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แผนปฏิบัติการประจําป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงในหมวด 3 มาตรา 9 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา “กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนา และในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และจะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร.กําหนด”  
 แผนปฏิบัติการประจําป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวน คือ สวนท่ี 1 บท
นํา สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในสวนของแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้ไดกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมไวอยางชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม 
 ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการประจําปฉบับนี้ ไดผานความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี 22/2558 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ในนามของ
คณะพยาบาลศาสตร ใครขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีมีสวนรวมคิดและรวมทําใหแผนปฏิบัติราชการประจําปฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเม่ือเทียบกับประเทศในแถบ
เอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน201คน ประเทศอินเดียมีจาํนวน51 คนและประเทศจีนมีจํานวน164คนตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทาง
การแพทยในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขา
วิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปน
บุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานี
อนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพ้ืนท่ีใน
เขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวา
จังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนและการฝกปฏบิัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึง
จําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน 
ข้ึนไดอีก 

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธุ พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุม

สวนที่ 1 บทนํา 
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รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความพรอมใน
การรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพ่ือเปนพยาบาลของชุมชน โดยในท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยาง
เปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรหุนสวน  ใน
พ้ืนท่ี การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตร 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ความเปนมา 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีไดกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงในหมวด 3 มาตรา 9 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา “กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการ
ของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และจะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร.กําหนด” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซ่ึงเปนสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) โดยไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
6/2554 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2555–2559) เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทางคณะพยาบาลศาสตรจึงไดจัดใหมีการประชุมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2557ซ่ึงแผนกลยุทธนี้เปนเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางในการนําไปวางแผนเพ่ือพัฒนาเพ่ือใหทุกหนวยงานบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดตอไป 
 แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้จัดทําข้ึนภายใตกรอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 – 2559 ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานแีละภายใตกรอบแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) ของคณะพยาบาลศาสตร 
(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2558)  โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ในการรวมกันวิเคราะหสถานการณขององคกร เพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามลําดับข้ันตอนตอไป 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ประจาํปงบประมาณ 2559 

1. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหปจจัยตางๆท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร เพ่ือกําหนดจุดแข็งและจุดออน โอกาสและ
อุปสรรค ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการวางแผนกลยุทธและเพ่ือนํามาวางแผนปฏิบัติการประจําป 

2. ทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงค และกลยุทธท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะและรวมกันกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  
3. แปลงกลยุทธ มาตรการ และตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเปนแผนงานและโครงการ เพ่ือนํากลยุทธท่ีไดกําหนดไวแลวไปสูการปฏิบัติ 

ซ่ึงสรุปเปนแผนภาพ (Flow chart) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได ดังนี้  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน การวิเคราะห การวางแผนยุทธศาสตร 

-คณบด ี
- รองคณบด/ีผูชวยคณบด ี
- คณะกรรมการประจาํคณะ 
- อาจารย 
- บุคลากร 
 

 
 
 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง &จุดออน 

โอกาส &อุปสรรค 

สภาพแวดลอม
ภายนอก
องคกร 

สภาพแวดลอม
ภายใน 
องคกร 

 

 
-วิสัยทัศน 
- กลยุทธ 
- เปาประสงค 
- มาตรการ 
 
 

แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ

 

KPIแผน 

กรอบในการจัดทําแผนปฏบิัติการ 
- IQA ระดับหลักสูตร และคณะ 
- EQA 
- SAR 
-กพร. 
- สภาการพยาบาล 

 

 

จัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร 

(Strategy Map) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
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 เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
  
 

1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
3. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
  
 

1.  สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบมีจิตสํานึกตอทองถ่ิน สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน    
 3. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง  
 4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไปประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 

สวนที่ 2  
แผนปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค 
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 เปนสถาบันผลิตพยาบาล ท่ีไดมาตรฐานชั้นนําเพ่ือรับใชชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําหนาท่ีวิจัย เพ่ือพัฒนา ประสานความรวมมือ
ทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในทองถ่ิน 
 
 
 
 กลยุทธท่ี 1  สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพรียงเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 
  เปาประสงคท่ี 1 
  บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เปนท่ียอมรับของสังคม 
 มาตรการ 

 1.1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
 1.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนา

ประเทศและเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 21 
 1.1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
 1.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวนทุกรายวิชา ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

อยางตอเนื่อง 
 1.1.5 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางานเปนทีม การหาประสบการณจากการทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ 
 1.1.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียงและท่ัวถึง 
 1.1.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคม 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) ฉบับปรับปรุง 2558 

ปณิธาน 
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 1.1.8 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยและมีความสุข 
 1.1.9 มีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา 
 1.1.10 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษาและใหนักศึกษาสามารถจบไดตามระยะเวลาในหลักสูตร 
 1.1.11 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  

      เปาประสงคท่ี  2 
  นักศึกษามีความพรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
      มาตรการ 
 1.2.1 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทํา

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 
      เปาประสงคท่ี 2 

   อาจารยสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม 
มาตรการ 

 2.1.1 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ผลิตสื่อการศึกษา ตํารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อยางมี

คุณภาพ 

 2.1.3 สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติหนาท่ีอยางสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Faculty Practice) และมีจรรยาบรรณ เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา และสามารถ

เปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 2.1.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพ

การศึกษา 

 2.1.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลรวมท้ังการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษ

ท่ี 21 

  
  หนา 6 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 

  



กลยุทธท่ี 3  พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชน
ทองถิ่น โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน       
      เปาประสงค 
  องคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 
      มาตรการ 
 3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.1.2 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมเพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชนในทองถ่ินใหเขมแข็ง 
 3.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
 3 .1 .4 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานในทองถ่ิน รวมท้ังหนวยงานระดับประเทศหรือตางประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แสวงหาแหลงทุนวิจัย 
 3.1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพร การประยุกตใช การจัดการความรู การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
 3.1.6 พัฒนาระบบการการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

       กลยุทธท่ี 4  ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
    เปาประสงค 
 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะแกบุคคลและชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
    มาตรการ 
4.1.1 กําหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการชองชุมชนและสังคมและสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
4.1.3 ถายทอดความรูดานการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง และการพ่ึงพาตนเองของ

ชุมชนทองถ่ิน 
4.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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กลยุทธท่ี 5  สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
อาเซียน 

     เปาประสงค 
 เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

มาตรการ 
 5.1.1 กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมภูมิปญญาดานการดูแลสุขภาพแหงลุมน้ําโขงและอาเซียน  
 5.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 5.1.3 อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชน 
 5.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
และนานาชาติ 
 
 

 กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
      เปาประสงค 
  ระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
    6.1.1.1 กําหนดนโยบายในการนําจุดแข็งของคณะไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของคณะอยางเปนรูปธรรม 
    6.1.1.2  กระขายอํานาจบริหาร และจัดใหมีระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
    6.1.1.3  การบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    6.1.1.4  ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนท่ีสอดคลองกับระบบของมหาวิทยาลัย 
    6.1.1.5  ปรับปรุงระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
    6.1.1.6  มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู 
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6.1.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะใหเหมาะสม 
6.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินการดําเนินงานของคณะ 
    6.1.3.1 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 
    6.1.3.2  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
    6.1.3.3  กํากับติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ 
    6.1.3.4  พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ภายนอกและท่ีเก่ียวของ 
    6.1.3.5  พัฒนาระบบและกลไกการกํากับติดตามประเมินผลท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังการใหบริการดาน

ตางๆ เพ่ือใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ 
6.1.4 พัฒนาระบบสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ และการประชาสัมพันธเพ่ือถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ  
6.1.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการรวบรวม และจัดเก็บขอมูลใหสามารถเชื่อมโยง

กับมหาวิทยาลัย 
6.1.6  จัดทําแผนกลยุทธการเงินโดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 
6.1.7  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
6.1.8  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.1.9  พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกคณะท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ 

ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะ 
6.1.10  ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร 
6.1.11  สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะโลกรอน 

กลยุทธท่ี 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพ่ือการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมี
ความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของ
บุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
      เปาประสงคท่ี 1 

  บุคลากรทํางานไดเต็มศักยภาพ 
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มาตรการ 
 7.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม โดยมีการประเมินเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
นํามาปรับปรุงระบบใหเปนมาตรฐานและนํามาใชในหนวยงาน 
 7.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบการประเมินผลการปฏิบัติแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
 7.1.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 7.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ 
 7.1.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
      เปาประสงคท่ี 2 

  บุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข 
     มาตรการ 
7.2.1 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข 
7.2.2 สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
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โครงสรางองคกร และการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร 

สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

อธิการบด ี

คณบด ี

ผศ.ดร.สรุีย  ธรรมิกบวร 

รองคณบดีฝายบริหาร 

นางสาวจารุวรรณ   ชุปวา 
 

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพฯ  

นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

นางสาวทัศนวรรณ  ศิระพรหม 

สํานักงานเลขานกุาร 

งานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารบุคคล 

งานคลังและพัสด ุ

 งานบริการการศึกษา 

 งานวิเทศสัมพันธ 

 

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

 

คณะกรรมการประจําคณะ 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารและสงเสริมงานวิจัย 

งานบริการวิชาการ 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

งานแผนและงบประมาณ 

งานบริหารความเสีย่งและควบคุม

ภายใน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานสารสนเทศ และการตดัสินใจ 
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ตัวบงช้ีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคาเปาหมาย 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวบงชี ้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ี
ดี และมีความพรอมเพรียงเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝรู และมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เปนท่ียอมรับของสังคม 
 

1. รอยละบัณฑิตระดับปรญิญาตรท่ีีสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพในครั้งแรก  (สภาการพยาบาล/
หลักสตูร )  

รอยละ 98 

2. รอยละของผูเรียนสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสตูร (หลักสูตร) 

รอยละ 80 

3. รอยละของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ (จิตสํานึกตอทองถ่ิน, การทํางานใน
ชุมชน, ความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม) 
(หลักสูตร) 

รอยละ 95 

4. รอยละของผูเรียนมคีะแนนวิชาปฏิบัติไมนอยกวา 2.5 
จาก 4 (หลักสูตร) 

รอยละ 95 

5. รอยละของผูเรียนท่ีเรียนในรายวิชาฝกปฏิบัตไิดรบั
การฝกทักษะและประสบการณการทํางานจาก
หนวยงานของรัฐ(กลยุทธมหาวิทยาลัย) 

รอยละ 90 

6. จํานวนกิจกรรม/โครงการของศิษยเกาท่ีมีสวนรวมตอ
การพัฒนาคณะฯ 

กิจกรรม/
โครงการ 

2 

7. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

ระดับ 3.51 

8. รอยละของรายวิชาชีพมีงานวิจยั และโครงการบริการ
วิชาการท่ีดําเนินการในชุมชน รวมกับชุมชน (KPI 
หลักสตูร) 

รอยละ 20 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวบงชี ้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
2. นักศึกษามีความพรอมเพ่ือ
รองรับการเปดประชาคมอาเซยีน 

9. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเพ่ือเตรยีม
ความพรอมในการเปดประชาคมอาเซียน 

รอยละ 85 

2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัด การเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม
โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

2. อาจารยใหสามารถจดัการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนา ตนเองใหพรอมทันตอพล
วัตรของสังคม 

10. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะดาน
วิชาการและดานวิชาชีพ ไมนอยกวาคนละ 40 ช่ัวโมง/ป
การศึกษา (สภาการพยาบาล, KPI หลักสูตรปรับปรุง) 

จํานวนชม./
ป 

40 

11. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน (หลักสูตร) 

ระดับ 4.50 

12. ดัชนีคุณภาพอาจารย : การพัฒนาคณาจารย 
 - ระดับคะแนนคาดัชนีคุณภาพอาจารย : การพัฒนา
อาจารย 

ระดับ 2.80 

3. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีสวนรวมกับเครือขาย
สุขภาพและชุมชนทองถ่ิน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
สงเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือ
นําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมนํ้าโขงและอาเซียน 

องคความรู และนวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพ่ือนําไปสูการดูแล
สุขภาพอยางตอเน่ืองในชุมชนลุม
นํ้าโขงและอาเซยีน 

13. ระดับคะแนนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

คะแนน 3.51 

14. ระดับคะแนนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

คะแนน 4.00 

15. ระดับคะแนนผลงานวิชาการทีไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

คะแนน 3.51 

4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเนนในเขตภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
อาเซียน  

คณะฯ มีระบบและกลไกในการ
บริหารงานบริการวิชาการท่ี
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะ
และบริการสุขภาพใหแกบุคคล
และชุมชนในเขตอีสานใตและอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

16. ระดับคะแนนผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก 

คะแนน 3.51 

17. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกร ท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจาก
บริการ 

รอยละ 85 

5. สืบสาน เผยแพร ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของ
ประเทศในเขตภูมิภาคลุมนํ้าโขง และอาเซียน 

เปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ 

18. ระดับความสําเร็จของคณะในการเปนแหลงเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมลุม
นํ้าโขง 

ระดับ 4.00 

19. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของ รอยละ 80 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวบงชี ้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
โครงการ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปน
ฐานการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระบบบริหารจัดการท่ีม ี
ธรรมาภิบาล 

20. ระดับคะแนนการบริหารจัดการของคณะเพ่ือกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

ระดับ 4.00 

21. ระดับคะแนนระบบกํากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

ระดับ 4.00 

22. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ (สภาการพยาบาล) 

ระดับ 4.00 

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 
โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรยีนรู เพ่ือการทํางานไดเต็ม
ศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของ
บุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของ
บุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรทํางานไดเตม็ตาม
ศักยภาพ 

23. จํานวนช่ัวโมงของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนแตละคนท่ีไดรับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ
ทุกคนในแตละป (สภาการพยาบาล) 

ช่ัวโมง/ป 10 

24. รอยละเฉลี่ยของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด  

รอยละ 85 

2. บุคลากรทํางานไดอยางมี
ความสุข 25.รอยละของบุคลากรท่ีมีความสขุในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 80 
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ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตรกบัแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

กลยุทธ โครงการ งบประมาณ 
กลยุทธท่ี 1 : สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพรียงเพ่ือรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 2,356,000 บาท 
2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู   550,000 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการและใหคําปรึกษา    375,600 บาท 
4. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

   290,300 บาท 

5. โครงการสโมสรนักศึกษา    421,500 บาท 

6. โครงการวิเทศสัมพันธ    469,400 บาท 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับ
สากล 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
9. โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร 
10. โครงการสรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร 
 

 1,074,500 บาท 
   115,100 บาท 
   304,600 บาท 
   702,000 บาท 

กลยุทธท่ี 7 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยให
บุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพ่ือการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข 
โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร และ
การจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชน
ทองถ่ิน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากร
จากภายนอกเพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 

11. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย    550,000 บาท 
 

กลยุทธท่ี 4 : ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพ 12. โครงการบริการวิชาการ     433,000 บาท          

  
  หนา 15 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

  



กลยุทธ โครงการ งบประมาณ 
ชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน   12.1 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย

พยาบาล รุนท่ี 1  
   12.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ศาสตรและ
ศิลปการดูแลผูสูงอายุ ในยุคกาวสูประชาคมอาเซียน ” 

  1,434,500 บาท 
    380,000 บาท 

 

กลยุทธท่ี 5 : สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
อาเซียน 

13. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    272,600 บาท 

กลยุทธท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานการ
ตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

14. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

    166,000 บาท 

 15. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร 
  15.1 คาธรรมเนียมจากการรับสมัครบุคลากรฯ  

 32,057,612.10 บาท 
         5,000 บาท 

16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการตัดสินใจ      187,800 บาท 
รวมงบประมาณ = 42,145,512.10 บาท 

 

 

  
  หนา 16 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

  



กลยุทธท่ี 1 
สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง 

จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพรียงเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
จัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

เปาประสงค ตัวบงชี้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
โครงการมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. บัณฑิตมีความรู 
ความสามารถ มีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝรู และมี
สมรรถนะในการประกอบ
อาชีพเปนท่ียอมรับของ
สังคม 
 

1. รอยละบัณฑิตระดับปรญิญาตรี
ท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพใน
ครั้งแรก  (สภาการพยาบาล/
หลักสตูร )  

รอยละ 98 1. โครงการผลิตบัณฑติ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1. โครงการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใน
หลักสตูร 

1.1 การจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎ ี

งานวิชาการ 

2. รอยละของผูเรียนสําเรจ็
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสตูร (หลักสูตร) 

รอยละ 80 2. โครงการผลิตแพทยและ
พยาบาลเพ่ิม 

1.2 การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัต ิ

งานวิชาการ 

3. รอยละของผูเรียนไดเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาคณุลักษณะ
พิเศษ (จิตสํานึกตอทองถ่ิน, การ
ทํางานในชุมชน, ความเปนผูนํา
และการทํางานเปนทีม) 
(หลักสูตร) 

รอยละ 95 3. โครงการพัฒนาระบบ
การเรยีนการสอนท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ ท้ังใน
ดานรูปแบบการเรยีนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร 
และการพัฒนาการเรียน
การสอน 

1.3 การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ วิจัย ทํานุ 

งานวิชาการ 

4. รอยละของผูเรียนมคีะแนนวิชา
ปฏิบัติไมนอยกวา 2.5 จาก 4 
(หลักสูตร) 

รอยละ 95 1.4 การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.เกษร 

5. รอยละของผูเรียนท่ีเรียนใน
รายวิชาฝกปฏิบัติไดรับการฝก
ทักษะและประสบการณการ
ทํางานจากหนวยงานของรัฐ(กล
ยุทธมหาวิทยาลยั) 

รอยละ 90 1.5 การพัฒนาผูเรียนสู
ศตวรรษท่ี 21 (7 C) 

อ.อุไรวรรณ             
  อ.สุวภัทร 

6. จํานวนกิจกรรม/โครงการของ กิจกรรม/ 2 1.6 การพัฒนาผูเรียนโดย อ.เกษร 

  
หนา 17 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



เปาประสงค ตัวบงชี้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
โครงการมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ศิษยเกาท่ีมีสวนรวมตอการพัฒนา
คณะฯ 

โครงการ ใชสัญญาการเรยีนรู 
(learning contract) 

7. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

ระดับ 3.51 1.7 การเตรียมความพรอม
หองปฏิบัติการทางการ
พยาบาล 

อ.สุฬด ี

8. รอยละของรายวิชาชีพมี
งานวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการท่ีดําเนินการในชุมชน 
รวมกับชุมชน (KPI หลักสูตร) 

รอยละ 20 2. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู 

2.1 การเตรียมความพรอม
กอนการฝกปฏิบัต ิ

งานวิชาการ 

   

2.2 การพัฒนาความรูสู
การสอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

งานวิชาการ 

2.3 การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู 

อ.เกษร        
อ.วิศนีย                                    

3. โครงการพัฒนาระบบ
บริการและใหคําปรึกษา 

3.1 กระบวนการ
ดําเนินการทุนการศึกษา 

อ.อุไรวรรณ 
อ.สุวภัทร 
อ.อมรรัตน 

3.2 ประเมินระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาและ
พัฒนาศักยภาพอาจารยท่ี
ปรึกษา 

อ.ไพลิน  
อ.สุพัตตรา อ.

ก่ิงกาญจน 

3.3 การบริการขอมลูและ
สิ่งสนับสนุน 

สิรินุช 

3.4 การจดัซื้อหนังสือ/
ตํารา ทางการพยาบาล 
(ใหสํานักวิทยบริการ
บริหาร 

สิรินุช 

3.5 สนับสนุนชมรมศิษย อ.อมรรัตน 

  
หนา 18 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



เปาประสงค ตัวบงชี้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
โครงการมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เกา 
โครงการศิษยเกา เลา
ประสบการณ เรื่อง 
“ความกาวหนาเชิง
วิชาชีพ” 

 อ.สุวภัทร  
อ.ก่ิงกาญจน 

4. โครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาตาม 
TQF และคณุลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

4.1 พัฒนาสมรรถนะราย
ช้ันป 

อ.ไพลิน 
อ.ธัญทิพย, 
อ.อุไรวรรณ 
อ.เดือนเพ็ญ 
 อ.สุวภัทร 
อ.สุพัตรา 
อ.สิริทรัพย 

4.2 การพัฒนาใหเกิดอัต
ลักษณ เอกลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

อ.ทัศนวรรณ 

4.3 มอบหมวกและวัน
พยาบาลแหงชาต ิ

อ.ก่ิงกาญจน 

4.4 การปฐมนิเทศ และ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม 

อ.ทัศนวรรณ 

4.5 ปจฉิมนิเทศเตรยีม
ความพรอมนักศึกษากอน
จบและวันสําเรจ็การศึกษา 

อ.ทัศนวรรณ 

4.6 กิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน 

อ.ทัศนวรรณ 

5. โครงการสโมสร
นักศึกษา 

5.1 คายอาสา อ.ทัศนวรรณ 
5.2 กีฬา freshy อ.สุพัตรา 
5.3 กีฬา health อ.สุวภัทร 

  
หนา 19 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



เปาประสงค ตัวบงชี้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
โครงการมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

science 
5.4 แสดงความยินดีพ่ี
บัณฑิต 

อ.ก่ิงกาญจน 

5.5 อําลาพีป 4 จบ
การศึกษา 

อ.สิริทรัพย 

5.6 วันคลายวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร 

อ.ธัญทิพย 
อ.เดือนเพ็ญ 

5.7 มอบหมวกและวัน
พยาบาลแหงชาต ิ

อ.ธัญทิพย 
อ.ไพลิน 

อ.เดือนเพ็ญ 
5.8 เดินไปวัดหนองปาพง อ.ธัญทิพย 

อ.เดือนเพ็ญ 
5.9 ติวเพ่ือนอง อ.ธัญทิพย 

อ.เดือนเพ็ญ 
5.10 ศึกษาดูงานสโมสร
นักศึกษา และประกัน
คุณภาพ 

อ.ทัศนวรรณ 

5.11 พ่ีรักนอง อ.สิริทรัพย 
5.12 ไหวครู อ.สิริทรัพย 
5.13 ลอยกระทง อ.สิริทรัพย 
5.14 ตนกลานักกิจกรรม อ.สิริทรัพย 

อ.ทัศนวรรณ 
5.15 เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาและสงมอบงาน
สโมสรนักศึกษา 

อ.สิริทรัพย 

2. นักศึกษามีความพรอม
เพ่ือรองรับการเปด

9. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมเพ่ือเตรยีมความพรอมใน

รอยละ 85 โครงการเตรยีมความพรอม
สูประชาคมอาเซียน 

6. โครงการวิเทศสัมพันธ 6.1 เตรียมความพรอมรับ
นักศึกษาอาเซียน 

อ.จารุวรรณ 
สิรินุช 

  
หนา 20 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



เปาประสงค ตัวบงชี้ หนวย 
คา

เปาหมาย 
โครงการมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ประชาคมอาเซียน การเปดประชาคมอาเซียน 6.2 การแลกเปลีย่น
นักศึกษาพยาบาล 

อ.จารุวรรณ 
สิรินุช 

6.3 การแลกเปลีย่น
อาจารย บุคลากร 
พยาบาล 

อ.จารุวรรณ 
สิรินุช 

6.4 เรียนรูวัฒนธรรม
อาเซียน 

อ.จารุวรรณ 
สิรินุช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
หนา 21 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



กลยุทธท่ี 2 

พัฒนาอาจารยใหสามารถจัด การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคมโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูและพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

 

เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2. อาจารยใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและ
พัฒนา ตนเองให

พรอมทันตอพลวัตร
ของสังคม 

10. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานวิชาการและดาน
วิชาชีพ ไมนอยกวาคนละ 40 
ช่ัวโมง/ปการศึกษา (สภาการ
พยาบาล, KPI หลักสูตรปรับปรุง) 

จํานวน
ชม./ป 

40 โครงการสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ท้ังในดาน
การปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ การออก
กฎ ระเบียบตางๆ การ
รณรงคสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

13. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 

13.1 พัฒนาอาจารยตามความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ (IDP) 

งานบุคคล 
น.ส.มะลิวัลย 

11. ระดับความพึงพอใจของผูเรียน
ท่ีมีตอคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอน (หลักสตูร) 

ระดับ 4.50 13.2 อบรมศาสตรและศิลปฯ 

12. ดัชนีคุณภาพอาจารย : การ
พัฒนาคณาจารย 
 - ระดับคะแนนคาดัชนีคุณภาพ
อาจารย : การพัฒนาอาจารย 

ระดับ 2.80 13.3 การสงเสรมิการพัฒนาคณุวุฒิ
การศึกษาของ  อาจารยระดับปรญิญา
เอก 
13.4 พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 
13.5 พัฒนาอาจารยดานเทคนิคการ
จัดการเรียน การสอนและการวัดผลการ
เรียน (เขารวมมหาวิทยาลัย) 
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กลยุทธท่ี 3 

พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชนทองถิ่น โดยพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 

 

เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

องคความรู และ
นวัตกรรมทางการ

พยาบาลเพ่ือนําไปสู
การดูแลสุขภาพอยาง
ตอเน่ืองในชุมชนลุม
นํ้าโขงและอาเซยีน 

13. ระดับคะแนนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คะแนน 3.51 1. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหาร
งานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 

7. โครงการพัฒนาและ
สงเสริมงานวิจัย 

7.1 พัฒนาสมรรถนะดาน
งานวิจัย 

กรรการ
งานวิจัย 

14. ระดับคะแนนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีนําไปใชประโยชน 

คะแนน 4.00 2. โครงการวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรู 

7.2 สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย
และบุคลากร 

กรรมการ
งานวิจัย 

15. ระดับคะแนนผลงานวิชาการทีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

คะแนน 3.51 3. โครงการวิจัยเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยี 

7.3 จัดสรรทุนวิจยั กรรมการ
งานวิจัย 

7.4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย 

กรรมการ
งานวิจัย 
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กลยุทธท่ี 4 

ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนนในเขตภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

คณะฯ มีระบบและ
กลไกในการ

บริหารงานบริการ
วิชาการท่ีสนับสนุน
การสรางเสริมสุข
ภาวะและบริการ

สุขภาพใหแกบุคคล
และชุมชนในเขต
อีสานใตและอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

16. ระดับคะแนนผลการเรียนรูและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
องคกรภายนอก 

คะแนน 3.51 1. โครงการบริการ
วิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

8. โครงการบริการ
วิชาการ 

8.1 มหกรรมสรางเสรมิ
สุขภาพ 

อ.ภูษณิศา 

17. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกร ท่ีรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

รอยละ 85 2. โครงการเครือขาย
ความรวมมือกับชุมชน 
หนวยงานของรัฐ และ 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

8.2 พัฒนาระบบการ
เยี่ยมบานเพ่ือสงเสริม
คุณภาพ 

8.3 โครงการศึกษาสุข
ภาวะชุมชนและใหบริการ
วิชาการโดยใชชุมชนเปน
ฐาน(ลูกฮักลูกแพง ป 4) 

อ.ยมนา 

3. โครงการสรางเสริม
สุขภาวะและบริการ
สุขภาพแกชุมชน 

8.4 โครงการสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 

อ.วิศนีย 
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กลยุทธท่ี 5 

สืบสาน เผยแพร ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในเขตภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินเพ่ือการดูแล

สุขภาพ 

18. ระดับความสําเร็จของคณะในการ
เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมลุมนํ้า
โขง 

ระดับ 4.00 1. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9.1 วันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร 

นวก.สิรินุช 

19. รอยละของโครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

รอยละ 80 2. โครงการศึกษา 
คนควา วิจัย รวบรวม
และเผยแพรองคความรู
และภมูิปญญาดาน
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณ ี

 

9.2 มอบหมวกและวัน
พยาบาลแหงชาต ิ

อ.สุนันทา 

9.3 วันพยาบาลสากล นวก.สิรินุช 
9.4 บํารุงจิต ใกลชิดใจ ป

ท่ี 4 
อ.เกษร 

9.5 สืบสานภูมปิญญา
และพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูดานผูสูงอายุ ครั้งท่ี 4 

อ.สาวิตร ี

9.6 บุญซําฮะ ปท่ี 4 อ.นิชนันท 
9.7 5ส อ.สุดารักษ 
9.8 บายศรสีูขวัญ

นักศึกษาใหม 
นวก.สิรินุช 
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กลยุทธท่ี 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ระบบบรหิารจดัการท่ี
มีธรรมาภิบาล 

20. ระดับคะแนนการบริหารจัดการของคณะ
เพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

ระดับ 4.00 1. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 

10. โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

10.1 การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายนอกคณะ 

อ.ภูษณิศา 
นว.นฤมล 

21. ระดับคะแนนระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

ระดับ 4.00 10.2 การพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

22. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ (สภาการพยาบาล) 

ระดับ 4.00 10.3 การตรวจประเมิน
ระดับหลักสตูร 

10.4 การตรวจประเมิน
ระดับคณะ 

10.5 การจัดทํารายงาน
การประเมินคณุภาพ 

10.6 การทําแผนพัฒนา
คุณภาพ 

11. โครงการสนับสนุน
การบริหารงานองคกร 

   11.1 แผน งบประมาณ 
และความเสีย่ง 

อ.ภูษณิศา 
นว.นฤมล 

11.2 การดูแลทรัพยากร
สํานักงาน 

น.ส.จรยิา 
น.ส.มะลิวัลย 

11.3 จัดหาพัสดุ
(สํานักงานเปนการ
ใหบริการ) 

11.5 กิจกรรมภาพรวม
องคกร 

อ.จารุวรรณ 
วนิดา 

วิไลลักษณ 
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เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

12. โครงการจัดการ
สารสนเทศและการ
ตัดสินใจ 

12.1  การประชาสัมพันธ
และสรางภาพลักษณท่ีดีของ
คณะพยาบาลศาสตร 

นว.คอมฯ 

12.2 การบํารุงรักษา
อุปกรณคอมพิวเตอรให
พรอมใชงาน 

12.3 การอบรมการใช
งานอุปกรณคอมพิวเตอร
และการดูแลรักษา การใช
งานระบบสารสนเทศ 
  12.4 การเพ่ิมจุดเช่ือมตอ
ระบบอินเตอรใหครอบคลุม
ภายในคณะพยาบาลศาสตร 

12.5 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
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กลยุทธท่ี 7 

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพ่ือการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรู

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. บุคลากรทํางานได
เต็มตามศักยภาพ 

23. จํานวนช่ัวโมงของบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนแตละคนท่ีไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแตละป (สภาการ
พยาบาล) 

ช่ัวโมง/ป 10 1. โครงการอบรม 
ประชุม สมัมนา เพ่ือ
พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

14. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

    14.1 พัฒนาบุคลากร
ตามสายงาน (IDP) 

งานบุคคล 
น.ส.มะลิวัลย 

24. รอยละเฉลี่ยของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  

รอยละ 85     14.2 เตรียมความพรอม
การพัฒนาความกาวหนาใน
สายงาน 
   14.3 ศึกษาดูงานสาย
สนับสนุนวิชาการ 
   14.4 ประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

2. โครงการจัดการ
ความรู 

11. โครงการสนับสนุน
การบริหารงานองคกร 

11.4 การพัฒนาองคกร
การจัดการความรู 

อ.ภูษณิศา 
นว.นฤมล 

2. บุคลากรทํางานได
อยางมีความสุข 

25.รอยละของบุคลากรท่ีมีความสขุในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 80 1. โครงการสรางเสริม
สวัสดิการและสวัสดภิาพ
บุคลากร 

15. โครงการสรางสุข
องคกร คณะพยาบาล
ศาสตร 

15.1 กิจกรรม 5 ส. งานบุคคล 
น.ส.มะลิวัลย 15.2 ตรวจสุขภาพ

ประจําป 2559 
15.3  จัดงานสงทายปเกา 

ตอนรับปใหม 
15.4 กิจกรรมวัน

สงกรานต 

  
หนา 28 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



เปาประสงค ตัวบงชี้แผน 
หนวย
นับ 

คา
เปาหมาย 

โครงการมหาวิทยาลัย 
โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

15.5 สัมมนาบุคลากร 
ประจําป 2559 

16. สรางเสริมสวัสดิการ
และสวัสดภิาพบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร 

16.1  คาสวัสดิการคา
เครื่องดื่ม 

16.2  คาของรางวัล / คา
ของขวัญ / คาใชสอยอ่ืนๆ 

16.3  คามุฑิตาจิต 
16.4  วันสถาปนา

มหาวิทยาลยั 
16.5  คาใชจายเก่ียวกับ

หองพักรับรองอาจารย 
16.5 บุคลากรจางเหมา

บริการรายบุคคล 
 

 

  
หนา 29 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  



 

 

โครงการและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 



หนา 30 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน
ผลิตเพิม 59 2,156,000.00

วัสดุการศึกษา       100,000.00 01000003 010000030167

 100,000.00 01010009 010100090005

2
โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู
ผลิตเพิ่ม 59 550,000.00

ผลิตเพิ่ม 59 175,600.00

วัสดุการศึกษา 200,000.00 01000003 010000030167

4

โครงการพัฒนากิจกรรม

นักศึกษาตาม TQF และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค

ผลิตเพิ่ม 59 290,300.00

5 โครงการสโมสรนักศึกษา ผลิตเพิ่ม 59 421,500.00

 469,400.00 01010054 010100540006

 100,000.00

7
โครงการพัฒนาและสงเสริม

งานวิจัย
 550,000.00 05010002 050100020166 อ.ทัศนวรรณ

 80,000.00 06010005 060100050023 อ.ภูษณิศา

 200,000.00 06010005 060100050043 อ.ภูษณิศา

 119,000.00 06010005 060100050022 อ.ยมนา

 34,000.00 06010002 060100020343 อ.วิศนีย

 50,000.00 07010002 070100020132 อ.เกษร

 51,000.00 07010002 070100020133 อ.สาวิตรี

 55,000.00 07010002 070100020166 อ.นิชนันท

ผลิตเพิ่ม 59 12,600.00 อ.ทัศนวรรณ

 104,000.00 07010002 070100020190

10
โครงการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
 166,000.00 01000012 010000120017

อ.ภูษณิศา

นฤมล

 12,837,200.00 01000003 010000030168

 
คาธรรมเนียม

5,000.00 01000003 010000030168

โครงการวิเทศสัมพันธ6
รหัสโครงการอยูที่งานวิเทศฯกลาง

อ.จารุวรรณ

11

8 โครงการบริการวิชาการ

9
โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร

โครงการพัฒนาระบบบริการ

และใหคําปรึกษา
3

วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงฯ

1
โครงการการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

โครงการและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2559

ที่ โครงการ
พันธกิจ

บริหารงานองคกร
งบประมาณ

รหัสโครงการ

ยอย
รหัสกิจกรรม ผูรับผิดชอบผลิตบัณฑิตฯ

อ.จารุวรรณ

ไวพจน

อ.ทัศนวรรณ

สิรินุช

อ.จารุวรรณ

วนิดา



หนา 31  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน

ผลิตเพิ่ม 59 16,008,700.00

ผลิตเพิ่ม 58 2,924,812.10

วัสดุการศึกษา 286,900.00 01000003 010000030168

12
โครงการจัดการสารสนเทศ

และการตัดสินใจ
 187,800.00 01000003 010000030168 นว.คอมฯ

13
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ
 1,074,500.00 01010052 010100520008

14
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ
 115,100.00 01000006 010000060002

15
โครงการสรางสุของคกร คณะ

พยาบาลศาสตร
 304,600.00 01000003 010000030230

16

โครงการสรางเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพบุคลากร คณะ

พยาบาลศาสตร
 702,000.00 01000003 010000030186

 1,434,500.00 06010004 060100040044 คณบดี

 380,000.00 06010004 060100040045 อ.สาวิตรี

สรุปรวมงบประมาณ ป 2559

17 โครงการหารายได

บริการวิชาการ ทํานุบํารุงฯ

 รายไดจากคาลงทะเบียน (หารายได) 1,819,500.00              

 เงินรายได 16,690,600.00             

19,614,700.00             

 เงินงบประมาณแผนดิน 1,095,900.00              

 เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2558 2,924,812.10              

  รวมงบประมาณทั้งหมด 42,145,512.10

แหลงเงินงบประมาณ จํานวน

 เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2559

อ.จารุวรรณ

มะลิวัลย

11
โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองคกร (ตอ)

อ.จารุวรรณ

วนิดา

โครงการและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตอ)

ที่ โครงการ

พันธกิจ
บริหารงานองคกร

งบประมาณ
รหัสโครงการ

ยอย
รหัสกิจกรรม ผูรับผิดชอบผลิตบัณฑิตฯ วิจัย



 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณจําแนกตามพันธกิจ 
คําอธิบายความสอดคลอง 

- กลยุทธ : อางอิงจากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) 
- มาตรการ : อางอิงจากแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) 
- TQF : มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ไดก 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กิจกรรม : กิจกรรมนักศึกษา 5 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ท่ี 3.2 ของ สกอ.ประกอบดวย 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

- หลักสูตร : ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- สภาฯ : มาตรฐานและตัวบงชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ (8 มาตรฐาน 28 ตัวบงชี้) 
 

 

 

 



หนา 32 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย.. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.2 5.1 10 คาตอบแทน 100,000

1.1.3 5.2 12 คาใชสอย 250,000

1.1.4 คาวัสดุ 150,000

59 รวม 500,000 100,000 150,000 150,000 100,000

1 1.1.2 5.1 10 59 คาตอบแทน 100,000

1.1.3 5.2 12 
คาตอบแทน 

(พตส.)
100,000

1.1.4 59 คาใชสอย 100,000

1.1.5  คาวัสดุ 100,000

รวม 400,000 50,000 150,000 150,000 50,000

1 1.1.2 5.1 10 คาตอบแทน 5,000 อ.สงวน

1.1.3 5.2 12 คาใชสอย 25,000 อ.สุนันทา

1.1.4 คาวัสดุ  20,000

59 รวม 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

1 1.1.6 5.1 28 คาตอบแทน 30,000 อ.เกษร

5.2 คาใชสอย 50,000

คาวัสดุ 20,000

59 รวม 100,000 20,000 30,000 40,000 10,000

1.5 การพัฒนาผูเรียนสู

ศตวรรษที่ 21 (7 C) 1
1.1.2

1.1.3

2.1

3.2
11

14
อ.อุไรวรรณ

คาตอบแทน 30,000

คาใชสอย 50,000

คาวัสดุ 20,000

59 รวม 100,000 100,000

รองฯ

วิชาการ

ไวพจน

รองฯ

วิชาการ

ไวพจน

1. รายวิชามีเอกสาร

ประกอบการสอน  อยางนอย 

1 เรื่อง/รายวิชา

2 .คาเฉลี่ยของระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

3.51 ขึ้นไป

แหลงงบประมาณ ไตรมาส 1

1. กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการรอยละ 80

2. ความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการมากกวา 3.51

3. กลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาการเรียนรูสูศตวรรษที่ 

21 รอยละ 100 

1.1 การจัดการเรียนการ

สอนภาคทฤษฎี

1.2 การจัดการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ

1.3 การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับบริการ

วิชาการ วิจัย ทํานุ

1.4 การพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอน

20 %  ของรายวิชาที่เปดสอน 

(9 วิชา)

สกอ.
สภาฯ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้

ผูรับผิดชอ

บ
ตัวชี้วัดความสําเร็จงบประมาณ

ความสอดคลอง
หมวดรายจาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

  1.5.1 การเตรียมผูปวย

จําลอง

ไตรมาส 4
กิจกรรม



หนา 33  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย.. ก.ค.-ก.ย.

คาตอบแทน 100,000 อ.อุไรวรรณ

คาใชสอย 300,000

คาวัสดุ 100,000

59 รวม 500,000 100,000 200,000 100,000 100,000

คาตอบแทน 10,000 อ.สุวภัทร

คาใชสอย 200,000

คาวัสดุ 90,000

59 รวม 300,000 100,000 200,000

คาตอบแทน 15,000 อ.วิศนีย

คาใชสอย 50,000

คาวัสดุ 35,000

59 รวม 100,000 50,000 50,000

1 1.1.2 3.2 1.1 11 คาตอบแทน 1,000 อ.เกษร

1.1.3 14 คาใชสอย 0

คาวัสดุ 5,000

59 รวม 6,000 1,000 1,000 2,000 2,000

1 1.1.5 6.1 27 คาตอบแทน 10,000

1.1.6 คาใชสอย 140,000

คาวัสดุ 50,000

คาครุภัณฑ 100,000

59 รวม 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000

2,356,000

  1.5.3  พัฒนาสมรรถนะ

ดานการวิจัยและนวัตกรรม

  1.5.4  กิจกรรมพัฒนา

ดานการดูแลดวยหัวใจการ

เปนมนุษย (Humanized)

1. กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการรอยละ 80

2. ความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการมากกวา 3.51

3. กลุมเปาหมายไดรับการ

พัฒนาการเรียนรูสูศตวรรษที่ 

21 รอยละ 100

รวมงบประมาณทั้งหมด

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย

สภาฯ
สกอ.

คาเฉลี่ยของระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

3.51 ขึ้นไป

ไตรมาส 2

1.6 การพัฒนาผูเรียนโดย

ใชสัญญาการเรียนรู 

(learning contract)

  1.5.2  การเตรียมสอบ 

OSCE

ไตรมาส 1
งบประมาณ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร (ตอ)

ตัวบงชี้

1.7 การเตรียมความพรอม

หองปฏิบัติการทางการ

พยาบาล

ทุกรายวิชาการพยาบาล นศ.

ไดมีโอกาสฝกและ SDL

คกก.หอง 

lab

ปยะนุช

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอ

บ
กิจกรรม

ความสอดคลอง



หนา 34  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนา

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย.. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.4 3.1  - 12 คาตอบแทน 40,000
อ.สุฬดี

1.1.5 คาใชสอย 10,000 อ.สาวิตรี

คาวัสดุ 50,000 อ.สุวภัทร

59 รวม 100,000 40,000 40,000 20,000

1 1.1.10 3.3  - 17 คาตอบแทน 100,000

รองฯ

วิชาการ

คาใชสอย 100,000

อ.สุดารักษ

ไวพจน

คาวัสดุ 100,000

59 รวม 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000

1 1.2 2.4  - 12 คาตอบแทน 50,000 อ.เกษร

1.3 2.5 คาใชสอย 70,000 อ.วิศนีย

2.6 คาวัสดุ 30,000

2.7 59 รวม 150,000 20,000 50,000 60,000 20,000

550,000

ตอบแทน 591,000

ใชสอย 1,345,000

วัสดุ 670,000

ครุภัณฑ 100,000

2,706,000

1.คาเฉลี่ยของระดับความพึง

พอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

3.51 ขึ้นไป

2.สื่อการเรียนรู จํานวนอยาง

นอย 3 เรื่อง

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1

1.นักศึกษาป 1-3 ไดรับการ

ทบทวนและทดสอบความรู

กอนการฝกปฏิบัติ 100%

2. นักศึกษาป 1-3  มีผลการ

สอบผานรอยละ 80 จํานวน 

100 %

2.2 การพัฒนาความรูสู

การสอบใบประกอบวิชาชีพ

1.นักศึกษาไดรับการทบทวน

เนื้อหาสาระทุกรายวิชาคิดเปน

 100 %

2. นักศึกษาทําคะแนน Post 

test  ผาน  60% ของทุก

รายวิชามากกวา 80 %

3. นักศึกษาสอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพในทุกรายวิชา

มากกวา 80%

2.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู                                                                                                                                                          

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ความสอดคลอง

รวมงบประมาณทั้งหมด

2.1 การเตรียมความพรอม

กอนการฝกปฏิบัติ

กิจกรรม
ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอ

บ
สกอ.

สภาฯ

ตัวบงชี้



หนา 37  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.8 4 3.2 1.5 14 คาตอบแทน 1,000

3.3 คาใชสอย 2,900

คาวัสดุ 6,500

59 รวม 10,400 7,000 3,400

1 1.1.8 1 3.2 1.5 14 คาตอบแทน 16,800

คาใชสอย 67,400

คาวัสดุ 1,000

59 รวม 85,200 75,210   9,990

1 1.1.6 3.2 1.5 14 คาตอบแทน 5,000 สิรินุช

1.1.8 6.1 คาใชสอย 15,000

คาวัสดุ 30,000

59 รวม 50,000 50,000

1 1.1.6 3.2 1.5 14 คาวัสดุ 200,000

1.1.8 6.1  รวม 200,000 100,000 100,000

1 1.1.11 4 3.3 1.5 คาตอบแทน 3,000

1.6 คาใชสอย 20,000

3.5 สนับสนุนชมรมศิษยเกา

 โครงการศิษยเกา เลา

ประสบการณ เรื่อง 

“ความกาวหนาเชิงวิชาชีพ”

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบสกอ.

สภาฯ

การบูรณา

การ

ตัวบงชี้

หมวดรายจาย งบประมาณ
ไตรมาส 1ความสอดคลอง แหลงงบประมาณ

อ.ไพลิน 

อ.สุพัตตรา 

อ.กิ่งกาญจน

ความพึงพอใจของผูรวม

โครงการมากกวา3.51 

ใน5คะแนนหรือรอยละ75

ความพึงพอใจของผูรวม

โครงการมากกวา3.51 

ใน5คะแนนหรือรอยละ75

สิรินุช

นักศึกษาไดรับ

ทุนการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกอยางนอย 

10 ทุน

กิจกรรมที่ 1  จํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ

 90,ความพึงพอใจ

มากกวารอยละ 80 

กิจกรรมที่ 2 จํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ

 100, คะแนนความพึง

พอใจมากกวา 3.51

3.2 ประเมินระบบอาจารย

ที่ปรึกษาและพัฒนา

ศักยภาพอาจารยที่ปรึกษา  

      

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

อาจารยที่ปรึกษา 

 2) กิจกรรมระบบอาจารย

ที่ปรึกษา

3.3 การบริการขอมูลและ

สิ่งสนับสนุน

3. โครงการพัฒนาระบบบริการและใหคําปรึกษา                                                                                                                                                    

3.1 กระบวนการ

ดําเนินการทุนการศึกษา

กิจกรรม

3.4 การจัดซื้อหนังสือ/ตํารา

 ทางการพยาบาล (ให

สํานักวิทยบริการบริหาร)

อ.อุไรวรรณ

อ.สุวภัทร

อ.อมรรัตน

อ.อมรรัตน 

อ.สุวภัทร 

อ.กิ่งกาญจน

1)ศิษยเกาไดรับความรูที่

เปนประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพอยางนอย

 1 เรื่อง 



หนา 36  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

คาวัสดุ 7,000

59 รวม 30,000 30,000

375,600

3.5 สนับสนุนชมรมศิษยเกา

 โครงการศิษยเกา เลา

ประสบการณ เรื่อง 

“ความกาวหนาเชิงวิชาชีพ”

 (ตอ)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2การบูรณา

การสภาฯ

ไตรมาส 3

3. โครงการพัฒนาระบบบริการและใหคําปรึกษา (ตอ)                                                                                                                                                    

กิจกรรม
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ

หมวดรายจาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบสกอ.

รวมงบประมาณทั้งหมด

ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2) ศิษยเกามีสวนรวมใน

การพัฒนาวิชาการหรือ

วิชาชีพอยางนอยรอยละ 

5 

3) กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการอยางนอยรอย

ละ 80 

4) ความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายที่เขารวม

โครงการมากกวา 3.51



หนา 37  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 4. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.2 2 3.3 1.5 13 คาตอบแทน 40,000

1.1.4 4 5.2 1.6 15 คาใชสอย 145,000

1.1.9 คาวัสดุ 15,000

1.1.10 59 รวม 200,000 200,000

1 1.1.7 1 1.6 13 คาตอบแทน 900
อ.ทัศนวรรณ

5 5.1.4 4.1 คาใชสอย 22,600

คาวัสดุ 6,500

59 รวม 30,000 7,500     7,500    7,500    7,500    

1 1.1.5 1 1.6 13 ทํานุฯ

อ.กิ่งกาญจน

1.1.7 2 4.1

1.1.9 4

4.1 พัฒนาสมรรถนะราย

ชั้นป 

     ป1.พัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห 

     ป 2 พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม

     ป3 พัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมทางการ

พยาบาล

     ป4 พัฒนาทักษะการ

เปนผูนํา

4.3 มอบหมวกและวัน

พยาบาลแหงชาติ

ใชงบประมาณในโครงการ

ทํานุฯ

การบูรณา

การ

4.2 การพัฒนาใหเกิดอัต

ลักษณ เอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย

ไตรมาส 2
หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1
กิจกรรม

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

1. กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการมากกวารอยละ 95

2. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากกวา 

3.51

3. นศ.มีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงการมี

เอกลักษณของสถาบัน

4.นศ.ไดเขารวมกิจกรรมที่

สงเสริมอัตลักษณ อยางนอย

 1 ครั้ง

1.กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการรอยละ95

 2.คาเฉลี่ยคะแนนการ

บรรลุวัตถุประสงคโครงการ

มากวา 4 ใน 5 คะแนนหรือ

รอยละ80

3.ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากวา

3.51ใน5คะแนนหรือรอยละ

75

ผูรับผิดชอบสกอ.
สภาฯ

1.กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการรอยละ 95

2.คาเฉลี่ยคะแนนการ

บรรลุวัตถุประสงค

โครงการมากวา4ใน5

คะแนนหรือรอยละ80

3.ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากวา

3.51ใน5คะแนนหรือรอย

ละ75

ป1 อ.ไพลิน/

อ.ธัญทิพย,

ป2 อุไร

วรรณ/อ.

เดือนเพ็ญ

ป3 อ.สุวภัทร

ป4 อ.สุพัตรา/

 อ.สิริทรัพย

ไตรมาส 4แหลงงบประมาณ ไตรมาส 3
ตัวชี้วัดความสําเร็จ



หนา 36  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 4. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (ตอ)

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.3 2 3.1 1.5 13 คาตอบแทน 2,800

1.1.4 4 1.6 14 คาใชสอย 4,000

คาวัสดุ 3,200

59 รวม 10,000 10,000

1 1.1.3 2 3.3 1.5 13 คาตอบแทน 3,600

1.1.4 4 1.6 14 คาใชสอย 26,400

1.1.10 คาวัสดุ 20,000

59 รวม 50,000 50,000   

1 1.1.7 2 1.6 13 คาวัสดุ 300

1.1.9 4 59 รวม 300 100 100       100

290,300

อ.สุวภัทร

1.นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขา

รวมกิจกรรมรอยละ 100

2.ความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายมากกวา 

3.51 

3. คาเฉลี่ยคะแนนการ

บรรลุวัตถุประสงค

โครงการ มากกวา 3.51

ผูรับผิดชอบ
ไตรมาส 2

อ.ทัศนวรรณ

4.5 ปจฉิมนิเทศเตรียม

ความพรอมนักศึกษากอน

จบและวันสําเร็จการศึกษา

1.นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขา

รวมกิจกรรมรอยละ 100

2.ความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายมากกวา 

3.51 

3. คาเฉลี่ยคะแนนการ

บรรลุวัตถุประสงค

โครงการ มากกวา 3.51

อ.สิริทรัพย

อ.สุพัตรา

อ.ทัศนวรรณ

อ.เดือนเพ็ญ

4.6 กิจกรรมจิตอาสา

บําเพ็ญประโยชน

นักศึกษาเขารวม

กิจกรรมจิตอาสาอยาง

นอย 1 กิจกรรม

กิจกรรม
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
การบูรณา

การ

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจายสกอ.

สภาฯ

รวมงบประมาณทั้งหมด

4.4 การปฐมนิเทศ และ

เตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ

ไตรมาส 1
ตัวชี้วัดความสําเร็จ



หนา 37  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 5. โครงการสโมสรนักศึกษา

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.7 1 1.6 14 คาตอบแทน 500 อ.ทัศนวรรณ

1.1.9 2 คาใชสอย 14,500

4 คาวัสดุ 5,000

59 รวม 20,000 20,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาตอบแทน 1,000 อ.สุพัตรา

1.1.9 2 คาใชสอย 40,000

4 คาวัสดุ 16,000

59 รวม 57,000 57,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 20,000 อ.สุวภัทร

1.1.9 2 คาวัสดุ 5,000

4 59 รวม 25,000 25,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 18,000 อ.กิ่งกาญจน

1.1.9 2 คาวัสดุ 2,000

4 59 รวม 20,000 20,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 9,000 อ.สิริทรัพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 1,000

4 59 รวม 10,000 10,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 7,000 อ.ธัญทิพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 3,000 อ.เดือนเพญ

4 59 รวม 10,000 10,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 9,000 อ.ธัญทิพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 1,000 อ.เดือนเพญ

4 59 รวม 10,000 10,000 อ.ไพลิน

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 7,000 อ.ธัญทิพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 3,000 อ.เดือนเพญ

4 59 รวม 10,000 10,000   

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 6,000 อ.ธัญทิพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 2,000 อ.เดือนเพญ

4 59 รวม 8,000 80,000

สกอ.
สภาฯ

หมวดรายจาย งบประมาณ

ตัวบงชี้
การบูรณา

การ

แหลงงบประมาณ
กิจกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

ความสอดคลอง

5.8 เดินไปวัดหนองปาพง

5.9 ติวเพื่อนอง

5.1 คายอาสา

5.3 กีฬา health science

5.6 วันคลายวันสถาปนา

คณะพยาบาลศาสตร

5.4 แสดงความยินดีพี่

บัณฑิต

5.5 อําลาพีป 4 จบ

การศึกษา

5.7 มอบหมวกและวัน

พยาบาลแหงชาติ

   1. กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการรอยละ 80

   2. คาเฉลี่ยคะแนนการ

บรรลุวัตถุประสงค 

โครงการตามกรอบTQF 

มากวา4ใน5คะแนนหรือ

รอยละ 80

   3. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากวา

 3.51ใน 5 คะแนนหรือ

รอยละ 75

5.2 กีฬา freshy

ไตรมาส 2



หนา 36  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.7 1 1.6 14 คาตอบแทน 3,000 อ.ทัศนวรรณ

1.1.9 2 คาใชสอย 80,000

4 คาวัสดุ 19,000

59 รวม 102,000 102,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 11,000 อ.สิริทรัพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 4,000

4 59 รวม 15,000 15,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 1,000 อ.สิริทรัพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 2,000

4 59 รวม 3,000 3,000

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 4,000 อ.สิริทรัพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 2,500

4 59 รวม 6,500 6,500     

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 20,000 อ.ทัศนวรรณ

1.1.9 2 คาวัสดุ 100,000 อ.สิริทรัพย

4 59 รวม 120,000 30,000   30,000   30,000   30,000  

1 1.1.7 1 1.6 14 คาใชสอย 4,000 อ.สิริทรัพย

1.1.9 2 คาวัสดุ 1,000

4 59 รวม 5,000 5,000

421,500

คาตอบแทน 77,600

คาใชสอย 553,800

คาวัสดุ 256,000

887,400

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

การบูรณา

การ

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จสกอ.

สภาฯ

5.10 ศึกษาดูงานสโมสร

นักศึกษา และประกัน

คุณภาพการศึกษา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รวมงบประมาณทั้งหมด

5.11 พี่รักนอง

5.12 ไหวครู

5.13 ลอยกระทง

กิจกรรม

   1. กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการรอยละ 80

   2. คาเฉลี่ยคะแนนการ

บรรลุวัตถุประสงค 

โครงการตามกรอบTQF 

มากวา4ใน5คะแนนหรือ

รอยละ 80

   3. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการมากวา

 3.51ใน 5 คะแนนหรือ

รอยละ 75

5.14 ตนกลานักกิจกรรม

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5.15 เลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา

ผูรับผิดชอบ



หนา 37  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 6. โครงการวิเทศสัมพันธ

กลยุทธ มาตรการ TQF หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.2.1 3.2 1.6 คาตอบแทน 5,000

คาใชสอย 20,000

คาวัสดุ 10,000

 รวม 35,000 17,500   17,500   

1 1.2.1 3.2 1.6 14 คาใชสอย 111,400

คาวัสดุ 3,000

 รวม 114,400 57,200 57,200

1 1.2.1 3.2 1.6 14 คาตอบแทน 3,000

คาใชสอย 312,000

คาวัสดุ 5,000

 รวม 320,000 160,000 160,000

1 1.2.1 3.2 1.6 14 คาตอบแทน 3,000

คาใชสอย 312,000

คาวัสดุ 5,000

รวม 320,000 106,666 106,666 106,666

789,400

1. จํานวนผูเขารวม

โครงการ รอยละ 90 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรวมโครงการ   

มากกวา  3.51 

3. การจัดกิจกรรมเปนไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด

1. จํานวนผูเขารวม

โครงการ รอยละ 90 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรวมโครงการ   

มากกวา  3.51 

3. การจัดกิจกรรมเปนไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด

1. จํานวนสถาบันที่มี

ความรวมมือทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น

2. รอยละ 100 ของผู

ศึกษาดูงานเขาศึกษาดู

งานตามกําหนดตาราง

3. รายงานการศึกษาดู

งานในโครงการ

แลกเปลี่ยน

ผศ.ดร.สุรีย

อ.จารุวรรณ

สิรินุช

วสุภัทร

กิจกรรม

6.3 การแลกเปลี่ยนอาจารย

 บุคลากร พยาบาล

6.2 การแลกเปลี่ยน

นักศึกษาพยาบาล

6.1 เตรียมความพรอมรับ

นักศึกษาอาเซียน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมงบประมาณทั้งหมด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบสกอ.
สภาฯ

6.4 เรียนรูวัฒนธรรม

อาเซียน

งบจากงานวิเทศฯ

มหาวิทยาลัย

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

การบูรณา

การ
หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1แหลงงบประมาณ



หนา 42  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3 3.1.1 2.1 22 คาตอบแทน 30,000

3.1.2 23 คาใชสอย 15,000

3.1.3 คาวัสดุ 5,000

 รวม 50,000 12,500     12,500    12,500    12,500   

3 3.1.1 2.1 22 คาตอบแทน 1,000

3.1.3 2.3 23 คาใชสอย 120,000

3.1.5 คาวัสดุ 20,000

3.1.6  รวม 141,000 70,500 70,500

3 3.1.1 2.1 22 คาตอบแทน 40,000

3.1.3 2.2 23 คาใชสอย 285,000

3.1.5 2.3 คาวัสดุ 34,000

3.1.6  รวม 359,000 359,000

3 3.1.1 2.1 22

6 6.1.8 5.1 23

4

550,000

รองคณบดี

ฝายพัฒนา

นักศึกษา

และ

คณะอนุกรรม

การวิจัย

 7. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย

กิจกรรม

ขอมูลผลงานวิจัยของ

บุคคลากรไดรับการ

เผยแพรในระบบรอยละ 

80

7.2 สนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัยของ

อาจารยและบุคลากร

7.3 จัดสรรทุนวิจัย

บุคลากรไดรับการ

พัฒนาดานงานวิจัยรอย

ละ 60

การ

เรียน

การ

สอน

7.4 พัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการวิจัย

7.1 พัฒนาสมรรถนะ

ดานงานวิจัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หมวด

รายจาย

ทุนวิจัยไดรับการจัดสรร

อยางนอยรอยละ 80

รวมงบประมาณทั้งหมด

ไมใชงบประมาณ

มีจํานวนผลงานวิจัยที่

ไดรับการเผยแพร ใน

วารสารระดับชาติ 5 เรื่อง

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

การบูร

ณาการ
ผูรับผิดชอบสกอ.

สภาฯ

แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



หนา 44  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

3.1 24

คาตอบแทน 40,000

คาใชสอย 5,000

คาวัสดุ 35,000

 รวม 80,000 80,000

อ.ภูษณิศา1. จํานวนนักศึกษาเขารวม

โครงการรอยละ 100

2. จํานวนกลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการไมนอยกวารอยละ

 80

3. ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 ไดรับการตรวจ

สุขภาพ

4. ภายหลังเขารวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการมีระดับ

ความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

ของตนเองเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 

ระดับ ไมนอยกวารอยละ 80

5. ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอการจัดโครงการใน

ภาพรวมโดยมีคาเฉลี่ยมากกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5

6. กิจกรรมดําเนินการรอยละ 

100

7. ดําเนินโครงการตาม

งบประมาณที่กําหนด

8. โครงการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

9. ผลประเมินความสําเร็จของ

การบูรณาการในทุกรายวิชามี

คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5

8. โครงการบริการวิชาการ

1

4

1.1.4

 1.1.5

 1.1.7

4.1.2

5.2 1. รายวิชาจิตวิทยาสําหรับ

พยาบาล

2. รายวิชาโภชนาการและ

โภชนบําบัด

3. รายวิชาการสงเสริม

สุขภาพ

4. รายวิชาการพยาบาล

ผูใหญ 2

5. รายวิชาการพยาบาล

มารดาทารกและผดุงครรภ 2

8.1 มหกรรมสราง

เสริมสุขภาพ

หมวด

รายจาย

งบประมา

ณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
สกอ.

สภาฯ

ไตรมาส 4 ผูรับผิดชอ

บ
กิจกรรม

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

การบูรณาการ
แหลงงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ



หนา 44  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.7 5.2 3.1 24 คาตอบแทน 113,200

4 4.1.2 คาใชสอย 71,500

คาวัสดุ 15,300

 รวม 200,000 17,000 92,000 91,000

1 1.1.7 5.2 3.1 24
คาตอบแทน 50,000

4 4.1.2
คาใชสอย 36,000

คาวัสดุ 33,000

 รวม 119,000 77,000 12,000 30,000

1 1.1.7 5.2 3.1 24
คาตอบแทน 12,000

4 4.1.2
คาใชสอย 12,000

คาวัสดุ 10,000

 รวม 34,000 24,000 10,000

433,000

8.4 โครงการ

สงเสริมสุขภาพ

เด็กกอนวัยเรียน

รายวิชาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุน 1

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ความพึงพอใจของผูรวม

โครงการ

3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไป

ใชประโยชน

4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น

หลังจากรับบริการ  1 ระดับ

5. ความคุมคาของงบประมาณ

ตอผูรวมโครงการ

อ.วิศนีย

ผูรับผิดชอ

บ
สกอ.

สภาฯ

รายวิชาการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1

อ.ภูษณิศา

การบูรณาการ

รวมงบประมาณทั้งหมด

8.3 โครงการ

ศึกษาสุขภาวะ

ชุมชนและ

ใหบริการวิชาการ

โดยใชชุมชนเปน

ฐาน(ลูกฮักลูกแพง

 ป 4)

1. รายวิชา การพยาบาลมารดา

 ทารก และการผดุงครรภ 1

2. รายวิชาการประเมินภาวะ

สุขภาพ

3. รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

4. รายวิชาการพยาบาลผูใหญ 

1  

5. รายวิชาฝกปฏิบัติการ

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ

3. ผูเขารวโครงการที่นําความรู

ไปใชประโยชน

4. ความคุมคาของงบประมาณ

ตอผูเขารวมโครงการ

อ.ยมนา

8. โครงการบริการวิชาการ (ตอ)

กิจกรรม
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
งบประมา

ณ

ไตรมาส 1

8.2 พัฒนาระบบ

การเยี่ยมบานเพื่อ

สงเสริมคุณภาพ

ไตรมาส 3ไตรมาส 2แหลงงบประมาณ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51

3. ผูรวมโครงการนําความรูไป

ใชประโยชนรอยละ 95

4. โครงการดําเนินการตาม

ระยะเวลาและงบประมาณที่

กําหนด

ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หมวด

รายจาย



กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 1.1.7 4.1 14 คาใชสอย 21,000

5 5.1.2 25 คาวัสดุ 8,000

5.1.3  รวม 29,000

1 1.1.7 3.2 4.1 14  คาใชสอย 50,000

 คาวัสดุ 10,000

5 5.1.2 25 59 คาวัสดุ 12,600
5.1.3 รวม 72,600 72,600

1 1.1.7 3.2 4.1 14 คาตอบแทน 500

5 5.1.2 25 คาใชสอย 6,000

5.1.3 คาวัสดุ 3,500

 รวม 10,000

5 4.1 25

คาตอบแทน 500

คาใชสอย 36,000

คาวัสดุ 13,500

 รวม 50,000 50,000

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

9.4 บํารุงจิต ใกลชิดใจ 

ปที่ 4

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

ผูรับผิดชอ

บ
สกอ.

สภาฯ

การบูรณา

การ

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

อ.สุนันทา

 9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้

9.3 วันพยาบาลสากล 1. กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการมากกวารอยละ 80

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการมากกวา 3.51

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนที่ไดรับในการ

เขารวมโครงการ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้น

ไป

3.จํานวนผูเขารวมโครงการเห็น

ความสําคัญของประเพณีวัน

สงกรานต เพิ่มมากขึ้น มากกวารอย

ละ 80 

4.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาในการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 3.51 ขึ้นไป

5.จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

โครงการมากกวารอยละ 80 มี

ทักษะในการประเมินและสงเสริม

สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นมากกวา หรือ

เทากับ 1 ระดับ

6.เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา

9.1 วันสถาปนาคณะ

พยาบาลศาสตร

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

มากกวารอยละ 80

กิจกรรม

นักศึกษา

9.2 มอบหมวกและวัน

พยาบาลแหงชาติ

กิจกรรม

นักศึกษา

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

รอยละ90

กิจกรรม

นักศึกษา

การเรียน

การสอน 

รายวิชา

สุขภาพจิต

และการ

พยาบาลจิต

เวช 1

อ.เกษร
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กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

5 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

4.1 25

คาใชสอย 36,000

คาวัสดุ 15,000

 รวม 51,000

5 4.1 25 คาใชสอย 42,000

คาวัสดุ 13,000

 รวม 55,000 55,000

9.7 5ส
5 5.1.4 4.1 25

คาใชสอย 5,000

 รวม 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250

5 5.1.4 4.1 25

272,600

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

รวมงบประมาณทั้งหมด

  9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ)

กิจกรรม สกอ.
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
การบูรณา

การสภาฯ
หมวดรายจาย งบประมาณ

9.5 สืบสานภูมิปญญา

และพัฒนาเครือขายการ

เรียนรูดานผูสูงอายุ 

ครั้งที่ 4

การเรียน

การสอน 

รายวิชา

ผูสูงอายุ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

มากกวารอยละ 80 

2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป

3. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนที่ไดรับในการ

เขารวมโครงการ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้น

ไป

4. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาในการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 3.51 ขึ้นไป

5. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

มากกวารอยละ 80 มีความรู เจต

คติและทักษะในการจัดกิจกรรมกลุม

เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพิ่มขึ้น

มากกวา หรือเทากับ 1 ระดับ

อ.สาวิตรี

แหลงงบประมาณ

อ.สุดารักษ

ผูรับผิดชอ

บ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

9.8 บายศรีสูขวัญ

นักศึกษาใหม

1. ผูเขารวมกิจกรรมมากกวา 

รอยละ 80 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผู

รวมโครงการมากกวา 3.51

ไมใชงบประมาณ

9.6 บุญซําฮะ ปที่ 4 เชิงปริมาณ  นักศึกษาและบุคลากร

เขารวมโครงการ รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของผู

รวมโครงการ มากกวารอยละ 3.51

อ.นิชนันท
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กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คาใชสอย 1,800

คาวัสดุ 600

 รวม 2,400 600 600 600 600

คาตอบแทน 16,800

คาใชสอย 18,600

คาวัสดุ 3,000

 รวม 38,400 19,200 19,200

คาตอบแทน 6,500

คาใชสอย 1,900

คาวัสดุ 3,000

 รวม 11,400 11,400

คาตอบแทน 27,500

คาใชสอย 65,000

คาวัสดุ 5,000

 รวม 97,500 97,500

คาใชสอย 6,600

คาวัสดุ 5,000

 รวม 11,600 5,800 5,800

คาใชสอย 1,800

คาวัสดุ 500

 รวม 2,300 2,300

163,600

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.

สภาฯ

รวมงบประมาณทั้งหมด

6 6.1.3

6.1.5

5.2 5.1

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 1

10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม หมวดรายจาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ

21

ผูรับผิดชอบ

10.1 การประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

10.2 การพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

10.6 การทําแผนพัฒนาคุณภาพ

1) มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพฯ

ภายในคณะ 

2) มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ  

3) มีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพฯตาม PDCA 

4) มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การประกันคุณภาพการศึกษา       

5) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

อ.ภูษณิศา

นฤมล

10.3 การตรวจประเมินระดับ

หลักสูตร

10.4 การตรวจประเมินระดับ

คณะ

10.5 การจัดทํารายงานการ

ประเมินคุณภาพ
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กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

11.1 แผน งบประมาณ และ

ความเสี่ยง

6 6.1.1 5.1 1 คาใชสอย 13,200

6.1.3 คาวัสดุ 2,900
 รวม 16,100 4,025 4,025 4,025 4,025

6 6.1.3 5.1 1 คาใชสอย 12,000

 รวม 12,000 12,000

6 6.1.1 5.1 1 คาใชสอย 6,600

6.1.3 คาวัสดุ 3,000
6.1.4  รวม 9,600 4,800 4,800

6 6.1.3 5.1 3 คาตอบแทน 8,400

คาใชสอย 21,900

คาวัสดุ 3,000

 รวม 33,300 8,325 8,325 8,325 8,325 71,000
11.2 การดูแลทรัพยากร

สํานักงาน

6 6.1.10 5.1 1  คาใชสอย 58,800 14,700 14,700 14,700 14,700

 คาวัสดุ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

รวม 78,800 19,700 19,700 19,700 19,700

6 6.1.10 5.1 1  คาใชสอย 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

 คาวัสดุ 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

รวม 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 138,800

 11.3 จัดหาพัสดุสํานักงาน

6 6.1.10 5.1 1  คาใชสอย 86,400

รวม 86,400 21,600 21,600 21,600 21,600

6 6.1.10 5.1 1  คาวัสดุ 256,900

รวม 256,900 64,225 64,225 64,225 64,225

6 6.1.10 5.1 1  38,000

รวม 38,000 9,500 9,500 9,500 9,500 381,300

   11.3.3 คาวัสดุงานบาน งาน

ครัว

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 1

นฤมล

จริยา

1. การดําเนินงานของแผนครบถวน ทุก

ไตรมาส

2. รูปเลมรายงานประจําป มีการ

เผยแพรรูปเลม

3. แผนปฏิบัติการประจําปสามารถ

ดําเนินการได

4. การดําเนินงานของแผนความเสี่ยง

ครบถวน ทุกไตรมาส

1. มีการแจงซอม/ปรับปรุงอุปกรณที่

เกิดการชํารุดทุกรายการ และมีการ

ซอมแซมครบทุกรายการ

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ มากกวา 3.51

   11.3.2 คาวัสดุสํานักงานและ

วัสดุคอมพิวเตอร

ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ มากกวา 3.51   11.3.1 คาเชาเครื่อง

คอมพิวเตอร

จริยา

หมวดรายจาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

กิจกรรม สกอ.
สภาฯ

ผูรับผิดชอบ

   11.2.1 คาจางเหมาบริการ 

ซอมแซมหองน้ํา,คาซอมแอร,คา

ซอมแซมไฟฟา

   11.2.2 คารถ

   11.1.4 การจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ไตรมาส 4

 11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร

อ.ภูษณิศา

นฤมล

   11.1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป

   11.1.1 การจัดประชุมติดตาม

แผนและงบประมาณ

   11.1.2 การจัดทํารายงาน

ประจําป
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กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

 11.4 การพัฒนาองคกรการ

จัดการความรู

6 6.1.1

6.1.1.6

5.1 1
คาตอบแทน 4,400

คาใชสอย 31,400

คาวัสดุ 1,100

 รวม 36,900 15,000 15,000 4,000 2,900

  11.5 กิจกรรมภาพรวมองคกร
 7,508,300 1,877,075  1,877,075    1,877,075   1,877,075  

58 2,924,812.10 731,203.10  731,203   731,203  731,203   

59 9,508,700 2,378,675  2,378,675    2,378,675   2,378,675  

59 คาใชสอย                    1,000,000 250,000   250,000   250,000  250,000   

59 คาวัสดุ 500,000 125,000   125,000   125,000  125,000   

59 คาครุภัณฑ 5,000,000 2,500,000  2,500,000    

 คาจางชั่วคราว 111,000 27,750     27,750     27,750    27,750   

 คาใชสอย 1,695,900 423,975   423,975   423,975  423,975   

 คาตอบแทน               2,250,800 562,700   562,700   562,700  562,700   

 คาครุภัณฑ 20,000 20,000     

 คาสาธารณูปโภค 700,000 175,000   175,000   175,000  175,000   


กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพฯ
210,100 52,525     52,525     52,525    52,525   

 คาคุมกอสราง

32,057,612

ผูรับผิดชอบสกอ.
สภาฯ

คาจาง/

เงินเดือน/

คาตอบแทน 

สายวิชาการ

และสาย

สนับสนุน

6 6.1.1

6.1.6

6.1.7

6.1.10

6.1.11

5.1 1 อ.จารุวรรณ

วนิดา

นฤมล

วิไลลักษณ

อ.ภูษณิศา

นฤมล

รวมงบประมาณทั้งหมด

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

ที่ดี และมีประสิทธิภาพ

 11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)

กิจกรรม
ความสอดคลอง

งบประมาณ
ไตรมาส 1

หมวดรายจาย
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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 12. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คาตอบแทน 3,000

คาใชสอย 93,000

คาวัสดุ 800

 รวม 96,800 24,200 24,200 24,200 24,200

คาวัสดุ 37,200

 รวม 37,200 18,600 18,600

คาตอบแทน 1,800

คาใชสอย 6,000

คาวัสดุ 1,000

 รวม 8,800 4,400 4,400

คาวัสดุ 25,000

 รวม 25,000 25,000

คาใชสอย 20,000

 รวม 20,000 10,000 10,000

187,800

กิจกรรม หมวดรายจาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
ความสอดคลอง ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สกอ.

12.1 การประชาสัมพันธและ

สรางภาพลักษณที่ดีของคณะ

พยาบาลศาสตร

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ

งบประมาณ
ไตรมาส 1

13.2 การบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน

 13.3 การอบรมการใชงาน

อุปกรณคอมพิวเตอรและการ

ดูแลรักษา การใชงานระบบ

สารสนเทศ

6 6.1.8

6.1.9

6.1.10

รวมงบประมาณทั้งหมด

 13.4 การเพิ่มจุดเชื่อมตอระบบ

อินเตอรใหครอบคลุมภายใน

คณะพยาบาลศาสตร

 13.5 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ

สภาฯ

5.1 4 อ.ภูษณิศา

นว.คอมฯ
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 13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

 การพัฒนาพัฒนาอาจารยดาน

วิชาการและวิชาชีพ

คาใชสอย 360,000

 รวม 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000

คาใชสอย 100,000

 รวม 100,000 100,000

คาใชสอย 600,000

 รวม 600,000 600,000

คาตอบแทน 2,400

คาใชสอย 10,600

คาวัสดุ 1,500

 รวม 14,500 14,500

1,074,500

อาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก อยาง

นอย 1 คน
     13.3 การสงเสริมการพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษาของ  อาจารย

ระดับปริญญาเอก

กิจกรรม ผูรับผิดชอบหมวดรายจาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ

    13.1 พัฒนาอาจารยตาม

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (IDP)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.

ไมใชงบประมาณ

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน

ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคในการพัฒนา ตนเอง

อยางตอเนื่อง

2. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ผูเขารวมมีความพึงพอใจ  ไมต่ํากวา 3.51

อ.จารุวรรณ

มะลิวัลย

     13.4 พัฒนาอาจารยเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ

     13.5 พัฒนาอาจารยดาน

เทคนิคการจัดการเรียน การสอน

และการวัดผลการเรียน (เขารวม

มหาวิทยาลัย)

รวมงบประมาณทั้งหมด

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอนมีคาเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80

2. ผูเขารับอบรมสามารถใชความรูของ

ตนเองพัฒนารูปแบบและปรับเปลี่ยนแกไข

การวัดและการประเมินผลใหทัดเทียมกับการ

 เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน

3. ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไมต่ํากวา 3.51

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ดานวิชาการและดานวิชาชีพ ทั้งภายในและ

ภายนอก ไมนอยกวาคนละ 40 ชั่วโมง/ป

การศึกษา (สภาการพยาบาล, KPI หลักสูตร

ปรับปรุง)

สภาฯ

อาจารยไดเขารวมการอบรมหลักสูตร

ฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร และศิลปะ

การสอนทางการพยาบาล

2

7

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

7.1.4

7.1.5

4.1

4.2

4.3

1.2

1.3

5.1

9

     13.2 อบรมศาสตรและศิลปฯ
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 14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

 การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

คาใชสอย 70,000

 รวม 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500

คาตอบแทน 2,400

คาใชสอย 2,200

คาวัสดุ 500

 รวม 5,100 5,100

คาใชสอย 39,000

คาวัสดุ 1,000

 รวม 40,000 40,000

115,100

1.ผูเขารวมไมนอยกวา รอยละ 80

2. ผูศึกษาดูงานสามารถนําผลจากการ

ฝกอบรมไปใชในการพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานเปนไดอยางมีปะสิทธิภาพ

3. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51

      14.4 ประเมินสมรรถนะตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการประเมิน

สมรรถานะ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น และในรอบ

การปะเมินผลปฏิบัติราชการ

ไมใชงบประมาณ

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม อบรม/

ประชุม/สัมมนา อื่นๆ รอยละ 100 โดยคิด

เปน 10 ชม./ปการศึกษา/คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนํา

ประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

เพื่อเกิดการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

อ.จารุวรรณ

มะลิวัลย

    14.1 พัฒนาบุคลากรตามสาย

งาน (IDP)

    14.2 เตรียมความพรอมการ

พัฒนาความกาวหนาในสายงาน

 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กรอบเสนทางความกาวหนาในตําแหนง

2. มีความรูความเขาใจในขั้นตอน วิธีการ 

เทคนิคในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ไม

นอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ

3. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

4. ดานความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51

     14.3 ศึกษาดูงานสาย

สนับสนุนวิชาการ

7 7.1.4

7.1.5

5.1 26

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบกิจกรรม

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

สกอ.
สภาฯ
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 15. โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

คาใชสอย 2,000

 รวม 2,000 1,000 1,000

คาใชสอย 36,000

 รวม 36,000 36,000

คาใชสอย 9,000

คาวัสดุ 1,000

 รวม 10,000 10,000

คาวัสดุ 5,000

 รวม 5,000 5,000

คาตอบแทน 4,800

คาใชสอย 240,800

คาวัสดุ 6,000

 รวม 251,600 251,600

304,600

สภาฯ

ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบกิจกรรม

ความสอดคลอง
ตัวบงชี้

แหลงงบประมาณ
หมวดรายจาย งบประมาณสกอ.

7.2.1

7.2.2

5.1 1

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขารวม

กิจกรรม รอยละ 80

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการมีความพึงพอใจในระดับที่มากกวา

3.51

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1. บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร ไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 80

2.บุคลากรไดรับแนะแนวทางใหบุคลากรได

ดูแล ปองกัน และรักษาสุขภาพของตนเอง

อยางถูกตองทันการณ

3. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา 3.51

     15.3  จัดงานสงทายปเกา 

ตอนรับปใหม

1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา 3.51

      15.4 กิจกรรมวันสงกรานต 1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80

2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา 3.51

1. บุคลากรรวมปฏิบัติ 5 ส. รอยละ 80

2. บุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจ 

และมีวินัยในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรม

อันดีงามในองคกร

4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับไมต่ํา

กวา 3.51

    15.1 กิจกรรม 5 ส.

    15.2 ตรวจสุขภาพประจําป 

2559

รวมงบประมาณทั้งหมด

      15.5 สัมมนาบุคลากร 

ประจําป 2559

7 อ.จารุวรรณ

มะลิวัลย
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 16. สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร

กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

  16.1  คาสวัสดิการคาเครื่องดื่ม
 คาวัสดุ 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

   16.2  คาของรางวัล / คา

ของขวัญ / คาใชสอยอื่นๆ  คาใชสอย 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500

   16.3  คามุฑิตาจิต  คาใชสอย 15,000 15000

   16.4  วันสถาปนามหาวิทยาลัย  คาใชสอย 5,000 5,000

   16.5  คาใชจายเกี่ยวกับ

หองพักรับรองอาจารย
 คาใชสอย 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

   16.6 บุคลากรจางเหมา

บริการรายบุคคล

         16.5.1 ตําแหนง แมบาน

ทําความสะอาด
 คาใชสอย 79,200 19,800 19,800 19,800 19,800

         16.5.2 ตําแหนง 

พนักงานขับรถยนตตู
 คาใชสอย 115,200 28,800 28,800 28,800 28,800

         16.5.3 ตําแหนง 

ผูปฏิบัติงานบริหาร
 คาใชสอย 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500

         16.5.4 ตําแหนง 

นักวิชาการเงินและบัญชี  คาใชสอย 159,600 39,900 39,900 39,900 39,900

         16.5.5 ตําแหนง 

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 คาใชสอย 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500

         16.5.6 ตําแหนง 

ผูปฏิบัติงานวิจัย บริการวิชาการ

 

 คาใชสอย 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500

702,000

สภาฯ
หมวดรายจาย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
งบประมาณ

ไตรมาส 1

7 7.2.1

7.2.2

กิจกรรม
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

5.1 จางเหมาบริการรายบุคคลสามารถปฏิบัติ

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ.จารุวรรณ

มะลิวัลย

1

ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบสกอ.
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กลยุทธ มาตรการ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

4 4.1.1 3.1 24 คาตอบแทน 500,000 ดร.สมจิตต

4.1.3 คาใชสอย 500,000 ประกายพลอย

4.1.4 คาวัสดุ 434,500

 รวม 1,434,500 358,625   358,625   358,625  358,625  

4 4.1.1 3.1 24 คาตอบแทน 374,000 คณบดี

4.1.3 คาใชสอย 374,000 อ.จารุวรรณ

4.1.4 คาวัสดุ 255,000 ประกายพลอย

 รวม 1,003,000

4 4.1.1 3.1 24 คาตอบแทน 80,000

4.1.3 คาใชสอย 150,000

4.1.4 คาวัสดุ 150,000

 รวม 380,000

17.4 คาธรรมเนียมจาก

การรับสมัครบุคลากร

ของคณะ
 5,000

2,822,500

 17. โครงการหารายได

กิจกรรม
ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ หมวด

รายจาย
งบประมาณสกอ.

สภาฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

รวมงบประมาณทั้งหมด

17.1 โครงการอบรม

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวย

พยาบาล รุนที่ 1

17.2 โครงการอบรม

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวย

พยาบาล รุนที่ 2

17.3 โครงการสัมนา

วิชาการศาสตรและศิลป

การดูแลผูสูงอายุ ในยุค

กาวสูประชาคมอาเซียน



การวิเคราะหความสอดคลองของ แผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 
กับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุดเนนของกลุมสถาบัน แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 
เปาหมายของกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป 
ฉบับท่ี ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

กรอบนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

(ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)  

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

ยกระดับอุดมศึกษาไทยผลิต
และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคณุภาพ
สูตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด 

กลยุทธท่ี ๑ สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึก
ท่ีดี และมีความพรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรู
จากประสบการณจริง 

กลยุทธท่ี ๑ สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง 
มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมี
ความพรอมเพรียงเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดย
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผู เ รี ยนเปนสํ าคัญ และจัดใหมี ทักษะการเรียนรู จาก
ประสบการณจริง 

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสรางความรูและนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาอาจารย
ใหเปนมืออาชีพ และพัฒนา
ผูเช่ียวชาญมืออาชีพใหเปน
อาจารย 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของ
สังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการ
ในระดับสากล 

กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม 
โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือยกระดับ
สูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
อาเซียน สนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานท้ัง
ในและตางประเทศ  
 

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจยัเพ่ือสรางองค
ความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมสีวนรวมกับ
เครือขายสุขภาพและชุมชนทองถ่ิน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือสงเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือ
นําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชนลุมนํ้าโขงและอาเซยีน     

กลยุทธท่ี ๔  ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
และอาเซยีน                

กลยุทธท่ี ๔ ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยเีพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
อาเซียน 
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เปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป 

ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

กรอบนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

(ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)  

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

กลยุทธท่ี ๕  สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ัง
เรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภมูิภาคลุมนํ้าโขง และ
อาเซียน               

กลยุทธท่ี ๕ สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคลุมนํ้าโขง และอาเซียน 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพ่ือการ
ทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุน
ความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรยีนรู เพ่ือการ
ทํางานไดเตม็ศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะ
ของบุคลากรและผูบริหารทุกระดบั สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของบุคลากร 
และการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ทองถ่ินไทยโดยใชกลไกของธรร
มาภิบาลการเงิน การกํากับ
มาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม 
 
 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลใช
ขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจดัการท่ีมีธรรมาภิบาลใชขอมลู
เปนฐานการตดัสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT analysis) ประกอบดวย การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของคณะพยาบาลศาสตร 
ท่ีมีผลตอการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาประสงค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และนโยบายการบริหารงานท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. มีกระบวนการในการมีสวนรวมในการวางแผน และกําหนดเปาในการทํางานรวมกันของบุคลากรภายในคณะ 
4. บุคลากรทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนสามารภใหการดูแล และมีความใกลชิดกับนักศึกษา และใหคําปรึกษาใหแกนักศึกษาได 
5. คณะมีนโยบายในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของคณะ 
6. คณะมีโครงสรางการบริหารท่ีมอบหมายงานในดานตางๆภายในคณะไดอยางชัดเจน 
7. บุคลากรในคณะมีความมุงม่ัน ตั้งใจ ท่ีจะทํางาน 
8. คณาจารย และบุคลากร มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน สามารถทํางานภายในคณะไดอยางตอเนื่อง 
9. ท่ีตั้งขององคกรมีความเหมาะสมในการดําเนินงาน ท้ังในดานบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย 
10. การท่ีเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตสังกัดหนวยงานภาครัฐทําใหไดงบประมาณ และความเชื่อถือจากชุมชน 
11. นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของคณะ 
12. เปนองคกรขนาดเล็กท่ีสามารถติดตอประสานงานไดอยางท่ัวถึง  
13. เปนสาขาท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของประเทศ ซ่ึงทําใหไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน 
14. การเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนทําใหเกิดความตองการมาเรียนสาขาวิชานี้ของผูเรียน 
15. มีเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของคณะ 
16. เปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ทําใหผูเรียนมีความม่ันใจ 
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จุดออน 
1. เปนองคกรใหมซ่ึงยังขาดการสรางเครือขายและการขยายความรวมมือในการดําเนินงานดานตางๆ 
2. เปนองคกรใหมท่ีขาดการประชาสัมพันธ จึงทําใหไมเปนท่ีรูจักจากองคกรภายนอกมากนัก 
3. ขาดการสื่อสารภายในองคกร ทําใหบุคลากรไมรับทราบสถานะการดําเนินงานของคณะ 
4. บุคลากรยังขาดความเขาใจ และประสบการณในการทํางาน 
5. บุคลากรยังไมเพียงพอตอการดําเนินงานในคณะ 
6. การลาออกและเคลื่อนยายของบุคลากร ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความไมตอเนื่อง 
7. มีคาบํารุงการศึกษาท่ีสูงกวาสถาบันการศึกษาอ่ืน สงผลใหมีผูสนใจมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลดลง 
8. ไมมีอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนเปนของตนเอง และอาคารสถานท่ียังไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
9. บุคลากรบางสวนยังไมใหความรวมมือในการดําเนินงานและทํากิจกรรมของคณะ 
10. ขาดเงินสํารองในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของคณะ 
11. ขาดอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
12. ทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษายังไมเพียงพอตอการพัฒนาสูอาเซียนได 
13. ขาดความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ 
14. ขาดการบูรณาการงานประกันคุณภาพเขาสูงานประจํา 
15. เอกสารจัดการเรียนการสอนไมเอ้ือตอเวลาการจัดการเรียนท่ีจัด 
 
โอกาส 
1. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกของคณะใหความรวมมือในการดําเนินงานของคณะ 
2. สมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหการสนับสนุนในการนําเสนอผลงาน 
3. เปนสาขาวิชาชีพท่ีตองการของตลาด 
4. รัฐบาลใหมมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณดานสุขภาพโดยเนนสุขภาพของสตรีเพ่ิมข้ึน 
5. ท่ีตั้งขององคกรอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรสามารถออกพ้ืนท่ีในการบริการดานสุขภาพไดหลายรูปแบบ 
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อุปสรรค 
1. คณะพยาบาลในสถาบันอ่ืนเปนคูแขงในดานการสรางแรงจูงใจในการทํางานของอาจารยมากกวา 
2. คณะพยาบาลในสถาบันอ่ืนเปนคูแขงในดานแหลงฝกงานทําใหแหลงการฝกงานของนักศึกษาท่ีไมเพียงพอ 
3. คณะพยาบาลในสถาบันอ่ืนเปนคูแขงในดานคาบํารุงรักษาการศึกษาซ่ึงถูกกวาทําใหเปนแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอของนักศึกษา 
4. สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยหางไกลจากเขตเมือง ทําใหเดินทางมาเพ่ือรับบริการไมสะดวกแกผูรับบริการ 
5. บรรยากาศและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยไมเอ้ือตอการศึกษานอกเวลาของนักศึกษา 
6. ขอบังคับของสภาการพยาบาลท่ีเขมงวด สงผลใหการสรรหาบุคลากรทางการพยาบาลไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
7. สภาพเศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอการสนับสนุนงบประมาณของคณะ 
8. งบประมาณของมหาวิทยาลัยไมเอ้ือตอการดําเนินงานของคณะ 
9. ความเขาใจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงของผูปกครองสงผลใหไมมีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัย 
10. วิชาบังคับท่ีคณะวิชาอ่ืนมีเนื้อหาท่ีมากและไมเพียงพอตอความเขาใจของนักศึกษาซ่ึงอาจจะสงผลตอการตกออกของนักศึกษาในคณะ 
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