อยางมีคุณภาพ 
๒.๑.๓ สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติหนาท่ีอยางสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Faculty Practice) และ

มีจรรยาบรรณ เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา และสามารถเปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

๒.๑.๔ จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพการศึกษา 

๒.๑.๕ พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลรวมท้ังการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๙ 
 



กลยุทธท่ี ๓ 
 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการ
มีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชนทองถิ่น โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัยและ
แสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 
เปาประสงค : องคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องใน 

ชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. ระดับคะแนนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร 

ระดับ แผน ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๓๐ ๓.๕๑ ๓.๕๑ รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

ผล - - - ๓.๕๑  

๒. ระดับคะแนนของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค ท่ี นําไปใช
ประโยชน 

ระดับ แผน ๓.๕๑ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๓๐ ๔.๕๐ รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

ผล   >๓.๕๑ ๐  

๓. ระดับคะแนนผลงานวิชาการ
ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ระดับ แผน - - - - ๒.๘๐ รองคณบดีฝายวิจัยฯ 
 ผล    ๐  

 
มาตรการ 
 ๓.๑.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๓.๑.๒ สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมเพ่ือการดูแล
สุขภาพของชุมชนในทองถ่ินใหเขมแข็ง 
 ๓.๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
 ๓.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานในทองถ่ิน รวมท้ังหนวยงาน
ระดับประเทศหรือตางประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย 
 ๓.๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพร การประยุกตใช การจัดการความรู การบูรณาการวิจัย
กับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
 ๓.๑.๖ พัฒนาระบบการการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๐ 
 



กลยุทธท่ี ๔ 
 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาคลุม
น้ําโขง และอาเซียน 
 
เปาประสงค : คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการ 

สรางเสริมสุขภาวะแกบุคคลและชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสาน
ใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. ระดับคะแนนผลการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและองคกรภายนอก 

ระดับ แผน - - - ๕.๐๐ ๕.๐๐ รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

ผล - - - ๕  

๒. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ี
รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ
ประโยชนจากบริการ 

รอยละ แผน - - - ๘๐ ๘๕ รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

ผล - - - ๘๐  

 
มาตรการ 
 ๔.๑.๑ กําหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการชองชุมชนและสังคม
และสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
 ๔.๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
 ๔.๑.๓ ถายทอดความรูดานการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดี
งาม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนทองถ่ิน 

๔.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๑ 
 



กลยุทธท่ี ๕ 
 สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมท้ังเรียนรู
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

และอาเซียนรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. ระดับความสําเร็จของคณะใน
ก า ร เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู ด า น
ศิ ลป วัฒนธรรมท อ ง ถ่ินและ
วัฒนธรรมลุมนํ้าโขงและอาเซียน 
(ม.อบ.๑) 

ระดับ แผน - - - ๔.๐๐ ๔.๐๐ รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

ผล - - - ๔.๐๐  

 
มาตรการ 
 ๕.๑.๑ กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมภูมิ
ปญญาดานการดูแลสุขภาพแหงลุมน้ําโขงและอาเซียน  
 ๕.๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 ๕.๑.๓ อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลง
เรียนรูในชุมชน 
 ๕.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี 
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา ๑๒ 
 



กลยุทธท่ี ๖ 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เปาประสงคท่ี ๑ : ระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. ระดับความสําเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมี 
ธรรมาภิบาล (ม.อบ.๒) 

ระดับ แผน - - - ๕.๐๐ ๕.๐๐ รองคณบดีฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายแผนฯ ผล - - - ๕.๐๐  

 
มาตรการ 
 ๖.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 ๖.๑.๑.๑ กําหนดนโยบายในการนําจุดแข็งของคณะไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของคณะอยาง
เปนรูปธรรม 
 ๖.๑.๑.๒ กระขายอํานาจบริหาร และจัดใหมีระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบและเปนรปูธรรม 
 ๖.๑.๑.๓ การบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ๖.๑.๑.๔ ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนท่ีสอดคลองกับระบบของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๑.๑.๕ ปรับปรุงระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๑.๑.๖ มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู 
 ๖.๑.๒ ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะใหเหมาะสม 
 ๖.๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินการดําเนินงานของคณะ 
 ๖.๑.๓.๑ ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๑.๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 ๖.๑.๓.๓ กํากับติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ 
 ๖.๑.๓.๔ พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ภายนอกและท่ี
เก่ียวของ 
 ๖.๑.๓.๕ พัฒนาระบบและกลไกการกํากับติดตามประเมินผลท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังการใหบริการดานตางๆ เพ่ือใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ 
 ๖.๑.๔ พัฒนาระบบสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ และการประชาสัมพันธเพ่ือถายทอดนโยบาย แผนงาน 
ขอมูลขาวสารตางๆ  
 ๖.๑.๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุง
ระบบการรวบรวม และจัดเก็บขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
 ๖.๑.๖ จัดทําแผนกลยุทธการเงินโดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 
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 ๖.๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๑.๘ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๑.๙ พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกคณะท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะ 
 ๖.๑.๑๐ ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 
 ๖.๑.๑๑ สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวและลดภาวะโลกรอน 
 
 

กลยุทธท่ี ๗ 
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
เพ่ือการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุก
ระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร 
และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาประสงคท่ี ๑ : บุคลากรทํางานไดเต็มศักยภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. รอยละเฉลี่ยของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด (ม.อบ.๔) 

รอยละ แผน - - - ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ รองคณบดีฝายบริหาร 
 ผล - - -   

 
มาตรการ 
 ๗.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม โดยมีการ
ประเมินเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบใหเปนมาตรฐานและ
นํามาใชในหนวยงาน 
 ๗.๑.๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๗.๑.๓ พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 ๗.๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพ
และประสบการณ 
 ๗.๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
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เปาประสงคท่ี ๒ : บุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข 
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
แผน/
ผล 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑.  ร อยละของบุคลากร ท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน  
(ม.อบ.๓) 

รอยละ แผน - - - ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ รองคณบดีฝายบริหาร 
 ผล - - -   

 
มาตรการ 
 ๗.๒.๑ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข 
 ๗.๒.๒ สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
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คําอธิบายตัวช้ีวัด ม.อบ. 
 

ตัวช้ีวัด ม.อบ ๑ : ระดับความสําเร็จในการเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : เปนการวัดความสําเร็จในการพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดาน 
  ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
เกณฑมาตรฐาน 
 ระดับท่ี ๑ มีแผนการดําเนินตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ระดับท่ี ๒ บรรลุเปาหมายตามแผน ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
 ระดับท่ี ๓ นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมไมนอยกวา 
   รอยละ ๘๐ ของเปาหมาย 
 ระดับท่ี ๔ มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดําเนินงานตอ 
   สาธารณชน 
 ระดับท่ี ๕ มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบันและผูรวมโครงการ 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด ม.อบ.๒ : ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : เปนการวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกับ
ระบบธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สมํ่าเสมอ ซ่ึง ธรรมาภิบาลคือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 ระดับท่ี ๑ มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ระดับท่ี ๒ มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
 ระดับท่ี ๓  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
 ระดับท่ี ๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมผูบริหารเพ่ือใหขอเสนอแนะ 
 ระดับท่ี ๕ มีการนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
ตัวช้ีวัด ม.อบ. ๓ : รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : เปนการวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงถาบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมีขวัญกําลังใจท่ีดียอมสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ ท่ีดีของงานดวย ซ่ึงความสุข
ประกอบดวย ความผูกพันตอองคกร และความสุขในการทํางานดานตางๆ เชน บรรยากาศในการทํางาน 
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร เปนตน 
 
วิธีคํานวณ 

จํานวนบุคลากรท่ีมีความสุขในการปฏิบัติงาน

บุคลากรท้ังหมดท่ีตอบแบบสอบถาม
 𝑥 ๑๐๐ 

 
เกณฑวัดความสุข 
 ๕ หมายถึง  มีความสุขมากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  มีความสุข 
 ๓ หมายถึง  ไมมีความสุข 
 ๒ หมายถึง  ไมมีความสุขเลย 
 ๑ หมายถึง  - 
 
เกณฑการคิดคะแนน 
 รอยละ ๗๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คิดเปน ๕ คะแนน 
 รอยละ ๕๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ คิดเปน ๔ คะแนน 
 รอยละ ๒๕.๐๐ – ๒๔.๙๙ คิดเปน ๓ คะแนน 
 รอยละ ๐.๐๐ – ๒๔.๙๙  คิดเปน ๒ คะแนน 
 รอยละ -   คิดเปน ๑ คะแนน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล : แบบสํารวจความพึงพอใจ 
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ม.อบ. ๔ : รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
คําอธิบายตัวช้ีวัด : เปนการระดับสมรรถนะท่ีใชในการปฏิบัตงิานของบุคลากร ซ่ึงสมรรถนะประกอบดวย  
 ๑) สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดข้ึนเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันในองคกร 
 ๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดสําหรับ
หนวยงานหรือตําแหนง เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี และสงเสริมให
สามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน 
 ๓) สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูบริหาร เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
วิธีคํานวณ 

จํานวนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน

จํานวนบุคลากรท้ังหมดท่ีไดรบัการประเมินสมรรถนะ
 𝑥 ๑๐๐ 

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล : แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการประเมินและเก็บขอมูล : ผูบริหารหนวยงานประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล ตามระดับ
ความคาดหวังสมรรถนะ ความรู ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยของบุคลากร โดยผูท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐาน คือผูท่ีมีคาระดับผลการประเมินมากกวา
หรือเทากับระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังตามประเภทและระดับของตําแหนงนั้นๆ ท้ัง ๕ ดาน โดยใชขอมูลผลการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรผูบริหารหนวยงาน รอบท่ี ๒ (รอบเดือน มีนาคมของทุกป) 
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