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สวนที่ 1 บทนํา
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยูในขณะที่สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับประเทศในแถบ
เอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201คน ประเทศอินเดียมีจํานวน51 คนและประเทศจีนมีจํานวน164คนตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทาง
การแพทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขา
วิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปน
บุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานี
อนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพื่อใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพื้นที่ในเขตอีสานใต
จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัด
อุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับการเรียน
การสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกลเคียงจึง
จําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพื่อเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเพื่อสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพื่อลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนาน
ขึ้นไดอีก
คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุม
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หนา 1

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 37 แหง ที่มีความพรอมใน
การรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพื่อเปนพยาบาลของชุมชน โดยในที่ประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยาง
เปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเปนองคกรหุนสวน ในพื้นที่
การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตร

การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ความเปนมา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ไดกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งในหมวด 3 มาตรา 9 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา “กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการ
ของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และจะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กําหนด” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเปนสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงาน
ของคณะพยาบาลศาสตรสอดคลองกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทางคณะพยาบาลศาสตรจึงไดจัดใหมีการประชุมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) คณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและแผน ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแผน
ยุทธศาสตรฉบับนี้เปนเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางในการนําไปวางแผนเพื่อพัฒนาเพื่อใหทุกหนวยงานบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดตอไป และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ
พยาบาลศาสตร ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้จัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภายใตกรอบแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ของคณะพยาบาลศาสตร โดย
ไดรับความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ในการรวมกันวิเคราะหสถานการณขององคกร เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามลําดับขั้นตอนตอไป
แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

หนา 2

ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปงบประมาณ 2561
1. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหปจจัยตางๆทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร เพื่อกําหนดจุดแข็งและจุดออน โอกาสและ
อุปสรรค ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการวางแผนกลยุทธและเพื่อนํามาวางแผนปฏิบัติการประจําป
2. ทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงค และกลยุทธทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะและรวมกันกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
3. แปลงกลยุทธ มาตรการ และตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเปนแผนงานและโครงการ เพื่อนํากลยุทธที่ไดกําหนดไวแลวไปสูการปฏิบัติซึ่งสรุปเปนแผนภาพ (Flow
chart) การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได ดังนี้
คณะทํางาน
-คณบดี
- รองคณบดี/ผูชวยคณบดี
หัวหนากลุมวิชาฯ
- คณะกรรมการประจําคณะ
- อาจารย
- บุคลากร

การวิเคราะห

แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ

SWOT Analysis
จุดแข็ง &จุดออน

สภาพแวดลอม
ภายนอก
องคกร

การวางแผนยุทธศาสตร

สภาพแวดลอม
ภายใน
องคกร

-วิสัยทัศน
- กลยุทธ
- เปาประสงค
- มาตรการ

KPI แผน

โอกาส &อุปสรรค

กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
- IQA ระดับคณะ
- EQA
- EdPEx
- กพร.
- สภาการพยาบาล
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จัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร
(Strategy Map)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน (Vision)
คณะพยาบาลศาสตรที่เปนเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลที่นําไปประยุกตใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
5. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางบัณฑิตพยาบาลที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีจิตสํานึกตอทองถิ่น
และมีทักษะในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง
2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
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3. บริการวิชาการที่เขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพื่อนําไปประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและ
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปนเลิศทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคม

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 1

จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
เปาประสงค
บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะ
ผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเครือขายศิษยเกา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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กลยุทธที่ 5 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ยุทธศาสตรที่ 2

พั ฒนางานวิ จั ยแบบมุ งเป า เพื่ อสร า งองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมทางการพยาบาล ที่ มุ งเน น การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสั งคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน
เปาประสงค
ไดองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชย
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริหารทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 สรางระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยสาขาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธที่ 4 การเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ในภูมิภาคลุม
น้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3

ส ง เสริ ม สนั บสนุ น การบู ร ณาการงานบริก ารวิ ช าการอย า งมี สว นร ว ม เพื่ อ เสริ มสร า งความเข ม แข็ ง และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชนและสั ง คม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาประสงค
ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ
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ประเทศ

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ

กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย
การเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 3 ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ

ยุทธศาสตรที่ 4

อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง และอาเซียน
เปาประสงค
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญาการดูแล
สุขภาพ ศิลปะและเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สรางความเชื่อมโยงระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่น
และประเทศชาติ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพ ทองถิ่น และภูมิภาค
ลุมน้ําโขง และอาเซียนกลยุทธที่
กลยุทธที่ 3 สรางองคความรูภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพทองถิ่น และภูมิภาคลุมน้ําโขง และเผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ
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หนา 7

ยุทธศาสตรที่ 5

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข
เปาประสงค
เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและ
การทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชมในภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 2 นําระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดานตางๆ มาประยุกตใช
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินของคณะ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินและทรัพยากรของคณะเพื่อสรางรายไดใหเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน
งบประมาณ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศนของคณะ ฯ สูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และเอื้อตอการเรียนรูและการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขและสวัสดิภาพ
กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้งภายในคณะ และสูสาธารณชนเพื่อเผยแพรผลงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 6

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เปาประสงค
คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร
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หนา 8

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและเปนกําลังในการขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อยางเปนระบบและตอเนื่อง
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
กลยุทธที่ 4 สรางเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองคกร

ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เปาประสงค
คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ ความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ
การเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน
กลยุทธ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
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หนา 9

โครงสรางองคกร และการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร
โครงสรางการแบงสวนงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

กลุมงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล

(ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบงสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555)
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หนา 10

โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร
คณบดี

สํานักงานเลขานุการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานคลังและพัสดุ
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
งานบริการการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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กลุมวิชาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หัวหนากลุมงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล
งานบริหารจัดการ
งานอบรมทางการพยาบาล

หนา 11

สายการบังคับบัญชา
อธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

ที่ปรึกษาคณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร
นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน
สํานักงานเลขานุการ

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานคลังและพัสดุ
ความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน
งานสารสนเทศ

รองคณบดีฝายวิชาการ
นางสาวเกษร สายธนู
ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันฯ
นางสาวณิชา วองไว
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
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รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ
นางสาวสุนนั ทา ครองยุทธ

หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร
นางสาวไพลิน พิณทอง
กลุมวิชาพยาบาลศาสตร
งานบริการการศึกษา

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
นางสาวสุดารักษ ประสาร
งานวิเทศสัมพันธ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานอบรมและบริการทางการพยาบาล

งานพัฒนานักศึกษา

หนา 12

ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคาเปาหมาย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวบงชี้

1. จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ
แ ล ะ เ ป น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ํา
โขงและอาเซียน

บั ณ ฑิ ต มี ค วามเป น เลิ ศ ทาง
วิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะ
วิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรม
ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ทั น ต อ
เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีภาวะผูนําและมีมนุษยสัมพันธ
ดี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาตางประเทศ

กลยุทธที่ 1
พัฒ นาหลั ก สู ตรให ทั น สมั ย ตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
สังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 2
ส ง เสริ ม การบู ร ณาการเรี ย นการสอนกั บ
งานวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3
พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน /หน วยงาน/องค กร ทั้งภาครั ฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง
เครือขายศิษยเกา
กลยุทธที่ 4
พัฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิภ าพแก
นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธที่ 5
พั ฒ นากิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ง เสริ ม
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ใน
ครั้งแรก
2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้ง
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รอยละ

คา
เปาหมาย
80

รอยละ

0.75

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเปน
ผูประกอบการ ภายใน 1 ป

รอยละ

95

4. รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง
สาขา

รอยละ

100

5. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม) และ
การเปนที่พึ่งของสังคมดานภาวะผูน ํา การทํางาน
เปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความ
ใฝรู การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต(

รอยละ

80

6. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป

ผลงาน

3

7. ระดับความพึงพอใจของเครือขายศิษยเกาใน
ดานการใหขอมูลและความรูทเี่ ปนประโยชนใน

ระดับ

3.51
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หนวย

หนา 13

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

หนวย

คา
เปาหมาย

8. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพ
ของการจัดบริการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
นักศึกษา ในระดับมากขึ้นไป (คาเฉลี่ยมากกวา
3.51 )

ระดับ

3.51

9. รอยละความครอบคลุมของคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค สอดคลองกับอัต
ลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

รอยละ

100

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใช
พื้นที่ในการจัดทํากิจกรรมและแสดงออกอยาง
สรางสรรค

ระดับ

3.51

1. จํานวนเงินทุนวิจัยที่อาจารยไดรับจัดสรรเฉลีย่
ตอคน

บาทคน/

50,000

2. ผลงานสรางสรรคไดรับการจดลิขสิทธิ์/
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ชิ้นงาน

1

3. รอยละของอาจารยบุคลาการที่ไดรับการ/
พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย

รอยละ

80

4. รอยละขององคความรูทสี่ ามารถนําไปใช

รอยละ

5

กลยุทธ

ตัวบงชี้
การประกอบอาชีพ

2. พั ฒ นางานวิ จั ย แบบมุ ง เป า เพื่ อ
สร า งองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรม
ทางการพยาบาล ที่ มุ ง เน น การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
แ ล ะ สั ง ค ม ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และอาเซียนอยางยั่งยืน

ได อ งค ค วามรู และนวั ต กรรม
ทา ง ก า ร พ ย า บ า ล ที่ เ ป น ที่
ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
แ ล ะ นํ า อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ
นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุม
น้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน
ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและ
การบริ ห ารทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาให มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2
สรางระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ
สรางนักวิจัยรุนใหม
กลยุทธที่ 3
ส ง เสริ ม ความเชี่ ย วชาญด า นการทํ า วิ จั ย

หนา 14

ยุทธศาสตร

เปาประสงค
และเชิงพาณิชย

3. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการ
งานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่ม
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนและสั ง คม ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงและอาเซี ย นบน
พื้ น ฐ า น ต า ม แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ประชาชน ชุ ม ชน และสั ง คม
ได รั บ การบริ ก ารวิ ช าการที่
นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง พื้ น ที่ ตาม
แนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และสอดคล อ งกั บ
นโยบายของประเทศ

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

กลยุทธ

หนวย

คา
เปาหมาย

ชิ้นงานเรื่อง/

1

6. รอยละของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนสังคม/ และการเรียนการ
สอน

รอยละ

10

ตัวบงชี้

สาขาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
กลยุทธที่ 4
การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย งานสร า งสรรค
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง

อางอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

7. รอยละของผลงานวิจัยงานสรางสรรคทไี่ ดรับ/
การตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบัน (สกอ.2.3)

รอยละ

25

กลยุทธที่ 1
พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารงาน
บริ ก า รวิ ช า การอ ย า งมี ส ว นร วมให มี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ
กลยุทธที่ 2
สร า งเครื อ ข า ยการบริ ก ารวิ ช าการกั บ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในดา นการดู แลสุข ภาพในทุก ช วงวัย โดย
เน น สั ง คมสู ง วั ย การเสริ ม สร า งความ
เข ม แข็ ง และเพิ่ ม ศั กยภาพของชุ ม ชนและ
สังคม
กลยุทธที่ 3
ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอก

โครงการ

8

โครงการ

4

3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/
สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย

โครงการ

2

4. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/
สังคมเพื่อตอบสนองสังคมทุกชวงวัย

โครงการ

6

5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการ
อยางมีสวนรวมที่นําความรู และประสบการณมา

รอยละ

80

5. จํานวนนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

หนา 15

ยุทธศาสตร

4. อนุ รั ก ษ สื บ สาน ภู มิ ป ญ ญา
ท อ งถิ่ น ศิ ลป ะแ ละ วั ฒ นธ รร ม
เพื่อใหเกิ ดจิต สํานึก รักท องถิ่ นและ
ประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดาน
การดู แ ลสุ ข ภาพ ในภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า
โขง และอาเซียน

เปาประสงค

นัก ศึ กษา บุ ค ลากร และชุ ม ชน
รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เพื่อสรางสรรคผลงานที่สะทอน
คุ ณ ค า ภู มิ ป ญ ญ า ก า ร ดู แ ล
สุ ข ภ า พ ศิ ล ป ะ แ ล ะ เ รี ย น รู
วัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ
ใ น ภู มิ ภ า ค ลุ ม น้ํ า โ ข ง แ ล ะ
อาเซียน

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

กลยุทธ

หนวย

คา
เปาหมาย

6. รอยละของผูร ับบริการที่นําความรูไปใช
ประโยชน

รอยละ

95

ตัวบงชี้

เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และเพิ่ ม
ศักยภาพของชุมชนและสังคมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลยุทธที่ 4
สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ

ใชพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

7. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
องคกรตอประโยชนของบริการ/หนวยงาน
วิชาการ

รอยละ

90

กลยุทธที่ 1
สรางความเชื่อมโยงระหวางงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจตาง ๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
จิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธที่ 2
สงเสริ มใหนั กศึ กษา บุ คลากร และชุ มชน
รวมสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิ
ปญญา ศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพ ทองถิ่น
และภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
กลยุทธที่ 3
สร า งองค ค วามรู ภู มิ ป ญ ญาในการดู แ ล
สุขภาพทองถิ่น และภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
เผยแพรองคความรูผานสื่อตางๆ

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/
/การเรียนการสอน/บริการวิชาการ กิจกรรม
นักศึกษา

รอยละ

20

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนในการทํานุ

รอยละ

80

3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการเห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

รอยละ

80

4. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เขา
รวมกิจกรรมตามเปาหมายโครงการ

รอยละ

82

5. จํานวนโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับ/
หนวยงานภายนอก

จํานวน

6

หนา 16

ยุทธศาสตร

5. บริ ห ารจั ด การภายใต ห ลั ก ธรร
มาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับ
พลวั ต รการเปลี่ ย นแปลงยกระดั บ
คุ ณ ภาพ ให เ ป น มาตรฐานสากล
และสร า งสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ
การเรี ย นรู และทํ า งานอย า งมี
ความสุข

เปาประสงค

เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล บริหาร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูและการทํางานอยางมี
ความสุข และไดรับความชื่นชม
ในภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

กลยุทธ

กลยุทธที่ 1
บริ ห ารจั ด การภายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
สรางวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 2
นํ า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยดานตางๆ มาประยุกตใช
กลยุทธที่ 3
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินของคณะ
กลยุทธที่ 4
ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น และ
ทรั พ ยากรของคณะเพื่ อ สร า งรายได ใ ห
เพิ่ ม ขึ้ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองดานงบประมาณ
กลยุทธที่ 5
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาให ไ ด ม าตรฐานสากล โดยใช
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู

ตัวบงชี้

หนวย

คา
เปาหมาย
3

6. ผลงานกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร

จํานวนผลงาน

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ระดับ

สูงมาก

2. หนวยงานในคณะ นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช
การดําเนินการ

รอยละ

80

3. จํานวนการรายงานผลการวิเคราะหทาง
การเงิน

ครั้ง/
ปงบประมาณ

1

4. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑ
และวิธีปฏิบตั ิการจัดการของเสียอันตรายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ระดับ
(อยูในระดับ 14)

3

ระดับ

4.00

รอยละของคา
ไฟฟา

5.00

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากร ที่/
มีตอการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดลอมในคณะ
6. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะ (คาไฟฟาลดลงจาก เดือน
ตุลาคม 2560)

หนา 17

ยุทธศาสตร

6. บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ใหสอดรับกับ บริบทที่ เปลี่ย นแปลง
ไป

เปาประสงค

คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากร
ที่ มี ส มรรถนะสู ง มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และมี สุ ข ภาวะที่ ดี
สามารถขั บ เคลื่ อ นคณะฯ ให
บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
อยางมีความสุขและความผูกพัน
ตอองคกร

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

ผลงานป/

คา
เปาหมาย
4

รอยละ

15

คน

4

3. รอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ

80

4. รอยละของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร

รอยละ

85

กลยุทธ

ตัวบงชี้

กลยุทธที่ 6
พั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้ น ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และภูมิทัศนของคณะ ฯ สู
การเป น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว และเอื้ อ ต อ
การเรียนรูและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสุขและสวัสดิภาพ
กลยุทธที่ 7
พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารเชิ ง รุ ก ทั้ ง ภายใน
คณะ และสูสาธารณชนเพื่อเผยแพรผลงาน
ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ภ า พ ลั ก ษ ณ ที่ ดี ข อ ง
มหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรมและ
เปนกําลังในการขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุ
วิสัยทัศน
กลยุทธที่ 2
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ใหสอดคลอง
กับภาระงานและบริบ ทที่เ ปลี่ ยนแปลงไป
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
กลยุทธที่ 3
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธที่ 4
สร า งเสริ ม ให บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพที่ ดี มี
ความสุข ผูกพันกับองคกร

7. จํานวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาที่
ไดรับการเผยแพรสูสังคมภายนอกเพื่อสราง
ภาพลักษณทดี่ ีใหมหาวิทยาลัย (รวมในยุทธที่ 1)

1. รอยละของบุคลากรที่มสี รรถนะสูง
(มากกวารอยละ 90)
2. จํานวนของบุคลากรที่ไดรับรางวัลหรือการยก
ยองเชิดชูเกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย

หนวย

หนา 18

ยุทธศาสตร
7. พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มั่ น คง ปลอดภั ย
เ พื่ อ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร เ ป น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

เปาประสงค

กลยุทธ

ค ณ ะ มี ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง
คณะฯ ความทั น สมั ย สามารถ ปลอดภัย
สนับสนุนการเรียนรู การบริการ
ทางการศึ ก ษา การบริ ห าร
จั ด การ และการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเขา
สูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

1. ระดับความพึงพอใจ ของผูใชบริการเครือขาย
ภายในคณะ

ระดับ

คา
เปาหมาย
3.51

2. ระดับความพึงพอใจ ของผูใชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆภายในคณะ

ระดับ

3.6

ตัวบงชี้

หนวย

หนา 19

ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร กับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1: จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนา 1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
ประเทศ และเปนที่ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและ 2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
อาเซียน
3. โครงการพัฒนาระบบบริการและใหคําปรึกษา
4. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
5. โครงการสโมสรนักศึกษา
6. โครงการวิเทศสัมพันธ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม 7. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย
ทางการพยาบาล ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมี 8. โครงการบริการวิชาการ (เงินงบประมาณแผนดิน)
สวนรวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาค
8.1 โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปที่ 3
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญา (สุขภาพดี 4.0)
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8.2 โครงการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
8.3 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนฯ (ลูกฮักลูกแพง) ป
ที่ 6
8.4 โครงการสงเสริมเด็กกอนวัยเรียน ปที่ 5
8.5 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวฯ ปที่ 2
8.6 โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ
8.7 การใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการ
ปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ
แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

งบประมาณ
3,748,800 บาท
1,634,100 บาท
352,500 บาท
252,600 บาท
409,400 บาท
797,600 บาท
1,177,600 บาท

100,000 บาท
73,500 บาท
150,000 บาท
85,000 บาท
65,000 บาท
130,000 บาท
77,000 บาท
หนา 20

กลยุทธ

โครงการ

มัธยมศึกษา
โครงการหารายได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : อนุรักษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิ 9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปญญาทองถิ่น ดานการดูแลสุขภาพ ปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรี
ของสถาบัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถ 10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล การศึกษา
และ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข
11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 : พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย ให มีป ระสิท ธิภ าพ มี 13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
สมรรถนะ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร
14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
15. โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร
16. โครงการเสริมสรางสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
บุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ
และการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เพื่อสนับสนุน การเรียนรูแบบอิเล็กทรอนิกส การบริการทางการศึกษา การบริหาร
จัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช ICT เพื่อ
พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิตอล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

งบประมาณ
2,326,300 บาท
373,500 บาท
93,600 บาท
32,316,062.93 บาท
1,049,900 บาท
128,800 บาท
345,800 บาท
132,000 บาท
501,100 บาท

46,320,162.93 บาท

หนา 21

ความสอดคลอง เชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตรที่ 1
จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
เปาประสงค : บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนํา
และมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
คาเปาหมาย

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

> บัณฑิตมีความเปน
เลิศทางวิชาการและ
เชี่ยวชาญในทักษะ
วิชาชีพ และมี
ความสามารถดาน
ภาษา
อังกฤษ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สอดคลองกับ
ความตองการของ
สังคม และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ

(1) พัฒนาหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558
ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
โดยเนนออกแบบหลักสูตรที่เปน
การศึกษาที่เนนผลลัพธการ
เรียนรู (Outcome Based
Education)
(2) พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนการเรียนรูผ าน
ประสบการณจริง การเรียนรู
แบบ Active Learning และ
รูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย
(3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศแกผเู รียน

1. รอยละบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่
สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตร
ที่มีวิชาชีพ) ในครั้ง
แรก

รอยละ

80

2. รอยละของจํานวน
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ

รอยละ

0.75

> ทันตอเทคโนโลยี
มีภาวะผูนาํ
มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีมนุษยสัมพันธดี

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

2561

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใน
หลักสูตร

1.1 การจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี
1.2 การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบตั ิ
1.3 สอบประเมิน
ความรูภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนในครั้งแรก
กอนสําเร็จการศึกษา
1.4 การพัฒนาตํารา
เอกสารประกอบการ
สอน และเอกสารคํา
สอน
1.5 การพัฒนาและ
สนับสนุนสื่อการ
เรียนรู

1. รองคณบดี
ฝายวิชาการ
2. นักวิชาการ
ศึกษา

หนา 22

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

คาเปาหมาย

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

(4) พัฒนาผูสอน ในดานการ
เรียนการสอน และภาษาอังกฤษ
(5) พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
(6) สงเสริมอัตลักษณและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
และสรางคานิยมตอตานการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบให
นักศึกษา
(7) สงเสริมทักษะที่จําเปนใน
การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
(8) พัฒนารายวิชา บทเรียน
การเรียนการสอน เพื่อสราง
คานิยมตอตานการทุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและสราง
วินัยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให
นักศึกษา
(9) พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลลัพธการเรียนรู
(Learning Outcome) ของ
ผูเรียน

3. รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือเปน
ผูประกอบการ ภายใน
1 ป
4. รอยละของผูสาํ เร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา
ตรงสาขา

รอยละ

95

รอยละ

100
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5. รอยละความพึง
พอใจของนายจางที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษา
(ดานคุณธรรม
จริยธรรม และการ
เปนที่พึ่งของสังคม
ดานภาวะผูนํา การ
ทํางานเปนทีม ความ
ใฝรู ดานการพัฒนา
ตนเอง ความใฝรู การ
ใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต)

รอยละ

2561

80

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1.6 การประเมิน
สมรรถนะโดยวิธี
OSCE
1.8 การปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2563
1.9 การพัฒนา
คุณภาพแผนการสอน
และการประเมินผล
ลัพธการเรียนรู
2. โครงการ
พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู

2.1 การเตรียมความ
พรอมหองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล
2.2 การพัฒนางาน
หองสมุด
2.3 การประชุมพัฒนา
งานบริหารหลักสูตร
2.4 การเตรียมความ
พรอมกอนการฝก
ปฏิบัติ
2.5 การพัฒนาความรู
สูการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ
2.6 การพัฒนาผูเรียน

หนา 23

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

> การเรียนรูและ
สรางสรรคนวัตกรรม

กลยุทธที่

กลยุทธที่ 2
สงเสริมการบูรณาการ
เรียนการสอนกับ
งานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3
พัฒนาเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน/หนวยงาน/
องคกร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้ง
เครือขายศิษยเกา

มาตรการ

(1) พัฒนาการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับงานวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(2) การกระตุนการสรางองค
ความรูและนวัตกรรม
(1) พัฒนาแนวทางการสราง
ความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน/หนวยงาน/องคกร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ โดยการ
แลกเปลีย่ นบุคลากรและ
นักศึกษา
(2) พัฒนาแนวทางการนําองค
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คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

6. รอยละของผูส ําเร็จ
การศึกษาที่สอบผาน
เกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษไม
นอยกวาระดับ B1
ของ CEFR LEVEL

รอยละ

-

7. จํานวนนวัตกรรม
ของนักศึกษาตอป

ผลงาน

3

2. โครงการ
พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู

8. ระดับความพึง
พอใจของเครือขาย
ศิษยเกาในดานการให
ขอมูลและความรูที่
เปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ

ระดับ

3.51

1. โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใน
หลักสูตร

1.7 การพัฒนาการ
เรียนการสอนรวมกับ
เครือขายภายนอก

3. โครงการให
คําปรึกษา
สวัสดิการและ

3.5 ชมรมศิษยเกา

2561

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ในศตวรรษที่ 21 :
การพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม
2.7 ฝกซอมการเขารับ
ปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา
2559
2.8 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต
2.7 การพัฒนาผูเ รียน
ในศตวรรษที่ 21 :
การพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม

หนา 24

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาเปาหมาย
2561

(1) จัดหาทุนการศึกษาเพื่อ
ชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน
อยางพอเพียง และมีระบบการ
กํากับติดตามทุนการศึกษา
(2) สงเสริมสุขภาวะ
(wellbeing) ของนักศึกษาดวย
ระบบดูแล ใหคําปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
(3) จัดระบบดูแลสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษาที่ทั่วถึง
และทันตอสถานการณ
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กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สวัสดิภาพ
นักศึกษา

ความรู และนวัตกรรมไปสูการ
สราง เครือขายทางวิชาการ
รวมกับศิษยเกา เพื่อผลักดัน
ชื่อเสียงและเครือขายความ
รวมมือที่มั่นคง
(3) สงเสริมเครือขายศิษยเกา
คณะพยาบาลศาสตร ในการจัด
กิจกรรมที่จะสรางเสริม
ความสัมพันธและความรักใน
สถาบัน

กลยุทธที่ 4
พัฒนาระบบสวัสดิการ
และสวัสดิภาพแก
นักศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการ

6. โครงการวิเทศ
สัมพันธ

9. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพของการ
จัดบริการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตนักศึกษา
ในระดับมากขึ้นไป
(คาเฉลี่ยมากกวา3.51
)

ระดับ

3.51

3. โครงการให
คําปรึกษา
สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ
นักศึกษา

6.1 รับนักศึกษา
แลกเปลีย่ น
6.3 การสงแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไป
แลกเปลีย่ นใน
ตางประเทศ
6.4 โครงการ
แลกเปลีย่ นดาน
วิชาการใน
ตางประเทศ
6.5 โครงการสงเสริม
และพัฒนาเครือขาย
ตางประเทศ
3.1 ทุนการศึกษา
3.2 ทุนการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร
3.3 อาจารยที่ปรึกษา
3.4 พัฒนาศักยภาพ
อาจารยที่ปรึกษา
3.6 สวัสดิการและ
สวัสดิภาพนักศึกษา

หนา 25

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค
> ทันตอเทคโนโลยี
มีภาวะผูนาํ
มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีมนุษยสัมพันธดี

คาเปาหมาย

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

กลยุทธที่ 5
พัฒนากิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

(1) สงเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ให
คลอบคลุม 6 ดาน ไดแก
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งทักษะในการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 (8C)
(2) จัดพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาได
ทํากิจกรรมและแสดงออกอยาง
สรางสรรค

10. รอยละความ
ครอบคลุมของ
คุณลักษณะบัณฑิต
พยาบาลที่พึงประสงค
สอดคลองกับอัต
ลักษณ เอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย และ
ทักษะในศตวรรษที่
21
11. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาตอ
การใชพื้นที่ในการ
จัดทํากิจกรรมและ
แสดงออกอยาง
สรางสรรค

รอยละ

100

ระดับ

3.51

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

2561

โครงการ

กิจกรรม

4. โครงการ
พัฒนานักศึกษา

4.1 รวมจิตผูกใจ
สายใยรักดอกพะยอม
4.2 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
4.3 ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม
4.4 ปจฉิมนิเทศ
เตรียมความพรอม
นักศึกษากอนจบ

5. โครงการ
สโมสรนักศึกษา

5.1 คายพยาบาล
อาสารวมใจสงเสริม
สุขภาพชุมชน
5.2 กีฬาfreshy
5.3 กีฬา health
science
5.4 แสดงความยินดีพี่
บัณฑิต
5.5 อําลาพี่ป4 จบ
ศึกษา
5.6 แสดงความยินดี
วันมอบหมวกพยาบาล
5.7 พะยอมชอใหม
รวมใจสืบสาน
ประเพณีสักการะ
หลวงปูชา

ผูรับผิดชอบ

หนา 26

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาเปาหมาย
2561

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

5.8 ติวเพื่อนอง
5.9 ศึกษาดูงานสโมสร
นักศึกษา
5.10 พี่รักนอง
5.11 ไหวครู
5.12 ลอยกระทง
5.13 เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา และ
ประกันคุณภาพ
5.14 ตนกลานัก
กิจกรรม
6. โครงการวิเทศ
สัมพันธ
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6.2 English clinic
เพื่อพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ คณะ
พยาบาลศาสตร

หนา 27

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย
พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน
เปาประสงค : ไดองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชย
ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค
> ประชาชนและ
สังคมไดรับองค
ความรูและ
นวัตกรรมเฉพาะ
ดานที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ/
นานาชาติ

คา
กลยุทธที่
มาตรการ
ตัวชี้วัด
หนวยวัด เปาหมาย
โครงการ
2561
กลยุทธที่ 1
(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 1. จํานวนเงินทุนวิจัยที่
บาท/คน 50,000 7. โครงการพัฒนา
พัฒนาระบบกลไก งานวิจัยเพื่อกําหนดนโยบาย
อาจารยไดรับจัดสรรเฉลี่ย
และสงเสริมงานวิจัย
การบริหารงานวิจัย และแผนปฏิบัติงานดานการวิจยั ตอคน
คณะพยาบาลศาสตร
และการบริหาร
(และของ
กํากับและติดตามการ
ทรัพยสินทางปญญา ดําเนินงานดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย)
2.
ผลงานสร
า
งสรรค
ไ
ด
ร
บ
ั
ชิ
น
้
งาน
1
ใหมีประสิทธิภาพ
คณะ เพื่อตอบสนองความ
การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/
ตองการดานสุขภาพของ
อนุสิทธิบัตร
ประชาชน สังคม
(2) จัดทําฐานขอมูลงานวิจยั เพื่อ
การตัดสินใจของคณะ
(3) การสรางความรูใหนักวิจัย
และสงเสริมใหเกิดการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปน
ทุนวิจัย และงานสรางสรรค
(5) สรางแรงจูงใจใหนักวิจัยโดย
จัดสรรผลประโยชนที่เกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญาอยางเปน
ธรรม
(6) สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
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กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

7.2 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั ของ
อาจารยและบุคลากร
7.3 จัดสรรทุนวิจยั และ
นวัตกรรม
7.4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย
ปรับปรุงระบบการให
คําปรึกษาและสนับสนุน
ดานการวิจัย

1.รองคณบดี
ฝายวิจัยฯ
2.คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย

หนา 28

ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค

กลยุทธที่

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คา
เปาหมาย

3. รอยละของอาจารย/บุ
คลาการทีไ่ ดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานการวิจัย

รอยละ

80

7.1 พัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย

4. รอยละขององคความรู
ที่สามารถนําไปใชอางอิง
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

รอยละ

5

7.2 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั ของ
อาจารยและบุคลากร

5. จํานวนนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชน

ชิ้นงาน/
เรื่อง

1

ในการทําวิจัยแบบสหวิทยาการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ตอบโจทยความตองการของ
ชุมชน
กลยุทธที่ 2
สรางระบบพัฒนา
นักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
นักวิจัยและสราง
นักวิจัยรุนใหม

> นําองคความรูและ
นวัตกรรมไปใช
ประโยชนในมิติดาน
นโยบายของรัฐ
ชุมชนสังคม
การศึกษา และเชิง
พาณิชย

มาตรการ

กลยุทธที่ 3
สงเสริมความ
เชี่ยวชาญดานการ
ทําวิจัยสาขา
วิทยาศาสตร เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

(1) โครงการสรางนักวิจัยใหม/
นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษานักวิจัย
(2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถนักวิจัยสู
ระดับชาติและนานาชาติ
(3) โครงการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณกับ
ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดาน
การวิจัยสูร ะดับชาติและ
นานาชาติ
(1) สนับสนุนการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอกสถาบัน
(2) พัฒนาเครือขายนักวิจัยใน
ประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
(3) สงเสริมการพัฒนาดานการ
ทําวิจัยและนวัตกรรม ทางการ
พยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
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โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนา 29

ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค

กลยุทธที่

กลยุทธที่ 4
การเผยแพร
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล เพื่อ
นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

(4) สงเสริมการสรางโจทยวิจัย
รวมกันกับชุมชน และสังคม
เพื่อสรางงานวิจัยที่สนองความ
ตองการที่แทจริง
(5) นําองคความรูและนวัตกรรม
ทางการพยาบาลไปใชประโยชน
ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม
การเรียนการสอน และเชิง
พาณิชย

6. รอยละของผลงานวิจัย
ที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาพื้นที่ชุมชน/สังคม
และการเรียนการสอน

รอยละ

(1) ประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ ใหเกิดการนํา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการ
พยาบาลไปใชประโยชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคม ใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
(3) สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม ในฐานขอมูลที่ได

7. รอยละของผลงานวิจัย/
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตามเกณฑคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบัน (สกอ.2.3)

รอยละ
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คา
โครงการ
เปาหมาย
10
2. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู
7. โครงการพัฒนา
และสงเสริมงานวิจัย

25

6. โครงการพัฒนา
และสงเสริมงานวิจัย

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน
และ บริการวิชาการ
(กิจกรรม 2.7 การ
พัฒนาผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 : การพัฒนา
สมรรถนะดานการวิจัย
และนวัตกรรม)
7.2 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั ของ
อาจารยและบุคลากร
7.1 พัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย
7.2 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั ของ
อาจารยและบุคลากร
7.3 จัดสรรทุนวิจยั และ
นวัตกรรม
7.4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย
ปรับปรุงระบบการให
คําปรึกษาและสนับสนุน
ดานการวิจัย

หนา 30

ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ
มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
(4) จัดทําวารสารคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คา
เปาหมาย

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนา 31

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาประสงค : ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ
ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

ประชาชน ชุมชน และ
สังคม ไดรับการบริการ
วิชาการที่นําไปสูการ
เพิ่มศักยภาพในในการ
ดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่
ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลองกับ
นโยบายของประเทศ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานบริการ
วิชาการอยางมีสวน
รวมใหมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและ
ประเทศ

(1) จัดตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ เพื่อกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ดานการบริการวิชาการ
กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการของคณะ เพื่อ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ชุมชน และ
สังคม
(2) กําหนดพื้นที่เปาหมาย
สํารวจความตองการของ
หนวยงาน/ชุมชน

1. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการอยางมี
สวนรวมที่มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

โครงการ
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คาเปาหมาย
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โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

8. โครงการบริการ
วิชาการ

8.1 โรงเรียนสรางสุข
ผูสูงอายุ
8.2 โครงการศึกษาสุข
ภาวะชุมชนฯ (ลูกฮักลูก
แพง) ปที่ 6
8.3 โครงการสงเสริม
เด็กกอนวัยเรียน ปที่ 5
8.4 โครงการแกไข
ปญหาสุขภาพของ
ชุมชนโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
8.5 โครงการสงเสริม
สุขภาพจิตครอบครัวฯ

1. รองคณบดี
ฝายวิจัยฯ
2.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

หนา 32

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

กลยุทธที่ 2
สรางเครือขายการ
บริการวิชาการกับ
หนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในดานการดูแล
สุขภาพในทุกชวงวัย
โดยเนนสังคมสูงวัย
การเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชน
และสังคม

(1) ประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก
(2) จัดตั้งเครือขายความ
รวมมือ โดยมีชุมชน/
ทองถิ่น เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินการสงเสริม
คุณภาพชีวิตในทุกชวงวัย
โดยเนนดานสังคมสูงวัย
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคมอยางยั่งยืน
(3) สงเสริมสนับสนุนการ
จัดตั้งแหลงเรียนรู หรือองค
ความรูในการดูแลสุขภาพ
(4) สรางการมีสวนรวม

กลยุทธที่ 3
ใหบริการวิชาการตาม
แผนบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชน
และสังคมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(1) จัดโครงการบริการ
วิชาการ ใหครอบคลุม
ชุมชนเปาหมายดานการ
ดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย
โดยเนนสังคมสูงวัย เพื่อ
สรางความเขมแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนและ
สังคม
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ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาเปาหมาย
2561

2. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการอยางมี
สวนรวมภายใตความ
รวมมือกับองคกร
ภายนอก

โครงการ
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3. จํานวนกิจกรรม
หรือโครงการเกิดขึ้น
ในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย

โครงการ

2

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ปที่ 2
8.6 มหกรรมสรางเสริม
สุขภาพปที่ 3 (สุขภาพดี
4.0)
8.7 การใหความรูดาน
อนามัยเจริญพันธุและ
การปองกันการตั้งครรภ
ที่ไมพึงประสงค ใน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
8.8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูด ูแลผูสูงอายุ
ในเขตอําเภอวารินชํา
ราบ

8.1 โรงเรียนสรางสุข
ผูสูงอายุ
8.8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูด ูแลผูสูงอายุ
ในเขตอําเภอวารินชํา
ราบ

หนา 33

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาเปาหมาย

4. จํานวนกิจกรรม
หรือโครงการเกิดขึ้น
ในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสังคมทุก
ชวงวัย

โครงการ

2561
6

(2) สงเสริมการนําองความรู 5. รอยละของจํานวน
จากการบริการวิชาการไป โครงการบริการ
ใชประโยชน
วิชาการอยางมีสวน
รวมที่นําความรู และ
ประสบการณมาใช
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย

รอยละ

80

6. รอยละของ
ผูรับบริการที่นํา
ความรูไปใชประโยชน
7. รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรตอ
ประโยชนของบริการ
วิชาการ

รอยละ

95

รอยละ

90
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โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

8.2 โครงการศึกษาสุข
ภาวะชุมชนฯ (ลูกฮักลูก
แพง) ปที่ 6
8.3 โครงการสงเสริม
เด็กกอนวัยเรียน ปที่ 5
8.4 โครงการแกไข
ปญหาสุขภาพของ
ชุมชนโดยใช
กระบวนการมีสวนรวม
8.5 โครงการสงเสริม
สุขภาพจิตครอบครัวฯ
ปที่ 2
8.6 มหกรรมสรางเสริม
สุขภาพปที่ 3 (สุขภาพดี
4.0)
8.7 การใหความรูดาน
อนามัยเจริญพันธุและ
การปองกันการตั้งครรภ
ที่ไมพึงประสงค ใน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

หนา 34

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่
กลยุทธที่ 4
สงเสริมการจัดหา
รายไดจากการ
ดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

(1) สรางความเชี่ยวชาญเชิง 8. รอยละของรายไดที่
วิชาการ และเผยแพรให
เพิม่ ขึ้นจากการบริการ
สังคมภายนอกไดรับรู
วิชาการ
(2) ประสานความรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ เพื่อหา
ความตองการในการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการ
(3) จัดทําโครงการบริการ
วิชาการเพื่อหารายได
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หนวยวัด
รอยละ

คาเปาหมาย
2561
-

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด

หนา 35

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
เปาประสงค : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคาภูมิปญญาการดูแลสุขภาพ
ศิลปะและเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค
นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน รวมอนุรักษ สืบ
สาน ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สรางสรรคผลงานที่
สะทอนคุณคาภูมิปญ
 ญา
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ
และเรียนรูวัฒนธรรมดาน
การดูแลสุขภาพในภูมิภาค
ลุมน้ําโขง และอาเซียน

กลยุทธที่

มาตรการ

กลยุทธที่ 1
สรางความเชื่อมโยง
ระหวางงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจตาง ๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร เพื่อให
นักศึกษาเกิดจิตสํานึกรัก
ทองถิ่นและประเทศชาติ

(1) พัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานทํานุบํารุง
ศิลป วัฒนธรรมให
เชื่อมโยงกับภารกิจดาน
ตางๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย โดย
กําหนดทิศทางความ
เชื่อมโยงใหเห็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน
(2) สงเสริมใหนักศึกษา
แสดงออกถึงการ
สรางสรรคผลงานที่
สะทอนคุณคาภูมิปญ
 ญา
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ
(3) พัฒนาระบบประเมิน
แผนและผลสัมฤทธิ์แบบ
มีสวนรวม ในการสงเสริม
ใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึก
รักทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
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ตัวชี้วัด

หนวยวัด

คาเปาหมาย
2561

โครงการ

กิจกรรม

9. โครงการทํานุ
9.1 วันสถาปนาคณะ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม พยาบาลศาสตร
9.2 พิธีมอบหมวก
พยาบาล
9.3 วันพยาบาลสากล
(จิตอาสา )
9.4 วันพยาบาลแหงชาติ
(จิตอาสา)
9.5 โครงการเก็บ
รวบรวมพืชสมุนไพร
(ภูมิปญญาทองถิ่น)
9.6 โครงการทํานุบํารุง
และฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
การปฏิบัตติ อผูส ูงวัยฯ
9.7 โครงการสืบสานภูมิ
ปญญาและพัฒนา
เครือขายฯ ครั้งที่ 6
9.8 โครงการประเพณี
บุญเดือนเจ็ด บุญซําฮะ
ปที่ 6

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝายวิจัยฯ
2.คณะกรรมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หนา 36

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

กลยุทธที่ 2
สงเสริมใหนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน
รวมสรางสรรคผลงานที่
สะทอนคุณคาภูมิปญ
 ญา
ศิลปวัฒนธรรมของ
วิชาชีพ ทองถิ่น และ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
อาเซียน

(1) สงเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมให
นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน ไดรวมสืบสาน
และ ตระหนักถึงความ
สําคัญของภูมปิ ญญา
ศิลปะวัฒนธรรมของ
วิชาชีพ ทองถิ่น และ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
(2) สงเสริมใหนักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ตระหนักถึงวัฒนธรรม
วิชาชีพและสามารถ
แสดงผลงานสรางสรรคที่
สะทอนคุณคาภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น และเรียนรู
วัฒนธรรมของภูมภิ าคลุม
น้ําโขง และอาเซียน

1. รอยละของ
จํานวนโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงไปสูการ
ทําวิจัย/บริการ
วิชาการ/การเรียน
การสอน/ กิจกรรม
นักศึกษา
2. รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการตอ
ประโยชนในการ
ทํานุ
3. รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการเห็น
ความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. รอยละของ
นักศึกษา บุคลากร
และชุมชนที่เขารวม
กิจกรรมตาม
เปาหมายโครงการ
5. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภายนอก

รอยละ

คาเปาหมาย
2561
20

รอยละ

80

รอยละ

80

รอยละ

82

จํานวน

6
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โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หนา 37

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

คาเปาหมาย
โครงการ
กิจกรรม
2561
กลยุทธที่ 3
(1) จัดทําฐานขอมูล
6. ผลงานกิจกรรม จํานวนผลงาน
3
9. โครงการทํานุ
9.5 โครงการเก็บ
สรางองคความรูภ ูมิ
เกี่ยวกับภูมิปญ
 ญาในการ ดานศิลปวัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รวบรวมพืชสมุนไพร
ปญญาในการดูแล
ดูแลสุขภาพ ทองถิ่น
ที่มีการเผยแพร
(ภูมิปญญาทองถิ่น)
9.6 โครงการทํานุบํารุง
สุขภาพทองถิ่น และ
และภูมิภาคลุมน้ําโขง
และฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุมน้ําโขง และ เพื่อใหบริการแก
การปฏิบัตติ อผูส ูงวัยฯ
เผยแพรองคความรูผ าน นักศึกษา บุคลากร และ 7. จํานวนกิจกรรมที่
จํานวน
9.7 โครงการสืบสานภูมิ
ประชาชน
สื่อตางๆ
ใหนักศึกษาได
กิจกรรมที่ให
ปญญาและพัฒนา
(2) สรางความรวมมือ
แสดงผลงาน
นักศึกษาได
เครือขายฯ ครั้งที่ 6
ทางวิชาการกับภาครัฐ
แสดงผลงาน
9.8 โครงการประเพณี
และเอกชนเกี่ยวกับภูมิ
บุญเดือนเจ็ด บุญซําฮะ
ปญญาในการดูแล
ปที่ 6
สุขภาพ ทองถิ่น และ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
(3) สงเสริมการเผยแพร
องคความรูผานสื่อตางๆ
กลยุทธที่
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ และ
คณะกรรมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หนา 38

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข
เปาประสงค : เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการ
ทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชมในภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค
เปนองคกรที่มีการ
บริหารจัดการอยางมีธรร
มาภิบาล บริหาร
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูและการ
ทํางานอยางมีความสุข
และไดรับความชื่นชมใน
ภาพลักษณทดี่ ีของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธที่

มาตรการ

กลยุทธที่ 1
บริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาล สราง
วัฒนธรรมที่ไมทนตอ
การทุจริต

(1) กําหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาคณะเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
(2) มีระบบและกลไกการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
(Participation Management)
การบริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิ
บาลของผูที่มีสวนรวมใน การ
ดําเนินงานของคณะ ไดแก บุคลากร
นักศึกษา ศิษยเกา และภาคสวน
ภายนอกคณะ
(3) มีระบบกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตาม
หลักธรรมาภิบาล
(4) มีแผนปฏิบตั ิราชการระยะ 5 ป
และแผนปฏิบัตริ าชการประจําป วา
ดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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ตัวชี้วัด
1. เกณฑระดับ
คุณธรรมและความ
โปรงใสของการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

หนวยวัด
ระดับ

คา
เปาหมาย
โครงการ
2561
สูงมาก 11. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารองคกร
- แผนปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตฯ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

11.1 การจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการดานแผน
และงบประมาณ
11.2 การจัดทํา
รายงานประจําป
11.3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป
11.5 การดูแล
ทรัพยากรสํานักงาน
11.6 การจัดหาวัสดุ
สํานักงาน
11.7 กิจกรรมภาย
รวมองคกร

หนา 39

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่
กลยุทธที่ 2
นําระบบการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย
ดานตางๆ มา
ประยุกตใช

มาตรการ

(1). นําเทคโนโลยีดิจิตลั มาใชในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในดาน
ตางๆ ไดแก
(1.1) พัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
(1.2) พัฒนาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส
(2) นําเทคโนโลยีดิจติ ัล มาใชใน
การใหบริการแกผูรบั บริการ
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ ที่
สอดคลองกับการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพ
(4) นําระบบการบริหารความเสี่ยง
ฯมาดําเนินงาน
กลยุทธที่ 3
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหาร
บริหารจัดการงบประมาณให
งบประมาณ การเงินที่มี สอดคลองกับนโยบายของ
ประสิทธิภาพ มีความ
มหาวิทยาลัย
โปรงใส ตรวจสอบได
(2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศดาน
เพื่อสรางเสถียรภาพทาง งบประมาณ และการเงิน ใหมี
การเงินของคณะ
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
(3) มีระบบการตรวจสอบภายในที่
ไดมาตรฐาน
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ตัวชี้วัด

หนวยวัด

2. หนวยงานในคณะ
นําเทคโนโลยีดิจิทลั
มาใชการดําเนินการ

รอยละ

3. จํานวนการรายงาน
ครั้ง/
ผลการวิเคราะหทาง ปงบประม
การเงิน
าณ

คา
เปาหมาย
โครงการ
กิจกรรม
2561
80
12. โครงการ
12.1 การดูแล
จัดการสารสนเทศ อุปกรณ
และการตัดสินใจ คอมพิวเตอรให
พรอมใชงาน
12.2 การจัดซื้อสรร
หาทรัพยากรดาน
สารสนเทศ ภายใน
คณะพยาบาล
ศาสตร

1

11. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารองคกร

ผูรับผิดชอบ

11.5 การดูแล
ทรัพยากรสํานักงาน
11.6 การจัดหาวัสดุ
สํานักงาน
11.7 กิจกรรมภาย
รวมองคกร

หนา 40

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

กลยุทธที่ 4
สงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยสินและ
ทรัพยากรของคณะเพื่อ
สรางรายไดใหเพิ่มขึ้น
และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองดาน
งบประมาณ

(1) จัดระบบและกลไกในการจัดหา
รายได ใหมีประสิทธิภาพและสราง
รายไดเพิ่มมากขึ้น ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย
(2) วิเคราะหคาใชจายตอหนวย
คุณภาพ และจัดทําแผนกลยุทธดาน
การเงินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และบริบทของคณะ
เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินของ
คณะ
(3) จัดหารายไดจากการระดม
แหลงทุนภายนอกและจากศิษยเกา

4. รอยละการหา
รายไดจากการระดม
แหลงทุนภายนอกและ
จากศิษยเกา

รอยละ

กลยุทธที่ 5
พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานสากล โดยใช
เกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx) และ
พัฒนาองคกรสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู

(1) สรางการรับรูแ ละวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) สรางมาตรฐานการ
ทํางานใหแกบุคลากร และสราง
ระบบการประเมินเพื่อพัฒนางาน
และองคกรที่มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาองคกรสูการเรียนรู
(3) บูรณาระบบการประกันคุณภาพ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไปสูงานประจําอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ

5. ผลประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) ตั้งแต ๒๐๐
คะแนนขึ้นไป
5.1 จํานวนรอยละ
ผูผานการอบรม
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx)
5.2 ผลประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
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รอยละ
คะแนน

คา
เปาหมาย
2561
-

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

10. โครงการ
10.1 การประชุม
พัฒนาระบบและ คณะกรรมการ
กลไกการประกัน ประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก
คณะ
10.2 การตรวจ
ประเมินระดับ
หลักสูตร
10.3 การตรวจ
ประเมินระดับคณะ
10.4 การพัฒนา
ระบบและกลไก
และการจัดทํา
รายงานการประเมิน
หนา 41

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

การดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) ตั้งแต
200 คะแนนขึ้นไป

กลยุทธที่ 6
พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และภูมิ
ทัศนของคณะ ฯ สูการ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
และเอื้อตอการเรียนรู
และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความสุขและสวัสดิภาพ

(1) พัฒนาพื้นที่รอบอาคาร
ปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร
คือ สถานที่ออกกําลังกาย พรอม
อุปกรณสาํ หรับนักศึกษาและ
บุคลากร
(2) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
และดูแลสิ่งแวดลอมและการ
ประหยัดพลังงาน ใหแกบุคลากร
และนักศึกษา
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คา
เปาหมาย
2561

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ประคุณภาพ
การศึกษา
10.5
การทําแผนพัฒนา
คุณภาพ
10.6 การรับรอง
สภาการพยาบาล
11. โครงการ
11.4 การพัฒนา
สนับสนุนการ
องคกรการจัดการ
บริหารองคกร
ความรู
15. โครงการสราง 15.1 กิจกรรม 5 ส.
สุของคกร

6. ระดับความสําเร็จ
ในการเนินการผาน
เกณฑและวิธี
ปฏิบัติการจัดการของ
เสียอันตรายที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ระดับ
(อยูใน
ระดับ 14)

3

7. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา/
บุคลากร ที่มตี อการ
บริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดลอมในคณะ
8. ผลการดําเนินการ
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ
คณะ (คาไฟฟาลดลง

ระดับ

4.00

15. โครงการสราง
สุของคกร
(รวมกับงาน
พัฒนานักศึกษา)

รอยละ
ของคา
ไฟฟา

5.00

โครงการอนุรักษ
พลังงาน คณะ
พยาบาลศาสตร

- กิจกรรม รณรงค
สรางจิตสํานึกเรื่อง
การประหยัด
พลังงาน
หนา 42

ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

จาก เดือน ตุลาคม
2560)
กลยุทธที่ 7
(1) สรางภาพลักษณและพัฒนาการ 9. จํานวนผลงานของ
พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธของคณะ เชิงบวก
บุคลากร และ
เชิงรุกทั้งภายในคณะ
(2) พัฒนารูปแบบและวิธีการ
นักศึกษาที่ไดรับการ
และสูส าธารณชนเพื่อ
สื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก
เผยแพรสูสังคม
เผยแพรผลงาน ชื่อเสียง หนวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายนอกเพื่อสราง
และภาพลักษณทดี่ ีของ (3) จัดทําแผนดานการ
ภาพลักษณทดี่ ีให
มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเชิง มหาวิทยาลัย (รวมใน
รุก ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ ยุทธที่ 1)
นโยบายของมหาวิทยาลัย
(4) พัฒนาชองทางเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมสี วนไดสวนเสียจาก
การดําเนินงานของคณะในดานตางๆ
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หนวยวัด

คา
เปาหมาย
2561

ผลงาน/ป

4

โครงการ

11. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารองคกร

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

11.3 การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

หนา 43

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เปาประสงค : คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอองคกร
ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค
> บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง

กลยุทธที่

มาตรการ

กลยุทธที่ 1
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหบุคลากร
เปนผูมีคณ
ุ ธรรมและ
เปนกําลังในการ
ขับเคลื่อนคณะฯ ให
บรรลุวสิ ัยทัศน

(1) พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากร
มนุษยใหสอดคลองกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกระบวนการมีสวน
รวม
(2) วิเคราะหอัตรากําลัง
และจัดทําแผนกรอบ
อัตรากําลังทีส่ อดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2
(1) พัฒนาทักษะดานการ
พัฒนาสมรรถนะของ บริหารใหแกผูบริหารทุก
บุคลากร ใหสอดคลอง ระดับ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความ
กับภาระงานและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง พรอม ในการเปนผูบ ริหาร
(2) พัฒนาบุคลากรทุก
ไป อยางเปนระบบ
ประเภทใหมีสมรรถนะ
และตอเนื่อง
สอดคลองกับภาระงาน
ตามที่คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตัวชี้วัด
1. รอยละของ
บุคลากรที่มี
สรรถนะสูง
(มากกวารอยละ
90)

หนวยวัด
รอยละ

คาเปาหมาย
2561
15

โครงการ
13. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. รองคณบดี
13.1 พัฒนาอาจารยตาม
ฝายบริหาร
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. งานบุคคล
(IDP)
13.2 การสงเสริมการพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย
ระดับปริญญาเอก
13.3 อบรมศาสตรและศิลปะ
กาสอนทางการพยาบาล
13.4 พัฒนาอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

14. โครงการพัฒนา 14.1 พัฒนาบุคลากรตามสาย 1. รองคณบดี
บุคลากรสายสนับสนุน งาน (IDP)
ฝายบริหาร
วิชาการ
14.2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 2. งานบุคคล
ประสิทธิภาพการทํางาน สาย
สนับสนุนวิชาการ (หนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย)
14.3 เตรียมความพรอมการ
พัฒนาความกาวหนาในสาย
งาน "เทคนิคการเขียนคูมือ
การปฏิบัติงาน และผลงานเชิง
วิเคราะห"
หนา 44

ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค

> มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีสุข
ภาวะที่ดี

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3
(1) สรางจิตสํานึก และ
2. จํานวนของ
สงเสริม สนับสนุนและ คานิยมในการปองกัน
บุคลากรทีไ่ ดรบั
พัฒนาบุคลากรใหมี
แกไขปญหาการทุจริตและ รางวัลหรือการยก

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยวัด

คน

คาเปาหมาย
2561

4

โครงการ
อื่นๆ

15. โครงการสรางสุข
องคกร

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

- วิเคราะห และจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร ทั้งสาย
วิชาการ และสนับสนุน
วิชาการ
- วิเคราะห และจัดทําแผน
กรอบอัตรากําลังบุคลากร ทั้ง
สายวิชาการ และสนับสนุน
วิชาการ
- พัฒนาระบบสาสนเทศใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทําขอตกลงในการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Agreement : PA) จํานวน 2
รอบ โดยกําหนดขอตกลงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงงาน
อยางชัดเจน และกําหนดการ
ประเมินตามสมรรถนะตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
15.6 เสริมสราง คุณธรรม
และจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากร

1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. งานบุคคล

1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. งานบุคคล

หนา 45

ประเด็นผลลัพธ
ตามเปาประสงค

กลยุทธที่
คุณธรรมจริยธรรม

> มีความสุข
> ความผูกพันตอ
องคกร

กลยุทธที่ 4
สรางเสริมใหบคุ ลากร
มีสุขภาพที่ดี มี
ความสุข ผูกพันกับ
องคกร

มาตรการ

ตัวชี้วัด

ประพฤติมิชอบ และ
กํากับติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(2) สรางวัฒนธรรมการ
ทํางานอยางมีคุณธรรม
และจริยธรรม
(1) พัฒนาระบบและกลไก
ของสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
และที่กฎหมายกําหนด
และนอกเหนือที่กฎหมาย
กําหนด
(2) จัดใหมีกิจกรรม
เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคลากร

ยองเชิดชูเกียรติ
หรือสรางชื่อเสียง
ใหกับ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยวัด

คาเปาหมาย
2561

3. รอยละของ
บุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ

80

4. รอยละของ
บุคลากรที่มคี วาม
ผูกพันตอองคกร

รอยละ

85

โครงการ
อื่นๆ

กิจกรรม

- การยกยองผูที่มีการ
ปฏิบัติงานดี และดานอื่นๆ มี
การ เชิดชูเกียรติบุคลากร ซึ่ง
เปนการสนับสนุนใหบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
15. โครงการสรางสุข 15.1 5 ส.
องคกร
15.2 ตรวจสุขภาพประจําป
15.3 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย "สงทายปเกา
ตอนรับปใหม"
15.4 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย "วันสงกรานต"
15.5 สัมมนาบุคลากร
อื่นๆ
- มีการวัดและรายงานผล
ตามแบบสํารวจความสุขและ
ความผูกพันตอองคกร โดย
อาศัยเครื่องมือ
Happinometer

ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. งานบุคคล

1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. งานบุคคล

1. รองคณบดี
ฝายบริหาร
2. งานบุคคล

หนา 46

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เปาประสงค : คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ ความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ
และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน
ประเด็นผลลัพธตาม
เปาประสงค
คณะมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของคณะฯ
ความทันสมัย สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู
การบริการทาง
การศึกษา การบริหาร
จัดการ และการเพิ่ม
ศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร เพื่อเขาสู
สังคมดิจติ อลอยางรูเ ทา
ทัน

กลยุทธที่

มาตรการ

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย

(1) วิเคราะหฐานขอมูลที่
จําเปนตองใชในการบริหารงาน
ของคณะ
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
คณะฯ ใหครอบคลุมทุกพันธกิจ
เกิดเชื่อมโยงในทุกงาน และ
พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครือขาย
(3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ใชงานระบบเทคโนดลยีที่
พัฒนาขึ้น

1. ระดับความพึง
พอใจ ของผูใชบริการ
เครือขายภายในคณะ

ระดับ

คาเปาหมาย
2561
3.51

2. ระดับความพึง
พอใจ ของผูใชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานตางๆภายใน
คณะ

ระดับ

3.6

แผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการ

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

12. โครงการ
จัดการสารสนเทศ
และการตัดสินใจ

12.3 จัดอบรมการใช
งานระบบสารสนเทศ
ตลอดจนถายทอด
ความรู เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการทํางานอยางมี
ความสุข
- พัฒนาระบบ
สารสนเทศใหคลอบ
คลุมทุกพันธกิจ และ
สะดวกตอการใชงาน
สามารถประมวลผลได
ชัดเจน

1. รอง
คณบดีฝาย
บริหาร
2.นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

หนา 47

โครงการและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการและงบประมาณแยกตามพันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

โครงการ

1

1. โครงการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตร

2

โครงการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู

3

โครงการใหคําปรึกษา
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
นักศึกษา

4

โครงการพัฒนานักศึกษา

5

โครงการสโมสรนักศึกษา

6

โครงการวิเทศสัมพันธ

7

โครงการพัฒนาและสงเสริม
งานวิจัย

8

9

โครงการบริการวิชาการ

ผลิตบัณฑิตฯ
รายได
แผนดิน

พันธกิจ

วิจัย
รายได แผนดิน

บริการวิชาการ
ทํานุบํารุงฯ
รายได แผนดิน รายได
แผนดิน

บริหารงานองคกร
รายได

แผนดิน

งบประมาณ

รหัสโครงการ
ยอย

รหัสกิจกรรม

3,501,400 02080000-3
247,400 01010009

020800000001
010100090005

ผลิตเพิ่ม 61

1,634,100 02080000-3

020800000001

ผลิตเพิ่ม 61

269,500 02080000-3

020800000001

ผลิตเพิ่ม 61





83,000

ผลิตเพิ่ม 61
ผลิตเพิ่ม 61


01010009

010100090005

252,600 02080000-3

020800000001

409,400 02080000-3

020800000001

30,000

ผลิตเพิ่ม 61














โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลิตเพิ่ม 61



แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 48

ผูรับผิดชอบ

อ.เกษร
ไวพจน

อ.สุดารักษ
สิรินุช

01010054

010100540006

767,600 02080000-3

020800000001

712,600

05010002

050100020166

465,000 02080000-3

020800000001

อ.สุนันทา
วชิรศักดิ์

100,000

06010002

60100020571

อ.ภูษณิศา

73,500

06010002

60100020569

อ.สุรีย

150,000

06010002

60100050022

อ.ยมนา

85,000

06010002

60100020343

อ.วิศนีย

65,000

06010002

60100020570

อ.เกษร

130,000

06010002

60100020568

อ.สาวิตรี

77,000 06010002
100,000 07010002
55,000 07010002
100,000 07010002
30,000 07010002
63,500 02080000-3

60100020572
70100020133
70100020294
70100020418
70100020397
020800000001

อ.จารุวรรณ

25,000

070100020190

07010002

อ.สุนันทา
วสุภัทร

อ.สาวิตรี
อ.สุวภัทร
ผศ.ดร.สุรีย
อ.ยมนา
อ.สุนันทา
วชิรศักดิ์

โครงการและงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตอ)
พันธกิจ
ที่

ผลิตบัณฑิตฯ

โครงการ

รายได

แผนดิน

บริการวิชาการ

วิจัย
รายได

แผนดิน

รายได

ทํานุบํารุงฯ

แผนดิน รายได

โครงการพัฒนาระบบและ
10 กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

แผนดิน

บริหารงานองคกร
รายได

งบประมาณ

แผนดิน

รหัสโครงการ
ยอย

รหัสกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
อ.ณิชา
นฤมล



93,600

01000012

010000120017



11,037,700.00

01000003

010000030168

7,061,200.00

02080000-3

020800000001

อ.สุวภัทร

ผดุงเกียรติ

โครงการสนับสนุนการ
11
บริหารงานองคกร

ผลิตเพิ่ม 61

ผลิตเพิ่ม 60 14,217,162.93

12

โครงการจัดการสารสนเทศ
และการตัดสินใจ



501,100.00

01000003

010000030168

13

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ



629,900.00

01010052

010100520008

420,000.00

02080000-3

020800000001

ผลิตเพิ่ม 61

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
โครงการสรางสุของคกร คณะ
15
พยาบาลศาสตร
โครงการเสริมสรางสวัสดิการ
16
และสวัสดิภาพของบุคลากร



128,800.00

01000006

010000060002



345,800.00

01000003

010000030230



132,000.00

01000003

010000030186

17 โครงการหารายได



2,326,300.00

06010004

60100040065

14

สรุปรวมงบประมาณ ป 2561
แหลงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2560
เงินงบประมาณ -ทุนอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปงบประมาณ 2561
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายได
เงินรายได (จากโครงการบริการวิชาการ)

รวมงบประมาณทั้งหมด

จํานวนเงิน

14,217,162.93
14,379,300.00
1,430,500.00
13,966,900.00
2,326,300.00

46,320,162.93
แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 49

อ.สุวภัทร
มะลิวัลย

อ.สุนันทา
วชิรศักดิ์

รายละเอียดโครงการและงบประมาณจาแนกตามพันธกิจ
คาอธิบายความสอดคล้อง
- ยุทธ์ศาสตร์ : อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
- กลยุทธ์ : อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
- TQF
: มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
- อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
- สกอ.
: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง กันยายน 2560)
- หลักสูตร : ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สภาฯ
: มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ (8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้)

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
กิจกรรม
1.1 การจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี

ตัวบงชี้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แหลงงบประมาณ
สกอ.
หมวดรายจาย งบประมาณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง
1

1

5.1

2

1.1

11

คาตอบแทน

70,000

5.2

12

คาใชสอย

201,000

5.3

13

คาวัสดุ

300,000

61

5.4
1.2 การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ

1

รวม

1

5.1

2

5.2

12

5

5.3

13

61 คาตอบแทน
คาตอบแทน
(พตส.)
61 คาใชสอย

5.4

16

61 คาวัสดุ

1.1

11


รวม
1.3 การสอบประเมิน
ความรูภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนในครั้งแรกกอน
สําเร็จการศึกษา

1

1.4 การพัฒนาตํารา
เอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคําสอน

1

1.5 การพัฒนาและ
สนับสนุนสื่อการเรียนรู

1

1.6 การประเมินสมรรถนะ
โดยวิธี OSCE

1

1
2

5.1

1.1

11

5.2

12

5.1
5.2

27
29
61

6.1

1

1
2

5.1
5.2
6.1

61

27
29

571,000

ผูรับผิดชอบ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนตอการการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 3.51 ขึ้นไป

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนตอการการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 3.51 ขึ้นไป

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับการทดสอบเพื่อ
ประเมินความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศึกษา รอยละ 100

อ.ไพลิน

มีเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/
หนังสือ/ตํารา อยางนอย 1 เรื่อง

อ.ภรณี

142,750 142,750 142,750 142,750

403,200
225,000
1,812,000
60,000
2,500,200 625,050 625,050 625,050 625,050

คาใชสอย

22,400

รวม

22,400

คาใชสอย
คาวัสดุ

105,000
5,000

รวม

110,000

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
61
รวม

25,200
70,000
3,000
98,200

1.1

5.1

11

คาตอบแทน

57,000

1.2

5.2

12

คาใชสอย

66,000

รวม

123,000

61

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

22,400

63,000

47,000
มีสื่อการเรียนรู อยางนอย 2 เรื่อง

66,200

86,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 50

อ.ภูษณิศา

32,000

37,000

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมรอยละ 80
2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม
3.51 ขึ้นไป
3. กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาการเรียนรู
สูศตวรรษที่ 21 รอยละ 100

อ.ภูษณิศา
อ.ภรณี

อ.อมรรัตน
อ.สุดารักษ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร (ตอ)
กิจกรรม
1.7 การพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกับเครือขาย
ภายนอก

ตัวบงชี้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แหลงงบประมาณ
สกอ.
หมวดรายจาย งบประมาณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง
1

3

5.1

11

คาใชสอย

5,500

5.2
5.3

12
13

คาวัสดุ

500

61
1.8 การปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ. 2563

1

1

6,000

1

5.1

11

คาตอบแทน

56,000

2

5.2

12

คาใชสอย

163,200

5.3

13

คาวัสดุ
61

5.4
1.9 การพัฒนาคุณภาพ
แผนการสอนและการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรู

รวม

1

รวม
คาตอบแทน

21,600

5.2

11

คาใชสอย

73,200

5.3

12

คาวัสดุ

2,000

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม
3.51 ขึ้นไป

อ.สุวภัทร
อ.อุไรวรรณ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม 3.51
ขึ้นไป

คกก.บริหาร

6,000

221,200

10

61

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร

2,000

5.1

13

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

96,800

221,200
1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม
3.51 ขึ้นไป
3. กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาการเรียนรู
สูศตวรรษที่ 21 รอยละ 100

63,200

33,600

3,748,800 767,800 1,068,600 1,144,600 767,800

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 51

อ.เกษร
อ.ไพลิน

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
หมวดรายจาย งบประมาณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.. ก.ค.-ก.ย.
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ
2.1 การเตรียมความ
คกก.หอง
36,000
1
1
5.1
27
คาตอบแทน
หองปฏิบัติการพยาบาล 3.51 ขึ้นไป
พรอมหองปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
2
5.2
28
คาใชสอย
490,000
ทางการพยาบาล
พยาบาล
5.3
คาวัสดุ
200,000
6.1
คาครุภัณฑ
200,000
61
รวม
926,000 719,000 150,000 28,500 28,500
2.2 การพัฒนางาน
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ
คกก.บริหารงาน
1
1
3.2
1.5 27
คาตอบแทน
61,200
หองสมุด
หองสมุด 3.51 ขึ้นไป
หองสมุด
4
29
คาใชสอย
45,800
คาวัสดุ
260,000
คาครุภัณฑ
69,500
61
รวม
436,500 152,100 178,400 78,100 27,900
1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมรอยละ
2.3 การประชุมพัฒนา
ไวพจน
1
1
4.1
11
คาใชสอย
19,800
80
งานบริหารหลักสูตร
รวม
19,800
4,950
4,950
4,950
4,950 2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจผูเขารวม
61
ิ กศึกษาป
3 511-4ึ้ ได
ไปรับการพัฒนาการ
1.นั
2.4 การพัฒนาการเรียนรู
อ.เกษร
1
1
5.1
11
เรี
ย
นรู
ร

ายชั
น
้
ป
ร
อ
ยละ
90
ขึ
น
้
ไป
รายชั้นป
อ.สุดารักษ
2
5.2
12
คาใชสอย
30,000
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
5.3
13
คาวัสดุ
1,000
กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป
61
รวม
31,000
10,000 10,000 11,000
5.4
16
2.5 การพัฒนาความรูสู
1.นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับการทบทวน
1
1
3.2
18
คาตอบแทน
36,000
อ.อมรรัตน
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
เนื้อหาสาระทุกรายวิชา รอยละ 90 ขึ้นไป
อ.เกษร
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
3.3
20
คาใชสอย
70,000
กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป
5.2
คาวัสดุ
1,000
กิจกรรม

ความสอดคลอง

61

5.3
2.6 การพัฒนาผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 : การ
พัฒนาสมรรถนะดานการ
วิจัยและนวัตกรรม

1

1

3.2

11

2

2
4

5.1
5.2

13
22
23

รวม
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

61

รวม

107,000

107,000
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

10,800
33,300
11,000
55,100

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 52

55,100

อ.สุวภัทร
อ.สุดารักษ

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู (ตอ)
กิจกรรม
2.7 ฝกซอมการเขารับ
ปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2559

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.
หมวดรายจาย งบประมาณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง
1

1

3.3

20

คาตอบแทน

6,300

คาใชสอย

16,500

คาวัสดุ
61
2.8 กิจกรรม
ประชาสัมพันธหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

1

1

3.1
61
รวมงบประมาณทั้งโครงการ

500

รวม

23,300

คาใชสอย

34,400
1,000
35,400

รวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม รอยละ
90
2.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตที่เขา
รวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป

ไวพจน

23,300
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรวม
กิจกรรม3.51 ขึ้นไป
35,400

1,634,100 899,350 343,350 283,650 107,750

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 53

ไวพจน
ผดุงเกียรติ

3. โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
กิจกรรม
3.1 ทุนการศึกษา

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
สกอ.
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ความสอดคลอง

1

4

3.2

1.5

15

3.3
61
3.2 ทุนการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร
3.3 อาจารยที่ปรึกษา

1

4

3.2

1.5

15


3.3
1

4

1

3.2

1.5

15

4

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

คาตอบแทน

4,200

คาใชสอย

14,900

คาวัสดุ

1,300

รวม

20,400

คาตอบแทน

83,000

รวม

83,000

คาตอบแทน

7,200

คาใชสอย

23,400

คาวัสดุ

3.4 พัฒนาศักยภาพ
อาจารยที่ปรึกษา

1

4

1

3.2

1.5

4

31,000

9

คาตอบแทน

8,400

15

คาใชสอย

8,700

คาวัสดุ

500

61
3.5 ชมรมศิษยเกา

1

3

1-6

1.5

14

61

รวม

17,600

คาตอบแทน

7,200

คาใชสอย

8,100

คาวัสดุ

2,000

รวม

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

5,100

5,100

83,000

400

รวม

61

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

17,300

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 54

17,300

5,100

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง การ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพของการจัดบริการเสริมสรางคุณภาพ
5,100 ชีวิตนักศึกษามากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.อุไรวรรณ
อ.อังศวีร

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง
การมากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการรับ
คําปรึกษามากกวา 3.51
เชิงเวลา
31,000 - กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.สุพัตรา
อ.อาภรณ

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง การ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพของการจัดบริการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษามากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
17,600 - กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.กิ่งกาญจน
อ.อาภรณ
อ.สุดารักษ

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง การ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของเครือขายศิษยเกา
ในดานการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชน
ในการประกอบอาชีพ มากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.นิชนันท
อ.ณัฐสุดา

3. โครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการและวัสดีภาพนักศึกษา (ตอ)
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

คาตอบแทน

8,400

3.3

คาใชสอย

18,800

6.1

คาวัสดุ

56,000

คาครุภัณฑ
การศึกษา

100,000

ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
3.6 สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพนักศึกษา

1

4

แหลงงบประมาณ

3.2

1.5

สภาฯ

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

15

61

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

183,200

108,300

33,300

28,300

13,300

352,500 196,400

55,700

33,400

67,000
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เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง การ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
คุณภาพการจัดพื้นที่ เพื่อใหนักศึกษาไดทํา
กิจกรรมและแสดงออกอยางสรางสรรค
มากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

สิรินุช
อ.สุดารักษ

4. โครงการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม
4.1 รวมจิตผูกใจสายใย
รักดอกพะยอม

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
สภาฯ
รายจ
า
ย
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

5

1

3.2

1.6

14

คาตอบแทน 43,200

3

คาใชสอย

58,500

4

คาวัสดุ

12,500

61
4.2 สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

1

5

1

3.2

1.6

14

4
61
4.3 ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม
4.4 ปจฉิมนิเทศเตรียม
ความพรอมนักศึกษา
กอนจบ

1

1

4

5

4

3.1

1.5

14

3.2

1.6

15

รวม

114,200

คาใชสอย

39,000

คาวัสดุ

10,500

รวม
คาใชสอย

คาวัสดุ
61
รวม

49,500

4,300
26,100

3.2

1.5

14

คาตอบแทน

1,800

4

3.3

1.6

15

คาใชสอย

60,500

คาวัสดุ
61

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

49,500

21,800

3

5

114,200

26,100

500
62,800
252,600

62,800
114,200

-

112,300

26,100

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง
การมากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาการเขารว,
กิจกรรมมากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.เพ็ญพักตร
อ.สุดารักษ
อ.สุพัตตรา

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง การมากกวา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการไดรับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.อุไรวรรณ
อ.อังศวีร

1.นักศึกษาชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมรอยละ 80
2.ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากกวา 3.51
3. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคกิจกรรม
มากกวา 3.51

สิรินุช
อ.สุดารักษ

เชิงปริมาณ
- นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51
- ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 4 เกี่ยวกับความพรอมในการทํางานและ
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเกิดความรักใน
สถาบันมากกวา 3.51
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.ยมนา
อ.เดือนเพ็ญ

5. โครงการสโมสรนักศึกษา
กิจกรรม
5.1 คายพยาบาลอาสา
รวมใจสงเสริมสุขภาพ
ชุมชน

ตัวบงชี้
หมวด
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ
สกอ.
รายจ
า
ย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

5

1

3.2

1.6

14

คาตอบแทน

1,000

2

คาใชสอย

21,000

3

คาวัสดุ

15,800

61

5.2 กีฬาfreshy

1

5

1

3.2

1.6

14

4

61
5.3 กีฬา health
science

1

5

4

3.2

1.6

14

5

61

รวม

37,800

คาใชสอย

56,610

คาวัสดุ

10,490

รวม

67,100

คาใชสอย

40,000

คาวัสดุ

8,000

รวม

48,000

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
อ.ไพลิน
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครง การ
อ.เพ็ญพักตร
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
-ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการทํางาน
เปนทีมอยูในระดับดีมากกวารอยละ 80
-ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะเชิง
วิชาชีพพยาบาลอยูในระดับดีมากกวารอยละ
80
-ความคิดเห็นตอการประยุกตความรูสูการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพอยูในระดับดีมากกวารอย
ละ 80
-ทัศนคติตอวิชาชีพอยูในระดับดีมากกวา
รอยละ 80
เชิงเวลา
37,800 - กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

4
5

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

67,100

48,000
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เชิงปริมาณ
- นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.สุพัตตรา
อ.ยมนา
อ.ณัฐสุดา

เชิงปริมาณ
- กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมากกวารอยละ
80
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมากกวา
3.51 (คะแนนเต็ม 5)
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาหลังทํา
กิจกรรมกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
มากกวา 3.51
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาหลังทํา
กิจกรรมใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
มากกวา 3.51
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.เพ็ญพักตร
อ.ยมนา
อ.อาภรณ

5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)
กิจกรรม
5.4 แสดงความยินดีพี่
บัณฑิต

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
รายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

5

4

3.2

1.6

14

คาใชสอย

คาวัสดุ

61

รวม

20,300

500

20,800

20,800

5.5 อําลาพี่ป4 จบศึกษา
1

5

4

3.2

1.6

14

61
5.6 แสดงความยินดีวัน
มอบหมวกพยาบาล

1

5

4

3.2

1.6

14

61

คาใชสอย

31,000

คาวัสดุ

1,400

รวม

32,400

คาใชสอย

4,000

คาวัสดุ

10,500

รวม

14,500

32,400

14,500
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
- กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมากกวา
รอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.51 (คะแนนเต็ม 5)
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาหลังทํา
กิจกรรมใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู
คณะ มากกวา 3.51
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.นิชานันท
อ.ณัฐสุดา

เชิงปริมาณ
- กลุมเปาหมายเขารวมโครงการมากกวารอยละ
80
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมากกวา
3.51 (คะแนนเต็ม 5)
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาหลังทํา
กิจกรรมใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
มากกวา 3.51
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด
เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวารอยละ
80
- รอยละของผูเขารวมโครงการพึงพอใจ และเห็น
ความสําคัญตอการสืบสานประเพณีมอบหมวก
มากกวารอยละ 80
- รอยละของนักศึกษา บุคลากรเขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมายโครงการมากกวารอยละ 82
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.ยมนา
อ.อาภรณ

อ.สุพัตตรา
อ.อังศวีร

5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)
กิจกรรม
5.7 พะยอมชอใหม
รวมใจสืบสานประเพณี
สักการะหลวงปูชา

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
รายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

5

1

3.2

1.6

14

3

61

4
5.8 ติวเพื่อนอง

1

5

2

3.2

1.6

14

4
61
5.9 ดูงานสโมสร
นักศึกษาและงาน
ประกันคุณภาพ

1

5

3

3.2

1.6

14

คาใชสอย

16,000

คาวัสดุ

1,500

รวม

17,500

คาใชสอย

3,000

คาวัสดุ

2,500

รวม

5,500

17,500

5,500

คาตอบแทน 29,700

4

คาใชสอย

45,000

5

คาวัสดุ

4,000

61

รวม

78,700
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78,700

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวารอยละ
80
- รอยละของผูเขารวมโครงการพึงพอใจ และเห็น
ความสําคัญตอการสืบสานประเพณีสักการะ
หลวงปูชามากกวารอยละ 80
- รอยละของนักศึกษา บุคลากรเขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมายโครงการมากกวารอยละ 82
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.เดือนเพ็ญ
อ.กิ่งกาญจน

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวารอยละ
80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.อุไรวรรณ
อ.กิ่งกาญจน

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. มีแผนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2561
2. มีการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนที่ กําหนดไวทุก
แผนงาน
3. มีจํานวนผูมาเลือกตั้งมากกวารอยละ 80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.เดือนเพ็ญ
อ.ยมนา
อ.เพ็ญพักตร

5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)
กิจกรรม

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
รายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวา
รอยละ 80
เชิงเวลา
22,700 - กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

5.10 พี่รักนอง
1

5

4

3.2

1.6

14

61
5.11 ไหวครู

1

5

1

3.2

1.6

14

5

4

61
3.2

1.6

14

5

1

5

3,500

รวม

รวม

22,700
13,100
300
13,400

คาใชสอย

5,500

คาวัสดุ

500

รวม

6,000

คาตอบแทน

4,200

3

คาใชสอย

8,200

4

คาวัสดุ

7,600

61
5.13 ตนกลานัก
กิจกรรม

คาวัสดุ

คาวัสดุ

4
1

19,200

คาใชสอย

3

5.12 ลอยกระทง

คาใชสอย

1

5

3.2

1.6

14

61

รวม

20,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

13,400

6,000

5,000

5,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 60

5,000

5,000

ผูรับผิดชอบ
อ.สุดารักษ
อ.อังศวีร
อ.สุพัตตรา

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวารอยละ
80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.ยมนา

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวารอยละ
80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.สุดารักษ

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
มากกวา 3.51 จาก 5 คะแนนหรือมากกวารอยละ
80
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

อ.เดือนเพ็ญ
อ.เพ็ญพักตร

5. โครงการสโมสรนักศึกษา (ตอ)
กิจกรรม
5.14 เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา

ตัวบงชี้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แหลงงบประมาณ
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
รายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

5

1

3.2

1.6

14

คาตอบแทน

3,600

3

คาใชสอย

15,100

4

คาวัสดุ

6,300

61

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

25,000
409,400

เชิงปริมาณ
- จํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- มีทีมสโมสรนักศึกษาที่ไดรับการเลือกตั้ง
จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
เชิงเวลา
- กําหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตามกําหนด

25,000
31,800

157,600

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 61

62,400

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

157,600

ผูรับผิดชอบ
อ.เดือนเพ็ญ
อ.ยมนา
อ.เพ็ญพักตร

6. โครงการวิเทศสัมพันธ
กิจกรรม
6.1 รับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ตัวบงชี้
หมวด
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.
งบประมาณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

1

2

3.2

3

4

4.1

1.6

14

5

61
6.2 English clinic เพื่อ
พัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ คณะ
พยาบาลศาสตร

1

1

2

3.2

3

4.1

1.6

14

คาตอบแทน

13,300

คาใชสอย

21,500

คาวัสดุ

5,900

รวม

40,700

คาตอบแทน

30,000

รวม

30,000

40,700

4
61

5
6.3 การสงแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
ในตางประเทศ

1

1

2

3

3

3.2

1.5 14
1.6

4
5

คาตอบแทน

51,500

คาใชสอย

124,500

คาวัสดุ
61

รวม

14,400

15,600

300
176,300

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 62

176,300

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยลาะ 80
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอโครงการเฉลี่ยมากกวา 3.51
2.อาจารย บุคลากรและนักศึกษาสามารถสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันและสื่อสารดานวิชาการพยาบาล
ไดมากขึ้น เฉลี่ยมากกวา 3.51
3. อาจารย บุคลากรและนักศึกษา มีความพึงพอใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมระดับภูมิภาค
อาเซียน เฉลี่ยมากกวา 3.51
4. นักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/
วิชาชีพ อยางนอย 1 เรื่อง 5.นักศึกษามีความพึง
พอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพ
เฉลี่ยมากกวา 3.51
เชิงเวลา
1. กิจกรรมไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กําหนด

คกก.วิเทศ
สัมพันธ

เชิงปริมาณ
1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมรอยละ 80
เชิงคุณภาพ
1.กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรมเฉลี่ย
3.51 ขึ้นไป
2. กลุมเปาหมายมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
เชิงเวลา
1.กิจกรรมไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กําหนด

คกก.วิเทศ
สัมพันธ

เชิงคุณภาพ
1. กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรมเฉลี่ย
3.51
2. กลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
อยางนอย 2 เรื่อง
3. กลุมเปาหมายไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย อยางนอย 1 เรื่อง
4. กลุมเปาหมายไดประชาสัมพันธคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิงปริมาณ
กลุมเปาหมายเขารวม ไมนอยกวา รอยละ 80

คกก.วิเทศ
สัมพันธ

6. โครงการวิเทศสัมพันธ (ตอ)
กิจกรรม
6.4 การแลกเปลี่ยนดาน
วิชาการกับประเทศ

ตัวบงชี้
หมวด
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.
งบประมาณ
สภาฯ
รายจาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ TQF หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

1

1

2

3.2

1.5 14

คาตอบแทน

182,100

3

3

4.1

1.6

คาใชสอย

338,200

4

คาวัสดุ
61

5
6.6 โครงการสงเสริม
และพัฒนาเครือขาย
ตางประเทศ

1

1

2

3.2

3

3

4.1

1.6

14

4
5
รวมงบประมาณทั้งโครงการ



300

รวม

520,600

คาตอบแทน

5,000

คาใชสอย

23,500

คาวัสดุ

1,500

รวม

260,300

ผูรับผิดชอบ

1.กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 80
กรรมการ
2. ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูเขารวม วิเทศสัมพันธ
โครงการมากกวาหรือเทากับ 3.51
3.มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ
อยางนอย 2 เรื่อง

260,300
มีการสรางเครือขายความรวมมือดาน
กรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพกับตางประเทศ อยางนอย วิเทศสัมพันธ
1 ประเทศ

30,000
797,600

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

30,000
-

345,400

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 63

275,900

176,300

7. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย
กิจกรรม
7.1 พัฒนาสมรรถนะ
ดานวิจัย

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
2

การบูรณา
สภาฯ
การ

แหลงงบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หมวด
งบประมาณ
รายจาย
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1

2.1

22

คาตอบแทน

7,200

2

2.2

23

คาใชสอย

15,900

3

2.3

คาวัสดุ

1,000


7.2 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของ
อาจารยและบุคลากร
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย
และบุคลากร
7.3 จัดสรรทุนวิจัยและ
นวัตกรรม

2

1

2.1

22

2

2.3

23

การเรียน
การสอน

24,100

คาตอบแทน

46,000

คาใชสอย

140,000

รวม

186,000

คาใชสอย

500,000

รวม

500,000

ผูรับผิดชอบ

1.บุคลากรไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานงานวิจัย
และการเขียนบทความวิจัย
และวิชาการเพื่อการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ
รอยละ 80
2. ไดบทความวิจัย/
วิชาการอยางนอย 2 เรื่อง

อ.อมรรัตน
และคณะ

มีจํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการเผยแพร ใน
วารสารระดับชาติ 5 เรื่อง

คกก.บริหาร
งานวิจัย

ทุนวิจัยไดรับการจัดสรร
อยางนอยรอยละ 80

คกก.บริหาร
งานวิจัย

24,100

3


4
2

3

2.1

22

4

2.2

23


2.3
7.4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย
ปรับปรุงระบบการให
คําปรึกษาและสนับสนุน
ดานการวิจัย

รวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2

1

2.1

22
4

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

คาวัสดุ


รวม

168,000

18,000

500,000
ขอมูลผลงานวิจัยของ
คกก.บริหาร
บุคคลากรไดรับการ
งานวิจยั
เผยแพรในระบบรอยละ 80

2,500
2,500
712,600

2,500
-

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 64

2,500

668,000

42,100

7. โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย (ตอ)
กิจกรรม
7.5 โครงการวิจัย :
โปรแกรมการสรางเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุที่
เนนการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี
7.6 โครงการวิจัย :
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการปองกันมะเร็ง
ปากมดลูกระดับปฐมภูมิ
ของคูสามีภรรยาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
การบูรณา
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
สภาฯ
การ รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

2

2

3

2.2

22

4

2.3

23

3

2.2

22

4

2.3

23

รวมงบประมาณทั้งโครงการ





เงินอุดหนุน
ทั่วไปคาใชจาย
อุดหนุน

300,000

รวม

300,000

75,000

75,000

75,000

ผูรับผิดชอบ

1.งานวิจัยเสร็จตามเวลาที่
กําหนด
2.ผลงานไดรับการเผย
แพระดับชาติ(TCI1)

ผศ.ดร.สงวน

1.งานวิจัยเสร็จในเวลาที่
กําหนด
2. ผลงานไดรับการเผยแพร
ในวารสารระดับชาติ(TCI1)

อ.สุวภัทร

75,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไปคาใชจาย
อุดหนุน

165,000

รวม

165,000

41,250

41,250

41,250

465,000

116,250

116,250

116,250 116,250
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

41,250

8. โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรม
8.1 โครงการ
มหกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ปที่ 3
(สุขภาพดี 4.0)

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
หมวด งบประมา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.
การบูรณาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
รายจ
าย
ณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ อ.ภูษณิศา
3
1
5.2 3.1 24 รายวิชาการสราง
ค
า
ตอบแทน
5,400
85 ของกลุมเปาหมาย
2
เสริมสุขภาพ
ความสอดคลอง


8.2 โครงการแกไข
ปญหาสุขภาพของ
ชุมชนโดยใช
กระบวนการมีสวน
รวม

3

1

5.2

3.1

2

3

8.3 โครงการศึกษา
สุขภาวะชุมชนและ
ใหบริการวิชาการโดย
ใชชุมชนเปนฐาน
(โครงการลูกฮักลูก
แพง) ปที่ 6

3

1

5.2

3.1

1. รายวิชาฝก
ปฏิบัติการพยาบาล
24 ครอบครัวและ
ชุมชน 2 และ
รายวิชาฝก
ปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน
2. โครงการวิจัย
เรื่อง ปจจัยเชิง
สาเหตุพหุระดับที่มี
ผลตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ
ของผูปวยโรคเรื้อรัง



รายวิชาการ
24 ประเมินภาวะ
สุขภาพ

คาใชสอย

60,520

คาวัสดุ

34,080

รวม

100,000

คาใชสอย

26,400

คาวัสดุ

47,100

รวม

73,500

79,400

20,000

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

20,600

30,000

20,000

3


คาใชสอย

98,650

คาวัสดุ

39,350

รวม

150,000

40,000
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40,000

40,000

อ.ภูษณิศา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

อ.ยมนา

3,500

คาตอบแทน 12,000

2

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

30,000

8. โครงการบริการวิชาการ (ตอ)
ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
หมวด
สกอ.
การบูรณาการ
กิจกรรม
รายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
8.4 โครงการสงเสริม
รายวิชาการ
3
1
5.2
3.1
24
สุขภาพเด็กกอนวัย
พยาบาลเด็กและ
เรียนปที่ 5
วัยรุน 1
2
คาใชสอย
ความสอดคลอง

3

คาวัสดุ


8.5 โครงการสงเสริม
สุขภาพจิตครอบครัว
ในชุมชน ปที่ 2

3

1

5.2

3.1

2

รายวิชาฝกปฏิบัติ
24 สุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิต
เวช

3


8.6 โครงการ
โรงเรียนสรางสุข
ผูสูงอายุ

3

1
2

5.2

3.1

รายวิชาการ
24 พยาบาลผูสูงอายุ
(Gerontological
Nursing)

งบประมา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ณ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

24,600
85,000

คาตอบแทน

4,800

คาใชสอย

46,200

คาวัสดุ

14,000

รวม

65,000

82,000

27,300

3,000

23,000

คาตอบแทน 12,000

3



คาใชสอย

76,300

คาวัสดุ

41,700

รวม

ผูรับผิดชอบ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ อ.เดือนเพ็ญ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

60,400

รวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

130,000
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125,000

5,000

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

อ.เกษร

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

อ.สาวิตรี

14,700

8. โครงการบริการวิชาการ (ตอ)
กิจกรรม
8.7 การใหความรู
ดานอนามัยเจริญ
พันธุและการปองกัน
การตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงค ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
หมวด
สกอ.
การบูรณาการ
รายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ความสอดคลอง

3

1

5.2

3.1

24

2
3


8.8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแล
ผูสูงอายุในเขต
อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

3

1

5.2

3.1

24

คาตอบแทน

7,200

คาใชสอย

56,700

คาวัสดุ

13,100

รวม

77,000

3



คาใชสอย

27,800

คาวัสดุ

3,200

รวม

ผูรับผิดชอบ

77,000
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

100,000
780,500

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ อ.จารุวรรณ
85 ของกลุมเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 95
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใช
ประโยชนรอยละ 95
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
รวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

คาตอบแทน 69,000

2

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมา ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ณ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

166,700
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374,600

95,000

5,000

186,000

53,200

อ.ณิชา

9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม
9.1 วันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
การบูรณา
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ สภาฯ การ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม รายจาย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
1
1
3.2
4.1 14 กิจกรรม
นักศึกษา
คาใชสอย
22,000
ความสอดคลอง

4

1

รวม


1

4

1

เม.ย.-มิ.ย.

3.2

4.1

1

14

กิจกรรม
นักศึกษา

3,000

25,000

คาใชสอย

28,500

คาวัสดุ

19,500

9.3 วันพยาบาลสากล
(จิตอาสา)

1

1

4

1

3.2

4.1

14

กิจกรรม
นักศึกษา

25

2
9.4 วันพยาบาล
แหงชาติ (จิตอาสา)

1

1

4

1
2

61
3.2

4.1

14
25

กิจกรรม
นักศึกษา
61

48,000

คาใชสอย

1,600

คาวัสดุ

1,400

รวม

3,000

คาใชสอย

8,000

คาวัสดุ

4,500

รวม

12,500

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 69

ผูรับผิดชอบ

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
อ.สุพัตราและ
ของผูเขารวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป
คณะ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมตอประโยชนที่
ไดรับในการเขารวมโครงการ
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
3. กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ มากกวารอยละ 80

2
รวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

25,000

25

61

ก.ค.-ก.ย.

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ นางวนิดา
ของผูเขารวมกิจกรรม 3.51 ขึ้นไป และคกก.งาน
2. ระดับความพึงพอใจของ
ทํานุฯ
ผูเขารวมกิจกรรมตอประโยชนที่
ไดรับในการเขารวมโครงการ
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
3. กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ มากกวารอยละ 80

25
คาวัสดุ

9.2 พิธีมอบหมวก
พยาบาล

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

48,000
1. กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการมากกวารอยละ 80
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมากกวา 3.51

อ.สุดารักษ
และคณะ

3,000

12,500

1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอย คกก.งานทํานุฯ
ละ 80
2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 3.51 ขึ้น
ไป

9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ)
กิจกรรม
9.5 โครงการสืบสาน
ภูมิปญญาและพัฒนา
เครือขายการเรียนรู
ดานการสูงอายุ ครั้งที่
6

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
การบูรณา
หมวด
สกอ.
งบประมาณ
รายจาย
สภาฯ การ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
1
4
3.2
4.1 25 รายวิชาการ
พยาบาล
2
คาตอบแทน 4,800
ผูสูงอายุ
3
ความสอดคลอง

4

1
2
3

3.2

4.1

25 กิจกรรม

นักศึกษา


9.7 โครงการทํานุ
บํารุงและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติตอผูสูงวัย
ชุมชนชนบท
อุบลราชธานี

เม.ย.-มิ.ย.

(Gerontolog
ical Nursing)


9.6 ประเพณีบุญเดือน
เจ็ด บุญซําฮะ ปที่ 6

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4

1
2
3

3.2

4.1

25 รายวิชาการ

ดูแลแบบ
ประคับประค
อง



คาใชสอย

44,000

คาวัสดุ

51,200

รวม

100,000

คาตอบแทน

4,000

คาใชสอย

27,300

คาวัสดุ

23,700

รวม

55,000

คาตอบแทน

27,000

คาใชสอย

67,200

คาวัสดุ

5,800

รวม

100,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 70

65,000

25,000

ก.ค.-ก.ย.

1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ
80
2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป
3. ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการมี
คุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง
รอยละ 80
4. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความ
เขาใจและเจตคติที่ดีตอผูสูงอายุ
รอยละ 80
5. จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมากกวา รอยละ 80 ใน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
มีความรู เจตคติ และมีทักษะใน
การจัดกิจกรรมกลุมเพื่อสงเสริม
สุขภาพดานจิตใจและจิตวิญญาณ
ผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นมากกวา หรือ
10,000 เทากับ 1 ระดับ

55,000

95,500

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

4,500

ผูรับผิดชอบ
อ.สาวิตรี

1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ
80
2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป
3. ประเพณี บุญซําฮะ ไดมีการ
เผยแพร 1 ชองทาง

อ.สุวภัทร

1. จํานวนผูเขารวมโครงการรอยละ
80
2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 3.51 ขึ้นไป
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใช
ประโยชน รอยละ 80

ผศ.ดร.สุรีย

9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ)
กิจกรรม
9.8 โครงการเก็บ
รวบรวมพืชสมุนไพร
(ภูมิปญญาทองถิ่น)

ตัวบงชี้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
แหลงงบประมาณ
หมวด
การบูรณา
สกอ.
งบประมาณ
รายจาย
สภาฯ การ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
ความสอดคลอง

4

1

4.1

25

คาตอบแทน

17,000

2

คาใชสอย

8,800

3

คาวัสดุ

4,200


รวมงบประมาณทั้งโครงการ

รวม

30,000
373,500

-

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

20,000

7,000

3,000

122,500

233,500

17,500
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. งานวิจัยผลของการสํารวจ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
การใชพืชสมุนไพร ในการดูแล
สุขภาพ กรณีศึกษาปราชญชาวบาน
ในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เรื่อง
2. เอกสารเผยแพรความรู ความเชื่อ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
การใชพืชสมุนไพร ในการดูแล
สุขภาพ 1 เลม

อ.ยมนา

10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม
10.1 การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกคณะ
10.2 การพัฒนาระบบและ
กลไก และการจัดทํา
รายงานการประเมินประ
คุณภาพการศึกษา
10.3 การตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตร

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
สกอ.
หมวดรายจาย
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
5
5
5.2
5.1 21
คาใชสอย
ความสอดคลอง

คาวัสดุ

คาวัสดุ

6,000
รวม

คาวัสดุ

10.4 การตรวจประเมิน
ระดับคณะ

10.5 การทําแผนพัฒนา
คุณภาพ

10.6 การรับรองสภาการ
พยาบาล

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

1,200

1,200

1,200

1,200

12,600

1,000
31,500

คาใชสอย

37,400

คาวัสดุ

3,000
รวม

71,900

คาใชสอย

1,800

คาวัสดุ

500
รวม

คาวัสดุ


ต.ค.-ธ.ค.

12,600

คาตอบแทน



ไตรมาส 4

1,000
รวม



ไตรมาส 3

4,800
6,600



ไตรมาส 2

3,000

คาใชสอย


ไตรมาส 1

1,800
รวม



งบประมาณ

1,000

71,400

2,300

1,000

500

1,000

300

1,000
รวม

1,000
93,600

1,000
73,600
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3,200

1,500

15,300

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
1) มีระบบกลไกลการ
ประกันคุณภาพฯ
ภายในคณะ
2) มีการกําหนด
นโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
3) มีการดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพฯตาม PDCA
4) มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
5) การมีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสีย

อ.ณิชา
นฤมล

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
11.1 แผน รายงาน
ประจําปและความเสี่ยง
11.1.1 การจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
ดานแผนและงบประมาณ
11.1.2 การจัดทํา
รายงานประจําป
11.1.3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนฯ

5

1
2

5.1

แหลงงบประมาณ
สภาฯ

หมวดรายจาย

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

1
3

คาใชสอย
คาวัสดุ


5

1

5.1

5

1
3

5.1

5

5

รวม
คาใชสอย
คาวัสดุ

1

รวม


คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

1

รวม


11.2 การพัฒนาองคกร
การจัดการความรู

5.1

1

5

3

5.1

1



6

8,800

คาใชสอย

13,900

คาวัสดุ

1,000
รวม

5

3
6

5.1

1



32,000

คาวัสดุ

13,700

คาวัสดุ
61 คาวัสดุ (ดานการเรียนการสอน)
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

1,755

1,755

20,500

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
1. การดําเนินงานของ
แผนครบถวน ทุกไตรมาส
2. รูปเลมรายงาน
ประจําป มีการเผยแพร
รูปเลม
3. แผนปฏิบัติการ
ประจําปสามารถ
ดําเนินการได
4. การดําเนินงานของ
แผนความเสี่ยงครบถวน
ทุกไตรมาส

อ.สุวภัทร
นฤมล

มีการกํากับ ติดตาม
สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดการความรู
ครบทุกกระบวนการ

อ.สุวภัทร
นฤมล

1. มีการแจงซอม/
ปรับปรุงอุปกรณที่เกิด
การชํารุดทุกรายการ
และมีการซอมแซมครบ
ทุกรายการ
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
มากกวา 3.51

จริยา
เพ็ญประภา

21,890

23,700

คาใชสอย

รวม
11.3.2 การจัดหาวัสดุ
สํานักงาน

2,400
1,110
3,510
20,000
500
20,500
8,800
12,090
1,000
21,890

คาตอบแทน


11.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสํานักงาน
11.3.1 การดูแล
ทรัพยากรสํานักงาน

งบประมาณ

23,000

700

45,700

11,425

11,425

11,425

11,425

130,000

32,500

32,500

32,500

32,500

250,000

62,500

62,500

62,500

62,500

380,000

95,000

95,000

95,000

95,000
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1. วัสดุ อุปกรณสํานักงาน
ครบถวนตามความ
ตองการ และมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
มากกวา 3.51

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)
กิจกรรม
11.4 กิจกรรมภาพรวม
องคกร

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
สกอ.
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ความสอดคลอง
5

1

5.1

1



คาจาง/เงินเดือนสายสนับสนุน

2

61

3

60

4

หมวดรายจาย

คาจาง/เงินเดือนสายวิชาการ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

1,704,500

426,125

5,052,000 1,263,000
14,217,162.93

1,263,000

1,263,000

426,125 ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการที่ดี
1,263,000 และมีประสิทธิภาพ

4,739,054.31

4,739,054.31

4,739,054.31

426,125

426,125

51,600

12,900

12,900

12,900

12,900

คาตอบแทนประจําตําแหนง
คาตอบแทนสาขาขาดแคลน
คาตอบแทนอาจารยพิเศษ

830,400
1,500,000
4,900

207,600
375,000
1,225

207,600
375,000
1,225

207,600
375,000
1,225

207,600
375,000
1,225




คาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชี
คาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

30,000
30,000

7,500

30,000
7,500

7,500

7,500



คาตอบแทนคณะกรรมการประจํา

49,200

12,300

12,300

12,300

12,300

180,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

11,250

11,250

11,250

11,250

26,300
417,700
302,300

6,575
104,425
75,575

6,575
104,425
75,575

6,575
104,425
75,575

6,575
104,425
75,575

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ดานการเรียนการสอน

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000



สํานักงานเลขานุการ

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000



คาโทรศัพท

9,600

2,400

2,400

2,400

2,400



คาจางลูกจางชั่วคราว
คาตอบแทน



61





คาใชสอย
61 คาประกันสังคมสายวิชาการ
คาประกันสังคม สายวิชาการ
(รับใหม 5 ราย)
คาประกันสังคม สายสนับสนุน
ภาพรวมองคกร
61 ภาพรวมองคกร
คาวัสดุ
61

ภาพรวมองคกร
คาครุภัณฑ
61 ภาพรวมองคกร
คาสาธารณูปโภค
61
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ
อ.สุวภัทร
คุณวนิดา
วิไลลักษณ
จริยา

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองคกร (ตอ)
กิจกรรม

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
สกอ.
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ความสอดคลอง

11.4 กิจกรรมภาพรวม

หมวดรายจาย

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

61 แมบาน

252,000

63,000

63,000

63,000

61 พนักขับรถยนต

120,000

30,000

30,000

30,000

ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการที่ดี
63,000
และมีประสิทธิภาพ
30,000

คาจางเหมาแรงงาน

องคกร (ตอ)



ผูปฏิบัติงานดานบริหาร ธุรการ 1

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000



ผูปฏิบัติงานดานบริหาร ธุรการ 2

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000



ผูปฏัติงานดานบริหาร ฝกอบรม

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

61

ผูปฏัติงานดานบริหาร บริการ
การศึกษา

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

61

ผูปฏัติงานหองปฏิบัติการการ
พยาบาล

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000

61 ผูปฏิบัติงานหองสมุด


ผูปฏิบัติงานดานการวิจัย บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงฯ

120,000

30,000

30,000

30,000

30,000



ตําแหนงการเงินและบัญชี
(ทดแทน)

180,000

45,000

45,000

45,000

45,000

ใชหนี้มหาวิทยาลัย (คาสมทบ
อาคารพยาบาลศาสตร )

3,638,100

3,638,100

สวัสดิการตอเติมโครงหลังคา
โรงจอดรถจักรยานยนต นศ.

400,000

8,230,054

8,231,109

งบสิ่งกอสราง


61

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

32,316,062.93

400,000
7,150,290

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 75

8,704,609

อ.สุวภัทร
วนิดา
วิไลลักษณ
จริยา

12. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ
กิจกรรม
12.1 การดูแลอุปกรณ
คอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
สกอ.
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ความสอดคลอง
5

2

5.1

4

7
7
12.2 การจัดซื้อสรรหา
ทรัพยากรดานสารสนเทศ
ภายในคณะพยาบาลศาสตร

หมวดรายจาย
คาใชสอย

1,500

คาวัสดุ

40,000



รวม
คาครุภัณฑ



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

41,500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

10,375

10,375

10,375

10,375

451,300
รวม



12.3 จัดอบรมการใชงาน
ระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ถายทอดความรู เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การทํางานอยางมีความสุข

งบประมาณ

451,300

คาตอบแทน

3,600

คาใชสอย

3,700

คาวัสดุ

1,000

รวม

451,300

ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร
นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร ตอการใชงาน
และเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในเกณฑ
ระดับดี (คาเฉลี่ยมากวา
3.51)
มีการจัดกิจกรรมอบรม
ระบบสารสนเทศ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกบุคลากร และ
นักศึกษา อยางนอย 1 กิ
จรรม และผลการ
ประเมินความพึงพอใจใน
การเขารวมอบรมของ
บุคลากรและนักศึกษา อยู
ในเกณฑระดับดี
(คาเฉลี่ยมากวา 3.51)

8,300

501,100

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ

8,300

10,375

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 76

469,975

10,375

10,375

อ.สุวภัทร
ผดุงเกียรติ

13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
13.1 พัฒนาอาจารยตามความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (IDP)

13.2 อบรมศาสตรและศิลปกาสอน
ทางการพยาบาล

6

แหลงงบประมาณ
สภาฯ

1

4.1

1.2

9

2

4.2

1.3

10

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

61

5.1


13.3 การสงเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาของ อาจารยระดับปริญญาเอก

13.4 พัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.

คาใชสอย

420,000

รวม

420,000

คาใชสอย

200,000

รวม

200,000

คาใชสอย

400,000

รวม

400,000

คาตอบแทน

14,400

คาใชสอย

13,700

คาวัสดุ

1,800

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

105,000

ม.ค.-มี.ค.

105,000

105,000

105,000

อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะดาน
วิชาการและดานวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก
ไมนอยกวาคนละ 40 ชั่วโมง/ปการศึกษา

อาจารยไดเขารวมการอบรมหลักสูตร
ฝกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร และศิลปะ
การสอนทางการพยาบาล
อาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก
อยางนอย 1 คน

200,000

200,000
1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน
ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
2. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
3. ผูเขารวมมีความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51
29,900

105,000

505,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 77

334,900

ผูรับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.

200,000

29,900
1,049,900

เม.ย.-มิ.ย.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

105,000

อ.สุวภัทร
มะลิวัลย

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
14.1 พัฒนาบุคลากรตามสายงาน
(IDP)

6

1

5.1

2

แหลงงบประมาณ
สภาฯ

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

26



14.2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน สายสนับสนุน
วิชาการ


14.3 เตรียมความพรอมการพัฒนา
ความกาวหนาในสายงาน



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.

คาใชสอย

70,000

รวม

70,000

คาใชสอย

50,000

รวม

50,000

คาตอบแทน

7,200

คาใชสอย

1,100

คาวัสดุ

500

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

17,500

17,500

เม.ย.-มิ.ย.

17,500

1. บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวม อบรม/
ประชุม/สัมมนา อื่นๆ รอยละ 100 โดยคิด
เปน 10 ชม./ปการศึกษา/คน
2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนํา
ประโยชนที่ได มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ
เพื่อเกิดการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
17,500 มากยิ่งขึ้น
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กรอบเสนทางความกาวหนาในตําแหนง
2. มีความรูความเขาใจในขั้นตอน วิธีการ
เทคนิคในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
4. ดานความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กรอบเสนทางความกาวหนาในตําแหนง
2. มีความรูความเขาใจในขั้นตอน วิธีการ
เทคนิคในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
4. ดานความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51

8,800
17,500

76,300

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 78

17,500

ผูรับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.

50,000

8,800
128,800

ม.ค.-มี.ค.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

17,500

อ.สุวภัทร
มะลิวัลย

15. โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
15.1 กิจกรรม 5 ส.

5

6

6

3

5.1

4

แหลงงบประมาณ
สภาฯ

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

1



หมวด
รายจาย

งบประมาณ

ต.ค.-ธ.ค.

คาใชสอย

6,600

คาวัสดุ

3,000

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

9,600

2,400

ม.ค.-มี.ค.

2,400

เม.ย.-มิ.ย.

2,400

15.2 ตรวจสุขภาพประจําป


15.3 สืบสานประเพณีวัฒนธรม
ไทย "สงทายปเกา ตอนรับปใหม"

15.4 สืบสานประเพณีวัฒนธรม
ไทย "วันสงกรานต"

15.5 สัมมนาบุคลากร ประจําป
2561

คาใชสอย

25,000

รวม

25,000

คาใชสอย

23,500

คาวัสดุ
รวม
คาใชสอย
คาวัสดุ
รวม
คาตอบแทน

12,500
36,000
4,800
3,000
7,800
21,600

คาใชสอย

225,200

คาวัสดุ

15.6 เสริมสราง คุณธรรม และ
จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร



รวมงบประมาณทั้งโครงการ

250,600

คาตอบแทน

7,200

คาใชสอย

6,600

คาวัสดุ

3,000

รวม

1. บุคลากรรวมปฏิบัติ 5 ส. รอยละ 80
2. บุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจ
และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรม
อันดีงามในองคกร
4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับไมต่ํา
กวา 3.51

อ.สุวภัทร

2,400

1. บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร ไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 80
2.บุคลากรไดรับแนะแนวทางใหบุคลากรได
ดูแล ปองกัน และรักษาสุขภาพของตนเอง
อยางถูกตองทันการณ
25,000
3. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา 3.51
1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา 3.51
36,000

1. มีผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80
2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมไมต่ํากวา 3.51
7,800

16,800
345,800

ผูรับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.

250,600

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80
2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการมีความพึงพอใจในระดับที่มากกวา
3.51

16,800

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรเขารวม
กิจกรรม รอยละ 80
2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการมีความพึงพอใจในระดับที่มากกวา
3.51

3,800

รวม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2,400

38,400

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 79

277,600

27,400

มะลิวัลย

16. โครงการเสริมสรางสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
16.1 การบริหารงานและสวัสดิการ
16.2 เครื่องแตงกาย

รวมงบประมาณทั้งโครงการ

แหลงงบประมาณ
สภาฯ

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

หมวด
รายจาย

งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค.

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

23,000

23,000

23,000



คาใชสอย

92,000

23,000



คาใชสอย

40,000

40,000

132,000

63,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. บุคลากรมีความพึงพอใจตอสวัสดิการ ใน
ระดับ ไมต่ํากวา 3.51

อ.สุวภัทร
มะลิวัลย

23,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 80

23,000

23,000

17. โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร
กิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูปวยผาตัด

ตัวบงชี้
แหลงงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สกอ.
หมวดรายจาย งบประมาณ
สภาฯ
ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ความสอดคลอง

3
5

4
4

3.1
5.1

ผูรับผิดชอบ
ดร.สมจิตต
อ.สุฬดี

24

17.1 พิธีเปดโครงการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผูปวยผาตัด

คาตอบแทน

3,600

คาใชสอย

26,000

คาวัสดุ

5,000
รวม

34,600

คาตอบแทน

524,000

คาวัสดุ

50,000


17.2 การจัดอบรม
ภาควิชาทฤษฏี

รวม

574,000

คาตอบแทน

510,000


17.3 การจัดอบรม
ภาควิชาฝกปฏิบัติ

คาวัสดุ

17.5 ศึกษาดูงานดานบทบาท
การปฏิบัติงานของพยาบาลสาขา
การพยาบาลผูปวยผาตัดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร



515,000

คาใชสอย

59,300

คาวัสดุ

10,000
รวม

69,300

คาตอบแทน

110,400

คาใชสอย

577,600

คาวัสดุ

31,000



1.มีผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอรายวิชา โดยมี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5

34,600

6,000

559,000

9,000

5,000
รวม


17.4 การประชาสัมพันธ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผูปวย
ผาตัด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

รวม

719,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 81

515,000

ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจตอรายวิชา โดยมี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5
1. ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอรายวิชา โดยมี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

69,300
ผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจตอรายวิชา โดยมี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

719,000

17. โครงการหารายได คณะพยาบาลศาสตร (ตอ)
กิจกรรม

ความสอดคลอง

ตัวบงชี้
สกอ.

ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักสูตร คณะ
โครงการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูปวยผาตัด

3
5

4
4

3.1
5.1

แหลงงบประมาณ
สภาฯ

หมวดรายจาย งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

รายได แผนดิน ผลิตเพิ่ม

ดร.สมจิตต
อ.สุฬดี

24

17.6 เตรียมความพรอม
กอนสําเร็จการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูปวยผาตัด

คาตอบแทน

7,200

คาใชสอย

12,800

คาวัสดุ

1,000
รวม


17.7 พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด



17.8 คารับรองหลักสูตร

161,000

คาวัสดุ

30,000
รวม


17.9 คาสาธารณูปโภค


1. ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอรายวิชา โดยมี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

21,000

คาใชสอย

คาใชสอย

รวมงบประมาณทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ

21,000
1. ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอรายวิชา โดยมี
คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

191,000

191,000

5,000

รวม

5,000

คาสาธารณูปโภค

35,400

รวม

35,400
2,164,300

5,000

35,400
5,000

แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนา 82

40,600 559,000 1,559,700

การวิเคราะหความสอดคลองของ แผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร
กับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุดเนนของกลุมสถาบัน แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
ยกระดับอุดมศึกษาไทยผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มคี ุณภาพสูต ลาดแรงงาน

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน

กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงค บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะ
วิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมและเปนผูประกอบการ มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ ทันตอเทคโนโลยี มีความอุตสาหะใน
การทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษย
สัมพันธดี
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ พั ฒ นางานวิ จั ย แบบมุ ง เป า เพื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละ
นวั ต กรรม ที่ มุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสั ง คมใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
เปาประสงค ประชาชนและสังคมไดรับองคความรูและนวัตกรรมเฉพาะ
ด า นที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ / นานาชาติ และนํ า องค ค วามรู แ ละ
นวัตกรรมไปใชประโยชนในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และ
เชิงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยาง
มีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป า ประสงค ประชาชน ชุ ม ชน และสั ง คม ได รั บ การบริ ก ารวิ ช าการที่
นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทาง
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แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๑ จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและอาเซียน
เปาประสงค บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะ
วิชาชี พ สามารถสร างนวั ตกรรมทางการพยาบาล ทันต อเทคโนโลยี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
ยุทธศาสตร ที่ ๒ พัฒ นางานวิจัย แบบมุงเป าเพื่อ สรา งองค ความรูและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
อยางยั่งยืน
เปา ประสงค ได องค ความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่เ ปน ที่
ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และนําองคความรูและนวัตกรรมทางการ
พยาบาลไปใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน ในมิติ
ดานนโยบาย ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการ
อยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบน
พื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาประสงค ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่
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เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)

กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔ อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นและประเทศชาติ
เปา ประสงค นัก ศึก ษา บุค ลากร และชุ มชน ร วมอนุ รัก ษ สื บสาน ภู มิ
ปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางสรรคผลงานที่สะทอนคุณคา
ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป า ประสงค มหาวิ ท ยาลั ย มี บุ ค ลากรที่ มี ส มรรถนะสู ง มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และมี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ให บ รรลุ
วิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความ
ผูกพันตอองคกร
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย เพื่อสนับสนุน การเรี ยนรู การบริก ารทางการศึก ษา การบริหาร
จัดการ และการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิทัล
อยางรูเทาทัน
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ ๕ บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให
ไทยโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล
ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และ
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข
เครือขายอุดมศึกษา
เป า ประสงค องค ก รมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งมี ธ รรมาภิ บ าล บริ ห าร
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แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ อนุ รั ก ษ สื บ สาน ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม เพื่ อ ให เ กิ ด จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ งถิ่ น และประเทศชาติ เรี ย นรู
วัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
เปาประสงค นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิ
ปญ ญาทอ งถิ่ น ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ สรา งสรรค ผ ลงานที่ส ะท อ น
คุณคาภูมิปญญาการดูแลสุขภาพ ศิลปะและเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแล
สุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เปาประสงค คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี สามารถขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอ
องคกร
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มั่ น คง ปลอดภั ย เพื่ อ สอดคล อ งกั บ การเป น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป า ประสงค คณะมี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
คณะฯ ความทั น สมั ย สามารถสนั บ สนุ น การเรี ย นรู การบริ ก ารทาง
การศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การ และการเพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากร เพื่อเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน
ยุทธศาสตรที่ ๕ บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัว
ใหทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล
และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข
เป า ประสงค เป น องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย า งมี ธ รรมาภิ บ าล
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เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)

กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ ๕ ป
ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่ บริ ห ารทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด มี
เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชมใน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และ
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
ไดรบั ความชื่นชมในภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการเพื่อวิเคราะห สภาพแวดลอมตางๆ โดยการวิเคราะห SWOT analysis โดยใชการมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะเพื่อการระดมความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาเอกสารยอนหลัง ในการวิเคราะห เพิ่อนําขอมูลมาประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในครั้งนี้
จุดแข็ง (Strengths: S)
1. บุคลากรอยูในวัยทํางานที่มีความเขมแข็ง และมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ
2. บุคลากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคีตอกัน
3. มีเครือขายทั้งภายในและภายนอก
4. บุคลากรเปนคนในทองถิน่
5. เปนองคกรขนาดเล็กที่งายแกการพัฒนา (งายตอการบริหารจัดการ)
6. มีโครงการที่นําศาสตรเฉพาะทางวิชาชีพมาใหบริการวิชาการแกสังคม
7. อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดกัน
8. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
9. คุณภาพบัณฑิตอยูในระดับดี จากคะแนนความพึงพอใจผูใชบัณฑิตมากกวา 3.51
10. สรางองคความรูและนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น (บูรณาการ)
11. มีความรวมมือกับประเทศในอาเซียน
จุดออน (Weakness : W)
1. ความสมบูรณ และความเชื่อมโยงดานการจัดการขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน
2. การสื่อสารภายในองคกรยังไมชัดเจนและไมทั่วถึง เนื่องจากอาจารยตองออกนิเทศฯนักศึกษานอกสถานที่
3. บุคลากรมีจํานวนจํากัด มีผลกระทบตอการสงไปพัฒนา
4. ความมั่นคงของบุคลากร (ความตองการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
5. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ
6. จํานวนอาจารยตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามแผน
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7. ผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพรไมเปนไปตามเกณฑของ กพอ.
8. อาจารยไมมีเวลาเพียงพอในการทําวิจัย และสรางผลงานวิชาการ
9. บุคลากรขาดความเขาใจ ยังไมสามารถนําระเบียบปฏิบัติ ขอกฎหมายใหม เชน พรบ.จัดซื้อ จัดจางฉบับใหม (พ.ศ.2560) สูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities : O)
1. วิชาชีพพยาบาลเปนความตองการของสังคม
2. ไดรับความรวมมือจากเครือขายภายนอก
3. ชุมชนหรือองคกรเครือขายยอมรับและใหการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของคณะ
4. มีการกํากับมาตรฐานโดยสภาวิชาชีพ
5. เปนคณะ ที่อยูในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. สาขาพยาบาล เปนสาขาขาดแคลนที่สามารถกูยืมเพื่อการศึกษาไดทุกคน
7. แผนการศึกษาชาติ ไดกําหนดตัวชี้วัดในการเพิ่มสัดสวนของ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากขึ้นเมื่อเทียบกับสาย
สังคมศาสตร
8. มีแหลงฝกครบทุกระดับบริการสุขภาพ
9. คานิยมของสังคมที่มีตอวิชาชีพพยาบาล
อุปสรรค (Treat : T)
1. มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. การใชทรัพยากรแหลงฝกรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นหลายสถาบัน
3. แหลงฝกอยูหางไกลจากสถาบัน
4. มีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ที่มีคาเลาเรียนถูกกวา
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