แผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

ผ่านการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการประจา คณะพยาบาลศาสตร์
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

บทที่ 1
บทนา
ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์
1. ประวัติและความเป็นมา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปูาหมายเสริมสร้างสุข
ภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในขณะที่สัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ ต่อประชากรของประเทศไทยยั งไม่เพียงพอคือมีเพียง30คนต่อประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุนมีจานวน201คน ประเทศอินเดียมีจานวน 51 คนและประเทศจีนมี
จานวน 164 คนต่อประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัว ของบุคลากรทางการแพทย์ในบางพื้นที่
โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็น
แบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดาเนินงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มี
ความขาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกาลังคนของกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามเกณฑ์พื้นที่ (GIS) พบว่าในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิระดับตาบล 9,810 แห่ง
แต่มีพยาบาลวิชาชีพประจาเพื่อให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่งคิดเป็นร้อยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพระดับตาบลเท่ากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์
พบว่าขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสาหรับพื้นที่ในเขตอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพ
จานวน 1,599 คน แต่กาลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พื้นที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจานวน 3,681
คน จะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจานวน 2,082 คนอีกทั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีแผนดาเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การช่ว ยแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนพยาบาลวิช าชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อ
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝุรู้มีจริยธรรมมีจิตสานึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศโดยเปิดโอกาส
ให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อสาเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ
และให้การบริการในหน่วยงานของภูมิลาเนาตนเองเพื่อลดปัญหาการกระจายพยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยู่
ในวิชาชีพให้ยาวนาน ขึ้นได้อีก
คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้
นาเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้
หลักสูตรได้มีการปรับปรุง ใน พ.ศ. 2558 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 และสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558
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2. ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
ตราสัญลักษณ์

สีประจาคณะ
สีประจาคณะคือ “สีชมพู”
ดอกไม้ประจาคณะ
ดอกไม้ประจาคณะคือ “ดอกพะยอม”
3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญา
เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
ปณิธาน
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ไ ด้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับใช้
ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขใน ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีจิตสานึกต่อท้องถิ่น และมีทักษะในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนาไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะของบุคคล
และชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข
4. อัตลักษณ์ (Student Identify) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ สร้างสรรค์ สามัคคี สานักดีต่อสังคม ”
สร้างสรรค์ (Creative) การพยาบาลที่มีองค์ความรู้และใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนอง
สุขภาวะผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
สามัคคี (Harmonious) ความพร้อมเพรียง ปรองดองในหมู่คณะ
สานึกดีต่อสังคม (Integrity) การให้บริการด้านการพยาบาลในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะปฏิบัติ

6. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
ภูมิปัญญา หมายถึงการเรียนรู้ ความสามารถ ความเชื่อที่นาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์
ลุ่มน้าโขง หมายถึงไทย กัมพูชา พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอน
ใต้ (ยูนนาน)
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กระบวนการจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)
การดาเนินงาน
วิเคราะห์ SWOT

ผู้รับผิดชอบหลัก
กรรมการแผน

กาหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

กรรมการแผน

ผู้บริหาร

จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

งานแผน

กรรมการชุดต่างๆ

พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร

กรรมการแผน

นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์และเสนอคณะกรรมการประจา
คณะ

งานแผน

คณะกรรมการประจา
ประจา

ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์

งานแผน

กรรมการแผน

นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา

แผนยุทธศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
(พ.ศ. 2560 – 2564)

คณะกรรมการประจา
ประจา
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การดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
โดยปัจจัยภายในวิเคราะห์จาก แผนงานด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ รายงานประจาปี รายงานการ
ประกันคุณภาพประจาปี ผลการตรวจประเมินคุณภาพ สาหรับปัจจัยภายนอกวิเคราะห์จาก ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ทบทวนและกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mision) ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ โดยนา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการแผนและบริ หารความเสี่ยง
ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสาขาวิชาในสายวิชาการและตัวแทนจากสายสนับสนุน
3. จัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง คณะ
พยาบาลศาสตร์ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
4. น าเสนอ (ร่ าง) แผนยุ ทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. (2560 – 2564) ต่อบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของสายวิชาการ สายสนับสนุน
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทา แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. (2560 – 2564)
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. จัดทาเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ให้ทุกฝุายได้นาไปปฏิบัติต่อไป
7. เมื่อดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นตามปีงบประมาณ ทุกๆ ปี งานแผนจะ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดตัวตัวชี้วัด ทั้งใน
ส่วนของแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง)
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กาหนดการและผังกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ลาดับ
วันที่
1 กรกฎาคม 2559

2

กรกฏาคม 2559

3

10 กรกฎาคม 2559

4

10 กรกฎาคม 2559

ผังกระบวนการ
เสนอกาหนดการและกระบวนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ต่อคณบดี

ส่งกระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์/กาหนดการ/(ร่าง) SWOT
ให้คณะกรรมการแผนและบริหาร
ความเสี่ยง , ผู้บริหารคณะ เพือ่ ให้
ข้อเสนอแนะและส่งกลับมายังงาน
แผนฯ เพื่อรวบรวม

ประชุมคณะกรรมการแผนและ
บริหารความเสี่ยง

จัดทา (ร่าง 1) แผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์
(พ.ศ.2560 – 2564)

รายละเอียดงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
- เสนอกระบวนการและก าหนดการในการ - ก าหนดการและกระบวนการ - รองคณบดี ฝุ า ยแผนและ
จัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา
(พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อคณบดี
- จัดทาบั นทึกการส่งกระบวนการจั ดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะ/กาหนดการ/ ร่าง SWOT ส่ง
ให้คณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ย ง
ผู้บริหารคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะ โดยจัดส่งทั้ง
ในรูปแบบเอกสาร Electronic (E-mail) และ
เอกสาร

- บันทึกข้อความนาส่ง
- งานแผนคณะพยาบาล
- ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ศาสตร์
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- กาหนดการ
- (ร่าง) SWOT

- ประชุมคณะกรรมการแผนและบริหารความ
เสี่ยงเพื่อพิจารณาสรุปผล SWOT และร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด

- ประธานกรรมการแผนและ
บริหารความเสี่ยง

- ผลการสรุปการ SWOT
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –
2565)
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- จั ด ท า (ร่ า ง 1) แผนยุ ท ธศาสตร์ คณะ - (ร่าง 1) แผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
(พ.ศ. 2560 – 2564)
อุ บ ลราชธานี (พ.ศ.2560 –
2564)

- งานแผนค ณะพย าบา ล
ศาสตร์
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ลาดับ
วันที่
5 10 กรกฎาคม 2559

6

11 กรกฎาคม 2559

6

13 – 21 กรกฎาคม
2559

7

21 กรกฎาคม 2559

8

25 กรกฎาคม 2559

ผังกระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง 2) แผน
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจา

รายละเอียดงาน
- ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อ
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2560
– 2564) และให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
- (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ คณะ - คณะกรรมการประจาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี (พ.ศ.2560 –
2564)

- ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง 2) แผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาคณะ

- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม - งานแผนค ณะพย าบา ล
คณะกรรมการประจ า เกี่ ยวกั บ ศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการจัดทา (ร่าง)
แผนยุ ท ธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์

ระดมความคิดเห็น (ร่าง 2) แผน
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
โดยการมีสว่ นร่วมของทุกฝุาย
ในคณะฯ

- ประชุมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งสาย - (ร่าง 2) แผนยุทธศาสตร์ คณะ - งานแผนคณะพยาบาล
วิชาการ สายสนับสนุน
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศาสตร์
อุ บ ลราชธานี (พ.ศ.2560 –
2564)

ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง 3) แผน
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตาม
ข้อเสนอแนะของการระดมความ
คิดเห็น

- ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง 3) แผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามข้ อเสนอแนะจาก
การระดมความคิดเห็นบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์

- (ร่าง 3) แผนยุทธศาสตร์ คณะ - งานแผนคณะพยาบาล
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศาสตร์
อุ บ ลราชธานี (พ.ศ.2560 –
2564)

- ประชุมคณะกรรมการแผนและบริหารความ
เสี่ ยงเพื่อ พิ จารณา (ร่ าง 3) แผนยุ ทธศาสตร์
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 – 2564)

- (ร่าง 3) แผนยุทธศาสตร์ คณะ - คณะกรรมการแผนและ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บริหารความเสี่ยง
อุ บ ลราชธานี (พ.ศ. 2560 –
2564)

ประชุมคณะกรรมการแผนและ
บริหารความเสี่ยง
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ลาดับ
9

วันที่
25 กรกฎาคม 2559

ผังกระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
(พ.ศ. 2560 – 2564)

10

กันยายน 2559
เผยแพร่ แผนยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 –
2564) ให้ทุกฝุายเพื่อนาไปปฏิบัติ
ต่อไป

รายละเอียดงาน
- ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ แผนยุ ท ธศาสตร์
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 – 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
- แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล - คณะกรรมการประจาคณะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ( พ.ศ.2560 –
2564)

- จั ด ท ารู ป เล่ ม และเผยแพร่ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้ทุก
ฝุายได้นาไปปฏิบัติ

- แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล - งานแผนคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศาสตร์
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2560 –
2564)
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กระบวนการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีกระบวนการดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยการวิเคราะห์ SWOT
analysis โดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะเพื่อการระดมความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาเอกสาร
ย้อนหลัง ในการวิเคราะห์ เพิ่อนาข้อมูลมาประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้
จุดแข็ง (Strengths: S)
1. บุคลากรอยู่ในวัยทางานที่มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. บุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคีต่อกัน
3. มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล
5. นักศึกษาสอบผ่านเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ มากกว่าร้อยละ 70 ในการสอบครั้งแรก
6. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
7. จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทาให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น
8. มีการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะ
9. คณะ มีกิจกรรม/โครงการที่สร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ของบุคลากร
10. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางานเพ่ือองค์กร
11. บุคลากรเป็นคนในท้องถิ่น
12. นักศึกษาพยาบาล สามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
13. บุคลากรมีอายุน้อยสามารถพัฒนาตนเองได้
14. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
15. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ง่ายแก่การพัฒนา
จุดอ่อน (Weakness : W)
1. สิ่งสนับสนุนในการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ ได้แก่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์และบุคลากรน้อย
3. การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ
4. การสื่อสารภายในองค์กรยังไม่ชัดเจนและไม่ทั่วถึง
5. จานวนบุคลากรยังไม่เพียงพอ
6. สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ เช่นที่พักอาศัย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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7. ระบบการทางานยังไม่ชัดเจน
8. ระบบและกลไกการบริหารของคณะ ยังไม่ชัดเจน
9. ค่าเรียนแพง
10. จานวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
11. คุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
12. ห้องเรียนไม่มีบรรยากาศในการเรียนรู้
13. อาจารย์ต้องออกนิเทศ ทาให้การทางานด้านการวิจัย และการบริหารงานไม่ต่อเนื่อง
14. ไม่มีรถของคณะฯ ในการรับ-ส่งนักศึกษา
15. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการทางานแผลกลยุทธ์
โอกาส (Opportunities : O)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก
วิชาชีพพยาบาลเป็นความต้องการของสังคม
ชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมของคณะ
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
เป็นคณะในกากับของมหาวิทยาลัย
มีสภาวิชาชีพให้การรับรอง
เป็นคณะ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อุปสรรค์ (Treat : T)
1. มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. การใช้ทรัพยากรแหล่งฝึกร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นหลายสถาบัน
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บทที่ 2
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจริงในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-11 ซึ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและให้ความ
สาคัญกับประเด็นการพัฒนาผลิตภาพแรงงานมาโดยตลอด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยังคงน้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผน
พัฒนาฯฉบับที่ 9 และยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม และให้ความสาคัญ
กับ การพัฒนาที่ส มดุลทั้งตัว คน สั งคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้ อม โดยมีวิสั ยทัศน์ที่ให้ ความส าคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงมีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมเป็นสุข และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุ ทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ และมีเปูาหมายการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน
คือคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาวะ ความรู้และมาตรฐานการครองชีพที่ดี การศึกษาและการ
เรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ครอบครัวมีความอบอุ่นเข้มแข็งและมีความมั่นคง ทางด้านเศรษฐกิจ
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จึงได้
ดาเนินการจัดทาแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 ระยะเวลา 15 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ที่เน้นการให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง โดย สกศ. ได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติดาเนินการ ร่าง
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 1. ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึ กษา 2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระดับสถานศึกษา 3. ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจไปสู่สถานศึกษา 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 5. ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 6. ยุทธ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรกระบวน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 8. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อ
สนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) และ 9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแต่ละกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ แ ผนงานของการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ จะต้ อ งมี ค วามชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น
โดยเฉพาะช่วงของรอยต่อในแต่ละระดับจนถึงการทางานภายหลังจบการศึกษา อาทิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จะต้องสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย สพฐ.ต้องผลิตครู ฝึกอบรม และพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ส่วนมหาวิทยาลัยก็ต้องมีแผนในการผลิต และพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และเท่าทันต่อการเปลี่ยน
แปลงของโลกปัจจุบันโดยเฉพาะทักษะในการทางานที่ไม่เพียงความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นแต่จะต้องมีทักษะใน
การใช้ชีวิตด้วย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับจ๊ อบ
ไทยดอทคอมและแคเรียร์วีซ่า ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ช่องว่างทักษะที่สาคัญในโลกการทางาน”
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากทั่วประเทศ
ควรมีทักษะ 7 ประการ ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาให้นิสิตนักศึกษา
ประกอบด้วย
1. ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
2. เป็นได้ทั้งผู้นา ผู้ตาม และผู้ช่วยในทุกสถานการณ์ พร้อมทางานที่ท้าทาย โดยมองประโยชน์
องค์กรมากกว่าประโยชน์ตนเอง
3. สามารถคิดและทาได้เองโดยไม่ต้องรอคาสั่ง
4. ต้องมุ่งมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้
5. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทางาน
6. มีคุณสมบัติการทางานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทางานอยู่เสมอ และมี
ความอดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้
7. มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักลาดับความสาคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสาร
สามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาที่สาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถดารงชีพในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคลุ่มน้าโขง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเปูาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้านศิล ปวัฒ นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภ าคลุ่ มน้าโขง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม สร้างสภาพ แวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข และยกระดับคุณภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล
ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแผนทั้งหมดที่กล่าวมา และให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้มีแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ดังนี้
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ – แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ – ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการ
พัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับระบบการบริหาร
จัดการของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิ
การ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ

แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ

1. การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเท่า
เทียมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึง บริการพื้นฐานและ
ขั้นสูงที่จาเป็น
5. การสร้างพันธมิตรทางด้านสุขภาพระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้
อย่างทัดเทียมและก้าวไกล

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีด
ความสามารถสูง และ มีประสิทธิภาพ
6. การวิจัย พัฒนา ลงทุนด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
และธุรกิจสุขภาพให้สามารถ แข่งขัน พึ่งตนเอง ลด
การนาเข้า และเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ก้าวสู่ ประเทศรายได้สูง

3. การสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค
และคุณภาพชีวิตของประชากร ตลอดช่วงชีวิต

4. การคุ้มครอง จัดการโรค และภัยคุกคาม
สุขภาพ ลดผลกระทบ สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาล
ระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การ
บริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเปูา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีความผูกพันกับองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการ
เป็นผู้นาด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสานึกรักบ้านเกิด และเชิดชู
ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ทางานอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์คณะ
พยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การ
บริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสั ง คมใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีความผูกพันกับองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการ
ให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บน
พื้นฐานความพอเพียง

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน
ประเพณี วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพ ปลูกฝังจิตสานึก
รักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ทางานอย่างมีความสุข
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Strategy Map of Faculty of Nursing Ubon-ratchatani University)
วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นา
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวั ต กรรมทางการพยาบาล ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซี ย นน้ าโขง และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัด
การศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง และอาเซียน

งานวิจัยเพือส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน

คุณภาพบุคลากร

การบริหารจัดการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล

บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
บัณฑิตมีงานทา

บัณฑิตมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การจัดการเรยนการสอนที่มี
คุณภาพ/หลากหลาย ศตวรรษที่ 21

ผลงานทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บทบาทในการให้บริการวิชาการ
ด้านการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่ น
และสั ง คม บนพื้ น ฐานความ
บริการวิชาการเพื่อชุมชน

สังคมเกิดความพึงพอใจ

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4
อนุ รั ก ษ์ สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ปลูกฝังจิตสานึกรักบ้านเกิด และ
เชิ ด ชู ศั ก ดิ์ ศ รี ข องสถาบั น เชิ ด ชู
ศักดิ์ศรีของสถาบัน
มหาวิทยาลัย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัว
ให้ ทั น กั บ พล วั ต รการเ ปลี่ ย นแปล ง
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
และ สร้ า งสภาพแวดล้ อมที่เ อื้ อต่ อการ
เรี ย นรู้ แ ละการท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข
สภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้และ
การทางานอย่างมีความสุข
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การทางานอย่างมีความสุข

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ส มรรถนะ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ค วามสุ ข
และมีความผูกพันกับองค์กร
มีความสุขในการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
สนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทาง
การศึกษา การบริหารจัดการ และ
ยกระดับความสามารถของนักศึกษา
และบุคลากรในการใช้ ICT เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ICT ในการเรียนการสอน

สุขภาวะที่ดีของชุมชน

ชื่อเสียง

การสืบสานประเพณี

โปร่งใส ตรวจสอบได้

บุคลาการมีความสขในการ
ทางาน

ลดเวลาการดาเนินการ

หลักสูตร
การเข้าถึงข้อมูล

ระบบการบริหารงาน
องค์กร

วางแผน

ระบบการสรรหา

กากับ/ควบคุม

พัฒนาระบบ

ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ

ระบบการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร

ระบบค่าตอบแทน

สวัสดิการ/สวัสดิภาพ

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ได้กาหนด ยุทธศาสตร์ โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการดูแลสุขภาพ ปลูกฝังจิตสานึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการทางานอย่างมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้
ICT เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้และสร้างสรรค์
นวัตกรรม อุตสาหะในการทางาน มีภาวะผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ดี และ มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยมีกิจ กรรมเชิงบูร ณาการที่ส่งเสริ มอัตลักษณ์ แ ละคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และมีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วย
ค่าเป้าหมาย
ที่วัด 2560 2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ร้อยละ 80
80
80
80
80
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก
2. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่
ร้อยละ 0.50 0.50 0.75 0.75
1
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
3. ร้อยละจานวนผลงานวิชาการของ ร้อยละ นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์เมื่อ
เทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ 100 100 100 100 100
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ ร้อยละ 90
90
90
90
90
งานทาตรงสาขา
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ร้อยละ 80
80
80
80
80
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
7. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ร้อยละ 80
80
80
80
80
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่ง

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ชื่อตัวชี้วัด
ของสังคม)
8. จานวนนักศึกษาที่ได้รับยกย่อง
ชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
สังคม
9. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (ด้านภาวะ
ผู้นา การทางานเป็นทีม ความใฝุรู้
พัฒนาตนเอง)
10. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการดารงชีวิตของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือบัณฑิต
(ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝุรู้
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต)
11. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ
12. จานวนนวัตกรรมของนักศึกษา
ต่อปี

หน่วย
ที่วัด

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564

คน

1

1

1

1

1

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

-

-

80

80

80

ผลงาน

1

1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

มาตรการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเน้นออกแบบ
หลักสูตรที่เป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)
2. พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการ
บริการสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
3. จัดทาหลักสูตร/บริการ ร่วมกับหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
4. จัดทาหลักสูตรสาหรับผู้สูงวัยและ/หรือ วัยทางาน
5. จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ใน
หลักสูตรปกติ
6. ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารและกระบวนการเรี ย นการสอนที่ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล คิ ด
วิเคราะห์ หาเหตุผล โต้ตอบแสดงความคิดเห็น
7. เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างวิชาหรือสาขาวิชา (Integration) มากขึ้น

8. พั ฒ นาการเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการกั บ งานวิ จั ย เพื่ อ กระตุ้ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรม
9. ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ)
10. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
11. จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
12. จัดสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน รถรับส่งนักศึกษา
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning
มาตรการ
1. พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตรและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เช่น
- e-book
- MOOC
- Augmented Reality
- Infographics
- Smart classroom
- D4L+P
- Course Ville
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่
กลยุ ท ธ์ 1.3 พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น /หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า
มาตรการ
1. พัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วม (Joint Program) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการ
สอน และการวิจัย
2. พัฒนาแนวทางการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การสร้างเครื อข่ายทางวิชาการร่วมกับ
ศิษย์เก่า เพื่อผลักดันชื่อเสียงและเครือข่ายความร่วมมือที่มั่นคง
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสานึกเชิงสัมพันธ์และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพื่อให้
ได้ศิษย์เก่าที่ดีในอนาคต

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรการ
1. จัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. จั ด ให้ มีห น่ ว ยงานให้ ความช่ว ยเหลื อนั กศึ กษา เพื่ อการดารงชีวิ ตในมหาวิท ยาลั ย อย่ างมี
ความสุข
3. จัดรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
4. จัดสวัสดิการระบบขนส่ง บริการรถรับ-ส่งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ และส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ และส่งเสริมผู้มีความสามารถทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
6. จัดลานกิจกรรม 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
เป้าประสงค์ ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ และนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้านนโยบาย ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. พัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัย ที่ประสานกับ กลุ่มผู้ใช้งาน โดยนาความรู้และเทคโนโลยี
ผสานกับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
2. จัดตั้งคณะทางานด้านการวิจัย ของคณะ เพื่อเฝูาระวังปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ เพื่อเสนอแนะและผลักดันให้มีการทาวิจัยได้ทันการณ์
3. จั ด ทาฐานข้อ มูล นั กวิ จั ย เชี่ ย วชาญเฉพาะ เพื่ อรองรั บการทาวิ จัย เร่ ง ด่ว นและวิ กฤตของ
ประเทศ
4. สร้างระบบในการจัดเก็บและประมวลผลงานวิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนความรู้ให้เป็น
ทุน
5. การสร้ างความรู้ ให้ นั กวิจั ยและส่ งเสริมให้ เกิดการจดทะเบีย นทรัพย์สิ นทางปัญญาสร้า ง
แรงจูงใจให้นักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม
กลยุทธ์ 2.2 สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่
มาตรการ
1. โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/นักวิจัยพี่เลี้ยง
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3. โครงการแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่
ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างนักวิจัยตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในคณะที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศและภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรการ
1. จัดสรรทุนเพื่อสร้างนักวิจัยตามความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ
2. พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. สร้างคลัสเตอร์งานวิจัยร่วมกับเครือข่ายในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้าโขง

กลยุทธ์ ที่ 2.4 การเผยแพร่ ผลงานวิจัย งานสร้ า งสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อขยายผลในมิ ติ
นโยบายชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
มาตรการ
1. จั ดตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองและคัดเลื อกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม
2. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการในการพั ฒ นางานวิ จั ยสู่ น วัต กรรมเพื่ อประโยชน์ เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
3. ประสานความร่ว มมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการ
ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ในมิติด้านนโยบาย ชุมชน และสังคม
4. นาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัย พัฒนาสื่อร่วมกับผู้ใช้งานจริง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเปูาหมายจัดสร้างโฮมเพจสาหรับการเผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของสถาบัน

(ร่าง) ชื่อตัวชี้วัด
1. จานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
2. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. จานวนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร
4. จานวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
5. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
6. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในมิติด้าน
นโยบาย
7. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม
8. องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน และเชิง
พาณิชย์
9. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

หน่วยที่
วัด
จานวน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ผลงาน/
ชิ้นงาน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
15
15

ผู้รับผิดชอบหลัก

2560
10

2561
10

2564
20

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

0.5

0.75

1

1.25

1.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บนพื้นฐาน
ความพอเพียง
เป้าประสงค์ ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความความ
เข้มแข็งในการดารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้น สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา และได้รับการ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ
มาตรการ
1. สารวจความต้องการของหน่ว ยงาน/ชุมชน เพื่อประกอบการกาหนดทิศทาง และจัดทา
แผนการบริการวิชาการ
2. สร้ า งความเชื่ อ มโยงงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การพั ฒ นาภารกิ จ ต่ า ง ๆ ของ คณะ และ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และ
นาผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA
4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้บริการวิชาการที่เอื้อต่อการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน
สังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม
ด้านสังคมสูงวัย
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในด้านสังคมสูงวัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
3. การจัดการศึกษาเพื่อผู้สูงวัย
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
การให้บริการความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน และสังคม
กลยุทธที่ 3.3 จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
การจัดหารายได้จากการดาเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะ
สั้น จัดหารายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

(ร่าง)ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562
2563
โครงการ
5
5
5
5

1. จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือ โครงการ
กับองค์กรภายนอก
3. ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นา
ร้อยละ
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ของจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
4. จานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนอง กิจกรรม/
สังคมสูงวัย
โครงการ
5. จานวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อ
โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. จานวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น
ราย
7. ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ ร้อยละ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ปุวยใน/ผู้ปุวยนอก
ร้อยละ
10. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
11. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ

รับรอง
ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
5

5

5

5

5

5

60

60

60

60

60

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

-

-

-

-

-

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการดูแลสุขภาพ ปลูกฝังจิตสานึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน
เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณี ศิลปะ วั ฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้าโขงได้รับการ
พัฒนาให้เป็นที่สนใจจากภายนอก
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม
มาตรการ
1. สร้างความเชื่อมโยงงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
สังคมอย่างมีส่วนร่วม และนาผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA
กลยุทธที่ 4.2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพของ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
มาตรการ
1. พัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลโดยเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนทุนใน
การศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพของภูมิภาคลุ่มน้า
โขง และอาเซียน
2. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพของภูมิภาคลุ่มน้า
โขงและอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยการจาแนกหมวดความรู้ และพร้อมให้บริการ
3. สนับสนุนให้องค์การ หน่วยงานภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ สืบค้น และ
จัดทาข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย
4. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการดูแลสุขภาพของภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสานึก
รักบ้านเกิดและเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
มาตรการ
1. สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของคุณค่า
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและองค์กรเพื่อนาไปสู่ความภาคภูมิใจ หวงแหน
และสืบทอด ให้คงอยู่ตลอดไป
3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

(ร่าง)ชื่อตัวชี้วัด
1. ระดับการตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของผู้ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละจานวนผู้เข้ารับการเรียนรู้/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมต่อเปูาหมายโครงการ
3. จานวนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกคณะ
4. จานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่ากิจกรรม/ปี
5. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยที่วัด
ระดับ

2560 2561
3
3

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
3.50
3.50

ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
4.00

ร้อยละ

80

80

80

80

80

แหล่ง
เรียนรู้
กิจกรรม

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

80
80

85
85

85
85

90
90

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทางานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมใน
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5.1 บริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดาเนินงานของส่วนงาน
ภายในคณะ
มาตรการ
1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและทบทวนภารกิจของส่วนงานภายในคณะ และพัฒนา
การปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่ของทุกภารกิจหลักของคณะให้มีระยะเวลาในการดาเนินงานที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของงานทุกงานหลักให้ครบถ้วน
3. การจัดทา “ข้อตกลงการปฏิบัติงาน” ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ
4. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อ
คณะ/มหาวิทยาลัย การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธที่ 5.2 สร้างจิตสานึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
มาตรการ
1. การอบรมความรู้ด้านกฎหมาย กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากร
2. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน
โปร่งใส และตรวจสอบได้ อาทิเช่น ด้านการเงิน ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหารวิชาการ ด้านการสอบสวน
วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
3. การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคล่องตัว และทันสมัย
4. การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติงาน
5. การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน และข้ อ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีความคล่องตัว เป็นธรรม
โปร่งใส
มาตรการ

1. การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
2. การพัฒนาระบบการประชุม e-meeting
3. การนาระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการจัดเก็บ
ครุภัณฑ์ การจัดเก็บหนังสือ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
มาตรการ
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงินเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
2. การปรับปรุงระบบโปรแกรมการเงิน UBU-FMIS ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์และ
ครบทุกหน่วยงาน
3. การปรับปรุงระบบและแนวปฏิบัติการจัดทารายงานสถานะทางการเงิน-บัญชี ของคณะ
กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของคณะเพื่อสร้างรายได้ให้
เพิ่มขึ้น วางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
มาตรการ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดบริการวิชาการ เพื่อหารายได้
กลยุทธที่ 5.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยใช้
หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มาตรการ
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน EdPEx ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และบุคลากรระดับคณะ
3. พัฒนาผู้ประเมิน
4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน AUN QA
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
6. โครงการจัดการความรู้ด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 5.7 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ
ต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
มาตรการ
1. การจัดทาผังแม่บทการใช้พื้นที่ในคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบ
บาบัดน้าเสีย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการ
3. การติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดตามอาคาร ประตูทางเข้าออก และพื้นที่เสี่ยงให้
ครอบคลุมทั่วคณะ

กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนาคณะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
มาตรการ
1. การรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน การ
อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ
2. การจัดภูมิทัศน์บริเวณหน้าคณะและรอบอาคารให้น่าอยู่
3. การจัดให้มีลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกกาลังกายพร้อมอุปกรณ์สาหรับนักศึกษา
อย่างเพียงพอ
4. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟเพื่อการประหยัดพลังงาน
5. การจัดการขยะและของเสีย รวมทั้งการนากลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle)
6. การบริหารจัดการน้าในคณะ
กลยุทธ์ที่ 5.10 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้หลัก ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและมหาวิทยาลัย
มาตรการ
1. การประชุมระดมสมองจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนกล
ยุทธการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรภายในคณะ
3. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคลากรและนักศึกษา
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น
5. การสร้างภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
6. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อสารยุคใหม่ เช่น ยูทูปและโชเชียลมีเดีย

ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
2. จานวนคณะ ที่ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากล โดยใช้หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)
3. จานวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้คณะและมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละของรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ของคณะ
5. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่เป็นไปตามมาตรฐาน
6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

หน่วยที่วัด
ระดับ
คณะ

2560 2561
5
5
-

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
5
5
-

ผู้รับผิดชอบหลัก
2564
5
-

ผลงาน/ปี

2

2

2

3

3

ร้อยละ

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

ร้อยละ
ระดับ

80
3.51

80
3.51

80
3.75

80
4.00

80
4.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และมีความผูกพันกับองค์กร
เป้าประสงค์ คณะมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการทางาน สามารถขับเคลื่อนคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มาตรการ
1. จัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ทั้งด้านคุณวุฒิ และศักยภาพเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคล โดยนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมิน
ค่างานและประเมินสมรรถนะมาเป็นหลักในการกาหนดแผน
4. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
5. จัดทาแผนทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
6. การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินสมรรถนะ
7. โครงการพัฒนาบุคลากร (ทุกประเภทตาแหน่ง) ตามผลการประเมินสมรรถนะ
8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. การรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
10. พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ผู้บริหารระดับกลาง
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
12. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 6.2 จัดให้มีสวัสดิการให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
มาตรการ
1. จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. การพัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่พักอาศัย
3. จัดให้มีสวัสดิการสโมสรบุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการร้านค้า
5. จัดให้มีทุนการศึกษาบุตร
6. การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะ
และมหาวิทยาลัย
7. การให้ความดีความชอบ (ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน) สอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงาน และประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานดีเด่น

ตัวชี้วัด
2560

2561

ค่าเป้าหมาย
2562

ร้อยละ

≥80

≥80

≥85

≥85

≥90

ร้อยละ

≥75

≥80

≥80

≥80

≥85

ร้อยละ

≥75

≥80

≥80

≥80

≥85

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร

2563

2564

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัย
มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
บริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้
ICT เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล
เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สามารถสนับสนุน
การเรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้า
สู่สังคมดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน
กลยุ ท ธ์ ที่ 7.1 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มั่ น คง
ปลอดภัย
มาตรการ
1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ
2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
3. โครงการจัดหาระบบสารองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบเครือข่าย
4. โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานแบบ BYOD
5. โครงการพัฒนาการให้บริการบนระบบคลาวด์
6. โครงการพัฒนาการสื่อสารด้วยระบบ VoIP

ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่ายดิจิตอล
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย

หน่วยที่วัด
ระดับ

2560
3.51

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
3.51
4
4

2564
4.5

ระดับ

3.51

3.75

4.51

4.00

4.00

ผู้รับผิดชอบหลัก

ภาคผนวก

ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

ที่มา : การจัดทาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ตามแนวทางของ กพร.

ยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 15 – 20 ปี
ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศกาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. ข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิต
และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
3. ปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ที่มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม
ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการ
ปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
4. ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีนัยยะต่อความจาเป็นในการปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น ที่ต้องการให้ประชาชนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดี กินดี สังคมมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการของรัฐ
ที่มา : www.ppb.moi.go.th

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
จากการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งบริบทภายในและภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้า ความเป็นเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับโลกที่สูงขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งนี้ชาติได้มีการกาหนด กรอบวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ที่มีความต่อเนื่องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
ยั่งยืน โดยวิศัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาง “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ของประเทศ
ในการกาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศนั้น คือ ประเทศไทยได้มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและการบริการ เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าอินทรีย์อย่างปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีเปูาหมาย ประกอบด้วย
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสังคมผู้สูงอายุ
3) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
มีแนวทางในการพัฒนาได้แก่ การยกระดับการเข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
สู่รายได้สูง และการพัฒนาตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อการสร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การลด
ความเหลื่อมล้า การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นการเมือง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558)

(ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564 )
จาก (ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หลัก ในการพัฒนาประกอบด้วย
1. การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเท่าเทียมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึง บริการพื้นฐาน
และขั้นสูงที่จาเป็น
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูง และ มีประสิทธิภาพ
3. การสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากร ตลอดช่วงชีวิต
4. การคุ้มครอง จัดการโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ลดผลกระทบ สร้างเศรษฐกิจและ สังคมที่
เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
5. การสร้างพันธมิตรทางด้านสุขภาพระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้
อย่างทัดเทียมและก้าวไกล
6. การวิจัย พัฒนา ลงทุนด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และธุรกิจสุขภาพให้สามารถ แข่งขัน
พึ่งตนเอง ลดการนาเข้า และเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก้าวสู่ ประเทศรายได้สูง
7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน
ที่มา : http://www.pho.in.th/index.php/meet/item/331-plan2015

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่มา : www.mua.go.th/users/budget
(ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-2564)
เป้าหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร์
1. มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งภูมิภาคลุ่มน้าโขง หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมิน
ติดอันดับ 1 ใน 20 (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น 50 : 50
3. มีสัดส่วนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรที่สอนด้วย
ภาษาไทย เป็น 15 : 85
4. มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็น 38 : 12 : 50
5. มีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยละ 5 ของจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา
6. มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 85 : 15
7. มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ตรี โท เอก เป็น 2 : 38 : 60
8. มีสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. เป็น 50 : 33 : 16.5 : 0.5
9. มีกลุ่มงานวิจัยอย่างน้อย 1 กลุ่มที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
10. ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม เป็น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด
11. มีสัดส่วนงบประมาณจากรัฐ : รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา : รายได้จากงานวิจัยบริการ
วิชาการ เป็น 50 :40 : 10
12. ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเปูาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นาด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปลูกฝังจิตสานึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการทางานอย่างมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้
ICT เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล

