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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ ด าเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะฯ ได้รับนักศึกษาเป็นปีที่ 7 มีนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จ านวน 96 คน ปัจจุบันมี
นักศึกษาคงอยู่รวมทั้งสิ้น 266 คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 2558 จ านวน 35 คน มีงานท าร้อยละ 100  
คณะได้มีการจัดการเรียนสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งคณะได้มี ความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่ง ในปีงบประมาณนี้มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ นางสาวนิศารัตน์  พิมพกันต์  นักศึกษา ปี 3 นักศึกษาได้รับรางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION  ใน
การประชุมวิชาการ วิชาการ The 7 th International Nursing Students' Forum ณ  Guangzhou University of Chinese 

Medicine และ ส่งผลให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานวันเยาวชน จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ นางสุฬดี กิตติวรเวช ยังได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2558 ในวันพยาบาลแห่งชาติ  
ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  

คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 211,000  บาท คณะมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 จ านวน 5 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 8 เรื่อง และผลงานที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการขออนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง  
ด้านการบริการวิชาการ  

คณะฯ ได้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 433,000 บาท  
ประกอบด้วย 1) มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2) พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ          3) 
ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพงปีที่ 4) 4) ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน   และ ยังมีหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 และยังมีแผนการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 272,600 บาท ได้แก่  
1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2) โครงการมอบหมวกและวันพยาบาลแห่งชาติ 3) โครงการบ ารุง
จิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 4  4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 5) โครงการ
บุญซ าฮะ ปีที่ 4  6) โครงการ 5 ส. และ 7) โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  
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ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

คณ ะพยาบาลศาสตร์ ได้ ท าความตกลงความร่ วมมื อกับต่ างป ระเทศ คื อ  University of 
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ในปีงบประมาณนี้ ได้เข้าร่วมโครงการ The  3rd International 
Nursing Summer School ประเทศอินโดนีเซีย และ โครงการ Emergency Nursing Camp 2016 และ 
ได้รับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล  
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ค าน า 
 รายงานประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ) 
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อสาธารณชนทั่วไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงค์หลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให้
เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินงานภายใต้
พันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน 
การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การให้บริการวิชาการโดยให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่คนในชุมชนทุกช่วงวัยภายใต้โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน หรือ โครงการลูกฮักลูกแพงโดยมอบนักศึกษาพยาบาลให้ดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวอุปถัมป์ซึ่ง
เป็นการบูรณาการการให้บริการวิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  
 คณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเจริญ รุดหน้า ขอบคุณ
อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนเอ้ืออ านวย และร่วมให้ก าลังใจในการด าเนินงาน และ
ขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกท่านที่คอยติดตาม ก ากับ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะเป็นระยะต่อเนื่องมาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้
รวบรวมและน าเสนอสรุปสาระส าคัญในการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า ค 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญรูปภาพ ซ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์  1 
 ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 2 
 วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ ปณิธาน และวัตถุประสงค์  3 
 พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์  4 
 ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร  4 
 โครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ 5 
 โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์  6 
 คณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์  7 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม และตามประเด็นยุทธศาสตร์ 13 
 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  14 
 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559  17 
 กลยุทธ์ที่ 1 17 
 กลยุทธ์ที่ 2 42 
 กลยุทธ์ที่ 3  48 
 กลยุทธ์ที่ 4  57 
 กลยุทธ์ที่ 5  64 
 กลยุทธ์ที่ 6  70 
 กลยุทธ์ที่ 7  75 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ  81 
 ด้านการผลิตบัณฑิต  82 
 ด้านงบประมาณ  84 
 ด้านบุคลากร  86 
 คณะผู้จัดท า 91 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
ตารางที่ 1 จ านวน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามปีการศึกษา  19 
ตารางที่ 2  รายละเอียดหลักสูตร 20 
ตารางที่ 3 จ านวนหลักสูตร/สาขา 20 
ตารางที่ 4 แสดงโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 
21 

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 23 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง  
5 ด้าน 

24 

ตารางที่ 7 รายละเอียดทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558 33 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ตกออก และคงอยู่ จ าแนกตามปีการศึกษาที่

รับเข้า 
40 

ตารางที่ 9  แสดงรายละเอียด อาคารสถานที่ ที่ใช้จัดการเรียนการสอน  41 
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ 42 
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียดการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสร้าง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
44 

ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

46 

ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

47 

ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพ่ือรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน 

47 

ตารางที่ 15 แสดงการสนับสนุนสมรรถนะด้านการวิจัย จ าแนกตาม โครงการ /กิจกรรม 49 
ตารางที่ 16 แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายใน 

ปีงบประมาณ 2559 
51 

ตารางที่ 17 แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก 
ปีงบประมาณ 2559 

52 

ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

53 

ตารางที่ 19 แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 55 
ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจะทะเบียนอนุ

สิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
56 

ตารางที่ 21 แสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 58 
ตารางที่ 22 แสดงโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559 59 
ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษของอาจารย์ 63 
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ตารางท่ี  หน้า 
ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดโครงท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559 65 
ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับหลักสูตร 72 
ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับคณะ 73 
ตารางที่ 27 แสดงรายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 75 
ตารางที่ 28 แสดงกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาผู้บริหาร 77 
ตารางที่ 29 แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 82 
ตารางที่ 30 แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 82 
ตารางที่ 31 แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 83 
ตารางที่ 32 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 83 
ตารางที่ 33 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 84 
ตารางที่ 34 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนก

ตามประเภทงบประมาณ   
84 

ตารางที่ 35 จ านวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 86 
ตารางที่ 36 จ านวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนกตามประเภทบุคลากร      

สายสนับสนุนวิชาการ 
87 

ตารางที่ 37 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 88 
ตารางที่ 38 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 88 
ตารางที่ 39 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 89 
ตารางที่ 40 แสดงจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ  90 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที่  หน้า 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของการรับเข้า จ าแนกแต่ละวิธี 19 
แผนภูมิที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2557-2559 19 
แผนภูมิที่ 3 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จ าแนกตามปีงบประมาณ 2558-2559 24 
แผนภูมิที่ 4 จ านวนนักศึกษารับเข้า ตกออก และคงอยู่ จ าแนกตามปีการศึกษา 

2556-2559 
41 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 52 
แผนภูมิที่ 6 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2559 คณะ

พยาบาลศาสตร์ 
82 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2558 คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

83 

แผนภูมิที่ 8 ภาวะการมีงานท า ในปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2558 คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

84 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 
เปรียบเทียบกับ ปี 2559 

85 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 
เปรียบเทียบกับ ปี 2559 

85 

แผนภูมิที่ 11 แสดงจ านวน บุคลากรสายวิชาการ 86 
แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละ บุคลากรสายวิชาการ 86 
แผนภูมิที่ 13 แสดงจ านวน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 87 
แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 87 
แผนภูมิที่ 15 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา สายวิชาการ 88 
แผนภูมิที่ 16 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ 89 
แผนภูมิที่ 17 จ านวน บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   89 
แผนภูมิที่ 18 ร้อยละ บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   90 
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สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที่  หน้าที ่
ภาพที่ 1  กิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
22 

ภาพที่ 2  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 22 
ภาพที่ 3  กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 26 
ภาพที่ 4  กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา 27 
ภาพที่ 5  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 28 
ภาพที่ 6  กิจกรรมกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ม.อุบล Freshy 29 
ภาพที่ 7  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 30 
ภาพที่ 8  กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน 30 
ภาพที่ 9  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 31 
ภาพที่ 10  กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี 31 
ภาพที่ 11  กิจกรรมพะยอมช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ 

วัดหนองป่าพง 
32 

ภาพที่ 12  กิจกรรมไหว้ครู 32 
ภาพที่ 13  กิจกรรมการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
35 

ภาพที่ 14  กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

35 

ภาพที่ 15  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 36 
ภาพที่ 16  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ International Summer School (INSS) 
37 

ภาพที่ 17  โครงการน าเสนอผลงานต่างประเทศในการประชุม International 
nursing student forum 

38 

ภาพที่ 18  โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of 
Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 

38 

ภาพที่ 19  กิจกรรมในรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

39 

ภาพที่ 20  กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์เรื่อง “ความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ” 39 
ภาพที่ 21  กิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 40 
ภาพที่ 22  โครงการการเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวิชาการ 49 
ภาพที่ 23  กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน 60 
ภาพที่ 24  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านสานรัก น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานครั้งที่ 2 
61 

ภาพที่ 25  โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 62 
ภาพที่ 26  โครงการบริการวิชาการสนับสนุนระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม 62 
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ภาพที่  หน้าที ่
คุณภาพชีวิตต่อผู้ป่วยเรื้อรัง 

ภาพที่ 27  โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง 
ปีที่ 2 

63 

ภาพที่ 28  กิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 

66 

ภาพที่ 29  กิจกรรมในโครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซ าฮะ ปีที่ 4 67 
ภาพที่ 30  กิจกรรมในโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
67 

ภาพที่ 31  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 68 
ภาพที่ 32  กิจกรรมในโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ 68 
ภาพที่ 33  กิจกรรมวันหมอบหมวกพยาบาล 68 
ภาพที่ 34  วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี 69 
ภาพที่ 35  โครงการบ ารุงจิตใกล้ชิดใจ 69 
ภาพที่ 36 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2558 
72 

ภาพที่ 37  เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 74 
ภาพที่ 38  โครงการสัมมนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2559 76 
ภาพที่ 39  กิจกรรม “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์” 78 
ภาพที่ 40  แสดงการเยี่ยมคลอดอาจารย์บุคลากร 79 
ภาพที่ 41  กิจกรรม สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา Mini UKM 
80 

ภาพที่ 42  บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี “อาจารย์พยาบาลดีเด่น จังหวัด
อุบลราชธานี  
ประจ าปี 2558” 

80 
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1. ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเป้าหมายเสริมสร้าง

สุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในขณะที่สัดส่วน
บุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอคือมีเพียง30คนต่อประชากรแสนคน
เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวน201คน ประเทศอินเดียมีจ านวน51 คน
และประเทศจีนมีจ านวน164คนต่อประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทาง
การแพทย์ในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนเป็นแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันด าเนินงานในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พ้ืนที่ (GIS) พบว่าในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วย
บริการปฐมภูมิระดับต าบล 9,810 แห่งแต่มีพยาบาลวิชาชีพประจ าเพ่ือให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับต าบลเท่ากับ  6,840 คน ในโรงพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์พบว่าขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนส าหรับพ้ืนที่ใน
เขตอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน 1,599 คนแต่ก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์พ้ืนที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน  3,681 คนจะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพจ านวน 2,082 คนอีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนด าเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพ
ขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา 
รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกล้เคียงจึง
จ าเป็นต้องมีอัตราก าลังด้านพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์
เพ่ือเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน  มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝ่รู้มีจริยธรรมมีจิตส านึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือส าเร็จ
เป็นพยาบาลวิชาชีพและให้การบริการในหน่วยงานของภูมิล าเนาตนเองเพ่ือลดปัญหาการกระจาย
พยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพให้ยาวนาน ขึ้นได้อีก 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 ได้น าเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ.2552คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน
การร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมร่วมกั บผู้แทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะ
เกษและอุบลราชธานี  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 37 แห่ง ที่มีความพร้อมในการร่วมผลิต
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พยาบาลเพื่อชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ือเป็นพยาบาลของชุมชน ระหว่างปีการศึกษา 2553-
2556  จ านวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน 19 คน  พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน พ.ศ. 2555 จ านวน 
36 คน และพ.ศ. 2556 จ านวน 34 คนที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน
อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่แนวทางการคัดเลือกผู้เรียน การก าหนดโควตาผู้เข้าเรียน การสร้างความร่วมมือ
กับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วน  ในพ้ืนที่ การพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป
และเป็นแนวทางของการก าหนดการขอรับรองหลักสูตรปีการศึกษา 2555 จ านวน 36 คน และ ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 46 คน 

ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดย
ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปีการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 – 2559 
ในปีการศึกษานี้  มีบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ 1 ซึ่งส าเร็จการศึกษาจ านวน 55 คน 

ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ิม ปี
การศึกษานี้  รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 32 คน   

ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 
96 คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  34 คน  

2. ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 

 
สีประจ าคณะ   

สีประจ าคณะคือ “สีชมพู”  
 
ดอกไม้ประจ าคณะ  

ดอกไม้ประจ าคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 

3. วิสัยทัศน์  อัตลกัษณ์ ปณิธาน และวัตถุประสงค ์
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
  
อัตลักษณ์ 
 สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
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ปณิธาน 
 เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชั้นน าเพ่ือรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท าหน้าที่วิจัยเพ่ือพัฒนา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 
มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น สามารถท างานเป็นทีม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพ สามารถท างานและด าเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใน
ชุมชนลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 3. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของ
บุคคลและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

4. พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์ 
 1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 

5. ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร 

     NURSE UBU 
  N = Nurturing    : ใส่ใจดูแล 
  U = Understanding   : เข้าใจ 
  R = Responsibility   : รับผิดชอบ 
  S = Smart Society   : สร้างสังคมอุดมปัญญา 
  E = Encouragement   : สร้างการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
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  U = Unity     : สามัคคี 
  B = Building Learning Organization   : สร้างสรรค์องค์กรการเรียนรู้ 
  U = Universal    : สู่สากล 

วัฒนธรรมองค์กร 

 “ดูแลด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปด้วยปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล” 
 

6. โครงสร้างองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการ 

-งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

กลุ่มวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

กลุ่มงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
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7. โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                    
 
 
 
 

                                                

คณะกรรมการประจ า 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นางสาวเกษร  สายธน ู

อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ 

นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญมาชู 

รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
วิชาพยาบาลศาสตร์ 

นางสาวอุไรวรรณ  สาสงัข ์ 
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8. คณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ 

8.1 คณะกรรมการประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 
 1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน   กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  บริการวิชาการ ท านุฯ  กรรมการ 
 5. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
 6. นางสาวยมนา  ชนะนิล   กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
 7. นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น   กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
 8. นางสาวไพลิน  พิณทอง   กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

 โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาร่างระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในคณะแล้วน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือสภา 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. พิจารณาน าเสนอเก่ียวกับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือ 

การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีของคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นสมควร 

8. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆเกี่ยวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

8.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
3. รกัษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  กรรมการ 
5. ประธานสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  กรรมการ 
6. ประธานสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น    กรรมการ 
7. ประธานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   กรรมการ 
8. ประธานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   กรรมการ 
9. ประธานสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   กรรมการ 
10.ประธานสาขาบริหารการพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน กรรมการ 
11. นายไวพจน์  อุ่นใจ      เลขานุการ   
12. นางสาวณิรัฒฎาภรณ์  พันธ์ภักดิ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. วางระบบและกลไกการเปิด ปิดหลักสูตร การบริหารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. บริหารกิจการวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. วางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิชาการและพัฒนาอาจารย์ 

4. ก ากับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5. วางแผนและก าหนดเป้าหมายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกปีการศึกษา 
6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพด้านการเรียนการสอน อาทิ การประเมินหลักสูตรโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา รวมทั้งการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ การติดตามคุณภาพบัณฑิต และภาวะการมีงานท า 

7. บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทให้แก่ผู้รับบริการ เช่น อาจารย์พิเศษ สื่อ
ประกอบการสอน การจัดหาห้องเรียน ฯลฯ 

8. พิจารณาและติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
9. จัดระบบและกลไกในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
10. ก ากับดูแลการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศให้ครบถ้วนตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เช่น หลักสูตร สถิตินิสิตรับเข้าและจบ
การศึกษา การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต FTES ผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ 

 
8.3 คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. นางสุฬดี  กิตติวรเวช   ที่ปรึกษา 
2. นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ   ที่ปรึกษา  
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ  
6. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ  กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ  
9. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
องค์กรสู่ระดับบุคคล 
 3. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 4. พิจารณางบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 5. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณและวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

6. วางแผน และรับผิดชอบด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนด้าน
อัตราก าลัง การพัฒนาอาจารย์ และบุคคล การดูแลสวัสดิการของอาจารย์และบุคลากร และการพัฒนา
องค์การ 

7. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานบุคคล และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
8. ก าหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางท่ีก าหนด 
9. ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในในแต่ละด้าน ทั้งระดับองค์กรและยุทธศาสตร์ตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และด าเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

10. จัดท าแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และติดตามให้การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในรายงานอย่างเป็นระบบ พิจารณาผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่
กระบวนการการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

11. สรุปผลและประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ  น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย 
 12. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8.4 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
     1. ผศ. ดร.สงวน   ธานี  ที่ปรึกษา 
 2. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ ที่ปรึกษา 

3. นางสาวเกษร   สายธนู  ที่ปรึกษา 
 4. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์ ที่ปรึกษา 
 5. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู  ประธานกรรมการ 
 6. นางยมนา      ชนะนิล  กรรมการ 
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 7. นางนิชนันท์   สุวรรณกูฏ กรรมการ 
 8. นางสาวไพลิน  พิณทอง  กรรมการ 
 9. นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ กรรมการ 
 10. นางกิ่งกาญจน์ ชูเมือง  กรรมการ 
 11. นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ กรรมการ  
 12. นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านสโมสรนักศึกษา ด้านสวัสดิการนักศึกษา ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา          
และด้านศิษย์เก่า ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  และคุณลักษณะพิเศษตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2558  
           2. เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย  
 3. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

4. สนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ 

5. ประชุม ก ากับ ดูแล ติดตามงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินไปตามก าหนดไว้และเน้นการ  มี
ส่วนร่วมของนักศึกษา 

6. เสนอความเห็นกับคณะกรรมการประจ าคณะในการพัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา 
7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการประจ า 
8. จัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 

 

8.5 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
   1. ผศ.ดร.สงวน  ธานี  ที่ปรึกษา 
  2. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ประธานกรรมการ 
  3. นางยมนา  ชนะนิล  กรรมการ 
  4. นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ กรรมการ 
  5. นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น  กรรมการ 
  6. นางสาวสุดารักษ์ ประสาร  กรรมการ 
  7. นางสาวจริยา  ส่งศรี  เลขานุการ 
  8. นายวชิรศักดิ์  ปกาสิต  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1.ร่วมก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของคณะ และมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
2. เสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ  

 3. วางระบบและกลไก ติดตามการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาด้านการส่งเสริมการวิจัย 
4. ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัย 
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5. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยทั้งภายนอกและภายในสถาบัน 
6. จัดท าข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและจัดท าหลักฐานด้านงานวิจัย 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.6 คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  1. ผศ.ดร.สงวน  ธานี  ที่ปรึกษา 
  2. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ประธานกรรมการ 
  3. นางยมนา  ชนะนิล  กรรมการ 
  4. นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร กรรมการ 
  5. นางสาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม กรรมการ 
  6. นางสาวสุดารักษ์ ประสาร  กรรมการ 
  7. นางสาวไพลิน  พิณทอง  กรรมการ 
  8. นางสาวจริยา  ส่งศรี  เลขานุการ 
  9. นายวชิรศักดิ์  ปกาสิต  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

โดยมีหน้าที ่ดังนี้  
1.ร่วมก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ  
2. ด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของงานบริการวิชาการ  

 3. ก ากับ ดูแล ติดตาม งานด้านบริการวิชาการ ให้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4. ประสานงานการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. สรุปงานและผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า  
6.จัดท าข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่เก่ียวข้องและจัดท าหลักฐานด้านงานบริการ

วิชาการ 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.7 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
 1. ผศ.ดร.สงวน   ธานี  ที่ปรึกษา 
 2. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ ประธานกรรมการ 

3. นางนิชนันท์  สุวรรณกูฏ กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตร ี สิงหาด  กรรมการ 
5. นางสาวสุดารักษ์  ประสาร  กรรมการ 
6. นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ กรรมการ 
7. นางกิ่งกาญจน์  ชูเมือง  กรรมการ 
8. นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์  กรรมการ  
9. นางสาวสิรินุช  หมื่นเจริญ เลขานุการ 
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 โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
          1. รว่มก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          2. ด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม               
          3. ก ากับ ดูแล ติดตาม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ด าเนินการตาม ที่ก าหนด 
          4. ประสานงานการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          5. สรุปงานและผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า 
          6. จัดท าข้อมูลประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 



 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 2  

 
สรุปผลการด าเนนิงานภาพรวม ประจ าปี 2559  
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สรุปผลการด าเนินงานภาพรวม ประจ าปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  
 

ปี พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานตามพันธกิจ
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ การบริหารงานองค์กร ซึ่งคณะได้รับ
จัดสรรงบประมาณที่มาจากเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ และเงินรายได้คณะ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารองค์กร เป็นสัดส่วนตามล าดับ คือ 11.07 : 1.36 : 1.07 : 0.68: 85.82 โดยมีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้  

 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
ได้ท าการรับนักศึกษาเป็นปีที่  7 มีนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จ านวน 96 คน ปัจจุบันมี
นักศึกษาคงอยู่รวมทั้งสิ้น 266 คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 2558 จ านวน 35 คน มีงานท าร้อยละ 
100  

จากการส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 
32 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 17 ฉบับ (ร้อยละ 51.51) มีค่าเฉลี่ยรวม 6 ด้าน เท่ากับ 3.58 จ าแนก
รายด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.87 (S.D.=0.76) 2) ด้านความรู้ 3.51 (S.D. = 0.05) 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 3.50 (S.D. = 0.10) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.76 (S.D.=0.08)  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ  3.56 (S.D.=0.136) 6) ด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน 3.29 (S.D.= 0.05) 

คณะได้มีการจัดการเรียนสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายได้แก่ PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course ville, 
Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ  และได้ พัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ทั้งในและต่างประเทศ และทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม 
International Nursing Students Summer Camp, Indonesia และ  ร่ วม โค รงการ  Emergency 
Nursing Camp, Indonesia ซึ่งกิจกรรมท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง  

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
ภายในประเทศได้มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันพยาบาล 4 สถาบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการท ากิจกรรมจิต
อาสาร่วมกัน นอกจากนี้ คณะได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาในด้านการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้มีโครงการระดับคณะ เพื่อประกวดและได้ตัวแทน เพื่อน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  ใน
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 จัดโดยที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทคพย.) 
ทั้งนี้ยังได้ส่งเสริมการน าเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาในการประชุม  วิชาการ The 
7th International Nursing Students' Forum ณ  Guangzhou University of Chinese 
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Medicine ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559  มีนักศึกษาจ าวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้  นางสาวนิศารัตน์  พิมพกันต์  นักศึกษา ปี 3 ได้รับรางวัล EXCELLENT POSTER 
PRESENTATION  ผลงานนวัตกรรม ผลของวงล้อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   และส่งผลให้ 
นางสาวนิศารัตน์  พิมพกันต์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ าปี 
2559 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559  และ นางสาวพร
พิมล สุพล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้า
ร่วมประชุมสัมมนาด้านการพัฒนานักศึกษานานาชาติ "The 15th APSSA international Conference 
2016" ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมกิจการนักศึกษา
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ นางสุฬด ีกิตติวรเวช ยังได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 2558 ในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
อาจารย์ และบุคลากรต่อไป  

 
ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  

ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวน 5 
โครงการ ประกอบด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  จ านวน 1 
โครงการ จ านวนเงิน 155,000 บาท และทุนวิจัยภายในสถาบัน 4 โครงการ จ านวนเงิน 56,000 บาท รวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 211,000  บาท คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 
จ านวน 5 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน 8 เรื่อง และผลงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นต้น 

ด้านการบริการวิชาการ  
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จ านวน 4 โครงการ เป็นจ านวน

เงินทั้งสิ้น433,000 บาท  ประกอบด้วย 1) มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2) พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพ 3) ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพงปีที่ 4) 
4) ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน   การนี้ทุกกิจกรรมนั้นมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย นอกจากโครงการบริการวิชาการดังกล่าว ยังมีหลักสูตร
อบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 และยังมีแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 272,600 บาท 
ได้แก่  
1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2) โครงการมอบหมวกและวันพยาบาลแห่งชาติ 3) โครงการ
บ ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 4  4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  5) 
โครงการบุญซ าฮะ ปีที่ 4  6) โครงการ 5 ส. และ 7) โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยคณะฯ ได้
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มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เพ่ือให้มีการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
อันมีคุณค่าและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง  

 
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ท าความตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ คือ University of 
Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia ในเด ือนม ิถ ุนายน 2559  และได ้ม ีการแลกเปลี ่ยน
นักศึกษาใน 
1) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ Thai Nguyen University 
of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2559 2) 
โครงการ 3rd International Nursing Summer School ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 8-21 
สิงหาคม 2559 และ 3) โครงการ Emergency Nursing Camp 2016 ระหว่างวันที ่ 5-8 สิงหาคม 
2559 นอกจากนี้คณะฯ ได้รับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Muhammadiyah 
Yogyakarta ,Indonesia มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล  ใน
ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2558  
 
ด้านการบริหารงานองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณนี้ บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพมากกว่า 40 ชั่วโมง/คน/ปี และสายสนับสนุนได้รับการพัฒนามากกว่า 10 ชั่วโมง/คน/
ปี และได้มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ในปีงบประมาณนี้ มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน 
คือ นายสมปอง พะมุลิลา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

คณะได้ด าเนินงาน จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้  
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ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ประจ าปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมีความ
พร้อมเพรียงเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู ้และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

มาตรการ 
 1.1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา 
 1.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 1.1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุก
รายวิชา ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 1.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม  การหา
ประสบการณ์จากการท าจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 1.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
 1.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข 
 1.1.9 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
 1.1.10 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษาและให้นักศึกษา
สามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร 
 1.1.11 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
เป้าประสงค์ที่ 2 : นักศึกษามีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
มาตรการ 
 1.2.1 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต   

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
ได้ท าการรับนักศึกษาเป็นปีที่  7 มีนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จ านวน 96 คน ปัจจุบันมี
นักศึกษาคงอยู่รวมทั้งสิ้น 266 คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 2558 จ านวน 35 คน มีงานท าร้อยละ 
100  
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จากการส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 
32 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.51 มีค่าเฉลี่ยรวม 6 ด้าน เท่ากับ 3.58 
จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.87 (S.D.=0.76) 2) ด้านความรู้ 3.51 (S.D. = 0.05) 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 3.50 (S.D. = 0.10) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 3.76 (S.D.=0.08)  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 3.56 (S.D.=0.13) และ 6) ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน 3.29 (S.D.= 0.05)  

 
1. การรับนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มีการออกแบบหลักสูตรภายใต้ความเชื่อว่าสุขภาพเป็นสุข
ภาวะของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและปัญญา  ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถท างานในประชาคมอาเซียนได้ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที่ต้องการให้บัณฑิตสามารถให้การพยาบาลแบบองค์รวม  มีการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถท างานเป็นทีมและท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและชุมชน  และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงก าหนดการรับนักศึกษาดังนี ้

1.1 วิธีการรับนักศึกษา 
1. เปิดรับนักศึกษาจ านวน 100 คน โดยแบ่งเป็นรับโดยวิธีรับตรง 85 คน และโดยการ 

admissions 15 คน ซึ่งโดยวิธีรับตรง จ านวน 85 คน โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1.1 โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จ านวน 5 จังหวัด 

ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอ านาจเจริญ จ านวน 60 คน 
1.2 โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่นอกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จ านวน 15 

จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด  สกลนคร นครพนม  บุรีรัมย์  สุรินทร์  นครราชสีมา  อุดรธานี  เลย หนองบัวล าภู  
หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ  กาฬสินธุ์  บึงกาฬ  และมหาสารคาม จ านวน 25 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557 สาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2.2 มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

(PAT1) และวิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 
2.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม. 6) 

(O-NET) ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.4 จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความ

พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดค่าน้ าหนักขององค์ประกอบการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากคะแนนเต็ม ดังนี้ 
3.1 ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)                    ร้อยละ 10 
3.2 ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1)      ร้อยละ 25 
3.3 ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)     ร้อยละ 30 
3.4 ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์               ร้อยละ 10 
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3.5 ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ              ร้อยละ 15  
3.6 ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์              ร้อยละ 10 
และการสอบสัมภาษณ์  ผลการสอบสัมภาษณ ์ ระบุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 
   แผนภูมิที่ 1  ร้อยละของการรบัเข้า จ าแนกแต่ละวิธี 

 
   1.2 จ านวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต จ านวน 100 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 ตารางท่ี 1  จ านวน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามปีการศึกษา  

หลักสูตร 

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559  

รวม
ทั้งสิ้น 

การ
เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 
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าต

ร ี

ปร
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ญ
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ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

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

  

 
                            แผนภูมิที่ 2  แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2557-2559  

60%25% 

15%

ร้อยละของการรับเข้าในแต่ละวิธี

รับตรงในเขต

รับตรงในเขต

รับผ่าน
ส่วนกลาง
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    1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 34 คน เป็นนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
จากการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2558 

จ านวน 34 คน พบว่า ร้อยละ 100 มีงานท า  
จากการส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 

32 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.51 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.61 จ าแนกราย
ด้าน ดังนี้  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมค่าเฉลี่ย  3.87 (S.D.=0.76 ) 
2) ด้านความรู้ค่าเฉลี่ย 3.51 (S.D. =0.05)      
3) ด้านทักษะทางปัญญาค่าเฉลี่ย 3.50 (S.D. = 0.10)  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.08 ) 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ค่าเฉลี่ย 3.56 (S.D.=0.13 )  
6) ด้านทักษะการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ย 3.29 (S.D.=0.05)   
7) ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค่าเฉลี่ย 3.72 

(S.D.=0.07)  
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนจ านวน 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ซึ่งหลักสูตรได้ปรับปรุงตามวงรอบ ในปีการศึกษา 2558  

ตารางที่  2  รายละเอียดหลักสูตร 
รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 1 - - 1 
จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบ TQF - - - - 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ - - - - 
จ านวนหลีกสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - - - - 

 
สามารถจ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ภาควิชาต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้

ดังนี้ 
    ตารางที ่3   จ านวนหลักสูตร/สาขา 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
สาขาวชิาการพยาบาล 1 - - 1 

รวม 1 - - 1 
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ในรอบปี 2559 ที่หน่วยงานด าเนินการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ตารางที่ 4  แสดงโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2559  

ล าดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน) 
วัน/เดือน/ปีสถานที่ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

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

27-28 เมษายน 2559 
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 
โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ 

6 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเรียนรู้
การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพ่ือกร
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  การสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับวิชาชีพการพยาบาล   

25-26 พฤษภาคม 2559 
ห้อง มิราเคิล แกรนท์บอลรูม 
ชั้น 4  โรงแรมมิราเคิลแกรนท์  
คอนเวนชั่น กทม. 

2 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สอนนักศึกษาระดับปรีคลินิคอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective pre clinical 
teaching) ครั้งที่ 2/ 2559  

26-27 พฤษภาคม 2559 
ห้องบรรยาย 3A01  
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A  
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริาช
พยาบาล 

2 

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

10 
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ภาพที ่ 1  กิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ประสบการณ์
จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือฝึกทักษะ
การท างาน เป็นทีม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากโครงการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง
ในรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล และมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกต่างๆ  
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ภาพที่ 2  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่ง

เรียนรู้ 
คณะได้จัดสรรคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักศึกษา ในการสืบค้นข้อมูล โดยมีให้บริการที่

คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 เครื่อง และ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับมหาวิทยาลัย คือ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หากมีการเรียนการสอนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์  และ คณะได้มีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ ผลิตสื่อการเรียนการสอน และ ต ารา หนังสือ ฯลฯ อีกด้วย  

  
       ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดประเภทสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
 

ประเภทสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2558 รวม ปี 2559 รวม เพิ่มขึ้น
/ลดลง จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

1. หนังสือ ต ารา 2,505 เล่ม 2,505 8,592 เล่ม 8,592 เพิ่มข้ึน 

2. วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ        

3. วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ        
4. หนังสืออ่ืนๆ         

5. วารสาร        

 1) วารสารวิชาการ 21 เล่ม 21 119 เล่ม 119 เพิ่มขึ้น 

 2) นิตยสารบันเทิง -   -    

6. นิตยสารบันเทิง -   -    

7. สื่อโสตทัศน์ -   -    

8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  -   -    
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แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จ าแนกตามปีงบประมาณ 2558-2559  
 

 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง  5 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6  แสดงรายละเอียดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิทั้ง  5 ด้าน 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม  

14 สิงหาคม 2559 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

136,690 บาท 102 คน 

1.2 กิจกรรมติวเพื่อน้อง ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 
ห้อง PB 401 
คณะพยาบาลศาสตร ์

8,000 บาท 77 คน 

1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา 
และประกันคณุภาพการศึกษา 

19 - 21 สิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลยั 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม   

 36 คน 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 กิจกรรมกีฬา freshy 15-27 กุมภาพันธ ์2559 

ศูนย์กีฬาอเนกประสงค ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

57,000 บาท 222 คน 

2.2 กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 10 (health science) 

4 - 6  มีนาคม 2559 
ศูนย์กีใอเนกประสงค์ และลานสันทนา
การ 70 ไร่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

25,000 บาท 151 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร ์

10 กุมภาพันธ์ 2559  
 คณะพยาบาลศาสตร ์

10,000 บาท 183 คน 

3.2 กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

23-24 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนบ้านแมดคาลือชา(ประชาราษฎร์
สามัคค)ี และชุมชนบ้านแมด ต าบลโพธิ์
ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

20,000 บาท 85 คน 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 19-20 ธันวาคม 2558 
วัดสว่างวีรวงษ์   จังหวัดอุบลราชธาน ี

58,600 บาท 62 คน 

4.2 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร ์

10 กุมภาพันธ์ 2559  
 คณะพยาบาลศาสตร ์

10,000 บาท 183 คน 

4.3 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มช้ันปี 5 กุมภาพันธ ์2559  
โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

10,000 บาท 221 คน 

4.4 กิจกรรมพะยอมช่อใหมร่่วมใจสืบ
สานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัด
หนองป่าพง ปีการศึกษา 2558 

14 พฤศจิกายน 2558 
วัดหนองป่าพง   อ าเภอวารินช าราบ    
จังหวัดอุบลราชธาน ี

10,000 บาท 172 คน 

4.5 กิจกรรมไหวค้ร ู 20 สิงหาคม 2558 
โรงแรมยูเพลส   มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1,160 บาท 242 คน 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 กิจกรรมลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 

ลานสันทนาการ 70  ไร่ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

6,500 บาท 195 คน 

5.2 กิจกรรมต้นกล้านักกิจกรรม งาน
เกษตรอีสานใต ้

8 กุมภาพันธ ์2559  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

10,450 บาท 127 คน 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
วันที่  14 สิงหาคม 2559 คณะฯ ได้จัดกิจกรรม“พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย และ

นวัตกรรม น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2”   มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการน าเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งนี้ รูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรม และผลงาน
สร้างสรรค์ ก่อนการน าเสนอผลงานได้เชิญให้นักศึกษาที่ไปน าเสนอผลงานวิจัยที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน มาเล่าประสบการณ์การน าเสนอผลงานในต่างประเทศให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟัง ในการ
ประกวดผลงานมีนักศึกษาส่งผลงาน จ านวน 14 ผลงาน โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกร่วม
ตัดสินผลงานและให้ข้อเสนอแนะ  

ผลการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ผลงานรอกกะลา จอมพลัง โดยนางสาวรวิวรรณ ด ารงตระกูลสมบัติ
และคณะ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงานภาพพลิก พิชิตสมองเสื่อม โดยนางสาวจุฑารัตน์ ประทุมวันและ
คณะ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผ้าปิดตาสดใส ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการส่องไฟ โดย  นางสาววัน
เพ็ญ บรรทุปาและคณะ 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 

ผลงานชิงช้าชะลอโรค โดย นางสาวกัลยารัตน์ สุพิชญ์ และคณะ 
ผลงานโอบรัก โดย นางสาวขวัญฤทัย สายแวว และคณะ  

 
      

 
 

ภาพที่  3  กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 
 

1.2 กิจกรรมติวเพื่อน้อง 
ระหว่าง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม

ติวเพ่ือน้อง โดย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 77 คน ผลจากการจัดกิจกรรมท าให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจรายวิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาสรีรวิทยา และวิชาชีวเคมีส าหรับพยาบาลมากขึ้น เป็น
การสร้างความพร้อมและลดภาวะเครียดในการสอบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามัคคี
และฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
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1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่  20 – 21 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา”  โดยมี
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 29 คน อาจารย์ จ านวน 3 คน และบุคลากร 
จ านวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา รวมทั้งการ
ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มา
ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากนั้นในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จ าปาวะดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มาต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงานทั้ง 2 
สถาบัน เป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นแบบ อย่างที่ดี 
และมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะได้น าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 

 
 

ภาพที ่4  กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคณุภาพการศึกษา 
 

1.4 คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา”  
วันที่  9-10 กรกฎาคม 2559 คณะฯ  จัดกิจกรรม“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างชาติ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
50 คน เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  1-3 จ านวน 42 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
คน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 1 คน และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 6 คน 
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ภาพที ่5  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 กิจกรรมกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ม.อุบล Freshy  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

คณะ ระหว่างวันที่ 16 -26 กุมภาพันธ์ 2559 การแข่งขันประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2559 และการประกวด UBU Freshy Boys & Girls 2015 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์
กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ด้านร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์จากการออกก าลังกาย สร้างความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการแต่งกาย จิตอาสา ตรง
ต่อเวลา โดยสโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ นายเจริญศิลป์ ก่ิงบู (Freshy Boy) และนางสาว
อภิญญา นาครินทร์ (Freshy Girl) ประจ าปีการศึกษา 2558 ผลการจัดกิจกรรม ได้รับรางวัลดังนี้ การ
ประกวด UBU Freshy Boys & Girls 2015 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 UBU 
Freshy Boys 2015 นาย เจริญศิลป์ กิ่งบู นักศึกษาชั้นปีที่  1 และมีการแข่งขันกีฬาภายในเพ่ือเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างคณะ  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 222 คน 
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ภาพที ่ 6  กิจกรรมกีฬาภายในเช่ือมความสมัพันธ์ ม.อุบล Freshy 

 
2.2 กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที ่10 (health science)  
วันที่ 4 - 6  มีนาคม 2559 จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 151 คน โดยเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันแสตนด์เชียร์และวงดนตรีลูกทุ่ง 
ร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ
คณะวิทยาศาสตร์  

 
3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

3.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดจัดโครงการวัน

สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 183 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม การสร้างความสามัคคีของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและส่งเสริมให้
นักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ และการสร้างขวัญก าลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการท าบุญตักบาตร การ
บริจาคโลหิต  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ สร้างความสามัคคี และสามารถท างาน
เป็นทีม 
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            ภาพที ่ 7  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

3.2 กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการค่าย

พยาบาลอาสา ร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแมดค าลือชา(ประชาราษฎร์สามัคคี) 
ต.โพธิ์ใหญ่  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่น มีจิตอาสา การท างาน
เป็นทีม มีภาวะผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมประกอบด้วย การสืบค้นปัญหาของชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยและด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้บริการอนามัยโรงเรียน การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนใน
ชุมชนบ้านแมด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน และกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวค่าย ซึ่งมีโครงการในการ
แก้ปัญหาชุมชน 5 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการป้องกันลูกน้ ายุงลาย 2) โครงการพยาบาลอาสาดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล 3) โครงการพยาบาลอาสาบ าบัดน้ าเพ่ือชาวบ้านบ่งมั่ง 4) โครงการสานสัมพันธ์
ช่วยกันแยกขยะ และ 5) โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้ชุมชนบ้านบ่งมั่ง มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที ่1 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 85 คน 

    

 

ภาพที ่ 8  กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 คณะได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ภายใต้โครงการ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อ าเภอ
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาล ได้ทราบถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
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ประกอบวิชาชีพ มีความตระหนักในการน าหลักธรรมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติตนตามวิถีธรรมกับการเรียนพยาบาล โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2 ร่วมกิจกรรม จ านวน 62 คน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 58,600 
บาท 

 
 

ภาพที ่9 กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
 

4.2 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี 
วันที่  5 กุมภาพันธ์  2559 คณะได้จัดพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี  ณ  โรงแรมยู เพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 221 คน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังเอกลักษณ์ของวิชาชีพ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพให้สืบทอด
ต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป    

 
 

ภาพที ่10 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มช้ันป ี

4.3 กิจกรรมพะยอมช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่า
พง 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพะยอม
ช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 172 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างส านึกดีต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมนักศึกษาให้
มีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี มีจิตอาสา แต่งกายถูกกาลเทศะ และความตรงต่อเวลา อีกทั้งยัง
เสริมสร้างการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยตลอดเส้นทางนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร หลังจากนั้นร่วมฟังธรรมเทศนาและ
สักการะพระเจดีย์  
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ภาพที ่11 กิจกรรมพะยอมช่อใหม่ร่วมใจสบืสานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง 
 

4.4 กิจกรรมไหว้ครู 
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 264 
คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความตระหนักต่อหน้าที่ในการศึกษา โดยมีครูอาจารย์เป็นบุคคล
ส าคัญที่ควรให้ความเคารพ และระลึกถึงคุณความดีของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์และเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าวยังได้จัดให้มีกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะพูดคุยเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และ
อาจารย์ 

 
      

ภาพที ่12 กิจกรรมไหว้คร ู
 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1 กิจกรรมลอยกระทง 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมลอย

กระทง ณ ลานกิจกรรม 70  ไร่  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการ
ลอยกระทง และให้นักศึกษามีความสร้างสรรค์และให้นักศึกษาเกิดความส านึกที่ดีต่อสังคม โดยมีกิจกรรม
การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศและกิจกรรมออกร้านของสโมสรนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 195 คน 
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5.2 กิจกรรมต้นกล้านักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต้ 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมต้นกล้านัก

กิจกรรม ณ เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วย การร้องเพลง
ประสานเสียงจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  1 บนเพลง มาร์ชพยาบาล ผู้หญิงสีขาว ปริญญา
ของแม่ และการแสดงดนตรี โดยกิจกรรมนี้เป็นการแสดงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ แสดงความสามารถและความเป็นผู้น า มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน
เดียว ความเป็นพ่ีน้องของคณะพยาบาลศาสตร์ และความมีจิตอาสาและความเสียสละของคณะพยาบาล
ศาสตร์  

 
6. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากแหล่งทุน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีทั้งประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนผูกพัน 
และทุนให้เปล่า ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 29 คน 31 ทุน 
เป็นเงินทั้งหมด 584,000 บาท รายละเอียดแสดงในตาราง  

 
ตารางที ่7 รายละเอียดทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558  

 

 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา(กยศ.) จ านวน 107 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) อีกจ านวน  65 คน 

 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษาท่ี
ได้รับทุน 

จ านวน
ทุนการศึกษา

/ ปี 

รวมจ านวนเงิน
ทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

1.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 2 30,000.00 60,000.00 
2. ทุนมูลนิธิโอสถสภา 1 30,000.00 30,000.00 
3.ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา 
การศึกษา และสังคม 

2 20,000.00 40,000.00 

ทุนให้เปล่า 1.ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2558 

10 10,000.00 100,000.00 

2.ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3 10,000.00 30,000.00 

3.ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3 8,000.00 24,000.00 

ทุนผูกพัน 1.ทุนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2 30,000.00 60,000.00 
2.ทุนการศึกษาโรงพยาบาลกันทรลักษ์ 5 30,000.00 150,000.00 
3.ทุนโรงพยาบาลตระการพืชผล 3 30,000.00 90,000.00 



Annual Report 2016 / 34 

 

การจัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนจบและวันส าเร็จการศึกษา” และจัดอบรมการเตรียมความพร้อม เรื่อง 
“ความก้าวหน้าของวิชาชีพ” โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  45 คน  
 
สวัสดิการส าหรับนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนในด้านสวัสดิการส าหรับนักศึกษา ครอบคลุมกับ
ความต้องการของนักศึกษาทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. มีบริการรถรับ – ส่ง นักศึกษาในการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกต่างๆ ทั้งใน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินช าราบ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ และแหล่งฝึกในชุมชน 

2. สวัสดิการการหารายได้ระหว่างเรียน คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือเป็นงบประมาณในการจ้างงานนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน  โดยในปี
การศึกษา 2558 โดยมีการจ้างงานวันละ 300 บาท หรือ ครึ่งวัน 150 บาท มีนักศึกษาสมัครเข้าท างานหา
รายได้ระหว่างเรียน จ านวน 14 คน เป็นเงิน 19,800 บาท 

3. การร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานดีเด่น หรือเป็นนักศึกษา
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ 

4. การช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่นักศึกษา ในกรณีผู้ปกครอง บิดา มารดาเสียชีวิต โดย
มอบเงินร่วมท าบุญ มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ การจัดหารถส าหรับการเข้าร่วมพิธี  
 
7. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออก การคงจ านวนนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยก าหนดให้มีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 1: 12 และจัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันไหว้ครู และจัดท าคู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
อาจารย์ 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการและให้ค าปรึกษา โดยจัด
กิจกรรมในระหว่างวันที่ 28 -29  พฤศจิกายน  2558 ณ แก่งพิสมัยรีสอร์ท อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี 
ผลของการจัดกิจกรรมท าให้อาจารย์มีทักษะและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา สามารถช่วยเหลือให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวต่อกระบวนการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถน าไปจัดระบบ และกลไกในการให้
ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที ่ 13  กิจกรรมการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
การแนะแนวและการจัดหางาน 
คณะได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและจัดหางานให้นักศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้

สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ ณ ห้องพวงพะยอม อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลต่างๆ มาบรรยายเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางวิชาชีพที่จ าเป็นก่อนการเข้าสู่วิชาชีพ และเล่าประสบการณ์การท างานให้นักศึกษาฟัง พร้อม
ทั้งหน่วยงานเหล่านั้นได้มาขอรับสมัครงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมและมีความ
มั่นใจในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้น 1 มีความมั่นใจ
ในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ
พยาบาล  
 

 
 

ภาพที ่14  กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 
 
การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะฯ  จัดกิจกรรม“พัฒนาทักษะความเป็นผู้น า” ภายใต้โครงการ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ในหัวข้อ 
“พยาบาลกับการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ” และหัวข้อ "บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ให้กับนักศึกษา  
ชั้นปีที่ 3 - 4 มีจ านวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 102 คน ณ ห้องประชุมบอลรูม C 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ภาพที ่15 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
วันที่  19-20 ธันวาคม 2558 คณะฯ  ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศวินัย

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง“แต่งกายถูกระเบียบ ตรงต่อเวลา และมีจิตอาสา”โดยได้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ และ
เข้าใจในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  และ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ วัดสว่างวีระวงศ์ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผลให้
นักศึกษาพยาบาลได้ทราบหลักธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ มีความตะหนักรู้ในการน า
หลักธรรมะมาใช้ประโยชน์ในชีวิต และให้ทราบแนวทางปฏิบัติตนตามวิถีธรรมกับการเรียนพยาบาล 
นอกจากนี้  คณะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์  และติดประกาศวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะฯ มีระบบกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ เข้มแข็ง อาจารย์ดูแลและให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาทุกด้าน โดยระบุให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และให้นักศึกษาทราบใน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์จะ
ดูแลนักศึกษาด้านสวัสดิภาพและสอบถามปัญหาทั่วไป หากมีปัญหาในคู่ยังมีแนวทางในการแก้ปัญหา ให้
ค าปรึกษา และให้การช่วยเหลือนักศึกษา นอกจากนี้ ในด้านการดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
นักศึกษาได้ทราบช่องทางในการรับการดูแลรักษา โดยคณะแจ้งนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านทางเว็บไซต์คณะ 
 
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน และการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัย โดยในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการด าเนินโครงการด้านความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการส่งนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ Thai Nguyen University 
of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2559  
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วันที่ 10 – 24 มกราคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ด้านภาษา วัฒนธรรม และ
การฝึกปฏิบั ติทางการพยาบาล   จ านวน 6 คน ณ  Thai Nguyen University of Medicine and 
Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม          

2. โครงการแลกเปลี ่ยนนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL (INSS)  2016 ณUNIVERSITRAS OF MUHAMMADLYAH 
YOGYAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย  

วันที ่ 4 – 21 สิงหาคม 2559 โดยอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเข้าร่วมให้การพยาบาลในการจ าลองสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินในเหตุภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังได้
เรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  มีอาจารย์ จ านวน 2 คน และ
นักศึกษาจ านวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ 
 

 

ภาพที่ 16  โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาพยาบาล กิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ International Summer School 
(INSS) 

3. โครงการน าเสนอผลงานต่างประเทศในการประชุม International nursing student 
forum  

วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559  อาจารย์จ านวน 7 คน นักศึกษา 7 คน เข้าร่วม ประชุม
และน า เสนอผลงาน ในการประช ุม ว ิชาการ  The 7th International Nursing Students' 
Forum ณ  Guangzhou University of Chinese Medicine น า ง ส า ว น ิศ า ร ัต น ์  พ ิม พ
กันต์  นักศึกษา ปี 3 ได้รับรางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION  ผลงานนวัตกรรม ผล
ของวงล้อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารส าหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์นิชนันท์ สุวรรณกูฏ และอาจารย์สุวภัทร นักรู้ก า
พลพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
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ภาพที ่17 โครงการน าเสนอผลงานต่างประเทศในการประชุม International nursing student forum 

4. โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Muhammadlyah 
Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย  

วันที่ 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รับแลกเปลี่ยนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta  จ านวน 5 
คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาทางการพยาบาล ทั้งภาค ทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 

ภาพที ่18  โครงการรับนักศึกษาแลกเปลีย่นจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนเีซีย 

5. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2559 คณะฯ ได้ ศึกษาดูงานในรายวิชา การดูแลข้ามวัฒนธรรม ด้าน
การให้การพยาบาลในมิติของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ณ โรงพยาบาลจ าปาสัก แขวงจ าปาสัก 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทั้งนี้ นักศึกษาได้สัมภาษณ์และศึกษาผู้ป่วยรายบุคคลในหอ
ผู้ป่วย เพ่ือท าความเข้าใจความเชื่อ การตัดสินใจการดูแลตนเองและการรับการรักษา และนักศึกษาได้
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างมาก มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 7 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จ านวน 32 คน 

 

 
  

ภาพที ่ 19  กิจกรรมในรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกบัการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 
ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 รุ่น โดย

คณะได้จัดให้มีกิจกรรมกิจกรรม ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์เรื่อง “ความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ” กิจกรรม
ย่อย ACLS ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาระบบบริการและการให้ค าปรึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม 
2559  ณ ห้อง PB 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ 
พยาบาล โรงพยาบาลวารินช าราบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันทั้งในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเพ่ือให้ศิษย์เก่าได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในบทบาทของพยาบาลได้อย่างถูกต้อง  เป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและแนวทางในการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็ จ ส่งเสริมให้เกิดความ
ผูกพันต่อสถาบันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล ทั้งนี้ มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 95 คน เป็นศิษย์
เก่า จ านวน 21 คน จากผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้ในการปฏิบัติการ ATLS และ
การจัดกระท า ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
           

 
ภาพที ่20 กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์เรื่อง “ความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ” 
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10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทเหงียน 
ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการส่งนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนภาษา 
วัฒนธรรม และความรู้ทางวิชาการพยาบาลเป็นประจ าทุกปี  โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ได้ส่ง
นักศึกษาจ านวน 6 คน ไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 10 – 
24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Faculty of Medicine and Health 
Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 
 
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีระบบและกลไก ในดูแลนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ ที่ท าหน้าที่วางแผน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ในการวางแผน 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 
   

 
 
 
 
 

   

ภาพที ่21  กิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

  ตารางที ่8  แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า ตกออก และคงอยู ่จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีรับเข้า  
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนคน จ านวนตกออก จ านวนที่คงอยู่ 
2556 43 7 36 
2557 74 11 63 
2558 96 11 85 
2559 82 1 81 
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แผนภูมิที่  4 แสดงจ านวนนักศึกษารับเข้า ตกออก และคงอยู ่จ าแนกตามปีการศึกษา 2556-2559 

 
12. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้อาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ ตึกอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 4 จ านวน 4 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จ านวน 
1 ห้อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์หรือที่เก่ียวข้อง ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

 ตารางที ่9  แสดงรายละเอียด อาคาร สถานที่ ที่ใช้จัดการเรียนการสอน   

ชื่ออาคารเรียน จ านวนห้อง 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ 

อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ตึก
อธิการบดี (หลงัเก่า) ชั้น 4  

  
 

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

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  

 
1 

 
140 

 
2554 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทัน
ต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์ อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม 
 

 มาตรการ  
2.1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ผลิต

สื่อการศึกษา ต ารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ 
2.1.3 ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Faculty Practice) 

และมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2.1.4 จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

2.1.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และด้านวิชาชีพต่างๆ โดยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ให้กับอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารับการอบรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 10   
 
 ตารางที ่10  แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์  
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

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

ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 
2559  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ 

พัฒนา
ตนเอง 

5 
 

2 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น 

2.1 ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่น ครั้งที่ 20 ภายใต้กรอบ
แนวคิด "ผ่าทางตัน ปัญหา

ระหว่างวันที่ 23-25 
กุมภาพันธ์ 2559  
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 

พัฒนา
ตนเอง 

3 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ครอบครัวแหว่งกลาง" แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น

เตอร์ อุบลราชธานี 
2.2 ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 
2558 ณ โรงแรมออคิด จ.
เชียงใหม่ 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.3 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การ
ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 
ณ ห้องประชุมศรีกาล
พฤกษ์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.4 ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาล
โรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2558 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ด้านโรคมะเร็งส าหรับพยาบาล 
เรื่อง Strengthening Oncology 
Nursing Practice for Today 
and Tomorrow 

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ ห้องราชาบอลรูม 
โรงแรมปริ้นเซสพาเลส 
มหานาค กรุงเทพมหานคร 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.5 อบรม เรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่
พบบ่อย 
ในเด็ก 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน - 
ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  
ณ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เตรียมพยาบาลเพ่ือการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤติที่มีปัญหาระบบหัวใจ 
หลอดเลือด และทางเดินหายใจ 

ระหว่างวันที่ 6-16 
มิถุนายน 2559  
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร  
และ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.7 การประชุมฟ้ืนฟูวิชาการ เรื่อง 
พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค : การ
รักษาโรคเบื้องต้นและการ จัดการ
ภาวะเร่งด่วน 

23-27 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมแอมบาซเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.8 ประชุมวิชาการสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา พ.ศ.2559 Them: 
STRONG:Skills,Trends and 
Reviews in O aNd G 

วันที่ 27-29 เมษายน 
2559 ณ ห้องคอนเวน
เซนชั่นฮอลล์  
เอ และ บี โรงแรมแอม
บาสเดอร์ กทม. 

พัฒนา
ตนเอง 

1 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
2.9 ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมาร

เวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง 
Pediatric Nursing Update 2016 

วันที่ 13-15 มิถุนายน 
2559  
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ซอฟเฟอรริน (เรดิสัน) 
กรุงเทพมหานคร 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.10 ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องครบ
วงจร  

วันที่11-12 กรกฎาคม 59  
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

พัฒนา
ตนเอง 

1 

2.11 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2560 เรื่อง พยาบาลเวช
ปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินใน
ระดับปฐมภูมิ 

14-18 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 
อาคารกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

2.12 อบรมการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ด้วยการแก้ปัญหา (Problem 
Solving Therapy:PST) 

16-18 ธันวาคม 2558 
โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ 

พัฒนา
ตนเอง 

3 

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

ในวันอังคารที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 วลา 
09.00 – 12.00 น. ณ 
ห้องประชุม ไพรพะยอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

พัฒนา
ตนเอง 

2 

 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด 
ดังตารางที่ 11  
 

ตารางที่ 11   แสดงรายละเอียด การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ วิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้  
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
1 ประชุม มหกรรมงานวิจัยส่วน

ภูมภิาค ประจ าปี 2559 
(Regional Research Expo 
2016) 

วันที่ 3 -5 มีนาคม 2559  
ณ หอประชุมไพรพระยอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 2 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

2 ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
ครบวงจร  

วันที่11-12 กรกฎาคม 59  
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

พัฒนาตนเอง 1 

3 การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี 
ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชย์สมบัติครบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยราชธานี 
อุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 1 

4 ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจ าปี 
2559 เรื่อง การจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล  

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

พัฒนาตนเอง 5 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน
การเผยแพร่ผลงานทางวิจัยและ
งานวิชาการ 

16 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 1 

6 บรรยายพิเศษ เรื่อง หลัก
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

3-5 มีนาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี 

พัฒนาตนเอง 18 

7 โครงการวิชาการ Research 
Express : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี "การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย" 
ส าหรับคณาจารย์และนักศึกษา 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 
2559  
ณ ห้องโกมุท  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธาน ี

พัฒนาตนเอง 1 

8 น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
Factors influencing well-
being among post 
myocardial infarction 
patients ในการประชุม ของ 
The Honor Society of 
Nursing, Sigma Theta Tau 
International 43rd Biennial 

ณ รัฐเนวาดาประเทศ
สหรัฐอเมริกา 7-16 พ.ย.58 

พัฒนาตนเอง 1 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

Convention  ณ รัฐเนวาดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

9 โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3  

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 
ธันวาคม 2558  
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

4 

10 อบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการ
วิจัยในคน หลักสูตรเร่งรัด  
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

17 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียน
บ ท ความ ท างการวิ จั ย  และ
บทความวิชาการ” 

25เมษายน 2559 งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

5 

 
3. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ อันจะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานปฏิบัติตน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและหน่วยงาน และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักศึกษา  
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ยังปิดป้ายประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ เพ่ือให้ทุกท่านได้
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ รายละเอียด ดังตารางที่ 12  
 

ตารางที่ 12   แสดงรายละเอียดการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา 
 

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไก
จริยธรรม เพ่ื อการธ ารงรักษ า
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
บ ท บ า ท วิ ช า ชี พ  ก ร ร ม ก า ร
จริยธรรม และผู้บริหารทางการ
พยาบาล กลุ่มท่ี 1  

27-28 เมษายน 59 ณ 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

พัฒนาตนเอง 1 

2 ป ฐ ม นิ เ ท ศ บุ ค ล า ก ร ใ ห ม่ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

29-30 กันยายน 2559 ณ 
โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

6 
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4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณนี้มีอาจารย์จ านวน 1 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีรายละเอียด ดังตารางที่ 13  
 

ตารางที ่13    แสดงรายละเอียดการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ล าดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/
สถานที ่

งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 

1 การจัดสรรทุนการศึกษา
บุคลากร กองทุนพัฒนา
บุ คลากร มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี  

ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ส่วนงาน กองการ
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ในปีงบประมาณ 2559 
คณะพยาบาลศาสตร์มี
บุคลากรที่ได้รับจัดสรร
ทุนการศึกษาฯ จ านวน 
1 ราย คือ นายสมปอง 
พ ะมุ ลิ ล า  พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
อาจารย์ 

 
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ  โดยจัดกิจกรมรอบรมและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสนับสนุนให้อาจารย์มีสมรรถนะ
ด้านวิชาการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม จ านวน 1 
กิจกรรม มีรายละเอียด ดังตารางที่ 14  
 
ตารางที่  14  แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ใหม้ีสมรรถนะดา้นวิชาการ  

ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ (TOEFL) 
2 กรกฎาคม -  13 

สิงหาคม พ.ศ. 2559  
ห้องเรียน PB406 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

16,840 11 คน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อน าไปสู่
การดูแลสุขภาพของชุมชนลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อน าไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใน 
ชุมชนลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

มาตรการ 
3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเพื่อการ

ดูแลสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในท้องถิ่น  รวมทั้ง

หน่วยงานระดับประเทศหรือต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณา

การวิจัยกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
3.1.6 พัฒนาระบบการการบริหารจัดการด้านทรัพย์สนิทางปญัญาทีส่อดคล้องกับมหาวิทยาลัย

ที่มีประสิทธิภาพ  

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการ

วิจัย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย  
โดยมีกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลการมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ด าเนินงานด้านการวิจัย  การเขียนข้อเสนอเพ่ือรับทุนวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน และสนับสนุน
การติพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่มีทั้งวิจัยทางการพยาบาลให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม และวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน  

ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวน  5 
โครงการ ประกอบด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  จ านวน 1 
โครงการ จ านวนเงิน 155,000 บาท และทุนวิจัยภายในสถาบัน 4 โครงการ จ านวนเงิน 56,000 บาท รวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 211,000  บาท คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 
จ านวน 5 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน 8 เรื่อง และผลงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นต้น 
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1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล      
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลาการได้พัฒนาตนเอง ด้านความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานวิจัย การพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงานวิจัย มีทั้งหมด 4 โครงการ  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 15  
 
ตารางที่ 15  แสดงการสนับสนุนสมรรถนะด้านการวิจัย จ าแนกตาม โครงการ /กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนบทความทางการ
วิจัย และบทความวิชาการ” 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 วัน  
วันที ่25 - 26 
เมษายน 
2559 

อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

50,000 

2. โครงการสนันสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และบุคลากร 

คณะพยาบาลศาสตร์  อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

70,500 

3.จัดสรรทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์   359,000 
4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร์   ไม่ใช้
งบประมาณ 

  
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางการวิจัย 

และบทความวิชาการ” ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบุณฑริก และห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ ส านักงานอธิการ (หลังใหม่)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒนาการเขียนบทความวิจัยวิชาการ และ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  16 คน  
 

 
ภาพที ่22  โครงการการเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวชิาการ 
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นอกจากนี้ มีการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
งานวิจัย ได้แก่  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวิชาการ” 
เรื่อง “Writing for publication” ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ผู้ให้ความรู้ อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 16 คน  

2) โครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 
2558 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4 คน  

3) อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection and Good Clinical 
Practice” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน  

4) มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016) ระหว่างวันที่  3 
- 5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 18 คน  

5) กิจกรรม Research Café ครั้งที่ 4 “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง วันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม CTB 205 ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 คน  
 

1.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 
ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง คือ 
1) การใช้รูปแบบการสอบ OSCE เพ่ือประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพ

เพ่ือการบ าบัด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย 
อาจารย์เกษร สายธนู ในที่ประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการครั้งที่ 1 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559.  

2) ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย สุฬดี กิตติวรเวช และสาวิตรี  สิงหาด (2559). ประมวล
บทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  มอบ.วิจัย ครั้งที่  10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559  

3) ภาวะโภชนาการของผู้อายุในชุมชนกึ่งชนบท.  โดย อมรรัตน์ นธะสนธิ์ และคณะ 
(2559). ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ณ อาคารเทพรัตน
สิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 

4)  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการสอบ OSCE กับการรับรู้สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2558.  โดย เกษร สายธนู และคณะ (2559). ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 
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1.3 จัดสรรทุนวิจัย  
คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนในการจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้คณะฯ

จ านวน 359,000 บาท  
 

1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เพ่ือบริหารโครงการวิจัยที่เป็น

งบประมาณ เงินรายได้คณะฯ  (www.nurse.ubu.ac.th/it) ร่วมกับการใช้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโครงการและงบประมาณวิจัย ของระบบบริหารงานวิจัยแห่ งชาติ  (National Research 
Management System: NRMS) เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ โดย
อาจารย์ที่ได้รับทุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มีสิทธิการใช้ระบบ สามารถส่งข้อมูล
โครงการ แก้ไขข้อมูลโครงการ ข้อมูลการจัดการงานวิจัย งบประมาณและรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
 
2. งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 

2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน  
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจ านวนโครงการ 

จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวน 56,000  บาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 16  

ตารางที่ 16    แสดง รายละเอียดโครงการที่ไดร้ับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายใน ปงีบประมาณ 2559 

ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน (บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

1.  “ผลของการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานต่อ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในรายวิชาจิตเวช 1”  

อ. เกษร สายธนู
และ คณะ 

- 14,000 - / 

2. “ผลของการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานต่อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  

อ. ไพลิน  
พิณทอง และ
คณะ 

- 13,000 - / 

3. “ผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนต่อ

อ.วิศนีย์  
บุญหมั่น และ
คณะ 

- 13,000 - / 

http://www.nurse.ubu.ac.th/it
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ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย 
จ านวนเงิน (บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล”  
4. “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน”  

อ. ภูษณิศา  
มีนาเขตร และ 
คณะ  

 16,000  / 

 
     2.2 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) จ านวน 1 ทุน  จ านวน 155,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 17  

     ตารางที่ 17 แสดงโครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุนดา้นการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2559 

ชื่อโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 
อาจารย์และนักวิจัย
ประจ า (ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการ
เดิมสิ้นสุด
ปี 2559 

โครงการ
ใหม่ ปี 
2559 

1. เรื่อง “ ผลของกลุ่มบ าบัดด้วยการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติต่อ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรค
เรื้อรังในชุมชนเทศบาลต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี” 

อ.เกษร สายธนู 155,000  / 

 
สรุป ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จ านวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 211,000  บาท เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
เท่ากับ 10,292.68 บาท ซึ่งลดลงจากป ี2558 
 

 
แผนภูมิที ่5  เปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนวิจยัทั้งภายในและ

เงินรายได้, 
ปีงบประมาณ 2557, 

163,000 เงินรายได้, 
ปีงบประมาณ 2559, 

56,000 

งบประมาณแผ่นดิน, 
ปีงบประมาณ 2557, 

290,400 

งบประมาณแผ่นดิน, 
ปีงบประมาณ 2558, 

426,200 

งบประมาณแผ่นดิน, 
ปีงบประมาณ 2559, 

155,000 

เงินรายได้

งบประมาณแผ่นดิน
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวชิาการระดบัชาต ิ  

ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ จ านวน 8 เรือง  
รายละเอียดดังตารางที่ 18 

 
     ตารางที่ 18  รายละเอียดงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวชิาการระดับชาติ   
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  

อาจารย์และ
นักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ปี 

โดยหน่วยงานใดจัด) บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร สงวน  ธาน,ี  
ดร.สมจิตต์ ลุ
ประสงค ์
อ.เกษร สายธนู. 

-ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขของ
นักศึกษาพยาบาล 
คณะพยาบาล
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปี
2558.  

 

/  ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 
การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเซียน: 
ความหลากหลายบนพืน้ทีช่ายแดน ณ 
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี   
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 671-682. 

2 ผศ.ดร สงวน  ธาน,ี  
อ.ดร.สมจิตต์ ลุ
ประสงค ์
อ.เกษร สายธนู. 

- ผลของการสอน
รายวิชาจิตวิทยา
ส าหรับพยาบาล
ต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   

 

/  ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 
การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเซียน : 
ความหลากหลายบนพืน้ทีช่ายแดน ณ 
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี  
 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 102-113. 

3 อ.เกษร สายธนู 
ผศ.ดร สงวน  ธาน,ี  
อ.ดร.สมจิตต์ ลุ
ประสงค ์
 

- ผลของการสอน
รายวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาล
จิตเวช 2 ต่อ
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล
ตามกรอบ

/  ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 
การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเซียน : 
ความหลากหลายบนพืน้ทีช่ายแดน ณ 
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี   
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 659-670. 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ปี 

โดยหน่วยงานใดจัด) บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ.  

4. อ.ดร.รวีวรรณ 
เผ่ากัณหา 
ผศ.ดร.สงวน ธาน ี
อ. ยมนา  ชนะนลิ 
อ. สุฬดี กิตติวรเวช 
และคณะ.  

- การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา ต าบล
ธาตุ จังหวัด
อุบลราชธานี.  

/  ประมวลบทความในการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ 
ประจ าปี 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริป
ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี
วันที่ 18 กันยายน 2558 : 44-51. 

5 อ.เกษร สายธนู 
อ.อุไรวรรณ สาสังข์ 
และคณะ 

การใช้รูปแบบการ
สอบOSCE เพื่อ
ประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติการ
สร้างสัมพนัธภาพ
เพื่อการบ าบัด 
ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

/  ในที่ประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวชิาการ
คร้ังที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : 
2204-2214. 

6 อ.สุฬดี  กิตติวรเวช  
อ.สาวิตรี  สิงหาด 

ความคาดหวังของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีต่อ
คุณภาพบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี   

/  ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี   
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 169-176. 

7 อ.อมรรัตน์ นธะ
สนธิ์ และคณะ 

ภาวะโภชนาการ
ของผู้อายุในชุมชน
กึ่งชนบท.  

/  ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี   
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารย์และ

นักวิจัยประจ า 
(ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังที่ วันที่/เดอืน/ปี 

โดยหน่วยงานใดจัด) บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 176-185. 
8 อ. เกษร สายธนู 

และคณะ  
ความสัมพันธ์
ระหว่างความ
คิดเห็นต่อการ
สอบ OSCE กับ
การรับรู้
สมรรถนะด้าน
การปฏิบัติการ
พยาบาลของ
นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่  
4 คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี
การศึกษา 
2558 .   

/  ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี   
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 391-401. 

รวม 8   
 

 3.2  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 5 

เรือง  รายละเอียดดังตารางที่ 19 
 

        ตารางที ่19   รายละเอียดงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล  

 
ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีท่ีพิมพ์/
ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีท่ีตีพิมพ์/

หน้าที่ลงพิมพ์/ 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 อาจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์ 
อาจารย์ไพลิน พิณทอง 

เรื่อง การใช้ฉลาก
โภชนาการและ
ภาวะโภชนาการ
ของประชาชนใน
ชุมชนภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ  

/  ตีพิมพ์ในรามาธิบดีพยาบาลสาร ปี
ที ่22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 

2559: 81-92. (TCI 1) 

2 อาจารย์สาวิตรี  สิงหาด เรื่อง ปจัจัย /  ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล  
 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีท่ีพิมพ์/
ฉบับท่ีพิมพ์/วันเดือนปีท่ีตีพิมพ์/

หน้าที่ลงพิมพ์/ 

บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

ท านายความรู้
และการป้องกัน
โรคหลอดเลือด
สมองในผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยง  

ระบบสุขภาพปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ตุลาคม 2558): 182-

188. (TCI 1) 

3 อาจารย์สาวิตรี สิงหาด  เรื่อง การใช้การ
บ าบัดทางเลือกใน
ผู้สูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงโดย  

 / ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพปีที ่9 ฉบับที ่1 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 1-7. 
(TCI 1) 

4 อาจารย์สาวิตรี สิงหาด เรื่อง การ
พยาบาลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะซึมเศร้า.  

 / วารสารวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  2559:18(3):15-24.  

5. อาจารย์สุนันทา ครองยุทธ เรื่องการจัดการ
ภาวะสับสน
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยไอ ซี ยู 

 / ตีพิมพ์ในวารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 23 

ฉบับที ่4 ตุลาคม – ธันวาคม 
2558: 89-99. (TCI 1) 

รวม 2 3  
 
3.3  ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงานสร้างสรรค์ ที่อยู่ระหว่างการขอรับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 20  

 
       ตารางที ่20   รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

ล าดับที ่

ชื่อ-สกุล 
อาจารย์และนักวิจัย

ประจ า 
(ต าแหน่งทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน() ประเภทสิทธบิัตร 

เลขที่ 
วันที่
ออก
ให ้

สร้างสรรค์ สิ่งประดษิฐ ์
อนุ

สิทธิบัตร 
สิทธิบัตร 

1 อ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ ์  “เป้อุ้มเด็ก”  / /  รอ
อนุมัติ 

รอ
อนุมัติ 

2 อ.สาวิตรี สิงหาด “บันไดงู ฝึก
ความคิด 
พิชิตสมอง
เสื่อม”  

 / /  รอ
อนุมัติ 

รอ
อนุมัติ 

รวม  2 2    
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กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง และอาเซียน 
 
เป้าประสงค์ : คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาวะแก่บุคคลและชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

มาตรการ 
4.1.1 ก้าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการชองชุมชนและ

สังคมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการบูร

ณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
4.1.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

ดีงาม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 

1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนโยบายและ
ทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ 2559  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีแนวทางการด้าเนินตามนโยบายบริการ
วิชาการในรอบปี  2559 เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
ซึ่งมีนโยบายให้บริการวิชาการในเขตพื นที่ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รอบมหาวิทยาลัยจ้านวน 4 
อบต. ได้แก่  ต้าบล ธาตุ ต้าบล ค้าขวาง ต้าบล ศรีไค และ ต้าบลโพธิ์ใหญ่  

ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการส้ารวจความต้องการของชุมชนบัววัด ต้าบลธาตุ และน้ามา
จัดบริการวิชาการโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูกฮักลูกแพง) 
ปี 4 ซึ่งมี 4 กิจกรรม 1) กิจกรรมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรัก  2)กิจกรรมมอบ
ลูกฮักสู่ครอบครัวอุปถัมป์ 3) กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮักแม่ฮัก และ 4) กิจกรรมเยี่ยม
บ้านสานรัก น้าความรู้สู่ปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    

และส้ารวจความต้องการของชุมชน ต้าบลโพธิ์ใหญ่ เพ่ือน้ามาวางแผนจัด โครงการพัฒนา
ระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื อรัง ปีที่ 2  

ในปีงบประมาณ 2559 นี  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการ จ้านวน  4 โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวนทั งสิ น 
353,000 บาท และงบประมาณรายได ้จ้านวนทั งสิ น 80,000 บาท  
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด้าเนินการบริการวิชาการตามหลักเกณฑ์และขั นตอนโดยได้มีค้าสั่ง

แต่งตั งคณะกรรมการบริการวิชาการ  เพ่ือท้าหน้าที่ วางแผน ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ
วิชาการ ในปีการศึกษา 2558 นี  คณะได้มีการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการ
สอน จ้านวน 4 โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 21  

 
ตารางที ่21 แสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะการน้าไปบูรณาการ 
รายวิชาที่บูรณาการกับ

บริการวิชาการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยก่อนเรียน 

รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
1พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้
จากการเรียนในหัวข้อ เรื่อง การส่งเสริม
สุขภาพเด็ก  น้ามาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อน
เรียน 

รายวิชา ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 

โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชน และให้บริการ
วิชาการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง) 
ปีท่ี 4 
กิจกรรม 1: เครือข่ายการ
ดูแลครอบครัวในชุมชน 
(มอบลูกฮักสู่ครอบครัว
อุปถัมภ์) 
กิจกรรม 2 : เทิดไท้องค์
ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮัก
แม่ฮัก  
กิจกรรม 3 : เยี่ยมบ้าน
สารรัก น้าความรู้สู่ปฏิบัติ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครั ง
ที ่1  
กิจกรรม 4 : เยี่ยมบ้าน
สารรัก น้าความรู้สู่ปฏิบัติ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั ง
ที ่2  
โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงต่อ
การต่อการเกิดปัญหา

1.รายวิชาการพยาบาลพื นฐาน พัฒนา
นักศึกษาเก่ียวกับการน้าองค์ความรู้จากการ
เรียนในหัวข้อ  เรื่อง การให้สุขศึกษา ใช้ระบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่จะให้สุขศึกษา และออกเยี่ยม
บ้านให้ค้าแนะน้าด้านการดูแลสุขภาพ 
2. รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ พัฒนา
นักศึกษาเก่ียวกับการน้าองค์ความรู้จากการ
เรียนในหัวข้อ  เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ
ตามรูปแบบการประเมิน 11 แบบแผนของ
กอร์ดอน 
3.รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 พัฒนา
นักศึกษาเก่ียวกับการน้าองค์ความรู้จากการ
เรียนในหัวข้อ  เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือกนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยเรื อรัง และจัดกิจกรรมในวันมอบลูกฮัก
ลูกแพง 
4 ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชโดยการน้าองค์ความรู้จากการเรียน
ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้ที่เสี่ยง
ต่อปัญหาสุขภาพจิต 

1.รายวิชาการพยาบาล
พื นฐาน 
 
 
2.รายวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
 
 
 
3.รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 
 
 
 
4.รายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะการน้าไปบูรณาการ 
รายวิชาที่บูรณาการกับ

บริการวิชาการ 
สุขภาพจิต ปี2559 
กิจกรรมย่อย : คืนข้อมูล
สู่ชุมชน 

- พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้
จากการเรียนในหัวข้อเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตโดย
การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต 

โครงการมหกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ 

พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ
โครงการบริการวิชาการ น้าองค์ความรู้ในการ
เรียนการสอนเรื่อง การประเมินความเครียด 
การประเมินภาวะโภชนาการ ในชั นปีที่ 2 การ
ป้องกันภาวะสมองขาดเลือด และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ การส่งเสริมสุขภาพสตรี
และการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ ในชั นปีที่ 3 

1.รายวิชาจิตวิทยาส้าหรับ
พยาบาล 
2.รายวิชาโภชนาการและ
โภชนาบ้าบัด 
3.รายวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
4.รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2 
5.รายวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 2 

โครงการพัฒนาระบบการ
เยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื อรัง 
ปีที ่2 

 พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้
จากการเรียนในหัวข้อ เรื่อง การเยี่ยมบ้าน
น้ามาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยฝึก
ปฏิบัติเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื อรัง 

รายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
นักศึกษาชั นปี 2   

 
2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการทั งหมด จ้านวน 4 โครงการเป็น
จ้านวนงบประมาณทั งสิ น  176,096  บาท มีผู้เข้าร่วมจ้านวนทั งสิ น 1,511 คน  มีรายละเอียดดังตารางที่ 
22  

 
     ตารางที่ 22  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559 

 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยก่อนเรียน  
 
            

อ.วิศนีย์ บุญหมั่น 26,487  - นักศึกษา 64  คน 
- เด็กวัยก่อนเรียน 102 คน 
- ผู้ปกครอง 45 คน 
- อาจารย์ 2 คน 
- ครูศูนย์เด็ก 9 คน 
รวม 177 คน 

โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชน และให้บริการ

อ.ยมนา ชนะนิล 65,507  - นักศึกษา 385 คน 
- ผู้น้าชุมชน 24 คน  
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้เข้ารับบริการ 
แผ่นดิน รายได้ 

วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 
4 

 

- ประชาชนในชุมชน 48 คน 
- ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
35 คน 
- นักเรียน 101 คน 
- อาจารย์และบุคลากร 30 
คน 
- ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล 32 คน 
- ผู้ป่วยเรื อรัง 96 คน 
รวม 751 คน 

โครงการมหกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ 

อ. ภูษณิษา  
มีนาเขตร 

 66,684 - น.ศ.188 คน 
- อาจารย์ บุคลากรทั งในและ
นอกคณะฯ 32 คน 
- บุคลากรนอกมหาวิทยาลัย 
223 คน 
รวม 443 คน 

โครงการพัฒนาระบบการ
เยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื อรัง 
ปีที ่2 

อ. ภูษณิษา  
มีนาเขตร 

17,000  - ประชาชนในชุมชนโพธิ์ใหญ่ 
200 คน 
ด้าเนินโครงการยังไม่เสร็จสิ น 
อยู่ระหว่างจัดท้าคู่มือเยี่ยม
บ้าน (ขอขยายเวลาการ
ด้าเนินงาน) 

 
1) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ปีท่ี 3  

วันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ โดย บูรณาการ กับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม สังกัด
เทศบาลต้าบลเมืองศรีไค อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

 
ภาพที่ 23 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน 
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2) โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง)   ปีท่ี 4 
เป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปี

งบประมาณ 2559  เพ่ือมุ่งเน้น ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน เครือข่าย และสังคมตามพันธกิจ
ขององค์กร และตอบสนองความต้องการของชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการมอบครอบครัวอุปถัมภ์ให้
นักศึกษาดูแล เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอุปถัมภ์ และบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับพันธกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ผลการด้าเนิน 
กิจกรรมย่อยโครงการรายละเอียดมีดังต่อไปนี   

2.1) กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การ
ปฏิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ท้าการก้านันต้าบลธาตุ บ้านวัด หมู่ที่ 5 ต. ธาตุ อ.วารินช้า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นปัญหาสุขภาพของชุมชน อันที่จะน้าไปสู่การวาง
แผนการให้บริการวิชาการและชุมชนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยกลุ่มเป้าหมายจ้านวน 50 คน 2.2) 
กิจกรรม เครือข่ายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสู่ครอบครัวอุปถัมภ์) 
: บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลพื นฐาน  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านวัด บ้านวัด หมู่ที่ 5 ต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั งนี จ้านวน 286 คน คือ ผู้น้าชุมชน ประชาชน
ในพื นที่นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่ 1 และชั นปีที่ 2 อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ทั งนี จากการ
ด้าเนินกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน 206 คน  

2.3) กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮักแม่ฮัก  
วันที่  29 เมษายน 2559 ณ ชุมชนเทศบาลต้าบลธาตุ  อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ; บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลการประเมินภาวะสุขภาพ และ กิจกรรม : การเยี่ยมบ้าน
สานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครั งที ่1 (การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื อรังและผู้ดูแล) วันที่ 
12 พฤษภาคม 2559 ณ ชุมชนเทศบาลต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี :บูรณาการใน 
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  

2.4) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครั งที่ 
2 : บูรณาการในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครั งที่ 2 : บูรณา
การในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาได้มีส่วนในการให้บริการ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่บ้านภายใต้การก้ากับติดตามจากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งท้าให้นักศึกษาเกิดทักษะ
ด้านการประเมินสุขภาพจิต และ ใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนการสอน  

 

 
 
 
 

 
 ภาพที่ 24  กิจกรรมการเยีย่มบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครั งท่ี 2 
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3) โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
วันที่ 23 ธันวาคม 2558  คณะได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

ให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบของการจัดนิทรรศการในด้านต่างๆ ได้แก่ การลด ละ 
เลิกบุหรี่ การส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ การประเมินภาวะเครียด  การป้องกันและเฝ้าระวังโรคหลอด
เลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด การส่งเสริมด้านโภชนาการ การตรวจสุขภาพเบื องต้น กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิต  โดยบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร จ้านวน  5 รายวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ  นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 
และ ผู้สนใจ ทั งในและนอกมหาวิทยาลัย  

 

 

ภาพที ่25 โครงการมหกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ 
 

4) โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อผู้ป่วยเรื อรัง 
โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนระบบการเยี่ยมบ้านเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

เรื อรัง  ในกิจกรรมได้มีการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการระบาดส้าหรับ
พยาบาล  
  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  26  โครงการบริการวิชาการสนบัสนุนระบบการเยี่ยมบา้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อผูป้่วยเรื อรัง 
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5) โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื อรัง ปีท่ี 2  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื อรังและ 

พัฒนาศักยภาพชุมชน  บุคลากรทางการพยาบาลในการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน  ในเขตพื นที่โพธิ์
ใหญ ่ซึ่งเป็นพื นที่ในเขตให้บริการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการ  
 

 
ภาพที่ 27  โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสรมิคณุภาพชีวิตผู้ป่วยเรื อรัง ปีท่ี 2 

 
6. โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

คณะพยาบาลศาสตร์  มีนโยบายจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ โดยการจัดอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี  ซึ่ง รับผู้อบรมแล้ว 3 รุ่น  

  
2.2 การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ 

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ     
ปีงบประมาณ  2559  ดังตารางที่ 23   

 
ตารางที่ 23  แสดงรายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพเิศษของอาจารย ์

ล้าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
ผู้เป็นวิทยากร 

หัวข้อในการบรรยาย ระยะเวลา สถานที่ 
องค์กร/

หน่วยงานที่จัด 
1 อาจารย์นิชนันท์ สุวรรณกูฏ จัดท้าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
ระดับอ้าเภอ  

6 ตุ ล า ค ม 
2558  

บ้านสวนคุณ
ตา โฮเทล 
แอนด์กอล์ฟ  

สมัชชาสุขภาพ 

2 ผศ.ดร.สงวน ธาน ี
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค ์
 

การพัฒนารูแบบการป้องกัน
การฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม เขตสุขภาพที่ 2  ครั งที่ 1  

15-17 
กุ ม ภ าพั น ธ์ 
2559 

บ้านสวนคุณ
ตา โฮเทล 
แอนด์กอล์ฟ  

ศูนย์สุขภาพจิต
ที่2 

จ.พิษณุโลก 
3 ผศ.ดร.สงวน ธาน ี

ดร.สมจิตต์ ลุประสงค ์
 

การพัฒนารูแบบการป้องกัน
การฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม เขตสุขภาพที่ 2  ครั งที่ 2 

6-7 เมษายน 
2559 

บ้านต้นสัก  
อ.แกลง  
จ.ระยอง 

ศูนย์สุขภาพจิต
ที่2 

จ.พิษณุโลก 
4 นางนิชนันท์  สุวรรณกูฏ 

นางสาวสุ วภัทร นั กรู้ก้ า
พลพัฒน์  
นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร  
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์  

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม 
สมัชชาสุขภาพ  

8 กรกฎาคม 
2559 

โรงแรมเน
วาด้า อุบลฯ 

สมัชชาสุขภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5  สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง และอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน ้า
โขงและอาเซียนรวมทั งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

มาตรการ 
5.1.1 ก้าหนดกรอบและนโยบายการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม

ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพแห่งลุ่มน ้าโขงและอาเซียน  
 5.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5.1.3  อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 5.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณี สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 
 
ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความส้าคัญของการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามยังคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายและทิศทางด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ“สืบสาน เผยแผ่ 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และอาเซียน”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ และได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  

1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่ม
น ้าโขงและอาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการส่งเสริม
ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการกับ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณนี ได้มีโครงการจ้านวน 8 โครงการ  ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน จ้านวน 3 โครงการ และ งบประมาณเงินรายได้จ้านวน 3 โครงการ และ 2 โครงการไม่ใช้
งบประมาณในการด้าเนินงาน  

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา   

คณะพยาบาลศาสตร์  ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท้ านุบ้ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และมีการ วางแผน ควบคุม ก้ากับติดตามในรูปแบบของ คณะกรรมการ เพ่ือก้าหนด
นโยบายแนวทางในการด้าเนินงาน ซึ่ง โครงการด้านการท้านุฯ จ้านวน ทั งสิ น 8 โครงการ/กิจกรรม โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินทั งสิ น 156,000 บาท และงบประมาณรายได้ 
เป็นเงินทั งสิ น 116,600 บาท ซึ่งได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 24  
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ตารางที่ 24 รายละเอียดโครงท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559 

ล้าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานที ่
ผู้เข้าร่วม 

(คน) แผ่นดิน รายได้ 
1 บายศรสีู่ขวัญ

นักศึกษาใหม่ 
อ.สุพัตรา ดดีวงพันธ ์  - 22 ก.ค. 2558 

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบฯ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

2,000 

2 วันพยาบาล
แห่งชาติ 

อ.ก่ิงกาญจน์ ไชยบุศย ์  4,250.00 21 ต.ค. 2558 
หอประชุมไพรพะยอม 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุบลราชธาน ี

33 

3 มอบหมวก อ. สุนันทา ครองยุทธ    
48,429.50 

5 ก.พ. 2559 
โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

352 

4 วันสถาปนา 
คณะพยาบาล
ศาสตร ์

น.ส.นฤมล ธรรมาวิรุฬห ์    
24,968.00 

10  ก.พ. 2559  
คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

213 

5 สืบสานภูมิปญัญา
และพัฒนาการ
เรียนรูด้้าน
ผู้สูงอายุ ครั งท่ี 3 

อ.สาวิตรี สิงหาด 48,429.50  28 มี.ค. 2559 
หอประชุมโรงเรียน
บ้านบัววัด ต.ธาตุ อ.
วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธาน ี

200 

6 บ้ารุงจิต ใกล้ชิด
ใจ ครั งท่ี 4 

อ.เกษร สายธน ู 48,097.00  8 เม.ย. 2559 
ศาลากลางบ้านเก่า
น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ 
อ.วาริช้าราบ จ.
อุบลราชธาน ี

275 

7 บุญซ้าฮะ ปีท่ี 4 อ.นิชนันท์ สุวรรณกฎู 53,963.00  9-10 มิ.ย. 59 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

131 

8 5ส. อ.สุดารักษ์ ประสาร - - 9 มิ.ย. 59 
ลานพระพรหม, ศาล
ตายาย, ศาลพระภูมิ  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

194 
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3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง และ
อาเซียน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า 
และรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มสูงอายุ โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี  

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั งที่ 4  
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้

ด้านผู้สูงอายุ ครั งที่ 4  บูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยในผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
และมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม สร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้
เยาวชนมีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญา
โดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ  

 

 
ภาพที่ 28   กิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิปญัญาและพัฒนาการเรียนรู้ดา้นผูสู้งอายุ ครั งท่ี 4 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด :  
วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2559  คณะฯ ได้จัดโครงการ บุญซ้าฮะ ปีที่ 4 โดยได้บูรณาการกับ

วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  และ โครงการ 5 ส เพ่ือการธ้ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของอีสาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ้านวน 55,000 บาท 
กิจกรรมประกอบด้วย การท้าความสะอาด  ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์เย็น สักการะศาลพระพรหม และ
ถวายเพล 
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ภาพที่ 29  โครงการประเพณีบญุเดือนเจ็ด  
 

1.2   โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558  คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 

โดยจัดที่  วัดสว่างวีระวงศ์ อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนาและฝึกปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม  และตระหนักรู้ในการน้าหลักธรรมะมาใช้ประโยชน์ในชีวิต  

 

 

ภาพที่ 30 กิจกรรมในโครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  
 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
ดังต่อไปนี   

5.1   โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558  คณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและก้าลังใจ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ใหม่ รุ่นพ่ี และคณาจารย์ นอกจากนี ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตระหนักถึง
คุณค่าและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีบายศรีสู่ขวัญ โดยก้าหนดจัดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 31   กิจกรรมบายศรสีู่ขวัญนักศึกษาใหม ่
 

5.2  กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ  
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ  ณ 

หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ น้อมร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล  
และการน้าเสนอนวัตกรรมนักศึกษา  

 

 
 

ภาพที่   32   กิจกรรมในโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ 

5.3  กิจกรรมมอบหมวก  
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559 คณะฯ จัดกิจกรรมมอบหมวก ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความส้าคัญของวิชาชีพ
พยาบาล  ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
วิชาชีพพยาบาล  

 

ภาพที ่33  กิจกรรมวันหมอบหมวกพยาบาล 
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5.4  กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  
  วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม อันดี
งาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสนับสนุน
ให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบ้าเพ็ญประโยชน์  
 

 
              
 
 
 

5.5   โครงการบ้ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั งที่ 4  
วันที่ 8 เม.ย. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการบ้ารุงจิตใกล้ชิดใจ ณ ศาลา

กลางบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ อ.วาริช้าราบ จ.อุบลราชธานี โดยได้บูรณาการกับการเนื อหาในรายวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 เพ่ือส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส้าคัญของประเพณีวันสงกรานต์  
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว  และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว นอกจากนี ยังส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะในการประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว  
    

 
 

ภาพที ่ 35  โครงการบ้ารุงจิตใกลชิ้ดใจ 
 

 
  

ภาพที่ 34  วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 6 ป ี
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานการตัดสินใจ โดย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 มาตรการ 
 6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
  6.1.1.1 ก้าหนดนโยบายในการน้าจุดแข็งของคณะไปสู่การพัฒนาการด้าเนินงานของ
คณะอย่างเป็นรูปธรรม 
  6.1.1.2 กระจายอ้านาจบริหาร และการจัดให้มีระบบก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
  6.1.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6.1.1.4 ปรับปรุงและจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติงานของประบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนที่สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย 
  6.1.1.5 ปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของคณะให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  6.1.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
 6.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก้าลังของคณะให้เหมาะสม 
 6.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพการก้ากับติดตามและประเมินการด้าเนินงานของคณะ 
  6.1.3.1 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
  6.1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  6.1.3.3 ก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
  6.1.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการก้ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก
และท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.1.3.5 พัฒนาระบบและกลไกการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั งการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ 
 6.1.4 พัฒนาระบบสื่อสาร จัดท้าแผนกลยุทธ์ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย 
แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 6.1.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บู รณาการสู่การปฏิบัติงานประจ้า โดย
ปรับปรุงระบบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
 6.1.6 จัดท้าแผนกลยุทธ์การเงินโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ 
 6.1.7 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1.8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.1.9 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั งภายในและภายนอกคณะที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ 
 6.1.10 ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 
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 6.1.11 ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั งเพ่ิมพื นที่
สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 

1. การบริหารที่มีธรรมาภิบาล 
1.1 ก้าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน้าจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการด้าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

ประจ้าได้มีการก้าหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดท้าแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2555 – 2559) ร่วมกับการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการวางแผนการด้าเนินงานของคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร รวมทั งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามี
ส่วนร่วมด้วยเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเพ่ือพัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์และวางแผน
ปฏิบัติการประจ้าปี  

1.2 การกระจายอ้านาจการบริหาร ก้ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามตัวชี วัดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ้าปีโดยการมอบหมายคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่มีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ
และรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ก้ากับติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานมายังคณะกรรมการ
ประจ้าคณะ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อไป  

2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก้าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม 
คณะพยาบาลศาสตร์  มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพ่ือให้

การด้าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดในแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์  ระยะ 5 ปี        
(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะฯ บริหารกรอบอัตราก้าลัง ตามแผนกรอบอัตราก้าลัง 4 ปี (พ.ศ.2555-
2558) ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน คณะมีบุคลากรสายวิชาการจ้านวน  
25  คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 10 คน  

 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ้า โดยปรับปรุงระบบ
การรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั งในส่วนของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล โดย มีคณะกรรมการในการ
ด้าเนินงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี  จะได้ตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล เพ่ือการรับรองสถาบัน 
ต่อไป  

3.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการด้าเนินงานตามระบบและกลไก ตามการประกันคุณภาพภายใน
และมีการก้ากับติดตาม ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และจัดท้ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามรอบการประเมิน  นอกจากนี คณะได้มีโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
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3.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2559 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม และการประชุมเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ดังนี  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมิน 
ปีการศึกษา 2558  
 คณะได้ ส่งเสริมให้อาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

 

 
 
 
     

 
ภาพที ่36  กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการแนวทางการดา้เนินงานตามตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมิน ปกีารศึกษา 2558 

 
3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน  
ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั งในระดับหลักสูตรและในระดับ
คณะ โดยมีผลการด้าเนินงาน ดังนี  

 
     ตารางที่ 25   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การก้ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ที่ 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษา

แห่งชาติ 

 
3.58 

 
ด ี

ตัวบ่งชี ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

 
4 

 
ด ี

ตัวบ่งชี ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

 
3 

 
พอใช้ 
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ตัวบ่งชี ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 1.33 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 2 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
2 

 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตัวบ่งชี ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 ด ี
ตัวบ่งชี ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 ด ี
ตัวบ่งชี ที่ 5.4 ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4 ด ี

คะแนนเฉลี่ย 3.22 ดี 
 
    ตารางที่  26   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี  คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

3.22 
 

พอใช้ 
ตัวบ่งชี ที่ 1.2 อาจารย์ประจ้าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.74 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี ที่ 1.3 อาจารย์ประจ้าคณะที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ 0.78 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตัวบ่งชี ที่ 1.4 จ้านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้า 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1.03 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย 3.41 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก้ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
4.00 

ดี 

ตัวบ่งชี ที่ 5.2 ระบบก้ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6 3.55 ดี 
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4. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไก การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในรูป

ของคณะกรรมการ  โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ รวมทั งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบสาขา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือท้าหน้าที่ ก้าหนดนโยบายและ
ระบบบริหารความเสี่ยงรวมทั งแผนด้าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ด้าเนินการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 นี  คณะมีความเสี่ยงทั งหมด 3 ด้าน และได้ด้าเนินการในการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามแนวทางของมหาวิทยาลัย   

 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในโครงการ จัดการ
สารสนเทศและการตัดสินใจ  นอกจากนี คณะ ยังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือการ
สื่อสารที่ดีในองค์กร และให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  
 

 
 

ภาพที่ 37   เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
6. การพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั งภายในและภายนอกคณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายการพัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอก ร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรับปรุงโทรศัพท์แบบ VoIP  และ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง 
website เครือข่ายสังคม online สื่อต่างๆ รวมทั งการสื่อสารผ่าน email และ งานตลาดนัดหลักสูตร  
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการท้างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการให้บุคลากร ส่งเสริมและ
สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากรท้างานได้เต็มศักยภาพ 
 มาตรการ 
 7.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการ
ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน้ามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
น้ามาใช้ในหน่วยงาน 
 7.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 7.1.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 7.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิ
ศักยภาพและประสบการณ์ 
 7.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ  
 เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรท้างานได้อย่างมีความสุข 
 7.2.1 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือให้บุคลากรท้างานในองค์กรอย่างมีความสุข 
 7.2.2 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีนโยบายในการเป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ซึ่งได้มีการ
พัฒนาระบบกลไก ในการบริหารงานบุคคล ได้มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรจ้านวน 4 
โครงการ ดังตารางที่ 27   

ตารางที่ 27  แสดงรายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่จัดสรร 
1 การพัฒนาอาจารย์ 

- พัฒนาตามการวางแผน IDP 
- อบรมศาสตร์และศิลป์ 
- การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- การพัฒนาเข้าสู่ต้าแหน่งทางวิชาการ 
- พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียน  

1,074,500 บาท 

2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
- พัฒนาตามการวางแผน IDP 

115,100 บาท 
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ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่จัดสรร 
- การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน 
- ศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ 
- ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  

3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ้าปี 36,000 
4 สัมมนาบุคลากร 251,600 บาท 

 
2. การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีกระบวนการด้าเนินการด้านการประเมินผลปฏิบัติราชการให้มี
ความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักเกณ ฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุ คลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดท้าประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการโดยผ่านมติคณะกรรมการประจ้าคณะ   
 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

3.1 โครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม : สัมมนาบุคลากร ประจ้าปี 
2559  

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรม สัมมนาบุคลากร ณ สตาร์
เวลล์ การ์เดนท์โฮม รีสอร์ท อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อนของแต่ละสายงาน  ก้าหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานที่บูรณาการระหว่าง
สายงานต่าง ให้สามารถสนับสนุนและด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท้างาน รวมทั งรับทราบปัญหา อุปสรรคและ ก้าหนดแนวการแก้ไข   

 

    
ภาพที่ 38   โครงการสัมมนาบุคลากร  ประจ้าปีงบประมาณ 2559 

 
3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ  
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคลากร 

เพ่ือน้ามาจัดท้าแผนพัฒนารายบุคคล : Individual Development Plan  โดยคลอบคลุมทั งด้านวิชาการ 
วิชาชีพ การเรียนการสอน การก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ รวมทั งความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการ 
โดยได้มีการรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณนี  
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บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปีการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุก
คนได้รับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปีการศึกษา  
 
4. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

ปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร แก่
ผู้บริหาร รายละเอียด ดังตารางที่ 28  
ตารางท่ี 28 แสดงกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาผู้บริหาร  
ล้าดับ ชื่อ-สกุล /ต้าแหน่ง การประชุม/อบรม รายละเอียด 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สงวน ธาน ี

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 
2557 

20-22 มิถุนายน 2559 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 

ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั งที ่15 เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภายใต้หัวข้อ "อนาคตการพยาบาล : น้า
การเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคม 
อาเซียน" (Future of Nursing : 
Leading Change ,Advancing Health 
in ASEAN Community) 

9-13 พฤศจิกายน 2558 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 

อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อ 
เนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น
ที ่3   

6 พฤศจิกายน 2558 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 

ศึกดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 
2559 

4-5 มีนาคม 2559 

5 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา  อบรมโครงการภาวะผู้น้าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง  ICN Leadership For 
Chande (LFC) รุ่นที่ 2/2558 
(Workshop 2) 

15-19 กุมภาพันธ์ 2559 

6 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกล
จริยธรรมเพื่อการธ้ารงรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลบทบาทวิชาชีพ 
กรรมการจริยธรรม และผู้บริหารทางการ
พยาบาล กลุ่มท่ี 1 

27-28 เมษายน 2558 

7 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา อบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้น้าและ
นักบริหารการพยาบาลตามหลักสูตร ICN 

12-14 กรกฎาคม 2559         
ณ สภาการพยาบาล  
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ล้าดับ ชื่อ-สกุล /ต้าแหน่ง การประชุม/อบรม รายละเอียด 
Leadership for Change (LFC) 
Training Program (อบรมภาวะผู้น้าเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2/2558) 
Workshop 3 

 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน  

5.1 สายวิชาการ 
คณะได้จัดโครงการในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยแก่อาจารย์ บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมี

สมรรถนะด้านการวิจัย  และพัฒนาผลงานเพ่ือน้าไปสู่การขอต้าแหน่งทางวิชาการ ในกิจกรรม การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” โดยมีวิทยากรคือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์  ดีนาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และประสบการณ์ในการเป็น Peer review ในวารสารทั งในและ
ต่างประเทศ พร้อมทั งมีผลงานการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ ท้าผลงานทางวิชาการ และค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม จากเอกสาร เวปไซด์ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาสู่การปฏิบัติ  

 

ภาพที่ 39    กิจกรรม “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” 

5.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนให้สายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม เพ่ือให้มีความก้าวหน้าทาง

สายงาน  โดยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพ่ือก้าหนดระดับ
ต้าแหน่งที่สูงขึ น ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 
2559 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
6. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท้างานในองค์กรอย่างมีความสุข  

6.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ้าปี 2559  
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความส้าคัญในการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพของบุคลากร โดย จัด

กิจกรรมสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจ้าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ  เสริมสร้างสุขภาพให้กับ
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บุคลากรภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

 
6.2 สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น การเยี่ยมคลอด 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการสนับสนุนสวัสดิการแก่อาจารย์บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

การเยี่ยมเมื่อมีการเจ็บป่วย คลอด และ แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ  

 
ภาพที่  40  แสดงการเยี่ยมคลอดอาจารย์บุคลากร 

 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีการจัดการความรู้

ร่วมกันเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ 
7.1 การจัดการความรู้ (Knowledge management; KM) 
คณะ ฯ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ จึงได้มีการความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดการความรู้ใน 2 เรื่อง คือ  
  1. ด้านการเรียนการสอน  คณะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประเมินสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยได้มีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
วราวุธ สุมาวงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และการประเมินทางคลินิก อาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการประเมิน แบบ OSCEs และ น้ามาสู่แนวปฏิบัติที่ดี  

2. ด้านการวิจัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รศ.ดร.อาภรณ์  ดีนาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการท้าผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ในการเป็น Peer review ในวารสารทั งใน
และต่างประเทศ พร้อมทั งมีผลงานการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ ท้าผลงานทางวิชาการ และค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม จากเอกสาร เวปไซด์ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาสู่การปฏิบัติ น้ามาสู่การจัดท้าแนวปฏิบัติที่ดี  

 
7.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา Mini UKM ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว 
นครพนม       อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์  และการด้าเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อ การจัดการ  ความรู้ “มือใหม่หัดขับ” และ การ
สร้าง Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา  
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ภาพที ่41   กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM 
 
8. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการสนับสนุน ยกย่องอาจารย์ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ขวัญและก้าลังใจในการท้างาน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 นี  นางสุฬดี กิตติวรเวช ได้รับรางวัลอาจารย์
พยาบาลดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจ้าปี 2558 ในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่ง
น้ามาสู่ความภาคภูมิใจในคณะฯ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  

 

        
   

ภาพที่ 42  บุคลากรที่เป็นแบบอย่างท่ีดี “อาจารย์พยาบาลดเีด่น จงัหวัดอุบลราชธานี  
ประจ้าปี 2558” 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

ข้อมูลสารสนเทศ 
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ข้อมูลสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี 2559  
 

ด้านการผลิตบัณฑติ 
1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2558 
 ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ทั้งสิ้น จ านวน 81 คน  
 
ตารางที ่ 29  แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558  ปีการศึกษา 2559  

รวม
ทั้งสิ้น 

การ
เพิ่มข้ึน
/ลดลง 

 ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

89 - - 89 81   81 170 ลดลง 

รวม 89 - - 89 81   81 170  
  

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 
 ในปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ รับมีจ านวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจ านวน 81 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 81 คน รายละเอียดดังตารางที่ 30  
 
ตารางที ่30  แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 

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

ปี 2558 ปี 2559

89

81
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3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 34 คน  
 
ตารางที่ 31  แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
การ

เพิ่มข้ึน
/ลดลง ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

32 - - 32 34 - - 34 เพิ่มข้ึน 

รวม 32 - - 32 34 - - 34  
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ในปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร ์

 

4. ภาวะการมีงานท า  
 ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตจ านวน 34 คน  จากการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 34 คน  โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่า บัณฑิตได้งานท าตรงสาขาจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รายละเอียดแสดงในตารางที่  32 
 
ตารางท่ี 32  แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตร 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษ

า 
(คน) 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตที่ได้งาน
ท า* 

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน
ท า 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

32 32 100 32 100 - - 

รวม 32 32 100 32 100 - - 

31
32
33
34

ปริญญาตรี ปริญญาตรี

ปี 2557 ปี 2558

32

34
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ตารางที ่33 แสดงภาวะการมีงานท า ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตที่ได้งานท า* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

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

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงภาวะการมีงานท า ในปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ด้านงบประมาณ  
 ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 42,145,512.10.-บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 
1,095,900.00.-บาท งบประมาณเงินรายได้จ านวน 18,510,100.00.-บาท  และงบประมาณเงินอุดหนุน
ผลิตพยาบาลเพ่ิมฯได้จ านวน 22,539,512.10.-บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 34  
 
ตารางที่  34  แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ   
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2559 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

งบประมาณแผ่นดิน 1,412,900.00 806,176.10 1,095,900.00 1,095,899.95 -317,000.00 
งบประมาณรายได้  11,852,300.00 7,892,943.36 18,510,100.00 9,687,602.47 +6,657,800.00 
งบประมาณเงิน
อุดหนุนผลิต
พยาบาลเพ่ิมฯ 

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

ร้อยละ ร้อยละ

บัณฑิตท่ีได้งานท า 2557 บัณฑิตท่ีได้งานท า 2558

100 100
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แผนภูมิที่  9  เปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2559 

 

 
แผนภูมิที่  10  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2559 
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ด้านบุคลากร 
1. จ าแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 
 สายวิชาการ 
  ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 25 คน จ าแนกเป็น
ข้าราชการจ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 35  
 

ตารางที ่35 จ านวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนกตามประเภทบุคลากร  
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

จ้า
งเห

มา
 

รว
ม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

รว
ม 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 22 3 5 31 1 23 1 25 ลดลง 
รวม 1 22 3 5 31 1 23 1 25 ลดลง 

ร้อยละ 3 71 10 16 100 4 92 4 100  

 
แผนภูมิที่ 11 แสดงจ านวน บุคลากรสายวิชาการ 

 

 
แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละ บุคลากรสายวิชาการ 

  

ปี 2558 ปี 2559

1 1

22 23

3 1
5

0

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาฯ

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาฯ

3

71

10 16
4

92

4 0

ปี 2558 ปี 2559
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สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 3 คน   พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ จ้างเหมาบริการรายบุคคล 
จ านวน  6 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 36  
 
ตารางที ่36 จ านวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จ าแนกตามประเภทบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

จ้า
งเห

มา
 

รว
ม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

จ้า
งเห

มา
  

รวม 

ส านักงานเลขานกุาร 3 7 0 4 14 3 7 0 6 16 เพ่ิมขึ้น 
รวม 3 7 0 4 14 3 7 0 6 16 เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  21 50 0 29 100 18.
75 

43.75 0 37.
5 

100  

 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงจ านวน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างเหมาฯ

3

7
43

7 6

ปี 2558 ปี 2559

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างเหมาฯ
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2. จ าแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ 
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 25 คน จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 0 คน ปริญญาโท 22 คน และ ปริญญาเอกจ านวน 3 คน 
 
ตารางที่ 37 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
 

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 0 22 3 25 
รวม 0 22 3 25 

ร้อยละ  0 88 12 100 
 

 
แผนภูมิที่ 15 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา สายวิชาการ  

 
 สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 16คน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับ ปวส. จ านวน 1 คน ปริญญาตรีจ านวน  13 คน ปริญญาโท 2 คน  
 
ตารางที่ 38 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
 

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ปวส. 
(คน) 

ปริญญา
ตรี 

(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญา
เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ส านักงานเลขานุการ  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1 13 2 0 16 

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

 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

0
22

30

88

12

จ านวน(คน) ร้อยละ 
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แผนภูมิที่ 16 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา สายสนบัสนุนวิชาการ  

 
3. จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
  ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 25 คน จ าแนกตาม
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 23คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน รายละเอียด ดัง
ตารางที่ 39  
 
ตารางที่ 39 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน 

ปี 2558 ปี 2559 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจาร

ย์ 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

อาจาร
ย์ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

24 2 0 0 26 23 2 0 0 25  

รวม 24 2 0 0 26 23 2 0 0 25 เท่าเดิม 
ร้อยละ  92 8 0 0 100 92 8 0 0 100 เท่าเดิม 

 

 
 

แผนภูมิที่ 17 จ านวน บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   
 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1
13

2 06.25

81.25

12.5
0

จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม

ปี 2558 ปี 2559
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แผนภูมิที่ 18 ร้อยละ บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   

 
 

4. บุคลากรลาศึกษาต่อ 
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 

1 คน จ าแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
สายวิชาการ  

 
ตารางที่ 40  แสดงจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- สกุล ระดับ
ปริญญา 

สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นายสมปอง พะมุลิลา เอก การพยาบาล มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

กองทุนพัฒนา
บุคลากร/ทุน

ส่วนตัว 
 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.

92

8 0 0

92

8 0 0

ปี 2558 ปี 2559
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                               คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ  
๑. ผศ.ดร.สงวน    ธานี   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
๒. นางสาวสุวภัทร    นักรู้ก าพลพัฒน์   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๓. นางสาวเกษร   สายธนู   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๔. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ 
๕. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข ์  รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 
๖. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๗. นางนิชนันท์  สุวรรณกูฎ ที่ปรึกษา 
๘. นางสุฬด ี  กิตติวรเวช ที่ปรึกษา 

 
คณะผู้จัดท ำ  

๑. นางวนิดา   บุญพราหมณ์   นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
๒. นางสาวสิรินุช  หมื่นเจริญ  นักวิชาการศึกษา  
๓. นางสาวจริยา   ส่งศรี    นักวิชาการพัสดุ  
๔. นางสาววิไลลักษณ์  มารุตะพันธ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  จันทวรีย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๖. นายไวพจน์   อุ่นใจ   นักวิชาการศึกษา  
๗. นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  
ผู้รวบรวมข้อมูล  

นางสาวสุวภัทร    นักรู้ก าพลพัฒน์   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
    นางสาวนฤมล   ธรรมาวิรุฬห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    
   แหล่งข้อมูล ส านักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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