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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะฯ ไดรับนักศึกษาเปนปท่ี 7 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2558 จํานวน 96 คน ปจจุบันมี

นักศึกษาคงอยูรวมท้ังสิ้น 266 คน และ มีผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 จํานวน 35 คน มีงานทํารอยละ 100  

คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมท้ังคณะไดมี ความ

รวมมือท้ังในและตางประเทศ  ซ่ึง ในปงบประมาณนี้มีนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัย 

ไดแก นางสาวนิศารัตน  พิมพกันต  นักศึกษา ป 3 นักศึกษาไดรับรางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION  ใน

การประชุมวิชาการ วิชาการ The 7th International Nursing Students' Forum ณ Guangzhou University of Chinese 

Medicine และ สงผลใหไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน สาขาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในงานวันเยาวชน จังหวัด

อุบลราชธานี นอกจากนี้ นางสุฬดี กิตติวรเวช ยังไดรับรางวัลอาจารยพยาบาลดีเดน จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจําป 2558 ในวันพยาบาลแหงชาติ  

ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค  

คณะฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 211,000  บาท คณะมี

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI กลุม 1 จํานวน 5 เรื่อง เผยแพรในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง และผลงานท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการขออนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง  

ดานการบริการวิชาการ  

คณะฯ ไดมีการใหบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 4 โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 433,000 บาท  

ประกอบดวย 1) มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ 2) พัฒนาระบบการเยี่ยมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพ          3) 

ศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูกฮักลูกแพงปท่ี 4) 4) สงเสริมสุขภาพเด็ก

กอนวัยเรียน   และ ยังมีหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ปจจุบันเปนรุนท่ี 3 และยังมีแผนการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง  

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร มีโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 272,600 บาท ไดแก  

1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 2) โครงการมอบหมวกและวันพยาบาลแหงชาติ 3) โครงการบํารุง

จิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4  4) โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาการเรียนรูดานผูสูงอายุ ครั้งท่ี 3 5) โครงการ

บุญซําฮะ ปท่ี 4  6) โครงการ 5 ส. และ 7) โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม  
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ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตรได ทําความตกลงความรวมมือกับตางประเทศ คือ University of 

Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ในปงบประมาณนี้ ไดเขารวมโครงการ The  3rd International 

Nursing Summer School ประเทศอินโดนีเซีย และ โครงการ Emergency Nursing Camp 2016 และ 

ไดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia มา

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนดานการพยาบาล  
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คํานํา 

 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามปงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ) 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนท่ัวไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให
เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานภายใต
พันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน 
การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การใหบริการวิชาการโดยใหบริการ
สงเสริมสุขภาพแกคนในชุมชนทุกชวงวัยภายใตโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน หรือ โครงการลูกฮักลูกแพงโดยมอบนักศึกษาพยาบาลใหดูแลสุขภาพแกครอบครัวอุปถัมปซ่ึง
เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ 
นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีกิจกรรมในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง  
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริญรุดหนา ขอบคุณ
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนเอ้ืออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนินงาน และ
ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกทานท่ีคอยติดตาม กํากับ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2559 ฉบับนี ้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 
คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

  หนา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ข 
คํานํา ง 
สารบัญ  จ 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญรูปภาพ ฌ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปคณะพยาบาลศาสตร  1 
 ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร 2 
 วิสัยทัศน  อัตลักษณ ปณิธาน และวัตถุประสงค  3 
 พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร  4 
 คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร  5 
 โครงสรางองคกร คณะพยาบาลศาสตร 6 
 โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร  6 
 คณะกรรมการบริหารงานดานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร  7 
สวนท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม และตามประเด็นยุทธศาสตร 13 
 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําป 2559 คณะพยาบาลศาสตร  14 
 ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําป 2559  17 
 กลยุทธท่ี 1 17 
 กลยุทธท่ี 2 39 
 กลยุทธท่ี 3  45 
 กลยุทธท่ี 4  53 
 กลยุทธท่ี 5  61 
 กลยุทธท่ี 6  67 
 กลยุทธท่ี 7  72 
สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ  78 
 ดานการผลิตบัณฑิต  79 
 ดานงบประมาณ  81 
 ดานบุคลากร  83 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 
ตารางท่ี 1 จํานวน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จําแนกตามปการศึกษา  19 
ตารางท่ี 2  รายละเอียดหลักสูตร 20 
ตารางท่ี 3 จํานวนหลักสูตร/สาขา 20 
ตารางท่ี 4 แสดงโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2559 
21 

ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 23 
ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ี

สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง  
5 ดาน 

23 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดทุนการศึกษาในปการศึกษา 2558 31 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา ตกออก และคงอยู จําแนกตามปการศึกษาท่ี

รับเขา 
37 

ตารางท่ี 9  แสดงรายละเอียด อาคารสถานท่ี ท่ีใชจัดการเรียนการสอน  38 
ตารางท่ี 10 แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย 39 
ตารางท่ี 11 แสดงรายละเอียดการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการสราง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
41 

ตารางท่ี 12 แสดงรายละเอียดการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามวิชาชีพอยางมี
จรรยาบรรณเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 

43 

ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

43 

ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับ
การเปดประชาคมอาเซียน 

44 

ตารางท่ี 15 แสดงการสนับสนุนสมรรถนะดานการวิจัย จําแนกตาม โครงการ /กิจกรรม 46 
ตารางท่ี 16 แสดงโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดานการวิจัยจากหนวยงานภายใน 

ปงบประมาณ 2559 
48 

ตารางท่ี 17 แสดงโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดานการวิจัย จากหนวยงานภายนอก 
ปงบประมาณ 2559 

49 

ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

50 

ตารางท่ี 19 แสดงรายละเอียดงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 52 
ตารางท่ี 20 แสดงรายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจะทะเบียนอนุ

สิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
53 

ตารางท่ี 21 แสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 55 
ตารางท่ี 22 แสดงโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2559 56 
ตารางท่ี 23 แสดงรายละเอียดการเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษของอาจารย 60 
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ตารางท่ี  หนา 
ตารางท่ี 24 แสดงรายละเอียดโครงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 62 
ตารางท่ี 25 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป 2558 ระดับหลักสูตร 69 
ตารางท่ี 26 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป 2558 ระดับคณะ 70 
ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดงบประมาณในแตละโครงการ/กิจกรรม 72 
ตารางท่ี 28 แสดงกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาผูบริหาร 74 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหม ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร 79 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร 79 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร 80 
ตารางท่ี 32 แสดงภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร 80 
ตารางท่ี 33 แสดงภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร 81 
ตารางท่ี 34 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และเบิกจาย คณะพยาบาลศาสตร จําแนก

ตามประเภทงบประมาณ   
81 

ตารางท่ี 35 จํานวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามประเภทบุคลากร 83 
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1. ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุข

ภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง30คนตอประชากรแสนคนเม่ือเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชีย เชน ประเทศญ่ีปุนมีจํานวน201คน ประเทศอินเดียมีจํานวน51 คนและประเทศจีนมี
จํานวน164คนตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปน
แบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรท่ีมี
ความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหง
แตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย
พบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพ้ืนท่ีในเขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 
คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คนอีกท้ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝก
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและ
ประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือ
เปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศโดยเปดโอกาส
ใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพ
และใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยู
ในวิชาชีพใหยาวนาน ข้ึนไดอีก 

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 ได
นําเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552คณะ
พยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน 
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมรวมกับผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 106 
คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความพรอมในการรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพ่ือ
เปนพยาบาลของชุมชน ระหวางปการศึกษา 2553-2556  จํานวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จํานวน 19 คน  
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พ.ศ. 2554 จํานวน 50 คน พ.ศ. 2555 จํานวน 36 คน และพ.ศ. 2556 จํานวน 34 คนท่ีประชุมไดรวมกันหา
แนวทางในการรวมผลิตพยาบาลของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนด
โควตาผูเขาเรียน การสรางความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรหุนสวน  ใน
พ้ืนท่ี การพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนา
ศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตรปการศึกษา 2555 
จํานวน 36 คน และ ปการศึกษา 2556 จํานวน 46 คน 

ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดยไดรับ
การรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปการศึกษา ตั้งแต ปการศึกษา 2557 – 2559 ในป
การศึกษานี้  มีบัณฑิตพยาบาลรุนท่ี 1 ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจํานวน 55 คน 

ปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรไดเขารวมโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ิม ปการศึกษา
นี้  รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 74 คน และ มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 32 คน   

ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 96 
คน และ มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  34 คน  

2. ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 ตราสัญลักษณ 
 
 
 

 
สีประจําคณะ   

สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
ดอกไมประจําคณะ  

ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 

3. วิสัยทัศน  อัตลกัษณ ปณิธาน และวัตถุประสงค 
 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
  
อัตลักษณ 
 สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 
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ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานชั้นนําเพ่ือรับใชชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทําหนาท่ีวิจัยเพ่ือพัฒนา ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในทองถ่ิน 
 
วัตถุประสงค 
 1. สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกตอทองถ่ิน สามารถทํางานเปนทีม และมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ สามารถทํางานและดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องใน
ชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 3. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของบุคคล
และชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

4. พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร 
 1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 3. บริการวิชาการและถายทอดความรูดานการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 4. อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง 

5. คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร 

คานิยมองคกร 

     NURSE UBU 
  N = Nurturing    : ใสใจดูแล 
  U = Understanding   : เขาใจ 
  R = Responsibility   : รับผิดชอบ 
  S = Smart Society   : สรางสังคมอุดมปญญา 
  E = Encouragement   : สรางการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
  U = Unity     : สามัคคี 
  B = Building Learning Organization   : สรางสรรคองคกรการเรียนรู 
  U = Universal    : สูสากล 
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วัฒนธรรมองคกร 

 “ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล” 

 

6. โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ 

-งานบริหารท่ัวไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
- งานสงเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

กลุมวิชาพยาบาล

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร 

กลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 
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7. โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

                                                    
 
 
 
 

                                                

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน  ธานี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
นางสาวเกษร  สายธนู 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารย ดร. นงนิตย   ธีระวัฒนสุข 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
นางสาวสุวภัทร  นักรูกําพลพัฒน 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ 

นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญมาช ู

รักษาราชการในตําแหนงหัวหนากลุม
วิชาพยาบาลศาสตร 

นางสาวอุไรวรรณ  สาสงัข  
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8. คณะกรรมการบริหารงานดานตางๆ คณะพยาบาลศาสตร 

8.1 คณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร 
 1. คณบดคีณะพยาบาลศาสตร   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายนโยบายและแผน   กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝายวิจัย  บริการวิชาการ ทํานุฯ  กรรมการ 
 5. หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร   กรรมการ 
 6. นางสาวยมนา  ชนะนิล   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 
 7. นางสาววิศนีย  บุญหมั่น   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 
 8. นางสาวไพลิน  พิณทอง   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 

 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งและนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

3. พิจารณารางระเบียบ กฎและขอบังคับภายในคณะแลวนําเสนอตอมหาวิทยาลัยหรือสภา 

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. พิจารณานําเสนอเก่ียวกับการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือ 

การประเมินเขาสูตําแหนงบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

6. พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

7. แตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 

8. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบด ี

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

8.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
3. รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร  รองประธานกรรมการ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  กรรมการ 
5. ประธานสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ  กรรมการ 
6. ประธานสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน    กรรมการ 
7. ประธานสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ   กรรมการ 
8. ประธานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   กรรมการ 
9. ประธานสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   กรรมการ 
10.ประธานสาขาบริหารการพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน กรรมการ 
11. นายไวพจน  อุนใจ      เลขานุการ   
12. นางสาวณิรัฒฎาภรณ  พันธภักดิ์    ผูชวยเลขานุการ 

 

 



Annual Report 2016 / 8 

โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. วางระบบและกลไกการเปด ปดหลักสูตร การบริหารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจของคณะโดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมท้ังของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. บริหารกิจการวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด และปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. วางแผน ควบคุม กํากับ ติดตาม และดําเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาวิชาการและพัฒนาอาจารย 

4. กํากับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนและหลากหลายโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ 

5. วางแผนและกําหนดเปาหมายการรับบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทุกปการศึกษา 
6. ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินคุณภาพดานการเรียนการสอน อาทิ การประเมินหลักสูตรโดย

ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต และนิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา รวมท้ังการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรู การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
การประเมินอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ การติดตามคุณภาพบัณฑิต และภาวะการมีงานทํา 

7. บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทใหแกผูรับบริการ เชน อาจารยพิเศษ สื่อ
ประกอบการสอน การจัดหาหองเรียน ฯลฯ 

8. พิจารณาและติดตามผลการเรียนของผูเรียนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
9. จัดระบบและกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
10. กํากับดูแลการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศใหครบถวนตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เชน หลักสูตร สถิตินิสิตรับเขาและจบ
การศึกษา การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป มาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต FTES ผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ 

 
8.3 คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร 

1. นางสุฬดี  กิตติวรเวช   ท่ีปรึกษา 
2. นางนิชนันท สุวรรณกูฏ   ท่ีปรึกษา  
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝายนโยบายและแผน   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ  
6. รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการฯ  กรรมการ 
7. หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร   กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ  
9. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 
10. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. จัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธทางการเงิน แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง 

2. กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธทางการเงิน แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของ
องคกรสูระดับบุคคล 
 3. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมและผูรับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร 
 4. พิจารณางบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร 
 5. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินโดยการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใช รวมท้ังกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณและวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

6. วางแผน และรับผิดชอบดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย การวางแผนดาน
อัตรากําลัง การพัฒนาอาจารย และบุคคล การดูแลสวัสดิการของอาจารยและบุคลากร และการพัฒนา
องคการ 

7. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานบุคคล และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
8. กําหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง รวมท้ังแผนดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบทิศทางและแนวทางท่ีกําหนด 
9. ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายของ

องคกร รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปจจัยในแตละดาน จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในในแตละดาน ท้ังระดับองคกรและยุทธศาสตรตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางเปน
รูปธรรม 

10. จัดทําแบบวิเคราะหความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และติดตามใหการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในรายงานอยางเปนระบบ พิจารณาผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแต
กระบวนการการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

11. สรุปผลและประเมินผลความสําเร็จการดําเนินงาน รวมท้ังขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ  นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย 
 12. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
8.4 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
     1. ผศ. ดร.สงวน   ธานี  ท่ีปรึกษา 
 2. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ ท่ีปรึกษา 

3. นางสาวเกษร   สายธนู  ท่ีปรึกษา 
 4. นางสาวสุวภัทร  นักรูกําพลพัฒน ท่ีปรึกษา 
 5. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู  ประธานกรรมการ 
 6. นางยมนา      ชนะนิล  กรรมการ 

 

 



Annual Report 2016 / 10 

 7. นางนิชนันท   สุวรรณกูฏ กรรมการ 
 8. นางสาวไพลิน  พิณทอง  กรรมการ 
 9. นางสาวอมรรัตน นธะสนธิ์ กรรมการ 
 10. นางก่ิงกาญจน ชูเมือง  กรรมการ 
 11. นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ กรรมการ  
 12. นางสาวสิรินุช หม่ืนเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. กําหนดแผนการปฏิบัติงานดานการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานสโมสรนักศึกษา ดานสวัสดิการนักศึกษา ดานสวัสดิภาพนักศึกษา          
และดานศิษยเกา ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะพิเศษตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม ป 2558  
           2. เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย  
 3. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนานักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

4. สนับสนุนและใหโอกาสนักศึกษาท่ีมีความถนัดและความสามารถพิเศษเขารวมกิจกรรมท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

5. ประชุม กํากับ ดูแล ติดตามงานดานการพัฒนานักศึกษาใหดําเนินไปตามกําหนดไวและเนนการ  มี
สวนรวมของนักศึกษา 

6. เสนอความเห็นกับคณะกรรมการประจําคณะในการพัฒนางานดานการพัฒนานักศึกษา 
7. สรปุและประเมินผลการดาํเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการประจํา 
8. จัดทําขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในองคประกอบท่ีเก่ียวของ 

 

8.5 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 
   1. ผศ.ดร.สงวน  ธานี  ท่ีปรึกษา 
  2. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ประธานกรรมการ 
  3. นางยมนา  ชนะนิล  กรรมการ 
  4. นางสาวอมรรัตน นธะสนธิ์ กรรมการ 
  5. นางสาววิศนีย  บุญหม่ัน  กรรมการ 
  6. นางสาวสุดารักษ ประสาร  กรรมการ 
  7. นางสาวจริยา  สงศรี  เลขานุการ 
  8. นายวชิรศักดิ์  ปกาสิต  ผูชวยเลขานุการ  

 
 

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1.รวมกําหนดแผนการปฏิบัติงานดานการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ใหสอดคลองกับนโยบาย

ของคณะ และมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. เสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือสงเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ  

 3. วางระบบและกลไก ติดตามการดําเนินงานและใหคําปรึกษาดานการสงเสริมการวิจัย 
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4. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการสงเสริมการวิจัย 
5. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการวิจัยท้ังภายนอกและภายในสถาบัน 
6. จัดทําขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาในองคประกอบท่ีเก่ียวของและจัดทําหลักฐานดานงานวิจัย 
7. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
8.6 คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร 
  1. ผศ.ดร.สงวน  ธานี  ท่ีปรึกษา 
  2. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ประธานกรรมการ 
  3. นางยมนา  ชนะนิล  กรรมการ 
  4. นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร กรรมการ 
  5. นางสาวทัศนวรรณ ศิระพรหม กรรมการ 
  6. นางสาวสุดารักษ ประสาร  กรรมการ 
  7. นางสาวไพลิน  พิณทอง  กรรมการ 
  8. นางสาวจริยา  สงศรี  เลขานุการ 
  9. นายวชิรศักดิ์  ปกาสิต  ผูชวยเลขานุการ  
 

โดยมีหนาท่ี ดังนี ้ 
1.รวมกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ  
2. ดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม เนนคุณภาพและประสิทธิภาพของงานบริการวิชาการ  

 3. กํากับ ดูแล ติดตาม งานดานบริการวิชาการ ใหดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
4. ประสานงานการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5. สรุปงานและผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา  
6.จัดทําขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาในองคประกอบท่ีเก่ียวของและจัดทําหลักฐานดานงานบริการ

วิชาการ 
7. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
8.7 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร 
 1. ผศ.ดร.สงวน   ธานี  ท่ีปรึกษา 
 2. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ ประธานกรรมการ 

3. นางนิชนันท  สุวรรณกูฏ กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตร ี สิงหาด  กรรมการ 
5. นางสาวสุดารักษ  ประสาร  กรรมการ 
6. นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ กรรมการ 
7. นางก่ิงกาญจน  ชูเมือง  กรรมการ 
8. นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ  กรรมการ  
9. นางสาวสิรินุช  หม่ืนเจริญ เลขานุการ 
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 โดยมีหนาท่ี ดังนี้ 
          1. รวมกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          2. ดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม เนนคุณภาพและประสิทธิภาพของงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม               
          3. กํากับ ดูแล ติดตาม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหดําเนินการตาม ท่ีกําหนด 
          4. ประสานงานการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          5. สรุปงานและผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา 
          6. จัดทําขอมูลประกันคุณภาพในองคประกอบท่ีเก่ียวของ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
สวนที่ 2  

 

สรุปผลการดําเนนิงานภาพรวม ประจําป 2559  
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สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม ประจําป 2559 คณะพยาบาลศาสตร  
 

ป พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 
ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมท้ังการใหความรวมมือระหวางประเทศ การบริหารงานองคกร ซ่ึงคณะไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีมาจากเงิน
อุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ และเงินรายไดคณะ ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ ดานการ
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารองคกร เปนสัดสวนตามลําดับ 
คือ 11.07 : 1.36 : 1.07 : 0.68: 85.82 โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมสรุปได ดังนี้  

 
ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ
รับนักศึกษาเปนปท่ี 7 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2558 จํานวน 96 คน ปจจุบันมีนักศึกษาคงอยูรวมท้ังสิ้น 
266 คน และ มีผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 จํานวน 35 คน มีงานทํารอยละ 100  

จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน 
ตอบแบบสอบถามจํานวน 17 ฉบับ (รอยละ 51.51) มีคาเฉลี่ยรวม 6 ดาน เทากับ 3.58 จําแนกรายดาน คือ 1) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.87 (S.D.=0.76) 2) ดานความรู 3.51 (S.D. = 0.05) 3) ดานทักษะทางปญญา 3.50 
(S.D. = 0.10) 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.76 (S.D.=0.08)  5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขฯ 3.56 (S.D.=0.136) 6) ดานทักษะการปฏิบัติงาน 3.29 (S.D.= 0.05) 

คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course ville, Project base 
learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง ท้ังในและ
ตางประเทศ และท้ังในและนอกหองเรียน ไดแก การเขารวมกิจกรรม International Nursing Students 
Summer Camp, Indonesia และ รวมโครงการ Emergency Nursing Camp, Indonesia ซ่ึงกิจกรรมทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย และไดเรียนรูในสถานการณจริง  

ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะไดสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ 
ภายในประเทศได ม ีเคร ือข ายความร วมมือกับสถาบันพยาบาล 4 สถาบัน ค ือ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ในการทํากิจกรรมจิตอาสารวมกัน 
นอกจากนี ้ คณะไดสงเสริมทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 แกนักศึกษาในดานการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ซ่ึงไดมีโครงการระดับคณะ เพ่ือประกวดและไดตัวแทน เพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการ เรื่อง การ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 จัดโดยท่ี
ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตรแหงประเทศไทย (ทคพย.) ทั้งนี ้ยังไดสงเสริมการนําเสนอผลงานเปน
ภาษาตางประเทศแกนักศึกษาในการประชุม วิชาการ The 7th International Nursing Students' 
Forum ณ Guangzhou University of Chinese Medicine ระหวางวันท่ี 7-9 พฤษภาคม 2559  มี
นักศึกษาจําวน 7 คน เขารวมกิจกรรม ในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวนิศารัตน  พิมพกันต  นักศึกษา ป 3 
ไดรับรางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION  ผลงานนวัตกรรม ผลของวงลอปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหารสําหรับผูปวยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี   และสงผลให นางสาวนิศารัตน  พิมพกันต ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน สาขาส่ิงประดิษฐและ
นวัตกรรม ประจําป 2559 ในงานวันเยาวชนแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559  และ 
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นางสาวพรพิมล สุพล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ปท่ี 3 ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เขารวมประชุมสัมมนาดานการพัฒนานักศึกษานานาชาติ "The 15th APSSA international Conference 2016" 
ในระหวางวันท่ี 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโดยสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟก รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นอกจากนี้ นางสุฬดี กิตติวรเวช ยังไดรับรางวัลอาจารยพยาบาลดีเดน จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจาํป 2558 ในวันพยาบาลแหงชาติ วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ซ่ึงเปนแบบอยางท่ีดีตออาจารย และบุคลากร
ตอไป  

 
ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค  

ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยจํานวน 5 โครงการ 
ประกอบดวยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 
155,000 บาท และทุนวิจัยภายในสถาบัน 4 โครงการ จํานวนเงิน 56,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
211,000  บาท คณะมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI กลุม 1 จํานวน 5 เรื่อง เผยแพรในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง และผลงานท่ีอยู

ระหวางการดําเนินการขออนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีอาจารยทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก 
เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 

ดานการบริการวิชาการ  
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการใหบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 4 โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น

433,000 บาท  ประกอบดวย 1) มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ 2) พัฒนาระบบการเยี่ยมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพ 3) 
ศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูกฮักลูกแพงปท่ี 4) 4) สงเสริมสุขภาพเด็กกอน
วัยเรียน   การนี้ทุกกิจกรรมนั้นมุงตอบสนองความตองการของชุมชน และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย นอกจากโครงการบริการวิชาการดังกลาว ยังมีหลักสตูรอบรมประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ปจจุบัน
เปนรุนท่ี 3 และยังมีแผนการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร มีโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 272,600 บาท ไดแก  
1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 2) โครงการมอบหมวกและวันพยาบาลแหงชาติ 3) โครงการบํารุงจิต 
ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4  4) โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาการเรียนรูดานผูสูงอายุ ครั้งท่ี 3  5) โครงการบุญซํา
ฮะ ปท่ี 4  6) โครงการ 5 ส. และ 7) โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม โดยคณะฯ ไดมุงเนนการมีสวนรวมของ 
นักศึกษา อาจารย บุคลากร เพ่ือใหมีการสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี อันมีคุณคาและถายทอดสูคนรุน
หลัง  

 
ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตร ได ทําความตกลงความร วมม ือก ับต างประเทศ ค ือ  University of 
Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia ในเดือนมิถุนายน 2559 และไดมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน 
1) โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2559 ณ Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหวางวันท่ี 10 – 24 มกราคม 2559 2) โครงการ 
3rd International Nursing Summer School ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวางวันที่ 8-21 สิงหาคม 2559 
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และ 3) โครงการ Emergency Nursing Camp 2016 ระหวางวันที่ 5-8 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้คณะฯ 
ไดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia มา
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนดานการพยาบาล ในระหวางวันท่ี 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 
2558  
 
ดานการบริหารงานองคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

คณะฯ ไดสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง ท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงในปงบประมาณนี้ บุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพมากกวา 40 ชั่วโมง/คน/ป และสายสนับสนุนไดรับการพัฒนามากกวา 10 ชั่วโมง/คน/ป และไดมีการ
สงเสริมพัฒนาอาจารย ในปงบประมาณนี้ มีอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน คือ นายสมปอง พะมุลิลา 
สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  

คณะไดดําเนินงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังนี้  
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ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร  ประจําป 2559 คณะพยาบาลศาสตร  
 
กลยุทธท่ี 1 สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกท่ีดี และมีความพรอมเพรียงเพ่ือ
รองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 
เปาประสงคที่ 1 : บัณฑิตมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรู และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เปนที่
ยอมรับของสังคม 

มาตรการ 
 1.1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
 1.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคลอง
กับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ 
 1.1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
 1.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหครบถวนทุกรายวิชา 
ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 1.1.5 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางานเปนทีม การหาประสบการณ
จากการทําจริง การเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 
 1.1.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลง
เรียนรูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียงและทั่วถึง 
 1.1.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความ
พอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ินและความรับผิดชอบตอสังคม 
 1.1.8 สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข 
 1.1.9 มีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษา 
 1.1.10 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษาและใหนักศึกษาสามารถจบได
ตามระยะเวลาในหลักสูตร 
 1.1.11 สรางความสัมพันธกับศิษยเกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
เปาประสงคที่ 2 : นักศึกษามีความพรอมเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
มาตรการ 
 1.2.1 พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
 

ดานการผลิตบัณฑิต   
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 7 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2558 จํานวน 96 คน ปจจุบันมีนักศึกษาคงอยูรวมท้ังสิ้น 
266 คน และ มีผูสําเร็จการศึกษาในป 2558 จํานวน 35 คน มีงานทํารอยละ 100  

จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน 
ตอบแบบสอบถามจํานวน 17 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.51 มีคาเฉลี่ยรวม 6 ดาน เทากับ 3.58 จําแนกรายดาน 
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ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.87 (S.D.=0.76) 2) ดานความรู 3.51 (S.D. = 0.05) 3) ดานทักษะทางปญญา 
3.50 (S.D. = 0.10) 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.76 (S.D.=0.08)  5) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขฯ 3.56 (S.D.=0.13) และ 6) ดานทักษะการปฏิบัติงาน 3.29 (S.D.= 0.05)  

 
1. การรับนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดมีการออกแบบหลักสูตรภายใตความเชื่อวาสุขภาพเปนสุขภาวะ
ของรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและปญญา  ซ่ึงเปนผลจากการดูแลตนเองโดยใชศักยภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 และสามารถทํางานในประชาคมอาเซียนได ประกอบกับวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีตองการใหบัณฑิตสามารถ
ใหการพยาบาลแบบองครวม  มีการคิดอยางเปนระบบและคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถทํางานเปนทีมและ
ทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพและชุมชน และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได ในปการศึกษา 2558 คณะ
พยาบาลศาสตร จึงกําหนดการรับนักศึกษาดังนี้ 

1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
1. เปดรับนักศึกษาจํานวน 100 คน โดยแบงเปนรับโดยวิธีรับตรง 85 คน และโดยการ admissions 

15 คน ซ่ึงโดยวิธีรับตรง จํานวน 85 คน โดยแบงผูสมัครออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
1.1 โควตากลุมจังหวัดท่ีอยูในเครือขายบริการสุขภาพเขต 10 จํานวน 5 จังหวัด ไดแก 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอํานาจเจริญ จํานวน 60 คน 
1.2 โควตากลุมจังหวัดท่ีอยูนอกเขตเครือขายบริการสุขภาพเขต 10 จํานวน 15 จังหวัด ไดแก 

รอยเอ็ด  สกลนคร นครพนม  บุรีรัมย  สุรินทร  นครราชสีมา  อุดรธานี  เลย หนองบัวลําภู  หนองคาย ขอนแกน 
ชัยภูมิ  กาฬสินธุ  บึงกาฬ  และมหาสารคาม จํานวน 25 คน 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร  
2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2557 สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 
2.2 มีผลการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1) และ

วิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร (PAT2) 
2.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม. 6) (O-NET) ป

การศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร 
2.4 จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความพิการอัน

เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
3. เกณฑการตัดสินคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตรกําหนดคาน้ําหนักขององคประกอบการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาจากคะแนนเต็ม ดังนี้ 
3.1 คาคะแนนทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT)                    รอยละ 10 
3.2 คาคะแนนทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT1)      รอยละ 25 
3.3 คาคะแนนทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT2)     รอยละ 30 
3.4 คาคะแนน O-NET กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร               รอยละ 10 
3.5 คาคะแนน O-NET กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ              รอยละ 15  
3.6 คาคะแนน O-NET กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร              รอยละ 10 
และการสอบสัมภาษณ  ผลการสอบสัมภาษณ  ระบุ ผาน/ไมผาน 
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   แผนภูมิท่ี 1  รอยละของการรบัเขา จําแนกแตละวิธี 

 
   1.2 จํานวนนักศึกษา 

ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จํานวน 100 คน ซ่ึงท้ังหมดเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 ตารางท่ี 1  จํานวน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จําแนกตามปการศึกษา  

หลักสูตร 

ป 2557 ป 2558  ป 2559  

รวม
ท้ังสิ้น 
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ปร
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ญ
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รว
ม 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

74 - - 74 96 - - 96 82 - - 82 252 ลดลง
รอยละ
7.87 รวม 74 - - 74 96 - - 96 82 - - 82 252 

  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2557-2559  

 
 

60% 25%  

15% 

รอยละของการรับเขาในแตละวิธี 

รับตรงในเขต 

รับตรงในเขต 

รับผาน
สวนกลาง 



Annual Report 2016 / 20 

    1.3 ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 34 คน เปนนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีท้ังหมด  
จากการติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน 

พบวา รอยละ 100 มีงานทํา  
จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน 

ตอบแบบสอบถามจํานวน 17 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.51 มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.61 จําแนกรายดาน ดังนี้  
1) ดานคุณธรรม จริยธรรมคาเฉลี่ย  3.87 (S.D.=0.76 ) 
2) ดานความรูคาเฉลี่ย 3.51 (S.D. =0.05)      
3) ดานทักษะทางปญญาคาเฉลี่ย 3.50 (S.D. = 0.10)  
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบคาเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.08 ) 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขฯ คาเฉลี่ย 3.56 (S.D.=0.13 )  
6) ดานทักษะการปฏิบัติงานคาเฉลี่ย 3.29 (S.D.=0.05)   
7) ดานอัตลักษณของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คาเฉลี่ย 3.72 (S.D.=0.07)  

 
2. การพัฒนาหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนจํานวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ซ่ึงหลักสูตรไดปรับปรุงตามวงรอบ ในปการศึกษา 2558  

ตารางท่ี  2  รายละเอียดหลักสูตร 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 1 - - 1 
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบ TQF - - - - 
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดใหม - - - - 
จํานวนหลีกสูตรที่ขออนุมัติปดหลักสูตร - - - - 

 
สามารถจําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ภาควิชาตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ไดดังนี้ 

 
    ตารางท่ี 3   จํานวนหลักสูตร/สาขา 

 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
สาขาวชิาการพยาบาล 1 - - 1 

รวม 1 - - 1 
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3. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ในรอบป 2559 ท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ตารางท่ี 4  แสดงโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2559  

ลําดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปสถานท่ี 

จํานวน
ผูเขารวม 

1 อบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ 
Education ICT Forum 2016 ภายใต
แนวคิด Digital Technology for 21th 
Century, The Future of Higher 
Education 

27-28 เมษายน 2559 
อาคารศูนยประชุมวายุภักษ 
หองวายุภักษ 5-7 ชั้น 5 
โรงแรมเซนทาราศูนยราชการและ
คอนเวนชัน่เซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

6 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเรียนรู
การสรางเสริมสุขภาพและขอเสนอเพ่ือกร
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู  การสราง
เสริมสุขภาพสําหรับวิชาชีพการพยาบาล   

25-26 พฤษภาคม 2559 
หอง มิราเคิล แกรนทบอลรูม ชั้น 4  
โรงแรมมิราเคิลแกรนท  
คอนเวนชั่น กทม. 

2 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สอนนักศึกษาระดับปรีคลินิคอยางมี
ประสิทธิภาพ (Effective pre clinical 
teaching) ครั้งท่ี 2/ 2559  

26-27 พฤษภาคม 2559 
หองบรรยาย 3A01  
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A  
คณะแพทยศาสตร ศิรริาชพยาบาล 

2 

4 UBU active learning 21   11 พฤษภาคม 2559  
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

10 

 
 

   
 

ภาพท่ี  1  กิจกรรมการอบรมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 
 
 
 



Annual Report 2016 / 22 

4. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม ประสบการณจากการทํา
จริงหรือสหกิจศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือฝกทักษะการทํางาน 
เปนทีม เรียนรูจากสถานการณจริง จากโครงการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ท้ังในรายวิชาทฤษฎ ี
และปฏิบัติ รวมท้ังมีการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการพยาบาล และมีการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการฝก
ปฏิบัติงานในแหลงฝกตางๆ  

 

   
 

                                      

ภาพท่ี 2  กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา 

 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 

คณะไดจัดสรรคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการนักศึกษา ในการสืบคนขอมูล โดยมีใหบริการท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร จํานวน 2 เครื่อง และ นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัย คือ สํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขาย หากมีการเรียนการสอนท่ีตองใชคอมพิวเตอร  และ คณะไดมีการสงเสริมใหอาจารย 
ผลิตสื่อการเรียนการสอน และ ตํารา หนังสือ ฯลฯ อีกดวย  

  
       ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดประเภทสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ป 2558 รวม ป 2559 รวม เพ่ิมขึ้น
/ลดลง จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสือ ตํารา 2,505 เลม 2,505 8,592 เลม 8,592 เพิ่มข้ึน 

2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ        

3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ        

4. หนังสืออ่ืนๆ         
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ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ป 2558 รวม ป 2559 รวม เพ่ิมขึ้น
/ลดลง จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

5. วารสาร        

 1) วารสารวิชาการ 21 เลม 21 119 เลม 119 เพ่ิมข้ึน 

 2) นิตยสารบันเทิง -   -    

6. นิตยสารบันเทิง -   -    

7. สื่อโสตทัศน -   -    

8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  -   -    

    
 

 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจําแนกตามปงบประมาณ 2558-2559  
 

 
6. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง  5 ดาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  แสดงรายละเอียดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสรมิการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิท้ัง  5 ดาน 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป สถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
1.1 กิจกรรมพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  14 สิงหาคม 2559 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

136,690 บาท 102 คน 

1.2 กิจกรรมติวเพ่ือนอง ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 
หอง PB 401 
คณะพยาบาลศาสตร 

8,000 บาท 77 คน 



Annual Report 2016 / 24 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป สถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

19 - 21 สิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลยั 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 36 คน 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
2.1 กิจกรรมกีฬา freshy 15-27 กุมภาพันธ 2559 

ศูนยกีฬาอเนกประสงค 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

57,000 บาท 222 คน 

2.2 กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพสัมพันธ 
ครั้งท่ี 10 (health science) 

4 - 6  มีนาคม 2559 
ศูนยกีใอเนกประสงค และลานสันทนาการ 70 
ไรมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

25,000 บาท 151 คน 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
3.1 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2559  
 คณะพยาบาลศาสตร 

10,000 บาท 183 คน 

3.2 กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริม
สุขภาพชุมชน 

23-24 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนบานแมดคาลือชา(ประชาราษฎร
สามัคค)ี และชุมชนบานแมด ตําบลโพธ์ิใหญ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

20,000 บาท 85 คน 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 19-20 ธันวาคม 2558 
วัดสวางวีรวงษ   จังหวัดอุบลราชธานี 

58,600 บาท 62 คน 

4.2 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2559  
 คณะพยาบาลศาสตร 

10,000 บาท 183 คน 

4.3 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มช้ันป 5 กุมภาพันธ 2559  
โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

10,000 บาท 221 คน 

4.4 กิจกรรมพะยอมชอใหมรวมใจสืบสาน
ประเพณี สักการะหลวงปูชา ณ วัดหนองปา
พง ปการศึกษา 2558 

14 พฤศจิกายน 2558 
วัดหนองปาพง   อําเภอวารินชําราบ    
จังหวัดอุบลราชธานี 

10,000 บาท 172 คน 

4.5 กิจกรรมไหวคร ู 20 สิงหาคม 2558 
โรงแรมยูเพลส   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

1,160 บาท 242 คน 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 กิจกรรมลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 

ลานสันทนาการ 70  ไร และคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6,500 บาท 195 คน 

5.2 กิจกรรมตนกลานักกิจกรรม งานเกษตร
อีสานใต 

8 กุมภาพันธ 2559  
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10,450 บาท 127 คน 
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1.1 กิจกรรมพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2559 คณะฯ ไดจัดกิจกรรม“พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย และนวัตกรรม 

นําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสรางสรรคนักศึกษาพยาบาล ปท่ี 2”   มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมให
นักศึกษามีสมรรถนะดานการนําเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิดทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ รูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรม และผลงานสรางสรรค กอนการนําเสนอ
ผลงานไดเชิญใหนักศึกษาท่ีไปนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลาประสบการณ
การนําเสนอผลงานในตางประเทศใหผูเขารวมกิจกรรมฟง ในการประกวดผลงานมีนักศึกษาสงผลงาน จํานวน 14 
ผลงาน โดย มีผูทรงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกรวมตัดสินผลงานและใหขอเสนอแนะ  

ผลการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสรางสรรค ดังนี้ 
ผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ  ไดแก ผลงานรอกกะลา จอมพลัง โดยนางสาวรวิวรรณ ดํารงตระกูลสมบัติและ
คณะ 

รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ผลงานภาพพลิก พิชิตสมองเสื่อม โดยนางสาวจุฑารัตน ประทุมวันและคณะ 
รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ผาปดตาสดใส ปองกันภาวะแทรกซอนจากการสองไฟ โดย  นางสาววันเพ็ญ บรร

ทุปาและคณะ 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ไดแก 

ผลงานชิงชาชะลอโรค โดย นางสาวกัลยารัตน สุพิชญ และคณะ 
ผลงานโอบรัก โดย นางสาวขวัญฤทัย สายแวว และคณะ  

 
      

      
 

ภาพท่ี  3  กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสรางสรรค ของนักศึกษา 

 

1.2 กิจกรรมติวเพ่ือนอง 
ระหวาง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร กิจกรรมติวเพ่ือ

นอง โดย มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 77 คน ผลจากการจัดกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
รายวิชากายวิภาคศาสตร วิชาสรีรวิทยา และวิชาชีวเคมีสําหรับพยาบาลมากข้ึน เปนการสรางความพรอมและลด
ภาวะเครียดในการสอบ และเปนการสรางความสัมพันธ สงเสริมความสามัคคีและฝกทักษะการทํางานเปนทีม 
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1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได

จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา”  โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 29 คน อาจารย จํานวน 3 คน และบุคลากร จํานวน 3 คน เขาศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา รวมท้ังการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา ของสโมสร
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดรับเกียรติจาก  ผูชวยศาสตราจารย.ดร.เสาวมาศ คุณ
ลาน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมท้ัง คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มาตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยบรรยากาศเปนไปดวยความอบอุน จากนั้นใน
วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดเขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร จําปาวะดี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มาตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังนี้ ในการศึกษาดูงานท้ัง 2 
สถาบัน เปนผลใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจากหนวยงานท่ีมีความพรอมเปนแบบ อยางท่ีดี และมี
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได
นําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 

      
 

ภาพท่ี 4  กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคณุภาพการศึกษา 

 
1.4 คณะพยาบาลศาสตรจึงไดจัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา”  
วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2559 คณะฯ  จัดกิจกรรม“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา” มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนสําหรับนักศึกษาพยาบาล และ
เปนการเตรียมความพรอมในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางชาติ โดยเนนการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา มีผูเขารวมท้ังสิ้น 50 คน เปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 
1-3 จํานวน 42 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 1 คน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร 1 คน และบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร 6 คน 

         
 

ภาพท่ี 5  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
2.1 กิจกรรมกีฬาภายในเช่ือมความสัมพันธ ม.อุบล Freshy  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธระหวางคณะ 

ระหวางวันท่ี 16 -26 กุมภาพันธ 2559 การแขงขันประกวดกองเชียรและเชียรลีดเดอร วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2559 
และการประกวด UBU Freshy Boys & Girls 2015 วันท่ี 3 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยกีฬาอเนกประสงค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสุขภาพนักศึกษาพยาบาลศาสตร ดานรางกายใหมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณจากการออกกําลังกาย สรางความสัมพันธและความสามัคคีระหวางนักศึกษา 
สงเสริมดานพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดานการแตงกาย จิตอาสา ตรงตอเวลา โดยสโมสรนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการรวมกิจกรรมดังกลาว คือ 
นายเจริญศิลป กิ่งบู (Freshy Boy) และนางสาวอภิญญา นาครินทร (Freshy Girl) ประจําปการศึกษา 2558 
ผลการจัดกิจกรรม ไดรับรางวัลดังนี้ การประกวด UBU Freshy Boys & Girls 2015 คณะพยาบาลศาสตรไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 UBU Freshy Boys 2015 นาย เจริญศิลป ก่ิงบู นักศึกษาชั้นปท่ี 1 และมีการแขงขัน
กีฬาภายในเพ่ือเชื่อมสัมพันธระหวางคณะ  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 222 คน 

           
ภาพท่ี  6  กิจกรรมกีฬาภายในเช่ือมความสมัพันธ ม.อุบล Freshy 

 
2.2 กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพสัมพันธ ครั้งท่ี 10 (health science)  
วันท่ี 4 - 6  มีนาคม 2559 จัดข้ึนโดยสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม จํานวน 151 คน โดยเปนกิจกรรมการแขงขันกีฬาการแขงขันแสตนดเชียรและวงดนตรีลูกทุง รวมกัน
ระหวางคณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และคณะวิทยาศาสตร  

 
3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม  

3.1 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดจัดโครงการวันสถาปนา

คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 183 คน มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษ สืบสานประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงาม การสรางความสามัคคีของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปและสงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมจิต
อาสาและบําเพ็ญประโยชน และการสรางขวัญกําลังใจ และความเปนสิริมงคลแก คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงกิจกรรมประกอบดวยการทําบุญตักบาตร การบริจาคโลหิต  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให
นักศึกษาเปนผูท่ีมีจิตสาธารณะ สรางความสามัคคี และสามารถทํางานเปนทีม 
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            ภาพท่ี  7  กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
 

3.2 กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน 
วันท่ี 22 – 24 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการคายพยาบาล

อาสา รวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 2 ณ โรงเรียนบานแมดคําลือชา(ประชาราษฎรสามัคคี) ต.โพธิ์ใหญ  
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ิน มีจิตอาสา การทํางานเปนทีม มี
ภาวะผูนํา มีความคิดสรางสรรค กิจกรรมประกอบดวย การสืบคนปญหาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินการแกไขปญหา ใหบริการอนามัยโรงเรียน การใหบริการสุขภาพแกประชาชนในชุมชนบานแมด รวมกัน
ปรับภูมิทัศนในโรงเรียน และกิจกรรมสานสัมพันธชาวคาย ซ่ึงมีโครงการในการแกปญหาชุมชน 5 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการปองกันลูกน้ํายุงลาย 2) โครงการพยาบาลอาสาดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล 3) โครงการพยาบาลอาสา
บําบัดน้ําเพ่ือชาวบานบงม่ัง 4) โครงการสานสัมพันธชวยกันแยกขยะ และ 5) โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก
ใหชุมชนบานบงม่ัง มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 เขารวมกิจกรรม จํานวน 85 คน 

    

              

ภาพท่ี  8  กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน 
 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2558 คณะไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ภายใตโครงการพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ณ วัดปาสวางวีระวงศ อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหนักศึกษาพยาบาล ไดทราบถึงหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ มีความ
ตระหนักในการนําหลักธรรมมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และใหทราบแนวทางปฏิบัติตนตามวิถีธรรมกับการ
เรียนพยาบาล โดยมีอาจารย บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 รวมกิจกรรม จํานวน 62 คน โดยได
งบประมาณสนบัสนุนจากงบประมาณเงินแผนดิน จํานวน 58,600 บาท 
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ภาพท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 

 
4.2 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มช้ันป 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 คณะไดจัดพิธีรับหมวกและเข็มชั้นป ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีอาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 221 คน  มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝง
เอกลักษณของวิชาชีพ ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพใหสืบทอดตอเนื่องเปนวัฒนธรรมอันดีงาม
สืบไป    

              
 

ภาพท่ี 10 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มช้ันป 

4.4 กิจกรรมพะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร เขารวมกิจกรรมพะยอมชอใหม

รวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 172 คน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสํานึกดีตอการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สงเสริมนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี มีจิต
อาสา แตงกายถูกกาลเทศะ และความตรงตอเวลา อีกท้ังยังเสริมสรางการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ โดยตลอด
เสนทางนักศึกษาจะไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซ่ึงรวมระยะทางประมาณ 14 
กิโลเมตร หลังจากนั้นรวมฟงธรรมเทศนาและสักการะพระเจดีย  
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ภาพท่ี 11 กิจกรรมพะยอมชอใหมรวมใจสบืสานประเพณ ีสักการะหลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง 

 
4.5 กิจกรรมไหวครู 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร จัดกิจกรรมไหวครู ณ โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 264 คน มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความตระหนักตอหนาท่ีในการศึกษา โดยมีครูอาจารยเปนบุคคลสําคัญท่ีควรใหความเคารพ 
และระลึกถึงคุณความดีของครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกศิษยและเปนการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยสืบไป นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกลาวยังไดจัดใหมีกิจกรรมพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยได
พบปะพูดคุยเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยและอาจารย 

         
      

ภาพท่ี 12 กิจกรรมไหวคร ู

 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 กิจกรรมลอยกระทง 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร รวมจัดกิจกรรมลอยกระทง ณ 

ลานกิจกรรม 70  ไร  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคี  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง และให
นักศึกษามีความสรางสรรคและใหนักศึกษาเกิดความสํานึกท่ีดีตอสังคม โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง 
ประกวดนางนพมาศและกิจกรรมออกรานของสโมสรนักศึกษา มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 195 คน 
 

5.2 กิจกรรมตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร จัดกิจกรรมตนกลานักกิจกรรม ณ 

เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบดวย การรองเพลงประสานเสียงจาก
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 1 บนเพลง มารชพยาบาล ผูหญิงสีขาว ปริญญาของแม และการแสดงดนตรี 
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โดยกิจกรรมนี้เปนการแสดงอัตลักษณและเอกลักษณของคณะพยาบาลศาสตร แสดงความสามารถและความเปน
ผูนํา มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียว ความเปนพ่ีนองของคณะพยาบาลศาสตร และ
ความมีจิตอาสาและความเสียสละของคณะพยาบาลศาสตร  

 
6. การสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีท้ังประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพัน และทุนใหเปลา 
ท้ังนี้ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 29 คน 31 ทุน เปนเงินท้ังหมด 584,000 
บาท รายละเอียดแสดงในตาราง  

 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดทุนการศึกษาในปการศึกษา 2558  
 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวน

นักศึกษาท่ีไดรับ
ทุน 

จํานวน
ทุนการศึกษา

/ ป 

รวมจํานวนเงิน
ทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาตอเน่ือง 1.ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง 2 30,000.00 60,000.00 
2. ทุนมูลนิธิโอสถสภา 1 30,000.00 30,000.00 
3.ทุนวิจิตรพงศพันธุ เพื่อสงเสริมศาสนา 
การศึกษา และสังคม 

2 20,000.00 40,000.00 

ทุนใหเปลา 1.ทุน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2558 

10 10,000.00 100,000.00 

2 .ทุ นช วย เหลื อ ฉุ ก เ ฉิน  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธาน ี

3 10,000.00 30,000.00 

3 .ทุ นช วย เหลื อ ฉุ ก เ ฉิน  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธาน ี

3 8,000.00 24,000.00 

ทุนผูกพัน 1.ทุนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 2 30,000.00 60,000.00 
2.ทุนการศึกษาโรงพยาบาลกันทรลักษ 5 30,000.00 150,000.00 
3.ทุนโรงพยาบาลตระการพืชผล 3 30,000.00 90,000.00 

 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ในปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาท่ีกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
จํานวน 107 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) อีก
จํานวน  65 คน 

 
การจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ในวันท่ี 10-11 มีนาคม 2559 ประกอบดวยกิจกรรม “ปจฉิมนิเทศเตรียมความ
พรอมนักศึกษากอนจบและวันสําเร็จการศึกษา” และจัดอบรมการเตรียมความพรอม เรื่อง “ความกาวหนาของ
วิชาชีพ” โดยมีอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวมกิจกรรม จํานวน  45 คน  
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สวัสดิการสําหรับนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตรไดใหการสนับสนุนในดานสวัสดิการสําหรับนักศึกษา ครอบคลุมกับความ

ตองการของนักศึกษาทุกดาน ดังตอไปนี้ 
1. มีบริการรถรับ – สง นักศึกษาในการเดินทางไปฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝกตางๆ ท้ังในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ
แหลงฝกในชุมชน 

2. สวัสดิการการหารายไดระหวางเรียน คณะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 
20,000 บาท เพ่ือเปนงบประมาณในการจางงานนักศึกษาหารายไดระหวางเรียน โดยในปการศึกษา 2558 โดยมี
การจางงานวันละ 300 บาท หรือ ครึ่งวัน 150 บาท มีนักศึกษาสมัครเขาทํางานหารายไดระหวางเรียน จํานวน 14 
คน เปนเงิน 19,800 บาท 

3. การรวมแสดงความยินดีในโอกาสท่ีนักศึกษาไดรับรางวัลผลงานดีเดน หรือเปนนักศึกษาท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนนักศึกษาดีเดนดานตางๆ 

4. การชวยเหลือและใหกําลังใจแกนักศึกษา ในกรณีผูปกครอง บิดา มารดาเสียชีวิต โดยมอบเงิน
รวมทําบุญ มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ การจัดหารถสําหรับการเขารวมพิธี  
 
7. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออก การคงจํานวนนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตรจัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดรับการดูแลอยางใกลชิด โดย
กําหนดใหมีสัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาตอนักศึกษา 1: 12 และจัดใหมีกิจกรรมอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันไหวครู และจัดทําคูมือการเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหกับอาจารย 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีกิจกรรมการประเมินระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ
พัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษา ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการและใหคําปรึกษา โดยจัดกิจกรรมในระหวาง
วันท่ี 28 -29  พฤศจิกายน  2558 ณ แกงพิสมัยรีสอรท อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี ผลของการจัดกิจกรรมทําให
อาจารยมีทักษะและเทคนิคในการใหคําปรึกษา สามารถชวยเหลือใหนักศึกษาสามารถปรับตัวตอกระบวนการ
ศึกษาไดอยางเหมาะสม และสามารถนําไปจัดระบบ และกลไกในการใหคําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

                
ภาพท่ี  13  กิจกรรมการประเมินระบบอาจารยท่ีปรึกษา และพัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษา 

 

การแนะแนวและการจัดหางาน 
คณะไดมีการจัดกิจกรรมแนะแนวและจัดหางานใหนักศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมพัฒนาความรูสูการ

สอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 4 ในวันท่ี ณ หองพวงพะยอม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา โดยไดเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลตางๆ มาบรรยายเก่ียวกับสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีจําเปน
กอนการเขาสูวิชาชีพ และเลาประสบการณการทํางานใหนักศึกษาฟง พรอมท้ังหนวยงานเหลานั้นไดมาขอรับสมัคร
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งาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 4 มีความพรอมและมีความม่ันใจในการสอบเพ่ือข้ึนทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภชั้น 1 มีความม่ันใจในการเผชิญสถานการณภายหลังการสําเร็จการศึกษามี
ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและวิชาชีพพยาบาล  
 

              
 

ภาพท่ี 14  กิจกรรมพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี 4 
 

การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 คณะฯ  จัดกิจกรรม“พัฒนาทักษะความเปนผูนํา” ภายใตโครงการพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค และมีความพรอมในการเขาสูวิชาชีพพยาบาล ในหัวขอ “พยาบาลกับการพัฒนา
ตนเองเชิงวิชาชีพ” และหัวขอ "บุคลิกภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง” ใหกับนักศึกษา  ชั้นปท่ี 3 - 4 มีจํานวนนักศึกษา 
อาจารย และบุคลากรเขารวม จํานวน 102 คน ณ หองประชุมบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

   
ภาพท่ี 15 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
ดานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2558 คณะฯ  ไดสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศวินัยนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง“แตงกายถูกระเบียบ ตรงตอเวลา และมีจิตอาสา”โดยไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา กอนเขาศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบ และเขาใจในบทบาทการเปน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร  และ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ณ วัดสวางวีระวงศ อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลไดทราบหลักธรรมวินัยท่ี
เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ มีความตะหนักรูในการนําหลักธรรมะมาใชประโยชนในชีวิต และใหทราบ
แนวทางปฏิบัติตนตามวิถีธรรมกับการเรียนพยาบาล นอกจากนี้ คณะไดสงเสริมใหนักศึกษาโดยการประชาสัมพันธ 
และติดประกาศวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ดานสวัสดิภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร  
คณะฯ มีระบบกลไกอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน 

โดยระบุใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของ
นักศึกษา ในสวนของข้ันตอนการดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและ
สอบถามปญหาท่ัวไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา 
นอกจากนี้ ในดานการดูแลเม่ือเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา 
โดยคณะแจงนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ 
 
8. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศ ท้ังใน
ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนดานการเรียนการสอน และการเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย โดยในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินโครงการดานความรวมมือกับตางประเทศ จํานวน 5 
โครงการ ไดแก 

1. โครงการสงนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรไปแลกเปล่ียน ณ Thai Nguyen University of 

Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใตโครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน ประจําปงบประมาณ 2559  

วันท่ี 10 – 24 มกราคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ดานภาษา วัฒนธรรม และการฝกปฏิบัติ

ทางการพยาบาล  จํานวน 6 คน ณ Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม          

2. โ ค ร งก ารแลก เป ลี ่ยนน ัก ศ ึกษาพยาบาล  ก ิจ ก รรมน ักศ ึกษา เข า ร วม โคร งการ 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL (INSS)   2016 ณUNIVERSITRAS OF MUHAMMADLYAH 
YOGYAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย  

วันที่ 4 – 21 สิงหาคม 2559 โดยอาจารยและนักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเขา
รวมใหการพยาบาลในการจําลองสถานการณผูปวยฉุกเฉินในเหตุภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังไดเรียนรูดาน
ภาษา วัฒนธรรม และการพยาบาลขามวัฒนธรรม  มีอาจารย จํานวน 2 คน และนักศึกษาจํานวน 4 คน 
เขารวมโครงการ 
 

               

ภาพท่ี 16  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมนักศึกษาเขารวมโครงการ International Summer School (INSS) 
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3. โครงการนําเสนอผลงานตางประเทศในการประชุม International nursing student forum  
วันท่ี 6 – 10 พฤษภาคม 2559  อาจารยจํานวน 7 คน นักศึกษา 7 คน เขารวม ประชุมและ

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 7th International Nursing Students' Forum ณ 
Guangzhou University of Chinese Medicine นางสาวนิศารัตน  พิมพกันต  นักศึกษา ป 3 ไดรับ
รางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION  ผลงานนวัตกรรม ผลของวงลอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารสําหรับผูปวยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
โดยมี อาจารยนิชนันท สุวรรณกูฏ และอาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน เปนอาจารยท่ีปรึกษา  

       

ภาพท่ี 17 โครงการนําเสนอผลงานตางประเทศในการประชุม International nursing student forum 

4. โครงการรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta 

ประเทศอินโดนีเซีย  

วันท่ี 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับ

แลกเปลี่ยนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta  จํานวน 5 คน ศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษาทางการพยาบาล ท้ังภาค ทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  และการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

 

           

ภาพท่ี 18  โครงการรับนักศึกษาแลกเปลีย่นจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 

5. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลขามวัฒนธรรมบูรณาการกับการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา  

วันท่ี 7 – 9 เมษายน 2559 คณะฯ ได ศึกษาดูงานในรายวิชา การดูแลขามวัฒนธรรม ดานการให
การพยาบาลในมิติของการพยาบาลขามวัฒนธรรม ณ โรงพยาบาลจําปาสัก แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ท้ังนี้ นักศึกษาไดสัมภาษณและศึกษาผูปวยรายบุคคลในหอผูปวย เพ่ือทําความเขา
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ใจความเชื่อ การตัดสินใจการดูแลตนเองและการรับการรักษา และนักศึกษาไดปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยการให
ความรูดานสุขศึกษาและการดูแลผูปวยเปนรายบุคคล สรางความประทับใจใหกับผูปวยและญาติผูปวยเปนอยาง
มาก มีอาจารยและบุคลากรเขารวม จํานวน 7 ทาน นักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 3 จํานวน 32 คน 

 

          
  

ภาพท่ี  19  กิจกรรมในรายวิชาการดูแลขามวัฒนธรรมบูรณาการกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

9. การสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
ในปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตรมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 รุน โดยคณะไดจัด

ใหมีกิจกรรมกิจกรรม ศิษยเกาเลาประสบการณเรื่อง “ความกาวหนาเชิงวิชาชีพ” กิจกรรมยอย ACLS ภายใต
โครงการโครงการพัฒนาระบบบริการและการใหคําปรึกษา ในวันท่ี 17 มีนาคม 2559  ณ หอง PB 401 คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติจากทีมแพทย พยาบาล โรงพยาบาลวารินชําราบ ให
เกียรติเปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและสถาบัน
ท้ังในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเพ่ือใหศิษยเกาไดรับความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันสูง
ในบทบาทของพยาบาลไดอยางถูกตอง เปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและแนวทางในการปฏิบัติงานสู
ความสําเร็จ สงเสริมใหเกิดความผูกพันตอสถาบันและความสัมพันธท่ีดีระหวางคณาจารยศิษยเกาและ ศิษย
ปจจุบันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ท้ังนี้ มีอาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกาเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 
95 คน เปนศิษยเกา จํานวน 21 คน จากผลการจัดกิจกรรม พบวา นักศึกษาไดรับความรูในการปฏิบัติการ ATLS 
และการจัดกระทํา ฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได  
           

     
ภาพท่ี 20 กิจกรรมศิษยเกาเลาประสบการณเรื่อง “ความกาวหนาเชิงวิชาชีพ” 
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10. การสรางเครือขายความรวมมือรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศ
เวียดนาม ตั้งแตป พ.ศ.2556 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และ
ความรูทางวิชาการพยาบาลเปนประจําทุกป โดยในปงบประมาณ 2559 คณะฯ ไดสงนักศึกษาจํานวน 6 คน ไป
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม ในระหวางวันท่ี 10 – 24 มกราคม 2559 ท่ีผานมา  

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตรยังไดดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Faculty of Medicine and Health Science, 
Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงอยูระหวางการลงนามขอตกลงความรวมมือ 
 
11. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตรไดมีระบบและกลไก ในดูแลนักศึกษา โดยมีการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
รวมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ ท่ีทําหนาท่ีวางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน และ มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ีในการวางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการให
คําปรึกษาผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ เพ่ือใหขอมูลดานวิชาการและ
การใชชีวิต ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  

 
   

 
 
 
 
 

   

ภาพท่ี 21  กิจกรรมการพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

  ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา ตกออก และคงอยู จําแนกตามปการศึกษาท่ีรับเขา  
 

ปการศึกษาที่รับเขา จํานวนคน จํานวนตกออก จํานวนที่คงอยู 

2556 43 7 36 
2557 74 11 63 
2558 96 11 85 
2559 82 1 81 

 
 



Annual Report 2016 / 38 

 
แผนภูมิท่ี  4 แสดงจํานวนนักศึกษารับเขา ตกออก และคงอยู จําแนกตามปการศึกษา 2556-2559 

 
12. การจัดบริการดานอาคารสถานที่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

คณะพยาบาลศาสตร ใชอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแก 
ตึกอธิการบดีหลังเกา ชั้น 4 จํานวน 4 หองเรียน และหองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จํานวน 1 หอง วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือที่เก่ียวของ ใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

 ตารางท่ี 9  แสดงรายละเอียด อาคาร สถานที่ ที่ใชจัดการเรียนการสอน   

ชื่ออาคารเรียน จํานวนหอง 
พ้ืนที่ใชสอย 
(ตารางเมตร) 

เร่ิมใชเม่ือ พ.ศ 

อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร ตึกอธิการบด ี
(หลังเกา) ชั้น 4  

  
 

หองบรรยาย 404 1 80 2553 
หองบรรยาย 401 1 200 2553 
หองบรรยาย 406 1 200 2557 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  

 
1 

 
140 

 
2554 

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพล
วัตรของสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และพัฒนา
สมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 
 

เปาประสงค อาจารยสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของสังคม 
 

 มาตรการ  
2.1.1 พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ผลิตสื่อการศึกษา 

ตํารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อยางมีคุณภาพ 
2.1.3 สงเสริมและกํากับใหอาจารยปฏิบัติหนาท่ีอยางสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Faculty Practice) และมี

จรรยาบรรณ เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา และสามารถเปนท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

2.1.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามเกณฑคุณภาพการศึกษา 

2.1.5 พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลรวมท้ังการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการเปดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
1. การพัฒนาอาจารย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญในการพัฒนาอาจารยท้ังทางดานวิชาการ การพัฒนาการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และดานวิชาชีพตางๆ โดยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองใหกับ
อาจารย เพ่ือใหอาจารยนําความรูมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยเขารับการ
อบรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน รายละเอียดดังตารางท่ี 10   
 
 ตารางท่ี 10  แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1 อบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ 

Education ICT Forum 2016 ภายใต
แนวคิด Digital Technology for  21th 
Century, The Future of Higher 
Education 

ในวันท่ี 27 – 28 เมษายน 
2559  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย
ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร  
แจงวัฒนะ 

พัฒนา
ตนเอง 

5 
 

2 การเขารวมประชุม/อบรม/พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ เชน 

2.1 ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
ครั้งท่ี 20 ภายใตกรอบแนวคิด "ผาทางตัน 
ปญหาครอบครัวแหวงกลาง" 

ระหวางวันท่ี 23-25 
กุมภาพันธ 2559  
ณ โรงแรมสุนียแกรนด 
แอนด คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร อุบลราชธานี 

พัฒนา
ตนเอง 

3 

2.2 ประชุมวิชาการ เรื่อง การสงเสริมการเลี้ยง วันท่ี 17-20 พฤศจิกายน พัฒนา 1 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
ลูกดวยนมแมตามหลักฐานเชิงประจักษ 2558 ณ โรงแรมออคิด จ.

เชียงใหม 
ตนเอง 

2.3 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การสงเสริม 
สนับสนุน และคุมครองการเลี้ยงลูกดวยนม
แม  

วันท่ี 30-31 ตุลาคม 2558 
ณ หองประชุมศรีกาล
พฤกษ คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.4 ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2 ประจําป 2558 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานโรคมะเร็งสําหรับ
พยาบาล เรื่อง Strengthening Oncology 
Nursing Practice for Today and 
Tomorrow 

วันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ หองราชาบอลรูม 
โรงแรมปริ้นเซสพาเลส 
มหานาค กรุงเทพมหานคร 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.5 อบรม เรื่อง ปญหาทางศัลยกรรมท่ีพบบอย 
ในเด็ก 

วันจันทรท่ี 25 เมษายน - 
ศุกรท่ี 29 เมษายน 2559  
ณ สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม
พยาบาลเพ่ือการพยาบาลผูปวยวิกฤติท่ีมี
ปญหาระบบหัวใจ หลอดเลือด และทางเดิน
หายใจ 

ระหวางวันท่ี 6-16 
มิถุนายน 2559  
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด
กรุงเทพมหานคร  
และ คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.7 การประชุมฟนฟูวิชาการ เรื่อง พยาบาลเวช
ปฏิบัติทันยุค : การรักษาโรคเบื้องตนและ
การ จัดการภาวะเรงดวน 

23-27 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมแอมบาซเดอร 
กรุงเทพฯ 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.8 ประชุมวิชาการสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา พ.ศ.
2559 Them: STRONG:Skills,Trends 
and Reviews in O aNd G 

วันท่ี 27-29 เมษายน 
2559 ณ หองคอนเวน
เซนชั่นฮอลล  
เอ และ บี โรงแรมแอม
บาสเดอร กทม. 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.9 ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร ครั้งท่ี 28 เรื่อง Pediatric Nursing 
Update 2016 

วันท่ี 13-15 มิถุนายน 
2559  
ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป 
ซอฟเฟอรริน (เรดิสัน) 
กรุงเทพมหานคร 

พัฒนา
ตนเอง 

2 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
2.10 ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการดูแล

ผูสูงอายุอยางตอเนื่องครบวงจร  
วันท่ี11-12 กรกฎาคม 59  
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง 
จ.ขอนแกน 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.11 ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการประจําป 
2560 เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการ
จัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ 

14-18 พฤศจิกายน 2559 
ณ หองประชุมชั้น 3 
อาคารกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสรรพสิทธิประสงค 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.12 อบรมการบําบัดผูปวยโรคซึมเศราดวยการ
แกปญหา (Problem Solving 
Therapy:PST) 

16-18 ธันวาคม 2558 
โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ ์

พัฒนา
ตนเอง 

3 

2.13 ประชุมวิชาการ เรื่อง Sharing 
Experiences on Innovative Teaching 
& Research in Nursing, Health 
Sciences     

ในวันอังคารท่ี 17 
พฤศจิกายน 2558 วลา 
09.00 – 12.00 น. ณ 
หองประชุม ไพรพะยอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

 
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 11  
 

ตารางท่ี 11   แสดงรายละเอียด การสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการ วิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวน
ผูเขารวม 

1 ประชุม มหกรรมงานวิจัยสวนภมิูภาค 
ประจาํป 2559 (Regional Research 
Expo 2016) 

วันท่ี 3 -5 มีนาคม 2559  
ณ หอประชุมไพรพระยอม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 2 

2 ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่องครบวงจร  

วันท่ี11-12 กรกฎาคม 59  
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.
ขอนแกน 

พัฒนาตนเอง 1 

3 การประชุ มวิ ช ากา รและนํ า เ สนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี ประจําป 
2559 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559  
ณ หอประชุมใหญ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชยสมบัติ
ครบ 60 ป มหาวิทยาลัยราชธานี 
อุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 1 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวน
ผูเขารวม 

4 ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจําป 2559 
เรื่อง การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  

ระหวางวันท่ี 29-30 สิงหาคม 
2559 ณ AVANI Khon Kaen 
Hotel & Convention Center 

พัฒนาตนเอง 5 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการ
เผยแพรผลงานทางวิจัยและงานวิชาการ 

16 ธันวาคม 2559 ณ หอง
ประชุมศูนยการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน ี

พัฒนาตนเอง 1 

6 บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักจริยธรรมการ
เผยแพรผลงานวิจัย  

3-5 มีนาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 18 

7 โครงการวิชาการ Research Express : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี "การ
วิเคราะหสังเคราะหขอมูลในการวิจัย" 
สําหรับคณาจารยและนักศึกษา 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา  

ระหวางวันท่ี 25-26 มกราคม 
2559  
ณ หองโกมุท  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธาน ี

พัฒนาตนเอง 1 

8 นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Factors 
influencing well-being among 
post myocardial infarction 
patients ในการประชุม ของ The 
Honor Society of Nursing, Sigma 
Theta Tau International 43rd 
Biennial Convention  ณ รัฐเนวาดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ณ รัฐเนวาดาประเทศ
สหรัฐอเมริกา 7-16 พ.ย.58 

พัฒนาตนเอง 1 

9 โครงการฝกอบรม สรางนักวิจัยรุนใหม 
(ลูกไก) รุนท่ี 3  

วันท่ี 30 พฤศจิกายน - 4 
ธันวาคม 2558  
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

งบประมาณ

มหาวิทยาลัย 

4 

10 อบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยใน
คน หลักสูตรเรงรัด  
 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

งบประมาณ

มหาวิทยาลัย 

17 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความ
ทางการวิจัย และบทความวิชาการ” 

25เมษายน 2559 งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

5 
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3. การสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสงเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตามวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ อันจะเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติตน เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเองและหนวยงาน และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา  
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ยังปดปายประชาสัมพันธ และเผยแพรบนเว็บไซด เพ่ือใหทุกทานไดตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รายละเอียด ดังตารางท่ี 12  
 

ตารางท่ี 12   แสดงรายละเอียดการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
 

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวน
ผูเขารวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง กลไก
จริยธรรมเพ่ือการธํารงรักษาจริยธรรม
แห งวิ ชาชีพการพยาบาลบทบาท
วิชาชีพ กรรมการจริยธรรม และ
ผูบริหารทางการพยาบาล กลุมท่ี 1  

27-28 เมษายน 59 ณ 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

พัฒนาตนเอง 1 

2 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 
2559 

29-30 กันยายน 2559 ณ 
โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

6 

  
4. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสงเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ เขารวม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงใน
ปงบประมาณนี้มีอาจารยจํานวน 1 คน ท่ีไดรับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 13  
 

ตารางท่ี 13    แสดงรายละเอียดการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 

ลําดับ
ท่ี  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/
สถานท่ี 

งบประมาณ จํานวนผูเขารวม 

1 ก า ร จั ด ส ร ร ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า
บุ ค ล า ก ร  ก อ ง ทุ น พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  

ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

สวนงาน กองการ
เจาหนาท่ี สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ในปงบประมาณ 2559 
คณะพยาบาลศาสตรมี
บุคลากรท่ีไดรับจัดสรร
ทุนการศึกษาฯ จํานวน 
1 ราย คือ นายสมปอง 
พะ มุ ลิ ล า  พนั ก ง าน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง 
อาจารย 

 
 
 



Annual Report 2016 / 44 

5. การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
คณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเรียนรู

วัฒนธรรมอาเซียน มีความมุงม่ันในการพัฒนาบุคลากรในการใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือวาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลท่ีใชในการติดตอสื่อสารกับตางชาติ โดยจัดกิจกรมรอบรมและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในดาน
ตางๆ เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียนสนับสนุนใหอาจารยมีสมรรถนะดานวิชาการรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน โดยคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรม จํานวน 1 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 14  
 
ตารางท่ี  14  แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการ  

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี งบประมาณ จํานวนผูเขารวม 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษ (TOEFL) 
2 กรกฎาคม -  13 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 / 
หองเรียน PB406 

คณะพยาบาลศาสตร 

16,840 11 คน 
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการ
พยาบาล โดยการมีสวนรวมกับเครือขายสุขภาพและชุมชนทองถิ่น โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือสงเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 

เปาประสงค : องคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องใน 
ชุมชนลุมน้ําโขงและอาเซียน 

มาตรการ 

3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.1.2 สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมเพื่อการดูแล

สุขภาพของชุมชนในทองถ่ินใหเขมแข็ง 
3.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม 
3.1.4 สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานในทองถ่ิน รวมทั้งหนวยงาน

ระดับประเทศหรือตางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย 

3.1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพร การประยุกตใช การจัดการความรู การบูรณาการวิจัยกับ
การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

3.1.6 พัฒนาระบบการการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยที่มี

ประสิทธิภาพ  

ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
จากนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ คณะพยาบาลศาสตรไดใหความสําคัญกับการวิจัย โดย

การจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย โดยมีกิจกรรม
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยและบุคลการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาและดําเนินงานดานการวิจัย  
การเขียนขอเสนอเพ่ือรับทุนวิจัย ท้ังภายใน และภายนอกสถาบัน และสนับสนุนการติพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ท่ีมี
ท้ังวิจัยทางการพยาบาลใหครอบคลุมประชากรทุกกลุม และวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาดานการเรียนการสอน  

ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยจํานวน 5 โครงการ 

ประกอบดวยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 
155,000 บาท และทุนวิจัยภายในสถาบัน 4 โครงการ จํานวนเงิน 56,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
211,000  บาท คณะมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI กลุม 1 จํานวน 5 เรื่อง เผยแพรในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง และผลงานท่ีอยู
ระหวางการดําเนินการขออนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีอาจารยทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก 

เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 
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1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือสนับสนุนใหอาจารย
และบุคลาการไดพัฒนาตนเอง ดานความรู ความเขาใจในการดําเนินงานวิจัย การพัฒนาระบบกลไกการบริหาร
งานวิจัย มีท้ังหมด 4 โครงการ  รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 15  
 
ตารางท่ี 15  แสดงการสนับสนุนสมรรถนะดานการวิจัย จําแนกตาม โครงการ /กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หนวยงาน ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนบทความทางการ
วิจัย และบทความวิชาการ” 

คณะพยาบาลศาสตร 2 วัน  
วันท่ี 25 - 26 
เมษายน 2559 

อาจารยคณะ
พยาบาลศาสตร 

50,000 

2. โครงการสนันสนนุการ
เผยแพรผลงานวิจัยของ
อาจารยและบุคลากร 

คณะพยาบาลศาสตร  อาจารยคณะ
พยาบาลศาสตร 

70,500 

3.จัดสรรทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร   359,000 
4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร   ไมใช
งบประมาณ 

  
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางการวิจัย และ

บทความวิชาการ” ในวันท่ี 25-26 เมษายน 2559 ณ หองประชุมบุณฑริก และหองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงาน
อธิการ (หลังใหม)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยคณะพยาบาล
ศาสตรไดพัฒนาการเขียนบทความวิจัยวิชาการ และ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีจะตีพิมพในวารสารวิชาการ  มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น  16 คน  
 

  
ภาพท่ี 22  โครงการการเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวิชาการ 
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นอกจากนี้ มีการสงเสริมอาจารยใหเขารวมกิจกรรมวิชาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานงานวิจัย ไดแก  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวิชาการ” เรื่อง 

“Writing for publication” ในวันท่ี 25 – 26 เมษายน 2559 โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาเปนผูใหความรู 
อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 16 คน  

2) โครงการอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” รุนท่ี 3 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 
อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 4 คน  

3) อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย “Human Subject Protection and Good Clinical 
Practice” ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน  

4) มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016) ระหวางวันท่ี  3 - 5 
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 18 คน  

5) กิจกรรม Research Café ครั้งท่ี 4 “การบูรณาการงานวิจัยสูการใชประโยชนจริง วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม CTB 205 ศูนยเครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 2 คน  
 

1.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร 
ในปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตรไดสนับสนนุงบประมาณในการเผยแพรผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรค ในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง คือ 

1) การใชรูปแบบการสอบ OSCE เพ่ือประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการ
บําบัด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย อาจารยเกษร สายธนู 
ในท่ีประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559.  

2) ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย สุฬดี กิตติวรเวช และสาวิตรี  สิงหาด (2559). ประมวลบทความใน
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี  วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559  

3) ภาวะโภชนาการของผูอายุในชุมชนก่ึงชนบท.  โดย อมรรัตน นธะสนธิ์ และคณะ (2559). 
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 

4)  ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอการสอบ OSCE กับการรับรูสมรรถนะดานการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2558.  
โดย เกษร สายธนู และคณะ (2559). ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 10 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2559 
 

1.3 จัดสรรทุนวิจัย  
คณะพยาบาลศาสตร มีแผนในการจัดสรรทุนวิจัย ซ่ึงเปนงบประมาณเงินรายไดคณะฯจํานวน 

359,000 บาท  
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1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เพ่ือบริหารโครงการวิจัยท่ีเปน

งบประมาณ เงินรายไดคณะฯ  (www.nurse.ubu.ac.th/it) รวมกับการใช ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โครงการและงบประมาณวิจัยของระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management 
System: NRMS) เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ โดยอาจารยท่ีไดรับทุนของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนผูมีสิทธิการใชระบบ สามารถสงขอมูลโครงการ แกไขขอมูลโครงการ 
ขอมูลการจัดการงานวิจัย งบประมาณและรายงานความกาวหนาโครงการ 
 
2. งานวิจยัท่ีไดรับทุนสนับสนุน 

2.1 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน  
ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยจํานวนโครงการ จํานวน

ท้ังสิ้น 4 โครงการ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น จํานวน 56,000  บาท รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 16  

ตารางท่ี 16    แสดง รายละเอียดโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดานการวิจัยจากหนวยงานภายใน ปงบประมาณ 2559 

ช่ือโครงการวิจัย ผูวิจัย 
จํานวนเงิน (บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมส้ินสุด
ป 2559 

โครงการ
ใหม ป 
2559 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

1.  “ผลของการจัดการเรียนการสอน
โดยใชทีมเปนฐานตอผลการเรียนรูของ
นักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิใน
รายวิชาจิตเวช 1”  

อ. เกษร สายธนู
และ คณะ 

- 14,000 - / 

2. “ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐานตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 
ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี”  

อ. ไพลิน  
พิณทอง และ
คณะ 

- 13,000 - / 

3. “ผลการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ
ในการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
ตอผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา
พยาบาล”  

อ.วิศนีย  
บุญหม่ัน และ
คณะ 

- 13,000 - / 

4. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสรางเสริมสุขภาพโดย
ใชชุมชนเปนฐาน”  

อ. ภูษณิศา  
มีนาเขตรและ 
คณะ  

 16,000  / 

 
 

http://www.nurse.ubu.ac.th/it
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     2.2 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
คณะฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ

(วช.) จํานวน 1 ทุน  จํานวน 155,000 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 17  

     ตารางท่ี 17 แสดงโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดานการวิจัย จากหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2559 

ช่ือโครงการวิจัย 

ผูวิจัย 
อาจารยและนักวิจัย
ประจาํ (ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมส้ินสุด
ป 2559 

โครงการ
ใหม ป 
2559 

1. เรื่อง “ ผลของกลุมบําบัดดวยการ
แกไขปญหารวมกับการเจริญสติตอภาวะ
ซึมเศราของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเรื้อรังใน
ชุมชนเทศบาลตําบลธาตุ อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธาน”ี 

อ.เกษร สายธน ู 155,000  / 

 
สรุป ในปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีอาจารยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 5 

โครงการ รวมท้ังสิ้น 211,000  บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวจิัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 10,292.68 บาท 
ซ่ึงลดลงจากป 2558 

 

 
แผนภูมิท่ี 5  เปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนวิจยัท้ังภายในและภายนอก

เงินรายได, 
ปงบประมาณ 2557,  

163,000  เงินรายได, 
ปงบประมาณ 2559,  

56,000  

งบประมาณแผนดิน, 
ปงบประมาณ 2557,  

290,400  

งบประมาณแผนดิน, 
ปงบประมาณ 2558,  

426,200  

งบประมาณแผนดิน, 
ปงบประมาณ 2559,  

155,000  

เงินรายได 

งบประมาณแผนดิน 
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพร 
3.1 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ   
ในปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ จํานวน 8 เรือง  รายละเอียดดังตารางที่ 18 
 

     ตารางท่ี 18  รายละเอียดงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ   
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล  

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
(ตําแหนงทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร สงวน  ธาน,ี  
ดร.สมจิตต ลุประสงค 
อ.เกษร สายธนู. 

-ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขของนักศึกษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ป2558.  

 

/  ประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิมอบ.วิจยั คร้ัง
ที่ 9 การพัฒนาทองถ่ินสูภูมิภาคอาเซียน: ความหลากหลายบนพื้นที่
ชายแดน ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี   
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 671-682. 

2 ผศ.ดร สงวน  ธาน,ี  
อ.ดร.สมจิตต ลุประสงค 
อ.เกษร สายธนู. 

- ผลของการสอนรายวชิาจติวทิยาสําหรับ

พยาบาลตอพฤติกรรมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ   

 

/  ประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิมอบ.วิจยั คร้ัง
ที่ 9 การพัฒนาทองถ่ินสูภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่
ชายแดน ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี  
 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 102-113. 

3 อ.เกษร สายธนู 
ผศ.ดร สงวน  ธาน,ี  
อ.ดร.สมจิตต ลุประสงค 
 

- ผลของการสอนรายวชิาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช 2 ตอพฤติกรรมการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ.  

/  ประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิมอบ.วิจยั คร้ัง
ที ่9 การพัฒนาทองถ่ินสูภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่
ชายแดน ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี   
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 659-670. 

4. อ.ดร.รวีวรรณ เผากัณหา 
ผศ.ดร.สงวน ธาน ี
อ. ยมนา  ชนะนลิ 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
กรณีศึกษา ตําบลธาตุ จงัหวัดอุบลราชธานี.  

/  ประมวลบทความในการสัมมนาวิชาการระดบัชาติเร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาองคกร และการวิจัยเชิงพืน้ที่ ประจําป 
2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจังหวัด
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ป โดยหนวยงานใดจัด) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

อ. สุฬดี กิตติวรเวช และคณะ.  อุบลราชธาน ี
วันที่ 18 กันยายน 2558 : 44-51. 

5 อ.เกษร สายธนู 
อ.อุไรวรรณ สาสังข 
และคณะ 

การใชรูปแบบการสอบOSCE เพื่อประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติการสรางสมัพันธภาพ
เพื่อการบําบัด ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

/  ในที่ประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิราชธานี
วิชาการคร้ังที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : 2204-2214. 

6 อ.สุฬดี  กิตติวรเวช  
อ.สาวิตรี  สิงหาด 

ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตอคุณภาพบริการแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

/  ประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิมอบ.วิจยั คร้ัง
ที่ 10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจังหวัด
อุบลราชธานี   
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 169-176. 

7 อ.อมรรัตน นธะสนธิ์ และคณะ ภาวะโภชนาการของผูอายุในชมุชนก่ึง
ชนบท.  

/  ประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิมอบ.วิจยั คร้ัง
ที่ 10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจังหวัด
อุบลราชธานี   
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 176-185. 

8 อ. เกษร สายธนู และคณะ  ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอ
การสอบ OSCE กับการรับรูสมรรถนะ
ดานการปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 4 คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปการศึกษา 2558.   

/  ประมวลบทความในการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิมอบ.วิจยั คร้ัง
ที ่10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจังหวัด
อุบลราชธานี   
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 391-401. 

รวม 8   
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 3.2  งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  
ในปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 5 เรือง  รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 

        ตารางท่ี 19   รายละเอียดงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล  
 

ช่ือผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ช่ือวารสารท่ีตีพิมพ/ ปท่ีพิมพ/ฉบับท่ีพิมพ/วันเดือน

ปท่ีตีพิมพ/หนาท่ีลงพิมพ/ 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 อาจารยอมรรัตน นธะสนธิ์ 
อาจารยไพลิน พิณทอง 

เรื่อง การใชฉลากโภชนาการและภาวะ
โภชนาการของประชาชนในชุมชนภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ  

/  ตีพิมพในรามาธิบดีพยาบาลสาร ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-เมษายน 2559: 81-92. (TCI 1) 

2 อาจารยสาวิตรี  สิงหาด เรื่อง ปจจัยทํานายความรูและการปองกันโรค
หลอดเลือดสมองในผูสูงอายุกลุมเสี่ยง  

/  ตีพิมพในวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพปท่ี 8 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2558): 182-188. (TCI 

1) 
3 อาจารยสาวิตรี สิงหาด  เรื่อง การใชการบําบัดทางเลือกในผูสูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูงโดย  
 / ตีพิมพในวารสารวิจยัและพัฒนาระบบสุขภาพปท่ี 9 

ฉบับท่ี 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 1-7. (TCI 1) 
4 อาจารยสาวิตรี สิงหาด เรื่อง การพยาบาลผูสูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศรา.   / วารสารวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  2559:18(3):15-24.  
5. อาจารยสุนันทา ครองยุทธ เรื่องการจดัการภาวะสับสนเฉียบพลันใน

ผูปวยไอ ซี ยู 
 / ตีพิมพในวารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพาปท่ี 23 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2558: 89-
99. (TCI 1) 

รวม 2 3  
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3.3  ผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
ในปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีผลงานสรางสรรค ที่อยูระหวางการขอรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เร่ือง รายละเอียดดังตารางที่ 20  
 

       ตารางท่ี 20   รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

ลําดับที ่
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
(ตําแหนงทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน() ประเภทสิทธบิัตร 

เลขที่  วันที่ออกให 
สรางสรรค สิ่งประดษิฐ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

1 อ.สิริทรัพย สีหะวงษ  “เปอุมเด็ก”  / /  รออนุมัติ รออนุมัติ 

2 อ.สาวิตรี สิงหาด “บันไดงู ฝกความคิด พชิิตสมองเสื่อม”   / /  รออนุมัติ รออนุมัติ 
รวม  2 2    
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กลยุทธที่ 4 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

เปาประสงค : คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการ 

สรางเสริมสุขภาวะแกบุคคลและชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใตและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

มาตรการ 
4.1.1 กําหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการชองชุมชนและสังคม

และสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณา
การกับการวิจัยและการเรยีนการสอน 

4.1.3 ถายทอดความรูดานการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนทองถ่ิน 

4.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมนโยบายและทิศ
ทางการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559  

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีแนวทางการดําเนินตามนโยบายบริการ
วิชาการในรอบป 2559 เพ่ือใหสอดคลองตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซ่ึงมีนโยบายใหบริการวิชาการในเขตพ้ืนท่ี องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน รอบมหาวิทยาลัยจํานวน 4 อบต. 
ไดแก  ตําบล ธาตุ ตําบล คําขวาง ตําบล ศรีไค และ ตําบลโพธิ์ใหญ  

ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตรไดมีการสํารวจความตองการของชุมชนบัววัด ตําบลธาตุ และนํามา
จัดบริการวิชาการโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน(ลูกฮักลูกแพง) ป 4 
ซ่ึงมี 4 กิจกรรม 1) กิจกรรมประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมกิจกรรมเยี่ยมบานสานรัก  2)กิจกรรมมอบลูกฮักสู
ครอบครัวอุปถัมป 3) กิจกรรมเทิดไทองคราชัน สานสัมพันธพอฮักแมฮัก และ 4) กิจกรรมเยี่ยมบานสานรัก 
นําความรูสูปฏิบัติ โดยใชชุมชนเปนฐาน    

และสํารวจความตองการของชุมชน ตําบลโพธิ์ใหญ เพ่ือนํามาวางแผนจัด โครงการพัฒนาระบบ
การเยี่ยมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ปท่ี 2  

ในปงบประมาณ 2559 นี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการ
วิชาการ จํานวน  4 โครงการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 
353,000 บาท และงบประมาณรายได จํานวนท้ังสิ้น 80,000 บาท  
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการบริการวิชาการตามหลักเกณฑและข้ันตอนโดยไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  เพ่ือทําหนาท่ี วางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใหบริการ
วิชาการ ในปการศึกษา 2558 นี้ คณะไดมีการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 4 โครงการ รายละเอียดดังตารางท่ี 21  

 
ตารางท่ี 21 แสดงรายช่ือโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะการนําไปบูรณาการ 
รายวิชาท่ีบูรณาการกับ

บริการวิชาการ 
โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก
วัยกอนเรียน 

รายวิชา ฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการนําองคความรูจากการ
เรียนในหัวขอ เรื่อง การสงเสริมสุขภาพเด็ก  
นํามาฝกปฏิบัติในสถานการณจริงโดยจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน 

รายวิชา ฝกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน 1 

โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชน และใหบริการ
วิชาการโดยใชชุมชนเปน
ฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 4 
กิจกรรม 1: เครือขายการ
ดูแลครอบครัวในชุมชน 
(มอบลูกฮักสูครอบครัว
อุปถัมภ) 
กิจกรรม 2 : เทิดไทองค
ราชัน สานสัมพันธพอฮักแม
ฮัก  
กิจกรรม 3 : เยี่ยมบานสาร
รัก นําความรูสูปฏิบัติ โดย
ใชชุมชนเปนฐานครั้งท่ี 1  
กิจกรรม 4 : เยี่ยมบานสาร
รัก นําความรูสูปฏิบัติ โดย
ใชชุมชนเปนฐาน ครั้งท่ี 2  
โครงการสงเสริม
สุขภาพจิตกลุมเส่ียงตอการ
ตอการเกิดปญหา
สุขภาพจิต ป2559 
กิจกรรมยอย : คืนขอมูลสู
ชุมชน 

1.รายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน พัฒนานักศึกษา
เก่ียวกับการนําองคความรูจากการเรียนในหัวขอ  
เรื่อง การใหสุขศึกษา ใชระบบครอบครัวอุปถัมภ 
ใหนักศึกษาแบงกลุมเลือกกลุมเปาหมายท่ีจะใหสุข
ศึกษา และออกเยี่ยมบานใหคําแนะนําดานการ
ดูแลสุขภาพ 
2. รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ พัฒนา
นักศึกษาเก่ียวกับการนําองคความรูจากการเรียน
ในหัวขอ  เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพตาม
รูปแบบการประเมิน 11 แบบแผนของกอรดอน 
3.รายวิชาการพยาบาลผูใหญ 1 พัฒนานักศึกษา
เก่ียวกับการนําองคความรูจากการเรียนในหัวขอ  
เรื่อง การสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูปวยโรค
เรื้อรัง 
- ใหนักศึกษาแบงกลุมเลือกนวัตกรรมหรืองานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรัง 
และจัดกิจกรรมในวันมอบลูกฮักลูกแพง 
4 ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชโดยการนําองคความรูจากการเรียนในหัวขอ
เรื่องการสงเสริมสุขภาพจิตแกผูท่ีเสี่ยงตอปญหา
สุขภาพจิต 
- พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการนําองคความรูจาก
การเรียนในหัวขอเรื่องการสงเสริมสุขภาพจิตแกผู
ท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตโดยการจัดกิจกรรม

1.รายวิชาการพยาบาล
พ้ืนฐาน 
 
 
2.รายวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
 
 
 
3.รายวิชาการพยาบาล
ผูใหญ 1 
 
 
 
4.รายวิชาฝกปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ลักษณะการนําไปบูรณาการ 
รายวิชาท่ีบูรณาการกับ

บริการวิชาการ 
โครงการสงเสริมสุขภาพจิต 

โครงการมหกรรมสรางเสริม
สุขภาพ 

พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการบริหาร จัดการ
โครงการบริการวิชาการ นําองคความรูในการเรียน
การสอนเรื่อง การประเมินความเครียด การ
ประเมินภาวะโภชนาการ ในชั้นปท่ี 2 การปองกัน
ภาวะสมองขาดเลือด และปองกันโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ การสงเสริมสุขภาพสตรีและการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม ในชั้นปท่ี 3 

1.รายวิชาจิตวิทยาสําหรับ
พยาบาล 
2.รายวิชาโภชนาการและ
โภชนาบําบัด 
3.รายวิชาสงเสริมสุขภาพ 
4.รายวิชาการพยาบาล
ผูใหญ 2 
5.รายวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุง
ครรภ 2 

โครงการพัฒนาระบบการ
เยี่ยมบานเพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ป
ท่ี 2 

 พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการนําองคความรูจาก
การเรียนในหัวขอ เรื่อง การเยี่ยมบานนํามาฝก
ปฏิบัติในสถานการณจริง โดยฝกปฏิบัติเยี่ยมบาน
ผูปวยเรื้อรัง 

รายวิชาฝกปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
นักศึกษาชั้นป 2   

 
2.1 โครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร จัดโครงการบริการวิชาการท้ังหมด จํานวน 4 โครงการเปน
จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น  176,096  บาท มีผูเขารวมจํานวนท้ังสิ้น 1,511 คน  มีรายละเอียดดังตารางท่ี 22  

 
     ตารางที่ 22  โครงการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2559 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผูเขารับบริการ 
แผนดิน รายได 

โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กวัยกอนเรียน  
 
            

อ.วิศนีย บุญหม่ัน 26,487  - นักศึกษา 64  คน 
- เด็กวัยกอนเรียน 102 คน 
- ผูปกครอง 45 คน 
- อาจารย 2 คน 
- ครูศูนยเด็ก 9 คน 
รวม 177 คน 

โครงการศึกษาสขุภาวะ
ชุมชน และใหบริการ
วิชาการโดยใชชุมชนเปน
ฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 4 

 

อ.ยมนา ชนะนิล 65,507  - นักศึกษา 385 คน 
- ผูนําชุมชน 24 คน  
- ประชาชนในชุมชน 48 คน 
- ครูโรงเรียนบานดอนกลาง 
35 คน 
- นักเรียน 101 คน 
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โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผูเขารับบริการ 
แผนดิน รายได 

- อาจารยและบุคลากร 30 คน 
- ผูเขาอบรมหลักสูตรผูชวย
พยาบาล 32 คน 
- ผูปวยเรื้อรัง 96 คน 
รวม 751 คน 

โครงการมหกรรมสราง
เสริมสุขภาพ 

อ. ภูษณิษา  
มีนาเขตร 

 66,684 - น.ศ.188 คน 
- อาจารย บุคลากรท้ังในและ
นอกคณะฯ 32 คน 
- บุคลากรนอกมหาวิทยาลัย 
223 คน 
รวม 443 คน 

โครงการพัฒนาระบบการ
เยี่ยมบานเพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ป
ท่ี 2 

อ. ภูษณิษา  
มีนาเขตร 

17,000  - ประชาชนในชุมชนโพธิ์ใหญ 
200 คน 
ดําเนินโครงการยังไมเสร็จสิ้น 
อยูระหวางจัดทําคูมือเยี่ยม
บาน (ขอขยายเวลาการ
ดําเนินงาน) 

 
1) โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน ปท่ี 3  

วันท่ี 15 มีนาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดโครงการ โดย บูรณาการ กับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา ฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 ท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแขม สังกัดเทศบาล
ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

 

            
 

ภาพที่ 23 กิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน 
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2) โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูกฮักลูกแพง)   ปท่ี 4 
เปนโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ 2559  เพ่ือมุงเนน ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคมตามพันธกิจของ

องคกร และตอบสนองความตองการของชุมชน ประกอบดวย กิจกรรมการมอบครอบครัวอุปถัมภใหนักศึกษา
ดูแล เยี่ยมบานครอบครัวอุปถัมภ และกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัวอุปถัมภ และบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม เขากับพันธกิจดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน ผลการดําเนิน กิจกรรมยอย
โครงการรายละเอียดมีดังตอไปนี้  

2.1) กิจกรรมประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมกิจกรรมเย่ียมบานสานรัก นําความรูสูการปฏิบัติ
โดยใชชุมชนเปนฐาน   

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ท่ีทําการกํานันตําบลธาตุ บานวัด หมูท่ี 5 ต. ธาตุ อ.วารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรับทราบขอมูลท่ีเปนปญหาสุขภาพของชุมชน อันท่ีจะนําไปสูการวางแผนการ
ใหบริการวิชาการและชุมชนเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 2.2) กิจกรรม 
เครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสูครอบครัวอุปถัมภ) 
: บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน  

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบานวัด บานวัด หมูท่ี 5 ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จํานวน 286 คน คือ ผูนําชุมชน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ท้ังนี้จากการดําเนิน
กิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 206 คน  

2.3) กิจกรรมเทิดไทองคราชัน สานสัมพันธพอฮักแมฮัก  
วันท่ี 29 เมษายน 2559 ณ ชุมชนเทศบาลตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ; 

บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลการประเมินภาวะสุขภาพ และ กิจกรรม : การเยี่ยมบานสานรัก นําความรูสู
การปฏิบัติ โดยใชชุมชนเปนฐานครั้งท่ี 1 (การดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรังและผูดูแล) วันท่ี 12 พฤษภาคม  2559 
ณ ชุมชนเทศบาลตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี :บูรณาการใน รายวิชาการพยาบาล
ผูใหญ 1  

2.4) กิจกรรมการเย่ียมบานสานรัก นําความรูสูการปฏิบัติ โดยใชชุมชนเปนฐานครั้งท่ี 2 : 
บูรณาการในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

กิจกรรมการเยี่ยมบานสานรัก นําความรูสูการปฏิบัติ โดยใชชุมชนเปนฐานครั้งท่ี 2 : บูรณาการ
ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซ่ึงกิจกรรมนักศึกษาไดมีสวนในการใหบริการสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีบานภายใตการกํากับติดตามจากอาจารยผูสอน ซ่ึงทําใหนักศึกษาเกิดทักษะดานการ
ประเมินสุขภาพจิต และ ใชชุมชนเปนฐานในการเรียนการสอน  

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 24  กิจกรรมการเยี่ยมบานสานรัก นาํความรูสูการปฏิบตัิ โดยใชชุมชนเปนฐานคร้ังที่ 2 
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3) โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ  
วันท่ี 23 ธันวาคม 2558  คณะไดจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ

ใหบริการในดานการสรางเสริมสุขภาพในรูปแบบของการจัดนิทรรศการในดานตางๆ ไดแก การลด ละ เลิก

บุหรี่ การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม การประเมินภาวะเครียด  การปองกันและเฝาระวังโรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด การสงเสริมดานโภชนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องตน กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพจิต  โดยบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร จํานวน  5 รายวิชา ผูเขารวมโครงการประกอบดวย 
ผูสูงอายุจากโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ  นักศึกษา อาจารย บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร และ ผูสนใจ ท้ังใน
และนอกมหาวิทยาลัย  

 

 

ภาพท่ี 25 โครงการมหกรรมสรางเสรมิสุขภาพ 
 

4) โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนระบบการเย่ียมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตตอผูปวยเรื้อรัง 
โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนระบบการเยี่ยมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวย

เรื้อรัง  ในกิจกรรมไดมีการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการระบาดสําหรับ
พยาบาล  
  
 

 
 
 

ภาพที่  26  โครงการบริการวิชาการสนบัสนุนระบบการเยี่ยมบานเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตตอผูปวยเร้ือรัง 
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5) โครงการพัฒนาระบบการเย่ียมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ปท่ี 2  

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการเยี่ยมบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยเรื้อรังและ พัฒนา
ศักยภาพชุมชน  บุคลากรทางการพยาบาลในการใหบริการการดูแลสุขภาพท่ีบาน  ในเขตพ้ืนท่ีโพธิ์ใหญ ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีในเขตใหบริการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ  
 

 
ภาพท่ี 27  โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบานเพ่ือสงเสรมิคณุภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ปท่ี 2 

 

6. โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร  มีนโยบายจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได โดยการจัดอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป  ซ่ึง รับผูอบรมแลว 3 รุน  
  

2.2 การเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 
การเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร ในรอบปงบประมาณ  

2559  ดังตารางท่ี 23   
 

ตารางท่ี 23  แสดงรายละเอียดการเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษของอาจารย 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผูเปนวิทยากร 

หัวขอในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่ 
องคกร/

หนวยงานที่จัด 
1 อาจารยนิชนันท สุวรรณกูฏ จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ดานสุขภาพระดับอําเภอ  

6 ตุลาคม 
2558  

บานสวนคุณ
ต า  โ ฮ เ ท ล 
แอนดกอลฟ  

สมัชชาสุขภาพ 

2 ผศ.ดร.สงวน ธาน ี
ดร.สมจิตต ลุประสงค 
 

การพัฒนารูแบบการปองกัน
การฆาตัวตายโดยชุมชนมีสวน
รวม เขตสุขภาพที่ 2  คร้ังที่ 1  

15-17 
กุ ม ภ า พั น ธ 
2559 

บานสวนคุณ
ต า  โ ฮ เ ท ล 
แอนดกอลฟ  

ศูนยสุขภาพจิตที่
2 

จ.พิษณุโลก 
3 ผศ.ดร.สงวน ธาน ี

ดร.สมจิตต ลุประสงค 
 

การพัฒนารูแบบการปองกัน
การฆาตัวตายโดยชุมชนมีสวน
รวม เขตสุขภาพที ่2  คร้ังที่ 2 

6-7 เมษายน 
2559 

บานตนสัก  
อ.แกลง  
จ.ระยอง 

ศูนยสุขภาพจิตที่
2 

จ.พิษณุโลก 
4 นางนิชนันท  สุวรรณกูฏ 

นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน  
นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร  
นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ  

รวมเปนวิทยากรในการประชุม 
สมัชชาสุขภาพ  

8 กรกฎาคม 
2559 

โ ร ง แ ร ม เ น
วาดา อุบลฯ 

สมัชชาสุขภาพ 
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กลยุทธที่ 5  สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 
เปาประสงค : เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียนรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

มาตรการ 
5.1.1 กําหนดกรอบและนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมภูมิ

ปญญาดานการดูแลสุขภาพแหงลุมน้ําโขงและอาเซียน  
 5.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5.1.3  อนุรักษ สืบสาน เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลง
เรียนรูในชุมชน 
 5.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี 
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และนานาชาติ 
 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร เห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามยังคงอยูอยางยั่งยืน โดยมีนโยบายและทิศทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ“สืบสาน เผยแผ ฟนฟู 

และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค

ลุมน้ําโขง และอาเซียน”  สอดคลองกับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณจาก

เงินรายได และไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน  

1. กรอบและนโยบายการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมภูมิปญญาภูมิภาคแหงลุมน้ํา
โขงและอาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการกับ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ

แกสังคม และการวิจัย ซ่ึงในปงบประมาณนี้ไดมีโครงการจํานวน 8 โครงการ  ใชงบประมาณแผนดิน จํานวน 3 

โครงการ และ งบประมาณเงินรายไดจํานวน 3 โครงการ และ 2 โครงการไมใชงบประมาณในการดําเนินงาน  

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา   

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และมีการ วางแผน ควบคุม กํากับติดตามในรูปแบบของ คณะกรรมการ เพ่ือกําหนดนโยบายแนวทางในการ
ดําเนินงาน ซ่ึง โครงการดานการทํานุฯ จํานวน ท้ังสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากงบประมาณแผนดิน เปนเงินท้ังสิ้น 156,000 บาท และงบประมาณรายได เปนเงินท้ังสิ้น 116,600 บาท 
ซ่ึงไดมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 24  
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ตารางท่ี 24 รายละเอียดโครงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานท่ี 
ผูเขารวม 

(คน) แผนดิน รายได 
1 บายศรสีูขวัญนักศึกษา

ใหม 
อ.สพัุตรา ดดีวงพันธ  - 22 ก.ค. 2558 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2,000 

2 วันพยาบาลแหงชาต ิ อ.ก่ิงกาญจน ไชยบุศย  4,250.00 21 ต.ค. 2558 
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี 

33 

3 มอบหมวก อ. สุนันทา ครองยุทธ    
48,429.50 

5 ก.พ. 2559 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

352 

4 วันสถาปนา 
คณะพยาบาลศาสตร 

น.ส.นฤมล ธรรมาวิรุฬห    
24,968.00 

10  ก.พ. 2559  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

213 

5 สืบสานภูมิปญญาและ
พัฒนาการเรียนรูดาน
ผูสูงอายุ ครั้งท่ี 3 

อ.สาวิตรี สิงหาด 48,429.50  28 มี.ค. 2559 
หอประชุมโรงเรียนบานบัววัด ต.ธาตุ 
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

200 

6 บํารุงจิต ใกลชิดใจ 
ครั้งท่ี 4 

อ.เกษร สายธนู 48,097.00  8 เม.ย. 2559 

ศาลากลางบานเกานอย หมูท่ี 3 ต.

ธาตุ อ.วาริชําราบ จ.อุบลราชธานี 

275 

7 บุญซําฮะ ปท่ี 4 อ.นิชนันท สุวรรณกูฎ 53,963.00  9-10 มิ.ย. 59 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

131 

8 5ส. อ.สุดารักษ ประสาร - - 9 มิ.ย. 59 
ลานพระพรหม, ศาลตายาย, ศาล
พระภูมิ  คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

194 
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3. ศึกษา คนควา วิจัย และรวบรวม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนในการเผยแพรองค
ความรู และภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดศึกษาคนควา และ
รวบรวมองคความรูและภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสงเสริมดานการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
สูงอายุ โดยทางคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการจัดเผยแพรองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในดานการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ ดังนี้ 

โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาการเรียนรูดานผูสูงอายุ ครั้งท่ี 4  
วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะฯ ไดจัดโครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาการเรียนรูดาน

ผูสูงอายุ ครั้งท่ี 4  บูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม
ขอมูลความรูดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ  สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณจริง และมีทักษะใน
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม สรางเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ สงเสริมใหเยาวชนมีความเขาใจและ
เจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ เกิดการสืบสาน ถายทอด และเผยแพร ความรู ภูมิปญญาโดยผูสูงอายุอยางเปนระบบ  

 

 
ภาพท่ี 28   กิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาการเรียนรูดานผูสูงอายุ ครั้งท่ี 4 

 
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1 โครงการประเพณบุีญเดือนเจ็ด :  
วันท่ี 9 -10 มิถุนายน 2559  คณะฯ ไดจัดโครงการ บุญซําฮะ ปท่ี 4 โดยไดบูรณาการกับวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  และ โครงการ 5 ส เพ่ือการธํารงรักษาไวซ่ึงประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของอีสาน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 55,000 บาท กิจกรรม
ประกอบดวย การทําความสะอาด  ฟงธรรมเทศนา สวดมนตเย็น สักการะศาลพระพรหม และถวายเพล 

 

     

ภาพท่ี 29  โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด  
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1.2   โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2558  คณะไดจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา โดยจัด

ท่ี  วัดสวางวีระวงศ อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี  มีวัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาและฝก
ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม  และตระหนักรูในการนําหลักธรรมะมาใชประโยชนในชีวิต  

 

            

ภาพท่ี 30 กิจกรรมในโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และนานาชาติ 
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคา

ของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ดังตอไปนี้  
5.1   โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558  คณะฯ ไดเขารวมโครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม มีวัตถุประสงค

เพ่ือความเปนสิริมงคล สรางขวัญและกําลังใจ และ สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหม รุนพ่ี และ
คณาจารย นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ตระหนักถึงคุณคาและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีบายศรีสูขวัญ โดยกําหนดจัดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ             
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

        

ภาพท่ี 31   กิจกรรมบายศรสีูขวัญนักศึกษาใหม 
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5.2  กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ  
วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดเขารวมโครงการวันพยาบาลแหงชาติ  ณ 

หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีวัตถุประสงคเพ่ือ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแสดงออกถึงเอกลักษณของวิชาชีพพยาบาล  และการนําเสนอ
นวัตกรรมนักศึกษา  

           
 

ภาพท่ี   32   กิจกรรมในโครงการวันพยาบาลแหงชาติ 

5.2   กิจกรรมมอบหมวก  
วันท่ี 5 กุมภาพันธ  2559 คณะฯ จัดกิจกรรมมอบหมวก ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาได ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล  
ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล  

            

ภาพท่ี 33  กิจกรรมวันหมอบหมวกพยาบาล 

5.3  กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  
  วันท่ี 10  กุมภาพันธ 2559 คณะพยาบาลศาสตร จัดกิจกรรม วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม สงเสริม
การมีสวนรวมของของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร และสนับสนุนใหบุคลากรและ
นักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน  

             
              

ภาพท่ี 34  วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 6 ป 
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5.4   โครงการบํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4  
วันท่ี 8 เม.ย. 2559 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดโครงการบํารุงจิตใกลชิดใจ ณ ศาลากลางบาน

เกานอย หมูท่ี 3 ต.ธาตุ อ.วาริชําราบ จ.อุบลราชธานี โดยไดบรูณาการกับการเนื้อหาในรายวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช 1 เพ่ือสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีวันสงกรานต  สงเสริมความสัมพันธ
ของครอบครัว  และเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีดีในครอบครัว นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการ
ประเมินและสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดีในครอบครัว  
    

             
 

ภาพท่ี  35  โครงการบํารุงจิตใกลชิดใจ 
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กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเปนฐานการตัดสินใจ โดย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 เปาประสงค : ระบบบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 มาตรการ 
 6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
  6.1.1.1 กําหนดนโยบายในการนําจุดแข็งของคณะไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของคณะ
อยางเปนรูปธรรม 
  6.1.1.2 กระจายอํานาจบริหาร และการจัดใหมีระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
  6.1.1.3 การบริหารจัดการท่ีตอบสนองตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  6.1.1.4 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของประบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุนท่ีสอดคลองกับระบบของมหาวิทยาลัย 
  6.1.1.5 ปรับปรุงระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  6.1.1.6 มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู 
 6.1.2 ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของคณะใหเหมาะสม 
 6.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพการกํากับติดตามและประเมินการดําเนินงานของคณะ 
  6.1.3.1 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ 
  6.1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  6.1.3.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ 
  6.1.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ภายนอกและท่ี
เก่ียวของ 
  6.1.3.5 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ประเมินผลท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังการใหบริการดานตางๆ เพ่ือใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ 
 6.1.4 พัฒนาระบบสื่อสาร จัดทําแผนกลยุทธ และการประชาสัมพันธเพ่ือถายทอดนโยบาย แผนงาน 
ขอมูลขาวสารตางๆ 
 6.1.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุง
ระบบการรวบรวม และจัดเก็บขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
 6.1.6 จัดทําแผนกลยุทธการเงินโดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 
 6.1.7 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1.8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.1.9 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกคณะท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะ 
 6.1.10 ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 
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 6.1.11 สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวและลดภาวะโลกรอน 

1. การบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล 
1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร โดยคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประจําได

มีการกําหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดทําแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) 
รวมกับการทบทวนวิสัยทัศนและกลยุทธในการวางแผนการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร โดยมีการจัด
ประชุมรวมกัน ระหวาง อาจารย บุคลากร รวมท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมดวยเพ่ือรวมกัน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งเพ่ือพัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธและวางแผนปฏิบัติการประจําป  

1.2 การกระจายอํานาจการบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม 

คณะพยาบาลศาสตรไดมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปโดยการมอบหมายคณะกรรมการฝายตางๆ ท่ีมีคณบดีเปนประธานคณะกรรมการและรองคณบดี
หรือผูชวยคณบดีเปนผูกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานมายังคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให
ขอเสนอแนะตอไป  

2. ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของสวนงานและหนวยงานภายในใหเหมาะสม 
คณะพยาบาลศาสตร  มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป        
(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะฯ บริหารกรอบอัตรากําลัง ตามแผนกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2555-2558) 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงปจจุบัน คณะมีบุคลากรสายวิชาการจํานวน  25  คน และ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 คน  

 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวม และจัดเก็บขอมูลใหสามารถเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย 

คณะพยาบาลศาสตร มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพท้ังในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) และเกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล โดย มีคณะกรรมการในการดําเนินงาน ซ่ึงในป
การศึกษา 2560 นี้ จะไดตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล เพ่ือการรับรองสถาบัน ตอไป  

3.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะพยาบาลศาสตรไดมีการดําเนินงานตามระบบและกลไก ตามการประกันคุณภาพภายในและ

มีการกํากับติดตาม ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือเสนอตอ
มหาวิทยาลัย ตามรอบการประเมิน  นอกจากนี้คณะไดมีโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
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3.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปงบประมาณ 2559 
คณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ

ในดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดสงตัวแทนเขารวมอบรม และการประชุมเพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจ ดังนี้ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ป
การศึกษา 2558  
 คณะได สงเสริมใหอาจารย ผูบริหาร เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ระวางวันท่ี 20-22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 

 
 
 
     

 
ภาพท่ี 36  กิจกรรมอบรมเชิงปฏบัิติการแนวทางการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ปการศึกษา 2558 

 
3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน  
ในปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตรไดเขารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ 
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
     ตารางที่ 25   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป 2558 ระดับหลักสูตร 

องคประกอบและตัวบงชี ้ คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  
ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษา

แหงชาติ 

 
3.58 

 
ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

 
4 

 
ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 พอใช 

องคประกอบท่ี 4 อาจารยประจําหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

 
3 

 
พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร 1.33 ตองปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร 2 ตองปรับปรุง
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เรงดวน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 
2 

 
ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.22 ดี 

 
    ตารางที่  26   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป 2558 ระดับคณะ 
 

องคประกอบและตัวบงชี ้ คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
3.22 

 
พอใช 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.74 ตองปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0.78 ตองปรับปรุง
เรงดวน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 1.03 ตองปรับปรุง
เรงดวน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.41 พอใช 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

 
4.00 

ดี 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 - 6 3.55 ดี 
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4. ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
คณะพยาบาลศาสตรมีระบบและกลไก การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในรูปของ

คณะกรรมการ  โดยมีคณบดีเปนประธานกรรมการ และมีรองคณบดีฝายตางๆ รวมท้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
สาขา และเจาหนาท่ีสายสนับสนุนรวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ี กําหนดนโยบายและระบบบริหาร
ความเสี่ยงรวมท้ังแผนดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคกร ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงใน
ปงบประมาณ 2559 นี้ คณะมีความเสี่ยงท้ังหมด 3 ดาน และไดดําเนินการในการปองกันและควบคุมความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในตามแนวทางของมหาวิทยาลัย   
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

คณะพยาบาลศาสตร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในโครงการ จัดการ
สารสนเทศและการตัดสินใจ  นอกจากนี้คณะ ยังไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน เพ่ือการ
สื่อสารท่ีดีในองคกร และใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน  
 

 
 

ภาพที่ 37   เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร 
 
6. การพัฒนาระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกคณะท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ถายทอดนโยบาย แผนงาน ขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนสรางภาพลักษณท่ีดีของคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายการพัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธภายในและภายนอก 
รวมกับมหาวิทยาลัย ไดแก ปรับปรุงโทรศัพทแบบ VoIP  และ ประชาสัมพันธ ผานทาง website เครือขาย
สังคม online สื่อตางๆ รวมท้ังการสื่อสารผาน email และ งานตลาดนัดหลักสูตร  
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กลยุทธที่  7 พัฒนาระบบบริการทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมี
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูเพ่ือการทํางานไดเต็มศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริมสวัสดิการใหบุคลากร สงเสริมและ
สนับสนุนความกาวหนาของบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมี
ประสทิธิภาพ 
 
 เปาประสงคท่ี 1 : บุคลากรทํางานไดเต็มศักยภาพ 
 มาตรการ 
 7.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม โดยมีการ
ประเมินเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบใหเปนมาตรฐานและ
นํามาใชในหนวยงาน 
 7.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับบุคคล และระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
 7.1.3 พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 
 7.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพ
และประสบการณ 
 7.1.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  
 เปาประสงคท่ี 2 : บุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข 
 7.2.1 สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข 
 7.2.2 สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติเปนแบบอยางท่ีดี 
 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม  

คณะพยาบาลศาสตรไดมีนโยบายในการเปนองคกรการเรียนรูอยางมีความสุข  ซ่ึงไดมีการพัฒนา
ระบบกลไก ในการบริหารงานบุคคล ไดมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาบุคลากรจํานวน 4 โครงการ 
ดังตารางท่ี 27   

ตารางท่ี 27  แสดงรายละเอียดงบประมาณในแตละโครงการ/กิจกรรม 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีจัดสรร 

1 การพัฒนาอาจารย 
- พัฒนาตามการวางแผน IDP 
- อบรมศาสตรและศิลป 
- การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

- การพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- พัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียน  

1,074,500 บาท 

2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
- พัฒนาตามการวางแผน IDP 

115,100 บาท 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีจัดสรร 

- การพัฒนาความกาวหนาในสายงาน 
- ศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ 
- ประเมินสมรรถนะตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 36,000 

4 สัมมนาบุคลากร 251,600 บาท 

 

2. การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีกระบวนการดําเนินการดานการประเมินผลปฏิบัติราชการใหมีความ
ถูกตอง โปรงใส ตามหลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ วิธีการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการโดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะ   
 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

3.1 โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร กิจกรรม : สัมมนาบุคลากร ประจําป 
2559  

วันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดกิจกรรม สัมมนาบุคลากร ณ สตาร
เวลล การเดนทโฮม รีสอรท อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง

และจุดออนของแตละสายงาน  กําหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานท่ีบูรณาการระหวางสายงาน
ตาง ใหสามารถสนับสนุนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แลกเปลี่ยนประสบการณใน
การทํางาน รวมท้ังรับทราบปญหา อุปสรรคและ กําหนดแนวการแกไข   

 

    
ภาพท่ี 38   โครงการสัมมนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2559 

 
3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ  
คณะพยาบาลศาสตร ไดรวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคลากร เพ่ือ

นํามาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล : Individual Development Plan  โดยคลอบคลุมท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ 

การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ โดยไดมี
การรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณนี้ บุคลากรสาย
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วิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการ
พัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา  
 

4. พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันตอการ
เปล่ียนแปลง  

ปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร  มีการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหาร แกผูบริหาร 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 28  
ตารางท่ี 28 แสดงกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาผูบริหาร  

ลําดับ ช่ือ-สกุล /ตําแหนง การประชุม/อบรม รายละเอียด 
1 ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.สงวน ธาน ี
โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ป 2557 

20-22 มิถุนายน 2559 

2 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.สุรีย ธรรมิกบวร 

ประชุมพยาบาลแหงชาต ิครั้งท่ี 15 เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ภายใตหัวขอ "อนาคตการ
พยาบาล : นําการเปลี่ยนแปลงสูสุขภาวะ
ประชาคม อาเซียน" (Future of Nursing : 
Leading Change ,Advancing Health in 
ASEAN Community) 

9-13 พฤศจิกายน 2558 

3 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.สุรีย ธรรมิกบวร 

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความตอ 
เนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุนท่ี 3   

6 พฤศจิกายน 2558 

4 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.สุรีย ธรรมิกบวร 

ศึกดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ 2559 4-5 มีนาคม 2559 

5 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา  อบรมโครงการภาวะผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
ICN Leadership For Chande (LFC) รุนท่ี 
2/2558 (Workshop 2) 

15-19 กุมภาพันธ 2559 

6 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกลจริยธรรม
เพ่ือการธํารงรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการ
พยาบาลบทบาทวิชาชีพ กรรมการจริยธรรม 
และผูบริหารทางการพยาบาล กลุมท่ี 1 

27-28 เมษายน 2558 

7 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา อบรมโครงการฝกอบรมพัฒนาผูนําและนัก
บริหารการพยาบาลตามหลักสูตร ICN 
Leadership for Change (LFC) Training 
Program (อบรมภาวะผูนําเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง รุนท่ี 2/2558) Workshop 3 

12-14 กรกฎาคม 2559         
ณ สภาการพยาบาล  
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5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน  
5.1 สายวิชาการ 
คณะไดจัดโครงการในการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยแกอาจารย บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมี

สมรรถนะดานการวิจัย  และพัฒนาผลงานเพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการ ในกิจกรรม การจัดการ
ความรูดานการวิจัย “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ” โดยมีวิทยากรคือ รอง
ศาสตราจารย ดร.อาภรณ  ดีนาน รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปนผูมีความรู
ความสามารถดานการวิจัย และประสบการณในการเปน Peer review ในวารสารท้ังในและตางประเทศ 
พรอมท้ังมีผลงานการตีพิมพอยางตอเนื่อง รวมกับอาจารยในคณะพยาบาลศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่องการ ทําผลงานทางวิชาการ และคนหาขอมูลเพ่ิมเติม จากเอกสาร เวปไซด ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสูการ
ปฏิบัติ  

 

ภาพท่ี 39    กิจกรรม “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ” 

5.2 สายสนับสนุนวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร สนับสนุนใหสายสนับสนุนวิชาการเขารวม เพ่ือใหมีความกาวหนาทางสาย
งาน  โดยรวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ี
สูงข้ึน ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระหวางวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2559 จัดโดย
กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
6. สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข  

6.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 2559  
คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการดูแลสวัสดิการดานสุขภาพของบุคลากร โดย จัด

กิจกรรมสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือ  เสริมสรางสุขภาพใหกับบุคลากร
ภายในองคกร ระหวางวันท่ี 13-17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารผูปวยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  
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6.2 สวัสดิการอ่ืนๆ เชน การเย่ียมคลอด 
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสนับสนุนสวัสดิการแกอาจารยบุคลากรอยางตอเนื่อง ไดแก การ

เยี่ยมเม่ือมีการเจ็บปวย คลอด และ แสดงความยินดีในโอกาสตางๆ  

 
ภาพท่ี  40  แสดงการเยี่ยมคลอดอาจารยบุคลากร 

 

7. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
คณะพยาบาลศาสตร ไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีการจัดการความรูรวมกัน

เพ่ือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในรอบปงบประมาณ 2559 ไดแก 
7.1 การจัดการความรู (Knowledge management; KM) 
คณะ ฯ มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาใหองคกรมีความเขมแข็ง เกิดการเรียนรูและสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองอยางเปนระบบ จึงไดมีการความรูในดานตางๆ ซ่ึงไดมีการจัดการความรูใน 2 เรื่อง คือ  
  1. ดานการเรียนการสอน  คณะไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการประเมินสมรรถนะดาน
การปฏิบัติการพยาบาล ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชา โดยไดมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย นายแพทย วราวุธ สุมา
วงศ ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานการสอน และการประเมินทางคลินิก อาจารยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการ
ประเมิน แบบ OSCEs และ นํามาสูแนวปฏิบัติท่ีดี  

2. ดานการวิจัย ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก รศ.ดร.อาภรณ  ดีนาน ซ่ึงเปนผูมีความรู
ความสามารถดานการทําผลงานทางวิชาการ และประสบการณในการเปน Peer review ในวารสารท้ังในและ
ตางประเทศ พรอมท้ังมีผลงานการตีพิมพอยางตอเนื่อง รวมกับอาจารยในคณะพยาบาลศาสตรไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ ทําผลงานทางวิชาการ และคนหาขอมูลเพ่ิมเติม จากเอกสาร เวปไซด ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนํามาสูการปฏิบัติ นํามาสูการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี  

 
7.2 กิจกรรมการจัดการความรู รวมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะพยาบาลศาสตร รวมสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา Mini UKM ระหวางวันท่ี 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฟอรจูน ริเวอรวิว นครพนม       
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ  

และการดําเนินการจัดการความรูในหัวขอ การจัดการ  ความรู “มือใหมหัดขับ” และ การสราง Successor 
เพ่ือสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา  
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ภาพท่ี 41   กิจกรรมสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM 
 

8. สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสนับสนุน ยกยองอาจารย บุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน  ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 นี้ นางสุฬดี กิตติวรเวช ไดรับรางวัลอาจารยพยาบาล
ดีเดน จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2558 ในวันพยาบาลแหงชาติ วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ซ่ึงนํามาสูความ
ภาคภูมิใจในคณะฯ และเปนแบบอยางท่ีดีตอไป  

 

        
   

ภาพท่ี 42  บุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี “อาจารยพยาบาลดเีดน จงัหวัดอุบลราชธานี  
ประจําป 2558” 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
ขอมูลสารสนเทศ 
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ขอมูลสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2559  
 

ดานการผลิตบัณฑิต 
1. นักศึกษาเขาใหม ป 2558 
 ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษา เขาศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ท้ังสิ้น จํานวน 81 คน  
 
ตารางท่ี  29  แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหม ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตร 

ปการศึกษา 2558  ปการศึกษา 2559  

รวม
ท้ังส้ิน 

การ
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

 ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี  

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

89 - - 89 81   81 170 ลดลง 

รวม 89 - - 89 81   81 170  

  

 
 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงจํานวนนักศึกษาเขาใหม ในป 2558 เปรียบเทียบ ป 2559 คณะพยาบาลศาสตร 

 
2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2558 
 ในป 2558 คณะพยาบาลศาสตร รับมีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 81 
คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 81 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 30  
 
ตารางท่ี 30  แสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก 
รวม ภาค

ปกต ิ
โครงการ
พิเศษ 

รวม 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

81 - 81 - - 81 

รวม 81 - 81 - - 81 

 

75

80

85

90

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ป 2558 ป 2559 

89 

81 
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
 ในปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
34 คน  
 
ตารางท่ี 31  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร 
 

หลักสูตร 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 การ
เพ่ิมข้ึ
น/

ลดลง ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

รว
ม 

หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

32 - - 32 34 - - 34 เพ่ิมข้ึ
น 

รวม 32 - - 32 34 - - 34  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในป 2557 เปรียบเทียบ ป 2558 คณะพยาบาลศาสตร 

4. ภาวะการมีงานทํา  
 ในปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตจํานวน 34 คน  จากการสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 
1 ป จากผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น 34 คน  โดยมีผูตอบแบบสํารวจ
ท้ังหมด 34 คน คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงผลจากการสํารวจพบวา บัณฑิตไดงานทําตรงสาขาจํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  32 
 
ตารางท่ี 32  แสดงภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตร 

ผูสําเร็จ
การศึกษ

า 
(คน) 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตท่ีไดงาน
ทํา* 

บัณฑิตท่ียังไมไดงาน
ทํา 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

32 32 100 32 100 - - 

รวม 32 32 100 32 100 - - 
 

31
32
33
34

ปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ป 2557 ป 2558 

32 

34 
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ตารางท่ี 33 แสดงภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร 
 

หลักสูตร 
ผูสําเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผูตอบแบบสอบถาม บัณฑิตท่ีไดงานทํา* บัณฑิตท่ียังไมไดงานทํา 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 34 34 100 34 100 - - 
รวม 34 34 100 34 100 - - 

 
 

แผนภูมิท่ี 8  แสดงภาวะการมีงานทํา ในป 2557 เปรียบเทียบ ป 2558 คณะพยาบาลศาสตร 

 
ดานงบประมาณ  
 ในปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 42,145,512.10.-บาท  จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 
จํานวนท้ังสิ้น 1,095,900.00.-บาท งบประมาณเงินรายไดจํานวน 18,510,100.00.-บาท  และ
งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯไดจํานวน 22,539,512.10.-บาท รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 34  
 
ตารางท่ี  34  แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และเบิกจาย คณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามประเภท
งบประมาณ   

 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณป 2558 งบประมาณป 2559 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 
งบประมาณแผนดิน 1,412,900.00 806,176.10 1,095,900.00 1,095,899.95 -317,000.00 
งบประมาณรายได  11,852,300.00 7,892,943.36 18,510,100.00 9,687,602.47 +6,657,800.00 
งบประมาณเงินอุดหนุน
ผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ 

13,849,800.00 10,924,987.81 22,539,512.10 6,387,792.38 +8,689,712.10 

รวม 27,115,000.00 19,624,107.27 42,145,512.10 17,171,294.80  

 

0

100

รอยละ รอยละ 

บัณฑิตท่ีไดงานทํา 2557 บัณฑิตท่ีไดงานทํา 2558 

100 100 
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แผนภูมิท่ี  9  เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ป 2559 

 

 
แผนภูมิท่ี  10  เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดเบิกจายในปงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ป 2559 
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ดานบุคลากร 
1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
 สายวิชาการ 
  ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 25 คน จําแนก
เปนขาราชการจํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน และ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 35  
 

ตารางท่ี 35 จํานวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามประเภทบุคลากร  
 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2558 ป 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

 

จา
งเ

หม
า 

รว
ม 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

 

รว
ม 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

1 22 3 5 31 1 23 1 25 ลดลง 

รวม 1 22 3 5 31 1 23 1 25 ลดลง 
รอยละ 3 71 10 16 100 4 92 4 100  

 
แผนภูมิท่ี 11 แสดงจํานวน บุคลากรสายวิชาการ 

 

 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงรอยละ บุคลากรสายวิชาการ 

ป 2558 ป 2559 

1 1 

22 23 

3 1 
5 

0 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางช่ัวคราว จางเหมาฯ 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว จางเหมาฯ 

3 

71 

10 16 
4 

92 

4 0 

ป 2558 ป 2559 
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 สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 16 
คน จําแนกเปนขาราชการจํานวน 3 คน   พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ จางเหมาบริการ
รายบุคคล จํานวน  6 คน รายละเอียด ดังตารางท่ี 36  
 
ตารางท่ี 36 จํานวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามประเภทบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2558 ป 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

 

จา
งเ

หม
า 

รว
ม 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

 

จา
งเ

หม
า 

 
รวม 

สํานักงาน
เลขานุการ 

3 7 0 4 14 3 7 0 6 16 เพ่ิมขึ้น 

รวม 3 7 0 4 14 3 7 0 6 16 เพ่ิมขึ้น 

รอยละ  21 50 0 29 100 18.75 43.75 0 37.
5 

100  

 

 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงจํานวน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 14 แสดงรอยละ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จางเหมาฯ 

3 

7 

4 3 

7 6 

ป 2558 ป 2559 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จางเหมาฯ 

21 

50 

29 

18.75 

43.75 
37.5 

ป 2558 ป 2559 
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ 
ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 25 คน จําแนก

ตามระดับการศึกษาเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 0 คน ปริญญาโท 22 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 
3 คน 
 
ตารางท่ี 37 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
 

ภาควิชา/สาขา/หนวยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

คณะพยาบาลศาสตร 0 22 3 25 
รวม 0 22 3 25 

รอยละ  0 88 12 100 

 

 
แผนภูมิท่ี 15 จํานวน รอยละ จาํแนกตามระดับการศึกษา สายวิชาการ  

 
 สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 16
คน จําแนกตามระดับการศึกษาเปนระดับ ปวส. จํานวน 1 คน ปริญญาตรีจํานวน  13 คน ปริญญา
โท 2 คน  
 
ตารางท่ี 38 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
 

หนวยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ปวส. 
(คน) 

ปริญญา
ตรี 

(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สํานักงานเลขานุการ คณะ
พยาบาลศาสตร 

1 13 2 0 16 

รวม 1 13 2 0 16 
รอยละ  6.25 81.25 12.5 0 100 

 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

0 
22 

3 0 

88 

12 

จํานวน(คน) รอยละ  
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แผนภูมิท่ี 16 จํานวน รอยละ จาํแนกตามระดับการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ  

 
3. จําแนกตามตําแหนงวิชาการ 
  ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 25 คน จําแนก
ตามตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 23คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 39  
 
ตารางท่ี 39 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2558 ป 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

อาจาร
ย 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
อาจาร

ย 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

24 2 0 0 26 23 2 0 0 25  

รวม 24 2 0 0 26 23 2 0 0 25 เทาเดิม 

รอยละ  92 8 0 0 100 92 8 0 0 100 เทาเดิม 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 17 จํานวน บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ   

 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 
13 

2 0 6.25 

81.25 

12.5 
0 

จํานวน(คน) รอยละ  

อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

ป 2558 ป 2559 

24 

2 
0 0 

26 
23 

2 
0 0 

25 
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แผนภูมิท่ี 18 รอยละ บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ   

 
 

4. บุคลากรลาศึกษาตอ 
ในป 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรลาศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ จํานวน

ท้ังสิ้น 1 คน จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
สายวิชาการ  

 
ตารางท่ี 40  แสดงจํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ  
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นายสมปอง พะมุลิลา เอก การพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน กองทุนพัฒนา
บุคลากร/ทุน

สวนตัว 

 

อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

92 

8 0 0 

92 

8 0 0 

ป 2558 ป 2559 
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                               คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา  
๑. ผศ.ดร.สงวน    ธานี   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
๒. นางสาวสุวภัทร    นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
๓. นางสาวเกษร   สายธนู   รองคณบดีฝายวิชาการ  
๔. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ 
๕. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข  รักษาการแทนหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 
๖. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
๗. นางนิชนันท  สุวรรณกูฎ ท่ีปรึกษา 
๘. นางสุฬดี  กิตติวรเวช ท่ีปรึกษา 

 
คณะผูจัดทํา  

๑. นางวนิดา   บุญพราหมณ   นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
๒. นางสาวสิรินุช  หม่ืนเจริญ  นักวิชาการศึกษา  
๓. นางสาวจริยา   สงศรี    นักวิชาการพัสดุ  
๔. นางสาววิไลลักษณ  มารุตะพันธ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๕. นางสาวมะลิวัลย  จันทวรีย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๖. นายไวพจน   อุนใจ   นักวิชาการศึกษา  
๗. นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

  
ผูรวบรวมขอมูล  

นางสาวสุวภัทร    นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
    นางสาวนฤมล   ธรรมาวิรุฬห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    
   แหลงขอมูล สํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร 
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