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แบบฟอรมเสนอกิจกรรม 
ภายใตโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. ช่ือโครงการ : การสนับสนุนการบริหารองคกร
กิจกรรม :  แผน งบประมาณ และความเสี่ยง
กิจกรรมยอย  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดําเนินการดานแผนกลยุทธ สู
แผนการเงิน และแผนงานยอยอ่ืน

๒. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมเดิม          กิจกรรมใหม 

3. ความสอดคลองกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะ
 

3.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการ
ทํางานอยางมีความสุข 

กลยุทธท่ี ๕.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ มี
ความโปรงใส ตรวจสอบได 

มาตรการท่ี 1 การจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินเพ่ือเพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน 

3.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการ

ทํางานอยางมีความสุข  

กลยุทธท่ี ๕.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ มี
ความโปรงใส ตรวจสอบได

มาตรการท่ี 1 การจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินเพ่ือเพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงิน 

ตัวอยางแบบเสนอกิจกรรมภายใตโครงการ

ประจําปงบ 2560
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4. ความสอดคลองกับการเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา/สภาการพยาบาล 

 4.๑ เกณฑการประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ  
 4.2 เกณฑสภาการพยาบาล 
  ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารงานองคกร 
5.  ผูรับผิดชอบโครงการ :     1. นางสาวสุวภัทร  นักรูกําพลพัฒน  
    2. นางสาวนฤมล  ธรรมวิรุฬห 
  
6. หลักการและเหตุผล  

คณะพยาบาลศาสตร มีเปาหมายในการสรางบัณฑิตพยาบาล เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศ  และคณะไดมีการดําเนินการ เพ่ือการพัฒนางานอยางตอเนื่อง จากการบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ ซ่ึงคณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน  ตลอดจนมี
การบริหารท้ังดานการเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงเปนไปตามเกณฑของ สกอ. (2557) ท่ีไดใหคณะมีการพัฒนาแผน
กลยุทธ และดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการภายในคณะ และเปน
แนวโนวใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในปการศึกษา 2558 ท่ีผาน
มาพบวา ตัวบงชี้ท่ี 5.1 นั้น คณะฯยังขาดการดําเนินการดานการพัฒนาแผนกลยุทธสูแผนตางๆไมครอบคลุม 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีสวนรวม งานนโยบายและแผนจึงไดกําหนดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยทุกคนมีสวนรวม ในดานการดําเนินการดานแผนกลยุทธ สูแผนการ
เงิน และแผนงานยอยอ่ืน อันกอใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป  

7. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานแผนกล

ยุทธ   
2. เพ่ือใหบุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องแผนฯ   
3. เพ่ือใหบุคลากรไดปฎิบัติการเก่ียวกับแผนงานตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย   

 

8.  กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมกิจกรรม  :  จํานวน 40 คน ประกอบดวย 
1. อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร จํานวน    40    คน 

 
9. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน     
 เชิงปริมาณ :  กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 80  
 เชิงคุณภาพ :  กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย มากกวา 3.51 (จากคะแนน
เต็ม 5) 
   เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในคณะ เรื่อง แผนฯ  อยางนอย 2 ครั้ง  
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   มีแผนงานตามพันธกิจหลังเขารวมกิจกรรมอยางนอย 5 แผนงาน  
 เชิงเวลา :  กิจกรรมไดดําเนินการตามเวลา  
 
10. ระยะเวลาการดําเนินงาน:  วันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2559  

11. สถานท่ีในการดําเนินงาน:  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการดําเนินกิจกรรม :  
1. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานแผนกลยุทธ   
2. บุคลากรไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องแผนฯ   
3. บุคลากรไดปฎิบัติการเก่ียวกับแผนงานตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย   

 
13. งบประมาณในการดําเนนิการ : 

 เบิกจายจากเงินรายไดคณะ  รหัสโครงการยอย 01000003 รหัสกิจกรรม 010000030168
ช่ือโครงการ การสนับสนุนการบริหารองคกร  ช่ือกิจกรรม แผน งบประมาณและความเสี่ยง  กิจกรรม
ยอย : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดําเนินการดานแผนกลยุทธ สูแผนการเงิน 
และแผนงานยอยอ่ืน 
 

ประมาณการรายจาย 
 

หมวดคาตอบแทน   
 - คาตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 วัน)   =16,800บาท 
 - คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200 บาท x 2 วัน x 1 คน)  =    400 บาท 
                                                รวมเปนเงิน                             17,200 บาท 
หมวดคาใชสอย 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 บาทx 30 คน x 4 ม้ือ)         = 3,600 บาท 
          - คาอาหารกลางวัน ( 50 บาทx 30 คน x 2 ม้ือ)                     = 3,000 บาท 
 - คาท่ีพัก (1000 บาท x 2 คืน)      = 2,000 บาท 
 - คาโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ไป-กลับ (กทม.-อุบล-กทม.) = 5,000 บาท 
 - คารถรับจาง ไป-กลับ (ท่ีพัก-สนามบิน)    =    500 บาท 
 - คาเลี้ยงรับรอง        = 3,000  บาท 
                                                รวมเปนเงิน                            17,100  บาท 
คาวัสดุ    
          - เอกสารประกอบการอบรม     = 3,000 บาท 
                                                 รวมเปนเงิน                             3,000 บาท 

          
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 37,300 บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจายท้ังโครงการ  
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14.  การประเมินผลโครงการ (ระบุเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน) 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 
2. แบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………………… ผูเสนอกิจกรรม 
       (นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬห) 

                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
                              

ลงชื่อ………………………………………… ผูเห็นชอบกิจกรรม 
              (นางสาวสุวภัทร  นักรูกําพลพัฒน) 
                          รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 

 
 

                                                               ลงชื่อ………………………………………… ผูอนุมัติกิจกรรม 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สงวน  ธาน)ี 
                               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
                       วันท่ี.......................................................... 
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-ราง- กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการดําเนินการดานแผนกลยุทธ สูแผนการเงิน และแผนงานยอยอ่ืน 

โดย พลเรือตรีหญิงสุภัทรา  เอ้ือวงศ 
วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2559 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
11 พฤศจิกายน 2559 

08.30- 09.00 น.  
09.00- 12.00 น.  
12.00-13.00 น. 
13.00-17.00 น.  

 
ลงทะเบียน 
บรรยายเรื่องแผนกลยุทธสูการปฏิบัติงาน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร 
รับประทานอาหารกลางวัน 
แบงกลุมทําแผนตามพันธกิจ  

 

11 พฤศจิกายน 2559 
08.30- 09.00 น.  
09.00- 12.00 น.  
12.00-13.00 น. 
13.00-15.00 น.  
16.00-17.00 น. 
17.00 น.  

 
ลงทะเบียน 
นําเสนอแผนงานตามพันธกิจ วิทยากรใหขอเสนอแนะ 
รับประทานอาหารกลางวัน  
นําเสนอแผนงานตามพันธกิจ วิทยากรใหขอเสนอแนะ (ตอ) 
ซักถามประเด็นท่ีสงสัย 
ประธานกลาวปดงาน  

 

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** มีบริการอาหารวาง และเครื่องดื่ม ในชวงเวลา 10.30 น. และ 15.00 น.  

 


