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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 9 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2561 จํานวน 92 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 

2559 จํานวน 37 คน มีงานทํารอยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base 

learning, Course ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิด

การเรียนรูจากสถานการณจริง ท้ังในและตางประเทศ และท้ังในและนอกหองเรียน และไดเรียนรูใน

สถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 

ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค  

          ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการและ
วิจัย โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ไดรับ
งบประมาณสนบัสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนท้ังสิ้น 8 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 
2,579,600 บาท แบงเปน งบประมาณรายได 712,600 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
จํานวนงานวิจัย 4 ทุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,867,000 บาท  
 
 

ดานการบริการวิชาการ  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
พัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือสราง
เสริมความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง เพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 
– 2564 และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึงไดจัดใหมีการ
สํารวจความตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก
ชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561 ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน
ครอบคลุม วัยเด็ก วัยผูใหญและโดยเฉพาะการตอบสนองตอสังคมสูงวัยตามนโยบายของชาติ   

ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 8
โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 780,500 บาท  
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับพันธะกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
คณะฯไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2561 ประกอบดวยโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 8 โครงการ งบประมาณจัดสรรเปนเงินท้ังสิ้น 
373,500 บาท ซ่ึงแบงเปน 2 แหลง คือ  

1) โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินมี 4 โครงการ งบประมาณจัดสรร จํานวน 285,000 
บาท) ไดแก  

- โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุ 
-  โครงการประเพณีบุญเดือน 7(ซําฮะ)  ปท่ี 6 
- โครงการทํานุบํารุงและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมการปฏิบัติตอผูสูงวัยของชนบทอุบลราชธานี   
- โครงการเก็บรวบรวมสมุนไพร (ภูมิปญญาทองถ่ิน)  

2) โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะฯ มี 4 โครงการ งบประมาณจัดสรร จํานวน 
88,500 บาท ไดแก  

- โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
- กิจกรรมมอบหมวกพยาบาล  
- กิจกรรมวันพยาบาลสากล(จิตอาสา)  
- กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ    

 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาและอาจารยใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศน “ คณะ
พยาบาลศาสตรท่ีเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน” ดังนั้นจึงไดจัดโครงการวิเทศสัมพันธตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
2561 ดังนี้ 
 1. โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
 2. โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
 3. โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ 
 5. โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายตางประเทศ 
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คํานํา 

 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามปงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ) 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนท่ัวไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให
เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานภายใต
พันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน 
การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การใหบริการวิชาการโดยใหบริการ
สงเสริมสุขภาพแกคนในชุมชนทุกชวงวัยภายใตโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน หรือ โครงการลูกฮักลูกแพงซ่ึงเปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอน
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีกิจกรรมใน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริญรุดหนา ขอบคุณ
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนเอ้ืออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนินงาน และ
ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกทานท่ีคอยติดตาม กํากับ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2561 ฉบับนี ้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 
คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

  หนา 
บทสรุปผูบริหาร ก 
คํานํา ค 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญรูปภาพ ซ 
สวนท่ี 1 ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 
 โครงรางองคกร (OP) 

1. ลักษณะองคกร (Organizational Description) 
2 
 

 - ผลิตภัณฑ (Product Offerings) 2 
 - พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม (MISSION, VISION and VALUES) และ                     

สมรรถนะหลักขององคกร (CORE COMPETENCIES)  
5 

     - ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 6 
     - สินทรัพย (Assets) 6 
     - โครงสรางการแบงสวนงานของคณะฯ (Organizational Structure) 7 
     - คณะกรรมการประจาํ คณะพยาบาลศาสตร 8 
 2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation) 9 
สวนท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2561 13 
 กิจกรรมสําคัญ ประจําป 2561 คณะพยาบาลศาสตร 14 
 สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2561 (4 พันธกิจ) 22 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

ปงบประมาณ 2561 
28 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 28 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 58 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  67 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  75 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  81 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  89 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 95 
          ดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ และการเตรียมความพรอมการ   
          เขาสูประชาคมอาเซียน 

97 

สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2561 105 
 ดานการผลิตบัณฑิต  106 
 ดานงบประมาณ  108 
 ดานบุคลากร  110 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 

2561 
22 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนนักศึกษารวมท้ังหมด ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ ป
การศึกษา 2561 

22 

ตารางท่ี 3 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2558 เทียบกับ 2559 22 
ตารางท่ี 4 แสดงงบประมาณดําเนินงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค แยกแหลงเงิน 

ประจาํปงบ 2561 
24 

ตารางท่ี 5 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ ปงบ 2561 25 
ตารางท่ี 6 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 26 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2561   29 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 30 
ตารางท่ี 10 แสดงรายละเอียดหลักสูตรท่ีเปดสอน 31 
ตารางท่ี 11 แสดงโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรู 31 
ตารางท่ี 12 รายละเอียดดานอาคาร สถานท่ี ท่ีใชในการเรียนการสอน 32 
ตารางท่ี 13 รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 33 
ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการตกออกของนักศึกษา 34 
ตารางท่ี 15 รายละเอียดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
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โครงรางองคกร (OP) 
 

1. ลักษณะองคกร (Organizational Description) 
       คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา

มหาวิทยาลยั อุบลราชธานี เรื่องการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธพ.ศ. 
2553 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอหลักสูตร  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)  ผานพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 กําหนดปรัชญา
วา “คณะพยาบาลศาสตรเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง”   

      คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาล  เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินในเขต
อีสานใต จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ เนนใหนักศึกษา เปนผูใฝรู แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกตอสวนรวม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

 
ก. สภาพแวดลอมขององคกร (Organizational Environment) 

 

(1) หลักสูตรและบริการ 
 

ประเด็น 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
 หลักสูตร/ 
บริการ 

ระดับหลักสูตร  
1. ระดับปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
ภาคทฤษฎี : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวด
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
ภาคฝกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ
จริงกับแหลงฝกภายนอกกับโรงพยาบาลผู
รวมสอน 
2. ระดับประกาศนียบัตร :  
    ผูชวยพยาบาลหลักสูตร 1 ป 
จัดการเรียนการสอน 
ภาคทฤษฎี : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 ภาคปฏิบัติ: ฝกปฏิบัติภาคสนามในสถาน
การจริงกับแหลงฝกภายนอกกับ
โรงพยาบาลผูรวมสอน 

ประเภทงานวิจัย 
1. งานวิจัยประยุกต

ดานสุขภาพ  

ลักษณะการใหบริการ
วิชาการ 
1. ใหความรู โดยบูรณาการ
กับรายวิชา จํานวน 7 
รายวิชา 
 2. ถายทอดองคความรู ให
คําปรึกษา และแนะนําเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ 
3. สรางรายได : หลักสูตร
เฉพาะทาง การพยาบาล คือ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ พยาบาลผูปวย
ผาตัด  

รูปแบบของ
หลักสูตรหรือ
บริการหลัก 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   ชั้นปท่ี 1  เรียนหมวดการศึกษาท่ัวไป 
                และพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   ชั้นปท่ี 2 เรียนหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1. วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ทางดาน
การดูแลสุขภาพ 
2. วิจัยดานการ

1. วิชาท่ีบูรณาการการจัด
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ ไดแก  
1) วิชาการสรางเสริมสุขภาพ   
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ประเด็น 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
               และวิชาชีพ  
    ชั้นปท่ี 3-4 เรียนหมวดวิชาชีพเฉพาะ
รวมกับฝกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ
จริงกับแหลงฝกภายนอกกับโรงพยาบาลผู
รวมสอน   
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
บรรยายแบบมีสวนรวม ฝกปฏิบัติใหการ
พยาบาลกับหุนจําลองในหองปฏิบัติการ 
อภิปรายรายกรณี (case study) จัดเวที
สัมมนา PBL, Google classroom, My 
Course Ville  บูรณาวิชากับงานบริการ
วิชาการ และ ฝกปฏิบัติภาคสนามใน
สถานการณจริงกับแหลงฝกภายนอกกับ
โรงพยาบาลผูรวมสอน  
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล : รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนคือ  บรรยายแบบมีสวนรวม  ฝก
ปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และฝกปฏิบัติ
ภาคสนามในสถานการณจริงกับแหลงฝก
ภายนอกกับโรงพยาบาลผูรวมสอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการในการ
ดูแลสุขภาพ  
3. วิจัยตามความตอง 
การของแหลงทุน
และศักยภาพของ
อาจารย  

2) ฝกปฏิบัติการครอบครัว
และชุมชน 2  
3) การประเมินภาวะสุขภาพ  
4) การพยาบาลผูใหญ1   
5) การพยาบาลเด็กและวัยรุน 
1 
6) ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช 
7) การพยาบาลผูสูงอายุ 
2 . อบรม สัมมนา : 
 - โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ 
โดยคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได
มีการสรางเครือขายการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ การบูรณาการ
งานดานผูสูงอายุ ระหวาง 
คณะ สถาบันการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรท่ี
เก่ียวของ ภาคสวนอ่ืนใน
ทองถ่ิน และสวนกลาง 
ตลอดจนภาคีเครือขายและ
ทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ในการรวมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ระบบ
การดูแลผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง
และยั่งยืนเปนรปูธรรม
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เสริมสรางสังคมให
เขมแข็งดานผูสูงอายุ พัฒนา
ชุมชนใหมีศักยภาพและ
เตรียมความพรอมใหเปน
ตนแบบของการดูแลผูสูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน



 

4 

 

ประเด็น 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
อยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม 
 - โครงการอบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ 420 ชั่วโมง (หลัก 
สูตรกรมอนามัย) 
รูปแบบการอบรม 
ภาคทฤษฎี 136 ชั่วโมง และ
ฝกปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุใน
หองปฏิบัติการ จํานวน  98 
ชั่วโมง  
ภาคปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริง จํานวน 180 
ชั่วโมง 
3. หลักสูตรระยะส้ัน 
การพยาบาลเฉพาะทาง 
- หลักสูตรอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางหองผาตัด (4 
เดือน ) 
รูปแบบการอบรม  
 ภาคทฤษฏี :  วิชาแกน  วิชา
บังคับ  วิชาความรูความ
ชํานาญเฉพาะสาขา 
ภาคปฏิบัติ :  ฝกปฏิบัติท่ี
โรงพยาบาลในสถานการจรงิ 

สภาวะตลาด การรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
 ปการศึกษา 2559  
         ผูสมัครจํานวน 1,160 คน (1:15) 
ปการศึกษา 2560  
          ผูสมัคร จํานวน 3,679 คน (1: 
46)  
    ท้ังนี้ อัตราการไดงานทําสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา รอยละ 100   

 จากการสํารวจความตองการ 
ในการใหบริการใน
สาธารณสุขเขต 10 
- โครงการอบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ 420 ชั่วโมง 
เนื่องจากประเทศไทยอยูใน
ภาวะสังคมสูงวัยและมี 
สัดสวนของผูดูแลตอผูสูงอายุ 
เฉลี่ย 1: 8-10 คน 
อีกท้ังผูดูแลยังมีความรูและ
ทักษะปฏิบัติในการชวยเหลือ
ผูสูงอายุไมเพียงพอ      
-หลักสูตรการอบรมเฉพาะ
ทางการพยาบาลผูปวยหอง
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ประเด็น 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
ผาตัด เนื่องจากโรงพยาบาล 
ในเครือขายสุขภาพเขต 10 
รองขอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
พยาบาลหองผาตดั  

 
 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม (MISSION, VISION and VALUES) และสมรรถนะหลักขององคกร 
(CORE COMPETENCIES)  
 

วัฒนธรรมองคกร  “ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล” 
ปรัชญา ความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคมบน

พื้นฐานความพอเพียง 

ปณิธาน ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปนเลิศทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคม 

วิสัยทัศน 
(  VISION  ) 

“คณะพยาบาลศาสตรที่เปนเลศิทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน” 

พันธกิจ 
(MISSION, ) 

1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. สรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลที่นําไปประยุกตใชประโยชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

3.  บ ริการวิช าการอย า งมีส วนร วม เพื่ อพัฒนา คุณภาพชี วิ ตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดาน

การดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

5. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
คานิยม 

( VALUES) 
N = Nurturing : ใสใจดูแล 
U = Understanding  เขาใจ 
R = Responsibility  รับผิดชอบ 
S = Smart Society: สรางสังคมอุดมปญญา 
E  = Encouragement: สรางการริเร่ิม เสริมพลังผลักดัน 
U = Unity : สามัคคี 
B  = Building Learning Organization : สรางสรรคองคกรการเรียนรู 
U = Universal : สูสากล 

สมรรถนะหลกัของ
องคกร (CORE 

COMPETENCIES) 

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ “เกง ดี มีจิตสาธารณะ”   
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 
  

จํานวน 
(คน) 

เพศ 
(คน) 

ภูมิลําเนา 
(คน) 

อายุ (คน) ระดับการศึกษา(คน) ประเภทการจาง(คน) ตําแหนง(คน) 

สายวิชาการ 
    30 ชาย   1  

หญิง 29 
ภาคอีสาน 30 
 
อ่ืนๆ         - 

ต่ํากวา 30 ป     0 
อายุ 30-40 ป  14  
อายุ 41-50 ป    9 
อายุ 51-55 ป    3 
อายุ 56-60 ป    3 
อายุ 61-65 ป    0 
อายุมากกวา 
65 ป               1  

ต่ํากวาปริญญาตรี  - 
ปริญญาตรี          - 
ปริญญาโท         24 
ปริญญาเอก        6 

ขาราชการ            3 
พนง. มหาลัยฯ 
- เงินงบประมาณ    6 
- เงินรายได          20 
ลูกจางประจํา         - 
ลูกจางชัว่คราว       1 
จางเหมาบริการ      - 
 

อาจารย   26 
ผศ.          4 
รศ.           - 
ศ.            -               

สายสนับสนุน 
18 ชาย   3 

หญิง 15 
ภาคอีสาน 15 
 
อ่ืนๆ         - 

ต่ํากวา 30 ป     9 
อายุ 30-40 ป    8 
อายุ 41-50 ป    - 
อายุ 51-55 ป    - 
อายุ 56-60 ป    1 
อายุ 61-65 ป    0             
 

ต่ํากวา 
ปริญญาตรี         1 
 
ปริญญาตรี        17             
ปริญญาโท          -         
ปริญญาเอก        -             

ขาราชการ             1              
พน.ง มหาฯ 
-เงินงบประมาณ      -              
- เงินรายได            7                  
-ลูกจางประจํา        -                 
- ลูกจางชัว่คราว      -               
- จางเหมาบริการ    10              

-ทั่วไป       10                 
-เชี่ยวชาญ    0            
-เชี่ยวชาญ    
พิเศษ          0 
-ชํานาญการ  1          
-ชํานาญการ 
พิเศษ          - 

- ปฏิบัติการ    7 
 
 

(4) ทรัพยสิน (Assets)  
 

ทรัพยสิน รายละเอียด 
อาคารสถานท่ี  อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มีพ้ืนท่ีใชสอยท้ังหมด 5,518 ตร.ม. 

ดังนี ้
   ช้ันท่ี 1  ประกอบดวยหองบริการศึกษา หองพัฒนานักศึกษา หองวิจัยและ
นวัตกรรม  หองปฏิบัติการทางการพยาบาล (4 หอง)  มีพ้ืนท่ีใชสอยท้ังหมด
2,028 ตร.ม. 
   ช้ันท่ี 2  ประกอบดวย หองสมุด หองเรียน 4 หอง หองประชุม มีพ้ืนท่ีใชสอย
ท้ังหมด 1,745 ตร.ม. 
    ช้ันท่ี 3  ประกอบดวยหองสํานักงานเลขานุการ หองพักอาจารย และหอง
ประชุม มีพ้ืนท่ีใชสอยท้ังหมด 1,745 ตร.ม. 

เทคโนโลยี, 
Know how, 
Hardware, Software, 
Methodology ท่ี
สําคัญ 

- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง ระบบเครือขาย Internet  
- ฐานขอมูลกลาง ท่ีใชพรอมมหาวิทยาลัย ดังนี้   
     1.  ฐานขอมูลดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุฯ   
     2.  ฐานขอมูลดานบุคลากร (DMS) 
     3.  ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (UBU QA ONLINE) ฯลฯ 

เครื่องมือ อุปกรณ  วัสดุ-ครุภัณฑทางการแพทย ท่ีใชในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล เชน 
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ทรัพยสิน รายละเอียด 
ท่ีสําคัญ  หุนจําลอง:  

หุนคลอดทารกแรกเกิด, หุนเย็บแผล,หุนการพยาบาลพ้ืนฐานผูใหญ-เด็ก,  
หุนฟงเสียงปอดและการเตนของหัวใจ, หุนสวนปสสาวะ, หุนใหน้ําเกลือและใส
สายปอนอาหาร, ตรวจเตานม เปนตน 

สิง่สนับสนุนการเรียนรู - ตําราทางการพยาบาลท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศทุกสาขา 
- วิทยานิพนธทางการพยาบาล 
- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางการพยาบาล 
- วารสารทางการพยาบาลท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

 

ข. ความสัมพันธขององคกร (Organizational Relationship) 
 

(1) โครงสรางการแบงสวนงานของคณะฯ (Organizational Structure) 
 
 

 
  

 

 

(2) โครงสรางการบริหารงานของคณะฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                - งานบริหารความเส่ียง   -  งานสารสนเทศ 

                       - งานคลัง และพัสดุ 

                       - งานบริหารงานบุคคล   - งานริหารทั่วไป 

 
 

                     - งานวิจัย  บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                     - งานวิเทศสัมพันธ 

 
 

                   - งานบริการการศึกษา 

 
 

                   - งานนโยบายและแผน 

                   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

                   - งานพัฒนานักศึกษา 

                   - งานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักศึกษา 

 

สํานักงานเลขานการ 

อธิการบดี 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

คณะกรรมการกลุมงานอบรมและบริการ 
ทางการพยาบาล 

กลุมงานอบรมและบรกิารทางการพยาบาล 

รองคณบดฝีายบรหิาร 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และทํานฯ 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ
 

ผชวยคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา 

สภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานเลขานกุาร 

คณะพยาบาลศาสตร 

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบรกิาร
ทางการพยาบาล 
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(3) คณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร 
 

 1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝายวิจัย  บริการวิชาการ ทํานุฯ กรรมการ 
 5. หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร   กรรมการ 
 6. ผศ.อมรรัตน นธะสนธิ์   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 
 7. นายสมปอง พะมุลิลา   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 
 8. นางยมนา ชนะนิล    กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 

  

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
นางสาวเกษร  สายธนู 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารย ดร. นงนิตย   ธีระวัฒนสุข 

รองคณบดีฝายบริหาร 
นางสาวสุวภัทร  นักรูกําพลพัฒน 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ 

นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
นางสาวสุดารักษ  ประสาร 

รักษาราชการในตําแหนงหัวหนากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร 

นางสาวไพลิน  พิณทอง  

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกัน-
คุณภาพการศึกษา  

นางสาวณิชา  วองไว 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน  ธานี 
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โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งและนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
3. พิจารณารางระเบียบ กฎและขอบังคับภายในคณะแลวนําเสนอตอมหาวิทยาลัยหรือสภา 

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
4. พิจารณานําเสนอเก่ียวกับการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือ 

การประเมินเขาสูตําแหนงบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนบัสนุน 
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6. พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
7. แตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 
8. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 
 

2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation) 
 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment) 
 

ลําดับในการแขงขัน (Competitive Position) -  การจัดลําดับสถาบัน 
(1) การจัดลําดับสถาบัน 
       - สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีนักศึกษาเลือก โดยการสอบ 
admission    
       - ผลการเรียนรูของนักศึกษา คือ รอยละบัณฑิตท่ีสอบผานไดรับใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก 

- มหาวิทยาลัยนครพนม   
                     - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes)  
การเปล่ียนแปลง 

ท่ีมีผลกระทบตอสถานการณการแขงขัน 
การจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

1. มีคูแขงมากข้ึน ไดแก  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี   
คณะพยาบาลศาสตร ม.ราชธานี  
คณะพยาบาลศาสตร  ม.เฉลิมกาญจนา  
จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัย
เขตอํานาจเจริญ   

ใหการประชาสัมพันธเชิงรุก ไดแก  
- ปรับแผนการรับเขาใหมีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
-  ประชาสัมพันธหลักสูตร ผานเวบไซดคณะและ
มหาวิทยาลัย  
-  จัดสงเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงเรียน  โรงพยาบาล 
สสจ.  กศน.  
- จัดบูธและ/หรือสงเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร
รวมกับงานรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัย    
- จัดประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานีและใกลเคียงเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับ
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การเปล่ียนแปลง 
ท่ีมีผลกระทบตอสถานการณการแขงขัน 

การจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

หลักสูตร 
-  จัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรับเขาศึกษาใน
คณะพยาบาลศาสตร   ท้ังหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

2. ปจจุบันสังคมไทยเปนสังคมสูงวัย  และ
นโยบายสาธารณสุขระดับประเทศ เนน การ
ดูแลในระดับปฐมภูมิ   

กระบวนการผลิตบัณฑิต ปรับ การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองการดูแลผูสูงอายุ และการดูแลระดับปฐม
ภูมิ 

3. จํานวนประชากรวัยเรียนนอย จัดโครงการบริการวิชาหารายได ไดแก  
   -  การอบรมระยะสั้นเฉพาะสาขา เชน การพยาบาล
เฉพาะทางผูปวยหองผาตัด  การพยาบาลเฉพาะทางสูติ
ศาสตร การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน อบรม
ฟนฟู เวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน อบรมเชิงปฏิบัติ 
การการใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก  DSPM  
อบรมการดูแลผูสูงอายุ  อบรมการพัฒนาคุณภาพกาดู
ผูปวยเรื้อรัง  เปนตน 

4. วิชาชีพสุขภาพ เนน  การจัดการเรียนการ
สอนรวมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ    
Interprofessional Education 

จัดทําหลักสูตรและบริหารรายวิชารวมกับวิชาชีพ
สุขภาพอ่ืนๆ  

5. มหาวิทยาลัยกําลังจะเปลี่ยนสถานะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

เตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง  

6. นโยบายระดับประเทศ เปนประเทศท่ีเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

-  พัฒนาบุคลากรดานการสื่อสารภาษาอาเซียน / เริ่ม 
ภาษาสากลคือภาษาอังกฤษ เปนอันดับแรก 
-  สรางเครือขายหรือความรวมมือกับประเทศอาเซียน 

 
(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
 

แหลงขอ 
มูลท่ีเปรียบเทียบ 

ขอมูลท่ีใชในการเทียบเคียง 

 - สภาการพยาบาล 
   

-  จํานวนปท่ีไดรับการรับรองสถาบัน 
-  รอยละการสอบผานใบประกอบ วิชาชีพของบัณฑิตใน 1 ป 

- สํานักงาน 
การอุดมศึกษา 

-  การจัดลําดับสถาบัน 
-  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ 
-  ผลงานนวัตกรรม /การนําไปใชประโยชน 

- ภายในสถาบัน  -  รอยละของการไดงานทํา ภายใน1ป   
-  รอยละการทํางานตรงสาขา 
-  นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ 
-  คะแนนความพึงพอใจของนายจาง 
- ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 
ความทาทายเชิงกลยุทธ 
ดานหลักสูตรและบริการ :  

1. ไดรับความรวมมือจากเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  โดยการประสานความรวมมือ

กับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยในการจัดดานการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม  เชน  

                        คณะวิศวกรรมศาสตร : การใชเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  ( Google classroom, My 

Course Ville  )  สรางหุนจํารองบริหารอุงเชิงกรานในผูสูงอายุ   

                        คณะเภสัชศาสตรและวิทยาลัยแพทยศาสตร  จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ   

                                                                          (Interprofessional Education-IPE) 

              สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  

                                                     : สนับสนุนแหลงฝกปฏิบัติงานและบุคลากร 

              ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี: สนับสนุบหลักสูตรอบรมผูดูแลผูสูงอายุ วิทยากร และสถิติขอมูล 

  2. กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  บรรยายแบบมีสวนรวม ฝกปฏิบัติใหการพยาบาลกับ
หุนจําลองในหองปฏิบัติการ อภิปรายรายกรณี (case study) จัดเวทีสัมมนา PBL, Google classroom, My 
Course Ville บูรณาวิชากับงานบริการวิชาการ และ ฝกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณจริงกับแหลงฝกภายนอก
กับโรงพยาบาลผูรวมสอน  
            3 . คุณภาพบัณฑิตอยูในระดับดี รอยละ 100 ของผูท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ ในปแรก (พ.ศ.  
2558, 2559,  2560) 
            4.  สาขาพยาบาล เปนสาขาท่ีสามารถกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาไดทุกคน 

            5.  มีแหลงฝกครบทุกระดับบริการสุขภาพ ไดแก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  โรงพยาบาลวารินชํา

ราบ  โรงพยาบาลสมเด็จพยุพหราชเดชอุดม โรงพยาบาลศรีสะเกษ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัด

อุบลราธานี เชน ตําบลบัววัด  กอ  เพียเภา เปนตน 

ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
1. มีโครงการท่ีนําศาสตรเฉพาะทางวิชาชีพมาใหบริการวิชาการแกสังคม ไดแก โครงการศึกษาสุข

ภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูกฮักลูกแพง) โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ และ
โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

 
ดานปฏิบัติการ 

                 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ ไดแก  การเสนอกิจกรรมโครงการคณะ
พยาบาลศาสตร การจองยานพาหนะ  E-meeting คณะพยาบาลศาสตร  สารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร ภาระ
งานสอนอาจารย ประเมินการสอนอาจารยโดยอาจารย ฐานขอมูลผลการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ   
เปนตน   

ดานบุคลากร  
       1. บุคลากรพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความผูกพันตอองคกร ( รอยละ Happy no  meter = 
83 )  

                 2. อาจารยตอนักศึกษาตามเกณฑสภาวิชาชีพ 1: 6 
       3. อาจารยมีความแตกตางกันท้ังคุณวุฒิ และวัยวุฒิ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 

คณะพยาบาลศาสตร ใชกระบวนการ PDCA  ในการทบทวนและปรับปรงุและพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
โดยไดนําขอเสนอแนะจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะ มาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยใชเครื่องมือ PDCA ในการนําทาง และมีการรายงานผล
การดําเนินการปรับปรุงทุกๆ 6 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

    สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร 

             ประจาํปงบประมาณ 2561 
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กิจกรรมสําคัญ ประจําป 2561 คณะพยาบาลศาสตร 
 

 ในป พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนา 

การปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหม ภายใตโครงการพัฒนานักศึกษา ในวันอังคาร ท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หองเรียน 201 

อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร  เพ่ือเปนการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ หลักสูตรการศึกษา กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ดานสวัสดิภาพและสวัสดิการสําหรับนักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ระบบการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและสโมสรนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนและใชชีวิตขณะศึกษาอยูท่ี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดอยางมีความสุข  

ท้ังนี้ มีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 95 คน ผูปกครองนักศึกษา นักศึกษาสโมสรนักศึกษา อาจารย และบุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร เขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยกําหนดจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ผูปกครองนักศึกษา 

นักศึกษาสโมสรนักศึกษา อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร เขารวมกิจกรรมประมาณ 250 คน  

กีฬา health science 
คณะพยาบาลศาสตรไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม Health Science Games ครั้งท่ี 12  

ภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีไดมีการทําขอตกลงความรวมมือกับคณะท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน ๔ คณะ ประกอบดวย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะ
เภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และ คณะวิทยาศาสตร สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ในระหวางวันศุกร ท่ี 23 - 
วันอาทิตย ท่ี 25 มีนาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร ศูนยกีฬาอเนกประสงค โรงพลศึกษาเอนกประสงค สนาม
กีฬาฟุตซอล ลานสันทนาการ 70 ไร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสริมสรางสุขภาพของนักศึกษาดานการกีฬา มีน้ําใจนักกีฬา รูแพรู
ชนะ รูอภัย เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรมและความคิดสรางสรรคในการออกแบบการแสดง
สันทนาการและการประกวดวงดนตรีลูกทุง นอกจากนี้ ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รวมท้ังสงเสริมการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกดวย  
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                                                        รูปภาพกิจกรรม 1 กีฬา health science 

 

คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 4 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมคายพยาบาลอาสารวม
ใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 28 - 29 เมษายน 2561 ณ บานทุงบุญ ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม 
จังหวัดอุบลราชธานี ท้ังนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปน
ประธานในพิธีเปดงาน และไดรับเกียรติจากผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาคํา ผูใหญบานทุงบุญ ผูแทน
จากโรงพยาบาลศรีเมืองใหม และอาจารยคณะพยาบาลศาสตรเขารวมในพิธี โดยมีนางสาวธิติมา แกว
พรม ผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมกลาวรายงาน โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากนักศึกษา
คณะตางๆในมหาวิทยาลัย ไดแก นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะรัฐศาสตร และวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เขารวมโครงการ จํานวน 130 คน โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ใหความรูผาน
กิจกรรมนันทนาการ และรองหมอลําเรื่องการปองกันการเกิดโรค รวมท้ัง ใหความรูดานการออกกําลังกายดวย
นวัตกรรมของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังไดรวมกันทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน โดยไดรวมกันทําความ
สะอาดบริเวณศูนยการเรียนรูซากดึกดําบรรพ วัดปาทุงบุญ ศูนยเด็ก อบต.นาคํา และบริเวณบริเวณรอบๆ อบต. 
นอกจากนี้ ยังไดทํากิจกรรมสานสัมพันธระหวางชาวคาย และสืบสานประเพณี โดยการจัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญ
กอนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไดรับความรวมมือจากชาวบานทุงบุญ และองคการบริหารสวน
ตําบลนาคํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี เปนอยางดี เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลพัฒนาความรู และ
ประสบการณดานวิชาชีพในการใหบริการดานสุขภาพแกชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
จิตอาสาและสํานึกรักทองถ่ิน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและมีความสามัคคีในหมูคณะ พัฒนากระบวน
ทํางานเปนทีมและมีทักษะการเปนผูนํา มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมท้ังสามารถนําความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายระหวางคณะ 
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจในการสรางเสริมและดูแลสุขภาพตนเอง 
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รูปภาพกิจกรรม 2 คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 4 
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โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)  
ปท่ี 6    

กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน) ดําเนินงานวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่บานศรีไคออก มี
ผลการดําเนินงานดังนี้ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 195 คน คิดเปนรอยละ 78 ของกลุมเปาหมาย 250คน 2) ความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 85  (คะแนนเฉลี่ย 4.25 ) 3) ผูรวมโครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ  
82.2 (คะแนนเฉลี่ย 4.11) 4) ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 ระดับ คะแนนเฉลี่ย 
4.18  
          กิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมสงเสริม ปองกัน ฟนฟูสุขภาพพอฮักแมฮัก) ดําเนินงานวันที่ 5 พฤษภาคม. 2561  ณ บาน
หนองโก ต.บัววัด มีผลการดําเนินงานดังนี้ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 86.76 ของกลุมเปาหมาย 2) ความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 92.6  (คะแนนเฉลี่ย 4.63 )  3) ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.36   

 

                          
        

                       
 

รูปภาพกิจกรรม 3  โครงการลูกฮกัลูกแพง ปท่ี 6    

 

โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ  
 โดยไดจัดกิจกรรม ในวันท่ี 16 กันยายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ. สาวิตรี สิงหาด ผลการดําเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและ
ประสบความสําเร็จทุกประการ โดยมีผูสูงอายุท่ีสําเร็จการอบรมและเขารับเกียรติบัตรรุนท่ี 4  จํานวน 60 คน   
ผลการประเมินโครงการ พบวา ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ ดานการไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการ 
พบวา เนื้อหากิจกรรมสงเสริมสุขภาพตรงกับความตองการความสนใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.64  
ไดรับความรูจากการเขารวมโครงการครั้งนี้อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54   ความรูและประสบการณ
จากการเขารวมโครงการ สามารถนําไปใชประโยชนได  อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52  ความรูและ
ประสบการณจากการเขารวมโครงสามารถนํากลับไปขยายผลสูชุมชนอ่ืนได  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.46 และการรับรูถึงคุณคาและมีความภาคภูมิใจในตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 สําหรับ
การไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการครั้งนี้ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 
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 ผลการประเมินโครงการการบูรณาการกับการเรียนการสอนพบวานักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความ
คิดเห็นวา ดานความรูและประสบการณท่ีไดรับกิจกรรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีเรียนอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 การรวมกิจกรรมทําใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนมากข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 สามารถนําความรูและประสบการณจากการรวมกิจกรรมไปฝกปฏิบัติจริง อยูในระดับมาก
ท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และไดรับทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 
 

           
 
 

            
 

รูปภาพกิจกรรม 4 โครงการโรงเรยีนสรางสุขผูสูงอาย ุ

 
โ ค ร งก า ร พัฒนาศั ก ยภ าพ ผู ดู แ ล ผู สู ง อ า ยุ ใ น เ ขต อํ า เ ภอวา ริ น ชํ า ร าบ  จั ง ห วั ด อุบลร าชธ า นี  
           โดยไดจัดโครงการในวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร 
ผูรับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวณิชา วองไว  

ผลการดําเนินงาน มีผูดูแลผูสูงอายุสําเร็จการอบรมท้ังหมด 32 คน พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.35  เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยในดานอาจารยผูสอน/
วิทยากรและดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.36 

ในดานอาจารยผูสอน/วิทยากร เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรมมี
คาเฉลี่ยสูงสุด 4.52  รองลงมาคือ การตอบขอซักถามในการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.45 และการถายทอด
ความรูของวิทยากรมีความชัดเจนมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 และความสามารถในการอธิบายเนื้อหาคะแนนเฉลี่ย 4.35,  

ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกเม่ือพิจารณารายขอพบวาสถานท่ีในการฝกอบรมมีความเหมาะสม โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด 4.52 รองลงมาแหลงฝกประสบการณมีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย4.45 และ จํานวนอุปกรณ
เครื่องมือเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย 4.42 ตามลําดับ 
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ในดานคุณภาพการนําความรูไปใชประโยชน เม่ือพิจารณารายขอพบวาผูเขาอบรมมีความม่ันใจและ
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชมีคาเฉลี่ยสูงสุด  4.45 รองลงมาคือ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 4.39  และมีความม่ันใจในการการนําความรูไปเผยแพรหรือถายทอดคะแนนเฉลี่ย 4.16 
 

                   
 

 

 
 

 

รูปภาพกิจกรรม 5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในเขตอําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึง
ตรงกับวันท่ี 10 กุมภาพันธ ของทุกป และปนี้เปนปท่ีครบรอบ 8 ป ในวันศุกรท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงภายในงาน
ไดมีการจัดกิจกรรมสักการะพระพรหม ทําบุญ ถวายภัตตาหารเพล แดพระสงฆจํานวน 9 รูป 
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รูปภาพกิจกรรม 6 กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
 

โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด บุญซําฮะ ปท่ี 6 ซ่ึงจัด
ข้ึนในวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความ
เขาใจในประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ) เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญและสืบทอดประเพณี เกิดความ
ภาคภูมิใจในการไดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน รวมท้ังสามารถเผยแพรกิจกรรม
ประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ) สูบุคคลอ่ืน โดยไดจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และ
ศาลตายาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทําบุญถวายภัตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ และฟงธรรมเทศนา ภายในอาคาร
ปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงภายในงานมีผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และแขกผูมีเกียรติ เขารวม
ทําบุญในครั้งนี้เปนจํานวนมาก 
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รูปภาพกิจกรรม 7 โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ 
 

พิธีมอบหมวกพยาบาล   
 โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบลศาสตร  มหาวิทยาลัย -อุบลราชธานี โดย 
นางสุพัตรา  เกียติเจริญศิริ  
 ผลการดําเนินงานมีดังนี้ 1) ผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 85.33 ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับ 
ดานการอนุรักสืบสานวัฒนธรรมดีงามของวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 อยูในระดับมากท่ีสุด หลังเขารวมกิจกรรม
มีความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.46 

 

                 

                    

รูปภาพกิจกรรม 8 พิธีมอบหมวกพยาบาล   
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สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2561 
 
ในป พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม

ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมท้ังการใหความรวมมือระหวางประเทศ การบริหารงานองคกร ซ่ึงคณะไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีมาจากเงิน
อุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ และเงินรายไดคณะ โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมสรุปได ดังนี้  
 

ดานการผลิตบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 9 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2561 จํานวน 92 คน ปจจุบันมีนักศึกษาคงอยูรวมท้ังสิ้น 
324 คน  

 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561 
 

ระดับการศึกษา ป 2560 ป 2561 เพ่ิม-ลดลง รอยละ 
ปริญญาตรี 75 92 เพ่ิมข้ึน 18.5 

รวม 75 92 เพ่ิมข้ึน 18.5 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนนักศึกษารวมท้ังหมด ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561 
 

ระดับการศึกษา ป 2560 ป 2561 เพ่ิม-ลดลง รอยละ 
ปริญญาตรี 296 324 เพ่ิมข้ึน 8.6 

รวม 296 324 เพ่ิมข้ึน 8.6 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2558 นําเสนอผลการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผูใชบัณฑิตใน
ภาพรวมและรายดาน เชน 
 

  ตารางท่ี 3  แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2558 เทียบกับ 2559 
 

ระดับ
การศึกษา 

2558 2559 เพ่ิม -
ลดลง 

รอยละ 
ไดงานทํา ยังไมไดงานทํา/ 

ไมศึกษาตอ 
กําลัง 

ศึกษาตอ 
ไดงานทํา ยังไมไดงานทํา/ 

ไมศึกษาตอ 
กําลัง 

ศึกษาตอ 
ปริญญาตร ี 34 - - 37 - - เพ่ิม 8 

รวม 34 - - 37 - - เพ่ิม 8 

 
โดยในปการศึกษา 2559 คณะฯมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 37 คน ไดงานทําคิดเปนรอยละ 100

จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน ตอบกลับ
แบบสอบถาม จํานวน 21 ชุด (คิดเปนรอยละ 56.8) โดยมีความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณลักษณะและสร
รถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน 6 ดาน และ 7 ดาน เฉลี่ย 
3.81 , 3.79 และ 3.82 ตามลําดับ รายละเอียด ดังนี้ 
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ย 4.17 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด 
คือ มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน กตัญู และสุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน (เฉลี่ย 4.33) รองลงมาคือ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ (เฉลี่ย 4.19)  

2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.69 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนน
สูงสุด ดานการมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถศึกษาตอยอดได เฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ รูกฎระเบียบ 
ขอกําหนดทางเทคนิค/วิชาชีพ/ในการทํางาน เฉลี่ย 3.86  

3. ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 3.64 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด 
คือ ดานเปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (เฉลี่ย 4.05) รองลงมาคือ นําความรูมาประยุกต 
ในชีวิตประจําวัน แกไขปญหาและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และ มีทักษะการปฏิบัติงาน/การใชเครื่องมือ/อุปกรณ
ตางๆ ไดคลองแคลว (เฉลี่ย 3.62)  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.86 เม่ือจําแนกราย
ดาน พบวาประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกรได (เฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือ ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง 
หลากหลายของมนุษย (เฉลี่ย 4.05) 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.68 เม่ือ
จําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ดานการใชภาษาในการติดตอ สื่อความหมายไดดี ท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน (เฉลี่ย 3.86) รองลงมา คือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร ศึกษา คนควา วิเคราะห
และคัดเลือก ขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม(เฉลี่ย 3.67) 

6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.67 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา มีทักษะการปฏิบัติงาน/
การใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆอยางคลองแคลว เฉลี่ย 3.81 และ มีทักษะทางกายภายภาพข้ันสูง เชนการเตนรํา 
ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม พลศึกษา การแพทย พยาบาล สัตวบาลสามารถใชเครื่องมือ / อุปกรณ / 
นวัตกรรม ทางการพยาบาล เฉลี่ย 3.52 

7. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม" มีคาเฉลี่ย 4.06 เม่ือจําแนกรายดาน มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยทําหนาท่ีของตนอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และอดทน เฉลี่ย 4.29 รองลงมาคือ มีความสํานึกท่ีดีตอสังคม เชน มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมกับชุมชน 
กระตือรือรนในการทํางาน เฉลี่ย 4.24  
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ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญกับการ

ดําเนินงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือสรางสรางองคความรู และนวัตกรรม/งานสรางสรรคใหมโดยได 
โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ภายใตแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 ซ่ึง
ประกอบดวย 4 กิจกรรม โดยใชเงินรายไดคณะฯ ไดแก กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร  จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม  พัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย 
ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานการวิจัย รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น 712,600 บาท นอกจากนี้
คณะฯยังสนับสนุนใหอาจารยทุนวิจัยจากภายนอกหนวยงาน  

ผลการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยมีอาจารยเขารวมโครงการ 29 คน คิดเปนรอย
ละ 100  กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร  มีผลงานวิจัย/วิชาการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ (ACI) จํานวน 3 เรื่อง โดยมีผลงานท่ีตีพิมพในวารสารระดับชาติ 5 เรื่อง  มีผลงานวิจัยท่ี
ไดนําเสนอในงานประชุมระดับชาติมอบ.วิจัยครั้งท่ี 12 จํานวน 3 เรื่อง ในเวทีนานาชาติ BCNSP National and 
International Conference 2018 จํานวน 1 เรื่อง และผลงานจดลิขสิทธิ์ จํานวน 1 ชิ้นงาน สวนการจัดสรรทุน
วิจัยและนวัตกรรมภายในคณะอยูระหวางรอประกาศการใชเงินรายไดเพ่ือสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหบุคลากรภายในคณะฯ มีการขอทุนวิจัยนอกสถาบัน และไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก
ภายนอกสถาบัน ในป พ.ศ. 2561 จํานวนงานวิจัย 4 ทุน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,867,000 บาท  

 

ตารางท่ี 4  แสดงงบประมาณดําเนินงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค แยกแหลงเงิน ประจําปงบ 2561 

 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผนดนิ 2 465,000 บาท 
2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย/เงินรายไดจากคณะ 4 712,600 บาท 
3 เงินงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 2 1,402,000 บาท 
 รวมท้ังส้ิน 8 2,579,600 บาท 
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ดานการบริการวิชาการ 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ

พัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือสราง
เสริมความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง เพ่ือใหเกิดความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึงไดจัดใหมีการสํารวจความ
ตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป
งบประมาณ 2561 ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนครอบคลุม วัยเด็ก วัยผูใหญและ
โดยเฉพาะการตอบสนองตอสังคมสูงวัยตามนโยบายของชาติ   

ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 8
โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 780,500 บาท  

 

ตารางท่ี 5  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ ปงบ 2561 
 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขาอบรม งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผนดนิ 8 2,185 คน   780,500 บาท 
2 เงินรายไดและแหลงทุน

ภายนอก 
- - - 

 รวมท้ังส้ิน 8  780,500 บาท 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับพันธะกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะฯ

ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
ประกอบดวยโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 8 โครงการ งบประมาณจัดสรรเปนเงินท้ังสิ้น 373,500 
บาท ซ่ึงแบงเปน 2 แหลง คือ  

1) โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินมี 4 โครงการ งบประมาณจัดสรร จํานวน 285,000 
บาท) ไดแก  

- โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุ 
-  โครงการประเพณีบุญเดือน 7(ซําฮะ)  ปท่ี 6 
- โครงการทํานุบํารุงและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมการปฏิบัติตอผูสูงวัยของชนบทอุบลราชธานี   
- โครงการเก็บรวบรวมสมุนไพร (ภูมิปญญาทองถ่ิน)  

2) โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะฯ มี 4 โครงการ งบประมาณจัดสรร จํานวน 
88,500 บาท ไดแก  

- โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร 
- กิจกรรมมอบหมวกพยาบาล  
- กิจกรรมวันพยาบาลสากล(จิตอาสา)  
- กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ   

  ผลการดําเนิน มีการดําเนินโครงการแลวเสร็จ 6 โครงการ จาก 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 75 ไดมีการบูร
ณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.5 นักศึกษา
ท่ีเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 78.45 มีกิจกรรมโครงการบูรณาการกับการเรียน
การสอนกับวิชาชีพพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 รายวิชาคือ วิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 
ซ่ึงไดองคความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง วัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  
 

ตารางท่ี 6  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ลําดับ ลักษณะโครงการ/กิจกรรม จํานวน
โครงการ 

จํานวนผูเขา
อบรม (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบคุลากรใหตระหนักถึง
คุณคา ความงามของศิลปะ 

5 545 
ยกเลิก1
กิจกรรม 

88,500 

2 การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
การอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของอีสานและของชาต ิ

- - - 

3 มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปะ วฒันธรรมใน
ระดับ และรูปแบบตางๆ 

2 400 200,000 

4 มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพนัธุกรรมพืชทองถ่ินใน
จังหวัดอุบลราชธานี/โดยดาํเนนิการตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 

1 ยกเลิกกิจกรรม 30,000 

5 การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือ
กับจังหวัด 

1 220 55,000 

 รวมทั้งสิ้น 373,500   
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ดานความรวมมือกับตางประเทศ 
 คณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาและอาจารยใหมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศน “ คณะ
พยาบาลศาสตรท่ีเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและอาเซียน” ดังนั้นจึงไดจัดโครงการวิเทศสัมพันธตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 1. โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
 2. โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
 3. โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ 
 5. โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายตางประเทศ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  ประจําป 2561 
  
 ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตยุทธศาสตรท้ัง 7 ยุทธศาสตร โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนท่ี
ยอมรับในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 

เปาประสงค : บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสรางนวัตกรรมทางการ
พยาบาล ทันตอเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ   
 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการรับ
นักศึกษาเปนปท่ี 9 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2561 จํานวน 92 คน ปจจุบันมีนักศึกษาคงอยูรวมท้ังสิ้น 
324 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 2559 จํานวน 37 คน มีงานทํารอยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอน
ไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning 
contract, Community base learning, Course ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ 
และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง ท้ังในและตางประเทศ และท้ังในและนอกหองเรียน 
และไดเรียนรูในสถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/กิจกรรม 
   
 

1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  คณะพยาบาลศาสตร มีวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรงเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน 20 จังหวัดและ
นอกเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรกําหนดจํานวนการรับนักศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาล ซ่ึง
กําหนดอัตราสวนจํานวนอาจารยพยาบาลตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 8) 

2. คณะพยาบาลศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการรับเขา โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเขาศึกษาตอ 

3. อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหาร ประชุมรวมกับงานรับเขาของมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนด
แนวทางและวางแผนการรับนักศึกษา ประกอบดวย คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการใหคะแนน จํานวนรับ
นักศึกษา เกณฑการสัมภาษณ เกณฑการคัดเลือก เปนตน 

4. ดําเนินการตามแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
5. การสอบสัมภาษณ คณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําคณะโดยกําหนดแบบฟอรมในการสัมภาษณ แนวคําถาม 
การสังเกตบุคลิกภาพ เพ่ือใชในการสัมภาษณ 

6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณรวบรวมผลการสอบสัมภาษณและเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการและอาจารยประจําหลักสูตร จากนั้นเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาตัดสินและคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร 
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 ในปการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีการรับนักศึกษาไดกําหนดวิธีในการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรง (โควตา) โดยแบงออกเปนประเภทการรับ ดังนี้ 
 
     ตารางท่ี 7  รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2561   

วิธีรับเขาศึกษา แผนรับ จํานวนรับ ลงทะเบียนจริง 
รอยละของ 

แผนรับ : ลงทะเบียนจริง 
1. โควตานักเรยีนเรยีนด ี 5 3 3 3.26 
2. โควตารับตรงพ้ืนท่ีอีสาน 80 44 44 47.83 
3. โควตารับตรงพ้ืนทีภาคอ่ืน 10 8 8 8.70 
4. โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 40 37 37 40.22 

รวม 135 92 92 100 

  

 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามประเภทการรับนักศึกษา 

 
 

 สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  มีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ดังนี้ 
 1. หลักสูตรกําหนดใหมีกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจาํปของคณะพยาบาลศาสตรประจําปงบประมาณ 2561 ภายใตโครงการพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมปฐมนิเทศ
และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม) 
 2. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมโดยนําผลจากการสัมภาษณ คะแนนสอบ และแบบประเมินตนเองของนักศึกษา การประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตตอคุณภาพหลักสูตร มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดกิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมตามแผนท่ีกําหนดไวโดยสอดคลองกับหวงเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม   
 5. นําผลการประเมินกิจกรรมมาวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมในรอบปถัดไป 
 

3.26 

47.83 

8.70 

40.22 

วิธีรับเขาศึกษา 

1. โควตานักเรียนเรยีนด ี 2. โควตารับตรงพ้ืนที่อสีาน 

3. โควตารับตรงพ้ืนทีภาคอืน่ 4. โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
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 1.2 จํานวนนักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2561  คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จํานวนท้ังสิ้น 92 คน จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 324 คน 
 

ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

หลักสูตร 

ป 2560  ป 2561  การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ปริญญาตรี ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญาตรี ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 296 - - 296 324 - - 324 เพ่ิมขึ้น 
รวม 296 - - 296 324 - - 324 เพ่ิมขึ้น 

 

 
 

แผนภูมท่ีิ 2 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 และ 2561 

 
 1.3 ผูสําเร็จการศึกษา 
  - มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559  จํานวนท้ังสิ้น 37 คน เปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 37 คน  
  - ผลการติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 100 
  - สรุปผลคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในคุณลักษณะดานตางๆ ในภาพรวม ของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับปริญญาตรี) พบวาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.81 
 

2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2560  คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ จํานวน
ท้ังสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF.  จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

   ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอน 1 - - 1 
จํานวนหลักสตูรท่ีปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF. 1 - - 1 
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดใหม - - - - 
จํานวนหลักสตูรท่ีปดหลักสูตร - - - - 

0
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300

400

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ป 2560 ป 2561 

296 

0 0 

324 

0 0 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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 สามารถจําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ไดดังนี้ 
 

    ตารางท่ี 10  แสดงรายละเอียดหลักสูตรท่ีเปดสอน 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 1 - - 1 

รวม 1 - - 1 

 

3. การพัฒนานักศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา  
  

 คณะพยาบาลศาสตร สนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีเสริมสรางประสบการณดานคุณธรรม จริยธรรม มีความรู 
ใหแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร เพ่ือใหนักศึกษามีความสมบูรณท้ังดานวิชาชีพและวิชาการ โดยประกอบดวย
กิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาตางๆ มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพ่ือสมทบเปนคาใชจายในการเรียนใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเงินเพ่ือใหสามารถเรียนตาม
หลักสูตรท่ีกําหนดได มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา อาทิ หองสมุด สโมสรนักศึกษา มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเปนประจําทุกป 
 

   ตารางท่ี 11  แสดงโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรู 
 

ลําดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน) 
วัน/เดือน/ป

สถานท่ี 
งบประมาณ จํานวนผูเขารวม 

1 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ตลอดปการศึกษา 727,000 324 คน 

2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตลอดปการศึกษา 3,820,000 324 คน 

3 กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติทางการ
พยาบาลรายช้ันป (OSCE) 

เมษายน 2561 50,400 85 คน 

4 การพัฒนางานหองสมุด เมษายน 2561 758,800 324 คน 

5 การพัฒนาความรูสูการสอบใบประกอบวิชาชีพ มีนาคม 2561 110,000 85 คน 

 
 
4. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม ประสบการณจากการ

ทําจรงิหรือสหกิจศึกษา * 
  ในปการศึกษา 2560  คณะพยาบาลศาสตร จัดกิจรรมท่ีไดพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติการ

พยาบาลในสถานการณจริง ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝก
ปฏิบัติ จํานวนท้ังสิ้น 13 รายวิชา  ดังนี้    

1.  1802215-58 ฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  
2.  1801438-53 ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  
3.  1801432-53 ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 2  
4.  1801436-53 ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  
5.  1801440-53 ฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน   
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6.  1801327-53 ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
7.  1801434 53 ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 3  
8.  1801442-53 ฝกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 
9.  1802428-58 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 1  
10. 1802321-58 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1  
11. 1802322-58 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2  
12. 1802324-58 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน  
13. 1802323-58 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 
5. การจัดบริการดานอาคารสถานท่ี ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
 คณะพยาบาลศาสตร จัดบริการ/ปรับปรุง/ดานอาคารสถานท่ี ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน ในป 
2561 เชน สภาพอาคารเรียน จํานวนหองเรียน หองสมุด หองโสตฯ  หองปฏิบัติการตางๆ  ดังนี้ 
 

   ตารางท่ี 12  รายละเอียดดานอาคาร สถานท่ี ท่ีใชในการเรียนการสอน 
 

ช่ือหอง ประเภท 
ความจุ เริ่มใชเม่ือ 

พ.ศ 
หองเรียน 201 (NU 201) หองเรียน/หองบรรยาย 120 ท่ีนั่ง 2561 
หองเรียน 202 (NU 202) หองเรียน/หองบรรยาย 80 ท่ีนั่ง 2561 
หองเรียน 203 (NU 203) หองเรียน/หองบรรยาย 80 ท่ีนั่ง 2561 
หองเรียน 204 (NU 204) หองเรียน/หองบรรยาย 80 ท่ีนั่ง 2561 
หองปฏิบัติการทางการพยาบาล 101 (NU 101) หองปฏิบัติการ - 2561 
หองปฏิบัติการทางการพยาบาล 102 (NU 102) หองปฏิบัติการ - 2561 
หองสมุด - - 2561 
หองประชุมดอกมันปลา หองประชุม/หองบรรยาย 80 ท่ีนั่ง 2561 
หองประชุมชอพะยอม หองประชุม/หองบรรยาย 20 ท่ีนั่ง 2561 
หองประชุมบัวอุบล หองประชุม/หองบรรยาย 10 ท่ีนั่ง 2561 
หองวิจัยและนวัตกรรม หองประชุม/หองบรรยาย 30 ท่ีนั่ง 2561 

 
 
6. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 
  - การจัดบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและการสืบคนขอมูลในคณะพยาบาล

ศาสตร มีจํานวน 1 เครื่อง หองปฏิบัติการตางๆ จํานวน 1 เครื่อง การจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครือขาย
ไรสายภายในคณะฯ มีจํานวน 20 จุดสัญญาณ ภายในคณะฯ 

  - สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ วารสารในและตางประเทศ วารสารตางๆ ดังตาราง 
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       ตารางท่ี 13  รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 
 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ป 2560 รวม ป 2561 รวม เพ่ิมขึ้น/
ลดลง จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสือ ตํารา 2,028 เลม 2,028 2,409 เลม 2,409 เพ่ิมข้ึน 
2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ  เลม 0 0 เลม 0  
3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ  เลม 0 1 เลม 1 เพ่ิมข้ึน 
4. หนังสืออ่ืนๆ   เลม 0 150 เลม 150 เพ่ิมข้ึน 
5. วารสาร  เลม 150 72 เลม 222 เพ่ิมข้ึน 
 1) วารสารวิชาการ 82 เลม  64 เลม   
 2) วารสารบันเทิง 68 เลม  8 เลม   
6. นิตยสารบันเทิง 48 เลม 48 16 เลม 64 เพ่ิมข้ึน 
7. สื่อโสตทัศน 0 รายการ 0 50 รายการ 50 เพ่ิมข้ึน 
8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  15 รายช่ือ 15 13 รายช่ือ 13 ลดลง 

 

  

 
 

แผนภูมท่ีิ 3 เปรียบเทียบประเภทหนังสือ ตํารา 
 

 

 
 

**หมายเหตุ  ชุดขอมูลท่ี 1 = ป 2560  ,  ชุดขอมูลท่ี  = ป 2561  
 

แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ป 2560 ป 2561 

หนังสือ ตํารา 2,028 2,409

2,028 

2,409 

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

ตารางเปรียบเทียบประเภทหนังสือ ตํารา 

วิทยานิพนธ 
ภาษาตางประเทศ 

วิทยานิพนธ 
ภายในประเทศ 

หนังสืออ่ืนๆ  วารสาร นิตยสารบันเทิง สื่อโสตทัศน 
ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  

ชุดขอมูล1 0 0 0 150 48 0 15

ชุดขอมูล2 0 1 150 222 64 50 13

0 0 0 

150 

48 

0 
15 

0 1 

150 

222 

64 
50 

13 

0

50

100

150

200

250

ตารางเปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชุดขอมูล1 ชุดขอมูล2 
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7. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา 
               คณะฯ มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา โดยกําหนดให
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาท่ีในการวางแผน กํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร โดยครอบคลุม
กระบวนการรับเขานักศึกษา การบริหารหลักสูตร คุณภาพอาจารย  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีรวมดําเนินงานในการพัฒนานักศึกษาโดยมีระบบการดูแลใหคําปรึกษาทางดาน
วิชาการและดานทักษะชีวิต การปรับตัวในมหาวิทยาลัย  กิจกรรมท่ีคณะดําเนินงาน อาจสรุปไดดังนี้ 

1. วางแผนการรับเขานักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย  
2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขารวมกับงานพัฒนานักศึกษา   
3. ประชุมวางแผนจัดแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมนผลการเรยีนรู  
4. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาชั้นปสุดทายและบัณฑิตจบใหม แลว

วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน  
5. วางแผนการปรับปรุงการจัดการของหลักสูตรตามผลการประเมินและขอเสนอแนะของอาจารย

ประจําหลักสูตร 
6. การใหคําแนะนําปรึกษานักศึกษา 
7. จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีผูกพัน บูรณาการ และ เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน/ปรับรูปแบบ

กิจกรรมแตละชวงเวลาใหเหมาะสม/อาจเปลี่ยนเปนฐานการเรยีนรู 
8. จัดกิจกรรมเสริมความรู ทําใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม มีผลการเรียนดีข้ึน  

 
 ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา  82 คน ลาออก 7 คน คงเหลือ 75 คน อัตราการตก
ออกลดลงเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2559 ดังตาราง 
 

           ตารางท่ี 14   แสดงการเปรียบเทียบอัตราการตกออกของนักศึกษา 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษา 

จํานวน
นักศึกษาคงอยู 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีตกออก 

อัตราการตก
ออก(รอยละ) 

2556 43 34 2 8  
2557 63 - 63 -  
2558 85 - 85 -  
2559 82 - 75 7 8.54 
2560 75 - 72 3 4 

        (ขอมูลจากงานทะเบียน ณ วันท่ี 16 มกราคม 2561 ) 
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8. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดาน ดังนี้  

 

    ตารางท่ี 15   รายละเอียดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรู           
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปสถานท่ี งบประมาณ จํานวน
ผูเขารวม 

1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
 1.1 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรัก

ดอกพะยอม 
17 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ 
คายสรรพสิทธิประสงค กรม
ทหารราบท่ี ๖ ตําบลแสนสุข 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  

108,820 บาท 122 คน 

 1.2 ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

14 - 15 กรกฎาคม 2561 
ณ อุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

75,220 บาท 54 คน 

 1.3 กิจกรรมพ่ีรักนอง 3–5 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร
ปฏิบัติการรวม    คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิททยาลัย
อุบลราชธานี 

22,700 บาท 331 คน 

 1.4 การปฐมนิเทศและการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาใหม 

31 กรกฎาคม  พ.ศ.2561   
ณ หองเรียน 201 อาคาร
ปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

29,400 บาท 250 คน 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 2.1 กีฬา freshy วันท่ี 5 – 25 พศจิกายน 2560 ณ 

คณะพยาบาลศาสตร โรงพละ 
สนามกีฬา และศูนยกีฬา
อเนกประสงค มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

67,100 บาท 297 คน 

 2.2 กีฬา health science 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ คณะ
พยาบาลศาสตร ศูนยกีฬา
อเนกประสงค โรงพลศึกษา
เอนกประสงค  สนาม ๗o ไร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

48,000 บาท 297 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปสถานท่ี งบประมาณ จํานวน
ผูเขารวม 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 3.1 พะยอมชอใหมรวมใจสืบสาน

ประเพณี สักการะหลวงปูชา ณ วัด
หนองปาพง 

14 มกราคม 2561  
วัดหนองปาพง  อําเภอวารินชํา
ราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

17,500 บาท 200 คน 

 3.2 ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตร
อีสานใต 

9 – 14 กุมภาพันธ 2561 
ณ บริเวณลานอเนกประสงคคณะ
เกษตรศาสตร 

10,330 บาท 137 คน 

 3.3 คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริม
สุขภาพชุมชน 

วันท่ี 28 - 29 เมษายน 2561  
ณ บานทุงบุญ ตําบลนาคํา 
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี 

44,360 บาท ๑๓๐ คน 

 3.4 ติวเพ่ือนอง 31 มกราคม – 3 พฤษภาคม 
2561  
ณ หองเรียน 204 อาคาร
ปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

5,500 บาท 94 คน 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
 4.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา 
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 
09.00 - 16.30 น.  
ณ ลานอเนกประสงค ชั้น 1 และ 
อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร 

24,100 บาท 241 คน 

 4.2 ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนจบและวันสําเร็จ
การศึกษา 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ณ 
อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร 

97,525 บาท 419 คน 

 4.3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

9 - 10 มิถุนายน 2561 
ณ วัดปาสวางวีรวงศ อ.สวางวีร
วงศ จ.อุบลราชธานี 

49,500 บาท 100 คน 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต วันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2560 ณ 

อาคารปฏิบัติการรวมคณะ
พยาบาลศาสตร 

18,800 บาท    450 คน 

 5.2 แสดงความยินดีวันมอบหมวก
พยาบาล 

12 พฤษภาคม 2561  
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะ
พยาบาลศาสตร 

10,500 บาท 297 คน  

 5.3 อําลาพ่ีป 4 จบการศึกษา วันเสาร ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ณ 32,400 บาท    300 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปสถานท่ี งบประมาณ จํานวน
ผูเขารวม 

อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร 

 5.4 ไหวคร ู 23 สิงหาคม 2561  ณ ลาน
กิจกรรมอเนกประสงค อาคาร
ปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิททยาลัย
อุบลราชธานี 

13,400 บาท 355 คน 

 5.5 กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร 

9 กุมภาพันธ 2561  
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิททยาลัย
อุบลราชธานี 

25,000 บาท 177 คน 

 5.6 โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : 
บุญซําฮะ  

11 มิถุนายน 2561  

ณ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ 
และศาลตายาย 
อาคารปฏิบัติการรวมคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

55,000 บาท 
 
 
 

 

221 คน 

 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 1.1 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมคายรวมจิตผูกใจสายใยรักดอกพะยอม มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สรางเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีจิตอาสา สามารถทํางานเปนทีม และพัฒนาทักษะการ
สื่อสารในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา ในระหวางวันท่ี 17 – 
18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คายสรรพสิทธิประสงค กรมทหารราบท่ี 6 ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ในครั้งนี้ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 102 คน อาจารยและบุคลากร จํานวน 20 คน 
นักศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน รองคณบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธีกลาวเปด
งาน โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรฝกอบรมจาก กองรอยอาวุธเบาท่ี 2 กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบ
ท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหนักศึกษาไดเกิดทักษะภาวะ
ผูนํา มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี และเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีรุนนอง 
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รูปภาพกิจกรรม 9 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม 
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           1.2 ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมสานสัมพันธสูงานสรางสรรคสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
ภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา ในระหวางวันท่ี 14 – 15 กรกฎาคม 2561  ณ อุทยานแหงชาติภูจองนายอย อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี  เพ่ือใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมสโมสรนักศึกษา รวมกันจัดทําและปรับปรุงแผนงานสโมสรนักศึกษา ทราบ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ตระหนักถึงการมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความความสามัคคี มีทักษะการทํางานเปนทีม และมี
ความเปนผูนํา โดยมีนักศึกษา อาจารยและบุคลากร เขารวมกิจกรรม จํานวน 54 คน 
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รูปภาพกิจกรรม 10  ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคณุภาพการศึกษา 

 
           1.3 กิจกรรมพ่ีรักนอง 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมพ่ีรักนอง ภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา โดย
กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันศุกร ท่ี 3 – วันอาทิตย ท่ี 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวม คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิททยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหนักศึกษาใหมสามารถปรับตัวในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได
อยางมีความสุข นักศึกษารุนพ่ีรุนนองไดรูจักกันมากข้ึน เกิดความผูกพัน มีน้ําใจชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันแล
กัน รวมท้ังเกิดความความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและระหวางนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพ่ีรุนนอง โดยมี
กิจกรรมสอนนองรองเพลง นักศึกษาทุกชั้นปเขารวมกิจกรรม จํานวน  331 คน  

 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
           2.1 กีฬา freshy 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมกีฬา Freshy ปการศึกษา 2560 ข้ึน ในระหวาง
วันท่ี 5 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร โรงพละ สนามกีฬา และศูนยกีฬาอเนกประสงค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย สงเสริม
การมีระเบียบวินัยในดานการแตงกาย ตรงตอเวลา และมีจิตอาสา รวมท้ังสรางความสัมพันธและความสามัคคี
ระหวางนักศึกษาในคณะและตางคณะ และสงเสริมสุขภาพนักศึกษาดวยการเลนกีฬาอีกดวย โดยมีนักศึกษาทุกชั้น
ปเขารวมกิจกรรม ไดแก การแขงขันกีฬา (วันท่ี 5 – 25 พฤศจิกายน 2560) การประกวด Freshy (วันเสาร ท่ี 11 
พฤศจกิายน 2560) การประกวดผูนําเชียร และการประกวดแสตนเชียร (วันเสาร ท่ี 18 พฤศจิกายน 2560) ซ่ึงใน
การประกวดครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดรับรางวัลการประกวดแสตนเชียรชนะเลิศ อันดับ 1 
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รูปภาพกิจกรรม 11  กีฬา freshy 

 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
     3.1 พะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง 
 กิจกรรมพะยอมชอใหม รวมใจ สืบสานประเพณีสักการะหลวงปูชา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นําโดยผูบริหาร อาจารยและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 1 และ 2 รวมจัดตั้งโรงทานจิต
อาสา เนื่องในงานอาจริยบูชารําลึก และ 100 ป ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัทโท)ในวันอาทิตยท่ี 
14 มกราคม 2561 ณ วัดหนองปาพง ซ่ึงในกิจกรรมครั้งนี้ มีผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาเขารวมท้ังสิ้น 140 
คน 
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รูปภาพกิจกรรม 12  พะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง 
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 3.2 ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต 
สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดกิจกรรมตนกลานักกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต เพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในนักศึกษาพยาบาลเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปท่ีเขารวมไดรับความรูในการดูแล
สุขภาพ เพ่ือเสริมสรางทักษะทางสังคมและมีจิตสาธารณะเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร โดย

กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันท่ี 9 – 14 กุมภาพันธ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงคคณะเกษตรศาสตร โดย
มีการจัดแสดงนิทรรศการดานสุขภาพ ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องตน ไดแก การตรวจวัดความดันโลหิต 
ประเมินสุขภาพจิต รวมกับใหความรู คําแนะนํา ขอมูลดานสุขภาพ นอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธคณะ
พยาบาลศาสตร รวมท้ังไดจําหนายน้ําสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ อีกดวย 
 

         
 

         
 

รูปภาพกิจกรรม 13  ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต 

 
 3.4 ติวเพ่ือนอง 
 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดจัดกิจกรรมติวเพ่ือนอง เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ไดเสริม
ความรูใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คาดหวังใหท่ีเขารวมการติวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนอยกวาเกรด F ในรายวิชา
กายวิภาคศาสตร  วิชาสรีรวิทยาวิชา  ชีวเคมีสําหรับพยาบาล และวิชาภาษาอังกฤษ รวมท้ังกลุมเปาหมายได
ตระหนักถึงการมีจิตอาสา เอ้ือเฟอ และเสียสละเพ่ือสวนรวม นอกจากนี้ยังทําใหมีสัมพันธภาพและมีความสามัคคี
ในหมูคณะ โดยกําหนดจัดกิจกรรมเปน 2 ระยะ ระยะแรก ในระหวางวันท่ี 31 มกราคม – 1 มีนาคม 2561 และ
ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2561  ณ หองเรียน 204 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร  
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รูปภาพกิจกรรม 14  ติวเพ่ือนอง 

 
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
    4.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาตร ป
การศึกษา 2561 โดยมีการแถลงนโยบาย วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. และทําการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค ชั้น 1 และ อาคารปฏิบัติการคณะ
พยาบาลศาสตร มีนักศึกษามาใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา จํานวน 241 คน จากนักศึกษาผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งหมด 294 คน คิดเปน 81.97% การเลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริตโปรงใส  ผูไดรับเลือกคะแนนสูงสุด เพ่ือ
ดํารงตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร คือ นางสาวนันทิชา หัวดอน จากนั้น นายกสโมสรนักศึกษา 
จะไดจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา และตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร เพื่อรับมอบและ
ศึกษางานจากสโมสรนักศึกษาชุดเดิม และบริหารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ในปการศึกษา 2561 
เพื่อพัฒนาและบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
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รูปภาพกิจกรรม 15  กิจกรรมเลอืกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

 

     4.2 ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษากอนจบและวันสําเร็จการศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดพิธีปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตรรุนท่ี 5 เม่ือ

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร ท่ีผานมา โดยไดรับเกียรติจากผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน มอบเข็มสถาบัน และ

ใหโอวาทแกนักศึกษา จากกนั้น นักศึกษานําเข็มสถาบันมอบใหผูปกครองติดเข็มใหเปนบรรยากาศท่ีปลาบปลื้ม

ประทับใจยิ่งนัก นอกจากนี้ยังไดจัดพิธีมุทิตาจิตเพ่ือรําลึกถึงคุณครูอาจารยท่ีไดสั่งสอนมาจนจบการศึกษา รวมท้ัง 

ยังไดจัดพิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีชาวอีสานของเรา หลังจากนั้น นักศึกษารุนนองไดรองเพลงปริญญาของแม 

และบูมแสดงความยินดีกับรุนพ่ีท่ีสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2560 นี้ มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
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จํานวน 60 คน โดยมีคณาจารย บุคลากร รุนพ่ีรุนนองนักศึกษา ผูปกครอง และญาติมิตรเขารวมแสดงความยินดี

เปนจํานวนมากบรรยากาศเปนไปดวยความประทับใจ 

    
     

 

     
 

     
รูปภาพกิจกรรม 16  ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษากอนจบและวันสาํเร็จการศึกษา 

 

 4.3 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใตโครงการพัฒนานักศึกษา เพ่ือ

สรางจิตสํานึกในการใชชีวิตดวยความมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมท้ังนําหลักธรรมคําสอนของหลักศาสนามาใชใน

ชีวิตประจําวัน พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนใหทราบแนวทางปฏิบัติตนตามหลักธรรมกับ

การเรียนพยาบาล ไดแก หลักธรรมพรมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 สงผลใหเกิดความสงบสุขในจิตใจ ทํา

ใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีตอกัน โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ 

วัดปาสวางวีรวงศ อ.สวางวีรวงศ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษา เขารวมกิจกรรม จํานวน 63 คน อาจารยและบุคลากร 

เขารวมกิจกรรม จํานวน 14 คน 
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รูปภาพกิจกรรม 17  กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

 
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 แสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต 

 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต ประจําปการศึกษา 

2560  ในระหวาง  วันท่ี 9 – 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร  เพ่ือเปดโอกาสให

อาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูปกครองไดแสดงความยินดีกับพ่ีบัณฑิตเนื่องในโอกาสท่ีบัณฑิตไดเขาพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2559 ท้ังนี้ ไดจัดกิจกรรมเริ่มจากนักศึกษารุนนองไดรองเพลงตอนรับแสดง

ความยินดีพ่ีบัณฑิต จากนั้นไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลาวเปดงาน แสดงความยินดีและมอบของท่ีระลึกแกบัณฑิต นอกจากนั้นยังเปน
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โอกาสดีท่ีอาจารยและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรแตละชั้นปรวมถายภาพกับพ่ีบัณฑิต ปดทายกิจกรรมดวย

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรทุกชั้นปรวมรองเพลงปริญญาของแม และนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ บูมแสดงความยินดีกับ

พ่ีบัณฑิต ท้ังนี้มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 450 คน 
 

     

     

      

รูปภาพกิจกรรม 18  แสดงความยินดีพ่ีบัณฑติ 
 
 5.2 แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดพิธีมอบหมวกพยาบาล ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ
วิชาชีพพยาบาล ปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา ดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และความ
สามัคคีระหวางรุนพ่ีรุนนอง นอกจากนี้ยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล  โดย
ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน 
มอบหมวก และใหโอวาทแกนักศึกษา นอกจากนี้ กิจกรรมในพิธีมอบหมวกยังมีการกลาวกลาวคําปฏิญาณตนกอน
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เขารับการฝกทักษะปฏิบัติและพิธีมอบดวงประทีป เพ่ือใหนักศึกษาไดสดุดี มิสฟลอเรนซ ไนติงเกล บูรพาจารยแหง
การพยาบาล และรําลึกถึงพระคุณของทานรวมท้ัง ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและจิตสํานึกท่ีดีในการฝกปฏิบัติ
ตอเพ่ือนมนุษยดวยปญญาและความเอ้ืออารีย ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2560 นี้ มีนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมวก จํานวน 
72 คน โดยมีคณาจารย บุคลากร รุนพ่ีรุนนองนักศึกษา ผูปกครอง และญาติมิตรเขารวมแสดงความยินดีเปน
จํานวนมาก 
 

  

   
 

รูปภาพกิจกรรม 19  แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล 
 
 

 5.3 อําลาพ่ีป 4 จบการศึกษา 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมแสดงกิจกรรมอําลาพ่ีป 4 จบการศึกษา เพ่ือสราง
สํานึกเชิงสัมพันธและความรักในสถาบันของนักศึกษา เพ่ือใหไดศิษยเกาท่ีดีในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกนักศึกษาท่ีจบใหมท่ีกําลังจะกาวไปสูวิชาชีพพยาบาล และสรางความสามัคคี เรียนรูการทํางานเปนหมู
คณะ โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติจากจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร เปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน ท้ังนี้ มีการแสดงจากนักศึกษาแตละชั้นปมอบใหรุนพ่ี โดยกําหนดรูปแบบ
การแตงกายในชุดไทยโบราณสวยงาม เพ่ือสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยดวย 
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        รูปภาพกิจกรรม 20  อําลาพ่ีป 4 จบการศึกษา 
 

 

 5.4 ไหวครู 
 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ไดกิจกรรมไหวครู  ภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา  เพ่ือให
อาจารย นักศึกษา และศิษยเกาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย ไดระลึกถึงพระคุณของบูรพ
คณาจารยไดประสิทธิ์ประสาทวิชา เกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางคณาจารยและลูกศิษย รวมท้ังไดเรียนรูการทํางาน
เปนหมูคณะและเกิดความสามัคคี และไดปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานความเปนผูมีกตัญูกตเวทิตาใหกับ
นักศึกษา โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ท่ี 23 สิงหาคม 2561  ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค อาคาร
ปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิททยาลัยอุบลราชธานี โดยมีอาจารยนักศึกษาทุกชั้นปเขารวมกิจกรรม 
ท้ังนี้ มีการจัดกิจกรรมไหวครู ประกวดพานไหวครู และประกวดกลอนไหวครู  ท้ังนี้มีนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร เขารวม จํานวน 355 คน 
 

     
 



 
 

50 

 

   
 

รูปภาพกิจกรรม 21  ไหวคร ู
 
 5.5 ลอยกระทง 
 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมลอยกระทง เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
การทํางานเปนทีม ทําใหไดเรียนรูการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง และปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม 
นอกจากนี้ยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง โดยกําหนดจัดรวมกับมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสันทนาการ 70 ไร และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังนี้ ไดจัด
กิจกรรมการทํากระทงจําหนายรวมกันระหวางนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และนักศึกษาชั้นปท่ี 2 เกิดความรักความสามัคคี 
และความสัมพันธท่ีดีระหวางรุนพ่ีรุนนอง  
 

    

    

รูปภาพกิจกรรม 22  ลอยกระทง 
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9. การสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีทั้งประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพันและทุนใหเปลา ทั้งนี้ในปการศึกษา 
2560 มีนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 17 คน  17 ทุน เปนเงินทั้งหมด  265,000 บาท โดยรายละเอียด 
แยกตามประเภทการใหทุนการศึกษา ดังนี้ 

 
 

      ตารางท่ี 16  รายละเอียดทุนการศึกษาในปการศึกษา 2560 
 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาที่

ไดรับทุน 
จํานวน

ทุนการศึกษา/ ป 
รวมจํานวนเงิน
ทุนการศึกษา 

ทุนตอเน่ือง มูลนิธินายหางโรงปนูผู
หนึ่ง 

1 15,000.00 15,000.00 

วิจิตรพงศพันธุ เพื่อ
สงเสริมศาสนา 
การศึกษา และสงัคม 

2 20,000.00 40,000.00 

กรุงไทยการไฟฟา 1 40,000.00 40,000.00 
ทุนใหเปลา ทุนโครงการสนับสนนุ

ทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ป
การศึกษา 2560 

8 10,000.00 80,000.00 

2 15,000.00 30,000.00 

1 20,000.00 20,000.00 

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 20,000.00 20,000.00 

คุณไมตรี ปตตัง 1 20,000.00 20,000.00 

 
 9.1 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร เปนสาขาวิชาชีพท่ียังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได
จัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) ทุกราย ในปการศึกษา  2560 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ี
ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) อีกจํานวน  169 คน และยังมีนักศึกษาท่ีกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) จํานวน 65 คน  

 
 

 9.2 การแนะแนวและการจัดหางาน 
 ในปการศึกษา  2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร รุนท่ี 5 ในระหวางวันท่ี 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท้ังนี้ ไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังภาครัฐ และเอกชน มาบรรยายเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอ “การใหการพยาบาลแบบเอ้ืออาทร” วิทยากรโดย คุณพรวรินทร นุตราวงศ และคณะ นอกจากนี้
ยังไดรับเกียรติกาจจัดกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรอาจารย โกมินทร เมืองจันทร และคณะ โดยไดจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง บุคลิกภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และ
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หลักการเขาสังคมอยางม่ันใจ จากการเขารวมกิจกรรมทําใหมั่นใจและมีความพรอมเขาสูบทบาทพยาบาลวิชาชีพหลัง

สําเร็จการศึกษามากข้ึน 
  

     ตารางท่ี 17  รายละเอียดการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ลําดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน) 
วัน/เดือน/ป

สถานท่ี 
งบประมาณ จํานวนผูเขารวม 

1 กิจกรรมป จ ฉิม นิ เทศเตรี ยมความพร อม
นักศึกษากอนจบและสําเร็จการศึกษา 

วันท่ี 25 – 26 
พฤษภาคม 2561 
ณ อาคาร
ปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

97,525 บาท 419 คน 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 กิจกรรมปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษากอนจบและสําเร็จการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษา
กอนจบและสําเร็จการศึกษา ในระหวางวันท่ี 25 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค มีความพรอมในการ
เขาสูวิชาชีพพยาบาล เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล รวมท้ังเพ่ือสราง ความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา
รุนพ่ีรุนนองและอาจารย นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดความรักความผูกพันในสถาบัน โดยกิจกรรมประกอบดวย 
 1. กิจกรรมกรุนกล่ินรัก ดอกพะยอม ในวันศุกร ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมดอกมันปลา 
คณะพยาบาลศาสตร ไดรับเกียรติจากวิทยากรคุณพรวรินทร นุตราวงศ และคณะ โดยไดจัดกิจกรรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการ ในเรื่องการใหการพยาบาลแบบเอ้ืออาทร  
 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันเสาร ท่ี 26 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมดอกมันปลา คณะ
พยาบาลศาสตรไดรับเกียรติจากวิทยากรอาจารย โกมินทร เมืองจันทร และคณะ โดยไดจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่อง บุคลิกภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และหลักการเขาสังคม
อยางม่ันใจ  
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รูปภาพกิจกรรม 23  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
 9.3 ดานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

มีระบบกลไกอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน โดยระบุ

ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 

ในสวนของข้ันตอนการดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและสอบถามปญหา

ท่ัวไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา นอกจากนี้ ใน

ดานการดูแลเม่ือเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา โดยคณะแจง

นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2560 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาจารยท่ีปรึกษา วันจันทร ท่ี 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 – 

16.00 น. ณ หองประชุมชอพะยอม คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถมีทักษะในการใหปรึกษา

ดานวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จากการเขารวมกิจกรรมดังกลาว เปนการ

เตรียมความพรอม การทบทวนความมีรู และทักษะในการใหคําปรึกษา จากนั้น ไดจัดกิจกรรม ระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาโดยจัดใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดพบอาจารยท่ีปรึกษา โดยจัดกิจกรรมในวันไหวครู โดยไดจัดกิจกรรม ในชวง

บายวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 เปนผลเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษา ทําใหระบบการให

คําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานมากข้ึน  
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รูปภาพกิจกรรม 24  กิจกรรมดานวินัยและสวัสดภิาพนักศึกษา 
 

 นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม ในระหวางวันท่ี 17 
– 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คายสรรพสิทธิประสงค กรมทหารราบท่ี ๖ ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ในครั้งนี้ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 102 คน อาจารยและบุคลากร จํานวน 20 คน 
นักศึกษา โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรฝกอบรมจาก กองรอยอาวุธเบาท่ี 2 กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหาร
ราบท่ี 6 คายสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหนักศึกษาไดเกิดทักษะ
ภาวะผูนํา มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี และเกิดความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีรุนนองอีกดวย  
 

 สวัสดิการสําหรับนักศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตรไดใหการสนับสนุนในดานสวัสดิการสําหรับนักศึกษา ครอบคลุมกับความตองการ
ของนักศึกษาทุกดาน ดังตอไปนี ้

1. มีบริการรถรับ – สง นักศึกษาในการเดินทางไปฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝกตางๆ ท้ังในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาล 
ศรีสะเกษ และแหลงฝกในชุมชน 

2. ชอดอกไมแสดงความยินดีในโอกาสท่ีนักศึกษาไดรับรางวัลผลงานดีเดน หรือเปนนักศึกษาท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนนักศึกษาดีเดนดานตางๆ 

3. การชวยเหลือและใหกําลังใจแกนักศึกษา ในกรณีผูปกครอง บิดา มารดาเสียชีวิต โดยมอบเงินรวม
ทําบุญ มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ การจัดหารถสําหรับการเขารวมพิธี  
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 9.4 การสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรม ชมรมศิษยเกา ภายใตโครงการใหคําปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา ในวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และอาจารยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และจัดกิจกรรมทางวิชาการใหศิษยเกาไดมีความรูทันตอยุคปจจุบัน รวมท้ังพัฒนากิจกรรมชมรมศิษยเกา โดย
กําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีศิษยเกาเขารวม จํานวน 15 คน และสโมสรนักศึกษา จํานวน 20 
คน รวมท้ัง อาจารยและบุคลากร จํานวน 8 คน 
 

   
 

   
 

รูปภาพกิจกรรม 25  กิจกรรมสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
 
 9.5 ผลงานนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําปการศกึษา 2560 
 ในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาท่ีมีผลงานไดรับรางวัล  จํานวน 3 คน ดังนี้  
 

  ตารางท่ี 18  รายละเอียดผลงานนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําปการศึกษา 2560 
 

ลําดับ ผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงาน/สถานท่ีรับรางวัล วัน/เดือน/ป 
1. นางสาวณัฐมล ภูสีทอง ไดรับรางวัลนักศึกษา

พยาบาลดเีดน ประจําป 
2561 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
จากในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
สํานักงานเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 

1 มิถุนายน 2561    

2 นางสาวภัทรสุดา สายเวช ไดรับเกียรติบัตรการ
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 

ท่ีประชุม BCNSP National and 
International Conference 

30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 
2561 
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The relationship 
between resilience 
quotient with 
depression among 
nursing students, 
Ubon Ratchathani 
University 

2018 (BCNSP-InHC-18) 
“Global Health : Trends and 
Innovation in Healthcare” ณ 
โรงแรมสุนียแกรนด  
จ.อุบลราชธานี 

3. นางสาวอัจฉริยพร แซหาน   ไดรับเกียรติบัตรการ
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 
The relationship 
between resilience 
quotient with 
depression among 
nursing students, 
Ubon Ratchathani 
University 

ท่ีประชุม BCNSP National and 
International Conference 
2018 (BCNSP-InHC-18) 
“Global Health : Trends and 
Innovation in Healthcare” ณ 
โรงแรมสุนียแกรนด  
จ.อุบลราชธานี 

30 พ.ค. – 1 ม.ิย. 
2561 

 
 

                           
 

 
 

รูปภาพกิจกรรม 26  นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจาํปการศึกษา 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ี
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
อาเซียนอยางย่ังยืน 
 

เปาประสงค : ไดองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และนําองค
ความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลไปใชประโยชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยางยั่งยืน ในมิติดานนโยบาย ชุมชนสังคม  และเชิงพาณิชย 
 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 คณะพยาบาลศาสตรมีระบบบริหารงานวิจัยโดยใชระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงทาง
คณะจัดทําข้ึนเปนระบบสารสนเทศภายใน (www.nurse.ubu.ac.th/it) รวมกับระบบสารสนเทศภายนอก ไดแก  
 1) ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System: NRMS) เพ่ือบริหาร
จัดการงบประมาณและงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ โดยอาจารยท่ีไดรับทุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติเปนผูมีสิทธิการใชระบบ สามารถใชในการบริหารงานโครงการวิจัยและงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยใชในการสงขอเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย การรายงานความกาวหนาโครงการ และสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ รวมท้ังกํากับติดตามขอมูล
โครงการวิจัยของอาจารย   
 2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานฐานขอมูลการวิจัย ซ่ึงพัฒนาโดยสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย โดยเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.dms.ubu.ac.th/) 
ประกอบดวยฐานขอมูลผลงานวิจัย นักวิจัย ผลงานตีพิมพ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ทรัพยสินทางปญญา  
 
2. งานวิจยัท่ีไดรับทุนสนับสนุน 
 2.1 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน –ไมมี- 
   

 2.2 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสนับสนุนใหบุคลากรภายในคณะดําเนินการวิจัย และสนับสนุนใหขอรับ
ทุนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ในป พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 1,867,000 บาท จํานวนงานวิจัย 4 เรื่อง ดังนี้ 
 

  ตารางท่ี 19  รายละเอียดโครงการวิจัย ประจําปงบ 2561 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัย 

ผูวิจัย 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
(ตําแหนงทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
ตอเนื่องป 

2561 

โครงการใหม 
ป 2561 

1 โครงการวิจัย : โปรแกรมการ
สรางเสริมสุขภาพจติผูสูงอายุ
ท่ีเนนการมสีวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร สงวน ธานี 300,000   

2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ
ปองกันมะเร็งปากมดลูกระดับ

นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 165,000   

http://www.nurse.ubu.ac.th/it
http://www.dms.ubu.ac.th/
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัย 

ผูวิจัย 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
(ตําแหนงทางวิชาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
ตอเนื่องป 

2561 

โครงการใหม 
ป 2561 

ปฐมภูมิของคูสามีภรรยาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย 

3 วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการ
ออกกําลังกายดวยฤาษีดดัตน
ตอสมรรถนะทางกาย
ผูสูงอายุ”  

ผศ.อมรรัตน นธะสนธ์ิ 120,000   

4 วิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบ
ท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการกับ
ระบบและกลไกการดูแลระดบั
พ้ืนท่ี” จํานวน  

ผศ.ดรสรุีย ธรรมิกบวร 1,282,000   

 

** เฉลี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับในปงบประมาณ 2561 ตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา 67,891 บาท/คน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 เปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก 

 
  

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

งบประมาณแผนดิน 211,000 1,024,865 1,867,000

เงินรายได 0 0 0

211,000 

1,024,865 

1,867,000 

0 0 0 
0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

เปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

งบประมาณแผนดิน เงินรายได 
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3. ผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพร 
 3.1 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ (หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings)ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปน
ท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และตองมีผลงานจากสถาบันภายนอกอยางนอยรอยละ 25)  
 

     ตารางท่ี 20  รายละเอียดผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพร ประจําปงบ 2561 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารยและนักวิจัยประจํา (ตาํแหนง

ทางวชิาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา มอบ.วิจัย  ครั้งท่ี  12    วิจัยถอดบทเรียนการ

พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี การรณรงคการตรวจ

มะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี    

  ณ  อาคารเทพรตันสริิปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระหวางวันท่ี 12 - 13  กรกฎาคม  2561 : หนา  229 

2 ผศ.อมรรัตน นธะสนธ์ิ มอบ.วิจัย  ครั้งท่ี  12  การประเมนิหลักสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตพ.ศ.  2553  คณะ

พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

  ณ  อาคารเทพรตันสริิปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระหวางวันท่ี 12 - 13  กรกฎาคม  2561 : หนา  213 

3 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู มอบ.วิจัย  ครั้งท่ี  12 ผลของการสงเสริมการ

พัฒนาตนเองเพ่ือเตรยีมความพรอมกอนฝก

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุนของ

นักศึกษาพยาบาล  

  ณ  อาคารเทพรตันสริิปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระหวางวันท่ี 12 - 13  กรกฎาคม  2561 : หนา  225 

รวม 3 -  
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3.2 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ ดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25) 

 
 

    ตารางท่ี 21  รายละเอียดการเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปงบ 2561 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล  
อาจารยและนักวิจัยประจํา (ตาํแหนง

ทางวชิาการ) 

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

ประเทศใด) 
บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 อาจารยสิริทรัพย   สีหะวงษ 
ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร 

ผลงานเรื่อง “ผลของกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงการเปนฐานในรายวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชุน 2สาํหรับ
นักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 

  ประชุมวิชาการระดับชาติ “BCNSP National and 
International Conference 2018” วันท่ี 30-31 
พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสนีุยแกรนด จังหวัด
อุบลราชธานี จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค อุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเปนเจาภาพรวม  
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 3.3 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.) 
 

      ตารางท่ี 22  รายละเอียดผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจําปงบ 2561 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา (ตําแหนง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันท่ี/เดือน/ป โดยหนวยงานใดจัด) 

บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ดร.สมจิตต  ลุประสงค  ผศ.ดร สงวน  
ธานี  นางสาวสุฬดี  กิตติวเวชและ 
นางสาวไพลิน  พิณทอง. 

บทความวิจัย เรื่อง ความคดิเห็นตอการผลติ
ผูชวยพยาบาลและคณุลักษณะผูชวยพยาบาล
ท่ีพึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.  

  ตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปท่ี  8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  : 
133 – 155. (TCI 1) 

2 ผศ.ดร.สรุีย  ธรรมิกบวร   บทความวิจัย  
เรื่อง โรงเรยีนผูสูงอายุกับการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในชุมชนทองถ่ินอีสาน. 

  ตีพิมพในวารสารวารสาร 
สํานักบัณฑิตอาสาสมคัร ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560 : 134– 162. (TCI1I ) 

3 นางยมนา  ชนะนิล บทความวิจัย เรื่อง การพยาบาลเพ่ือ
เสรมิสรางพลังอํานาจในผูสูงอายท่ีุถูกทารุณ
กรรม. 

  ตีพิมพในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปท่ี 14 ฉบับท่ี 
1 กันยายน - ธันวาคม 2560 :  
29 – 41. (TCI 1) 

4 นางสาวสาวิตรี  สิงหาด  และนาง.สุฬดี  
กิตติวรเดช 

เรื่อง ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลตอการจัดการเรยีนการสอน 
Google Classroom  ในรายวิชา  เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล 

  ตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม -  ธันวาคม 2560: 
124-137. (TCI 1) 

5 นางสาวสิริทรัพย  สีหะวงษ  และ นางสาว
สุพัตรา  ดดีวงพันธ 

บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการเลี้ยงดูกับพฤติกรรมเสีย่งในวัยรุน 

  ตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปท่ี 19 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 : 
165 – 172. (TCI 1) 

 รวม 5 -  
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 3.4 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลไดแก
ฐานขอมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาตติามประกาศของ กกอ.) 
 
 

   ตารางท่ี 23  รายละเอียดผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปงบ 2561 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา (ตําแหนง

ทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ชื่องานประชุม คร้ังท่ี วันท่ี/เดือน/ป โดยหนวยงานใดจัด 

ประเทศใด) 
บทความวิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ดร.สมจิตต  ลุประสงค,ผศ.ดร สงวน  ธานี  
นางสาวเกษร  สายธนูและ นางสาวก่ิง
กาญจน  ชูเมือง.บทความวิจัย 

บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผูปวยจิต

เวชและผูดูแล จังหวัดอุบลราชธานี.  

  ตีพิมพในวารสารสวนปรุง  
ปท่ี  33  ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 :  175 – 188. 
(ACI ) 
 

2 ผศ.ดร.สงวน ธานี บทความวิจัย เรื่อง Factors Influencing 

Well-being of Patients with Myocardial 

Infarction 

  ตี พิ ม พ ใ น ไ ท ย เ ภ สั ช ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร สุ ข ภ า พ   
ป 12 ฉบับ 4, ตุลาคม– ธันวาคม  2560: 186 – 192. (ACI ) 
 

3 ผศ.อมรรัตน นธะสนธ์ิ  ผศ.  นพวรรณ  
เปยซื่อ และนางสาวไพลิน  พิณทอง.   

บทความวิจัย เรื่อง ความรูทางโภชนาการ 

ทัศนคติเก่ียวกับอาหารพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารและภาวะโภชนาการใน

ชุมชนก่ึงชนบท 

  ตีพิมพในรามาธิบดีสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปท่ี 23 ฉบับท่ี 3 
กันยายน– ธันวาคม 2560 : 344 – 357. (ACI ) 
 

 รวม 3   
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4.  ผลงานสรางสรรค/ส่ิงประดิษฐท่ีไดรับการจะทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
 

 

   ตารางท่ี 24  รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจะทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจําปงบ 2561 
 

ลําดับที ่
ชื่อ-สกุล 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
(ตําแหนงทางวชิาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน() ประเภทสิทธบิัตร 

เลขที่ วันที่ออกให 
สรางสรรค สิ่งประดษิฐ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

1 ผศ. สาวิตรี  สิงหาด แอพพลิเคชั่นการบริหารสมองปองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผูสูงอาย ุ

    เลขที่ 
362237   

 

รวม 1      
 

 
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  -ไมมี- 

 
 

6. โครงการวิจัยท่ีทํารวมกับองคกร หรือหนวยงานอ่ืน 
 

   ตารางท่ี 25  รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับองคกร หรือหนวยงานอ่ืน ประจําปงบ 2561 
 

ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
หนวยงาน 
ท่ีวิจัยรวม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิมตอเนื่องถึงป 

2561 
โครงการใหม ป 

2561 
  1 วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการออกกําลัง

กายดวยฤาษีดดัตนตอสมรรถนะทาง
กายผูสูงอายุ” 

ผศ.อมรรัตน  นธะสนธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
อุบลราชธานี 

120,000   
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7. รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดีเดน ประจําป 2561 

 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไดจัดใหมีการมอบโลเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยผูมผีลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ (สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) มากที่สดุ ประจาํป 2561 ในงาน
ประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย คร้ังที่ 12 ระหวางวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไดมีผูไดรับการคัดเลือก
ใหไดรับรางวัลดงักลาว คือ ผศ.ดร สงวน ธานี  
 

                             
 

รูปภาพกิจกรรม 27  รางวัลนักวิจัยและโครงการวิจัยดเีดน ประจําป 2561 
 
 
 

8. เครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ –ไมมี- 
 
9. สรุปผลการดําเนินงานดานการวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 (จํานวน) 
 

      ตารางท่ี 26  สรุปผลการดําเนินงานดานการวิจยั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลําดับ คณะ ตีพิมพเผยแพร

ระดับนานาชาติ 
ตีพิมพเผยแพร

ระดับชาติ 
เผยแพรผลงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับ
นานาชาติ 

เผยแพรผลงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

นําไปใช
ประโยชน 

จดสิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร 

งานสรางสรรค
ตีพิมพ เผยแพร 

อ่ืนๆ 

รวม 

1 คณะพยาบาลศาสตร 3 5 1 3 - - 1 13 



65 

 

10. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
 คณะพยาบาลศาสตรไดสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 27  รายละเอียดโครงการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
1 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

สมรรถนะดานวิจัย  “การเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน 
ตํารา” เพ่ือพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนง
วิชาการ 

ระหวางวันท่ี  
19 - 20 กรกฎาคม 

2561 

30 คน 24,100 บาท 

  
โครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ประจาํปการศึกษา 2561 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย  “การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน ตํารา” เ พ่ือพัฒนาอาจารย เขาสูตําแหนงวิชาการ โดยกําหนดจัดกิจกรรม 
ในวันท่ี 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
 

            
         

            
 

รูปภาพกิจกรรม 28  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย   
“การเขียนบทความวิจยั บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตํารา” 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและ

อาเซียนบนพ้ืนฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

เปาประสงค  ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
เชิงพ้ืนท่ี  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   
 

  คณะฯไดเขารวมประชุมกับมหาวิทยาลัย รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 4 ตําบลรอบมหาวิทยาลัย 
ไดแก ตําบลศรีไค บัววัด โพธิ์ใหญ และคําขวาง  เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชน ในวันท่ี 31 เดือนสิงหาคม 
2560 ซ่ึงความตองการในการแกไขปญหาดานสุขภาพมีดังนี้ ปญหาโรคเรื้อรัง (Non communicable 
disease;NCD) ผูสูงอายุ วัยรุน และสุขภาพจิต   และคณะฯไดนําความตองการของชุมชน และผลการประเมิน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน และขอเสนอแนะในปท่ีผานมา มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบ 2561 ท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย กลยุทธท่ี 4 ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเนนในเขตภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและอาเซียนท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนโดยสงเสริมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพใหแกบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงและอาเซียน รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนทุกภาคสวน แผนปฏิบัติการของคณะฯ ระบุ
เปาหมาย ตัวบงชี้ และโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการแก
ชุมชน/สังคมประจําปงบ 2561 สอดรับกับแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ในระดับแผน สอดคลองกับแผนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เสนอตอกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร เพ่ือพิจารณารับรองในการประชุมคณะกรรมการประจําครั้งท่ี 21/2560วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
         คณะฯไดจัดทําแผนการใชประโยชนจากบริการวิชาการปงบประมาณ 2561 ประกอบดวย การบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 7 รายวิชา  พัฒนาไปสูโจทยการทําวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง และ
การนําไปสูการสรางนวัตกรรมและงานสรางสรรคในการดูแลสุขภาพ อยางนอย 2 ชิ้นงาน การสรางเครือขายอยาง
นอย 1 เครือขาย และการใหบริการวิชาการแกสังคมดานการสงเสริมและการดูแลสุขภาพ 
   คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินโครงการบริการแกชุมชน โดยใหเปลาท้ังหมด 8 โครงการ ภายใต
งบประมาณแผนดินจํานวน 780,500 บาท ไดแก 

1. โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพปท่ี 3 (สุขภาพดี4.0) มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมศักยภาพในดาน
การสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย   เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูจาก
การจัดโครงการบริการวิชาการในดานการจัดโครงการเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใหกับผูรับบริการ เพ่ือใหผูรวมโครงการ
ไดเกิดความรู ความเขาใจในดานการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง และ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการเรียนรู
ดานการสรางเสริมสุขภาพระหวางชุมชนกับนักศึกษาพยาบาล  
        2. โครงการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหชุมชนมีสวน
รวมในกระบวนการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนรวมกับนักศึกษา ใหประชาชนในชุมชนไดรับบริการทางการ
พยาบาลในการแกไขปญหาสุขภาพ และ เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการพยาบาลชุมชนโดยใชกระบวนการ
พยาบาลชุมชน  
         3. โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 
6 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคมตามพันธกิจขององคกร และ
ตอบสนองความตองการของชุมชน พัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดานการดูแลสุขภาพ โดยใช
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รูปแบบครอบครัวอุปถัมภและระบบการเยี่ยมบาน บูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เขากับพันธกิจดาน
ตาง ๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 
       4. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ปท่ี 5 มีวัตถุประสงคใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 
โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุน1ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวัยเรียนในสถานการณจริง 
       5. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชนป 2มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานความรูในการดูแล 
สงเสริม และปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตแกประชาชนในตําบลธาตุ และเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
รับผิดชอบและทํางานเปนทีมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกชุมชนและงานวิจัย(NU-
P-3.1-3-5) 
       6. โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพ่ึงพาตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณของผูสูงอายุ เสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม
ทองถ่ินให ดํารงสืบไป เปนการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ การสรางองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยางครบวงจร ของทุกคณะท้ังใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวาง คณะ/
สถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรท่ีเก่ียวของ ภาคสวนอ่ืน
ในทองถ่ิน และสวนกลาง ตลอดจนภาคีเครือขายและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
รวมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเขมแข็งและยั่งยืนเปนรูปธรรม 
      7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ และเจตคติท่ีดีในการดูแลผูสูงอายุ มีทักษะในการดูแลผูสูงอายุ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     8. โครงการการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุ และการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจแนวคิดและวิธีการประยุกตการสงเสริมสุขภาพในการใหคําแนะนําดาน
อนามัยเจริญพันธุ และการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ 
และการปองกันการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงคในกลุมวัยรุน สงเสริมการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุและการ
ปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค ในโรงเรียน และสรางการมีสวนรวมของโรงเรียนดานอนามัยเจริญพันธุและ
การปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคไดอยางมีคุณภาพ 
 
 ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการคณะจัดบริการวิชาการ จํานวน 8 โครงการ จํานวนเงิน
งบประมาณแผนดิน เปนเงิน 780,500 บาท มีผูเขารวมจํานวน 2,185 คน  มีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางท่ี 28  รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ปงบ 2561 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผูเขารับบริการ 
แผนดิน รายได 

1 โครงการมหกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ปท่ี 3 (สุขภาพดี 4.0) 

ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร  100,000  - ผูเขารวมโครงการรวมท้ังสิ้น 350 
คน 
-อาจารย บุคลากร 20คน 
- นักศึกษา 93 คน 
- ประชาชน 261คน 
- ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีรพ.สต.
นาเยีย 
18 คน 

2 โครงการแกไขปญหาสุขภาพของ
ชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวน
รวม 

ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร  73,500  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 544 คน 
โครงการ อาจารย11 คน นักศึกษา 
119 คน 
- ประชาชน409 คน 
- เจาหนาท่ีรพ.สต.นาเยยี 5 คน 

3 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปน
ฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 
6 

นางยมนา ชนะนิล  150,000  - ผูเขารวมโครงการ 353 อาจารย
และบุคลากร 20 คน 
นักศึกษา 147คน 
ประชาชนในชุมชน 176คน 

4 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอน
วัยเรียนปท่ี 5 

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญ
มาชู 

 85,000  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 176.คน 
-เด็กเล็ก 131 คน 
-ผูปกครอง 27 คน 
-อาจารยบุคลากร 18คน 
นักศึกษา 

5 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
ครอบครัวในชุมชน ปท่ี 2 

นางสาวเกษร สายธนู  65,000  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 128 
คน 
-อาจารยบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร 43 คน 
-นักศึกษาพยาบาล22คน 
-อสม. 25 คน 
-ผูนําชุมชน  2 คน 
-ประชาชน ผูปวยเรื้อรังใน
ตําบลธาตุ  36 คน 

6 โครงการโรงเรยีนสรางสุขผูสูงอาย ุ ผศ.สาวิตรี สิงหาด  130,000  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 220คน 
-ผูสูงอาย ุ60 คน 

-อาจารยพยาบาล  บุคลากร 
บุคลากรทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี  
จํานวน  36  คน  
-นักศึกษาพยาบาลชั้นป 3 
จํานวน 74 คน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผูเขารับบริการ 
แผนดิน รายได 

-ผูสูงอายุรุน 2 และรุน 3 ท่ี
รวมกิจกรรมพิธีเปด จํานวน 
50 คน 

7 การใหความรูดานอนามัยเจรญิ
พันธุและการปองกันการตั้งครรภ
ท่ีไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

นางสาวจารุวรรณ 
ชุปวา 

 77,000  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 526 คน 
นักเรียนมัธยมศึกษา 1-3  441 คน 
นักศึกษาพยาบาล 85 คน อาจารย 
3 คน 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล
ผูสูงอายุในเขตอําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวณิชา วองไว  100,000  - จํานวนผูเขารวมโครงการ 39 คน 
ผูเขาอบรม 34 คน 
อาจารยบุคลากร 5 คน 

  
โครงการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปท่ี 3 (สุขภาพดี 4.0) ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561  
ณ ศาลปูตา บานนาเยีย หมู 2 ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาว
ภูษณิศา มีนาเขตรและคณะ 

ผลการดําเนินงาน  
1) จํานวนผูเจารวมโครงการ  คิดเปนรอยละ 119.14   
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 84.8 (คะแนนเฉลี่ย 4.24)   
3) ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 88.2(คะแนนเฉลี่ย 4.41)      
4) ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมโครงการ เพ่ิมข้ึน 0.62    
5) ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนดานการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ รอยละ 75.5   
6) ผลสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพ อยูใน

ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.30   
7) นักศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณท่ีดีรับไปปรับใช รอยละ95  
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รูปภาพกิจกรรม 29  โครงการมหกรรมสรางเสรมิสุขภาพ ปท่ี 3 
 

 2. โครงการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.
ภูษณิศา มีนาเขตร การดําเนินโครงการ แบงเปน 4 กิจกรรม ไดดังนี้ 
 กิจกรรมครั้งท่ี 1 การประชาคมปญหาสุขภาพในชุมชนและการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหลงฝกครั้งท่ี 1 : บานนาเยียหมู 3) 
  1)  ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2560  ทําประชาคม 
  2) ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2560   จัดกิจกรรม 
      ผลการดําเนินงาน มีดังนี้   1) จํานวนผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 102.80 ของ
กลุมเปาหมาย  2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 87 (คะแนนเฉลี่ย 4.35)  3) ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 87.4  (คะแนนเฉลี่ย 4.37)  4) ความรูในการปองกันตนเองอยูในระดับ
มาก  รอยละ 83.8  ความรูเก่ียวกับการลางผักผลไม รอยละ 92.3    
 กิจกรรมครั้งท่ี 2 การประชาคมปญหาสุขภาพในชุมชนและการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหลงฝกครั้งท่ี 2 : บานนาเยียหมู 2) 
  1) ในวันท่ี 23 มกราคม 2561 ทําประชาคม 
    2) ในวันท่ี 31 มกราคม 2561  จัดกิจกรรม 
    ผลการดําเนินงาน มีดังนี้   1) จํานวนผู เขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 264.28 ของ
กลุมเปาหมาย  2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 89.2  (คะแนนเฉลี่ย 4.46)  3) ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 89 (คะแนนเฉลี่ย 4.45)   4) ผูเขารวมโครงการ (กลุมประชาชน) ไดรับ
การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องตน จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 87.32     
 กิจกรรมครั้งท่ี 3 การประชาคมปญหาสุขภาพในชุมชนและการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหลงฝกครั้งท่ี 3 : บานนาเยียหมู 4) 
  1) ในวันท่ี 16 มีนาคม 2561 ทําประชาคม 
    2) ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561  จัดกิจกรรม       

    ผลการดําเนินงาน มีดังนี้   1) จํานวนผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 102.80 ของ
กลุมเปาหมาย  2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 90.4 (คะแนนเฉลี่ย 4.52)  3) ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 94.3 (คะแนนเฉลี่ย 4.72)    
 กิจกรรมครั้งท่ี 4 การประชาคมปญหาสุขภาพในชุมชนและการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหลงฝกครั้งท่ี 4 : บานนาเยียหมู 1) 

1) วันท่ี 26 เมษายน 2561   ทําประชาคม 
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2) วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม 
  ผลการดําเนินงาน มีดังนี้   1) จํานวนผูเขารวมโครงการ 154 คน   2) นักเรียนไดรับการสงเสริม
สุขภาพ 123 คน  
 

 
 

  
 

 
 

รูปภาพกิจกรรม 30  โครงการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

 
 
 4. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนปท่ี 5 ในวันท่ี 16 มินาคม 2561 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บ านแขม อํา เภอวารินชํ า ราบ  จั งหวัด อุบลราชธานี  มี ผู ข า ร วม  176 คน  ผู รั บผิดชอบโครงการ 
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 
    ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2) ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 87.6  3) ผูรวมโครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 89 
(คะแนนเฉลี่ย 4.45)   4) ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ  
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รูปภาพกิจกรรม 31  โครงการสงเสรมิสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนปที 5 
 
 5. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน ปท่ี 2  ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษร สายธนู

 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนในการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว  มีจํานวนผูเขารวมโครงการจํานวนท้ังหมด 67  คน  ประกอบดวย 

อาจารยปละบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 34 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 25  คน 

ผูนําชุมชนทุกหมูบาน จํานวน 2 คน ประชาชนในตําบลธาตุ  จํานวน 6 คน 

 สวนความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการ พบวา คาเฉล่ียของความพึงพอใจโดยภาพรวมตอ
กิจกรรม อยูในระดับมาก เทากับ 4.52  คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมทําใหมีความรูเก่ียวกับการ
ดูแล สงเสริม และปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิต อยูในระดับมาก เทากับ 4.48  สวนความรูเก่ียวกับบทบาท
การดูแลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน  อยูในระดับมาก เทากับ 4.39  เพ่ิมข้ึน  1 ระดับจากเดิมอยูในระดับปาน
กลาง   นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการยังมีความเห็นวาสามารถนําความรูการดูแลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตไปปรับใชได  
อยูในระดับมาก เทากับ 4.24  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิตสําหรับประชาชนท่ัวไปและกลุมเสี่ยง 
 ผลการดําเนินงานกิจกรรม เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว มีผูเขารวมโครงการ จํานวน

ท้ังหมด  61  คน ประกอบดวย  อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 9 คน นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรชั้นป 4 รุน 5 จํานวน 22  คน  ประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรังในตําบลธาตุ จํานวน 30 คน 

 ผลการประเมินความคิดเห็นโครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนกิจกรรมชวงท่ี 2 กิจกรรม

สงเสริมปองกันสุขภาพจิตสําหรับประชาชนท่ัวไปและกลุมเสี่ยง พบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยภาพรวมตอ

กิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด เทากับ 4.64  คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมทําใหมีความรูเก่ียวกับ

ความเครียด และการสรางความสุข อยูในระดับมาก เพ่ิมข้ึน  1 ระดับจากเดิมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยความ
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คิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมทําใหมีความรูเก่ียวกับภาวะซึมเศรา  เพ่ิมข้ึน  2 ระดับจากเดิมอยูในระดับปาน

กลางเปนระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจของผูรวมโครงการ คาเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 92.86 

           
 

      
 

รูปภาพกิจกรรม 32  โครงการสงเสรมิสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน ปท่ี 2   
 

 

 7. โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ระหวางเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 ณ โรงเรียนเบญจมะมหาราช ผูรับผิดชอบ
โครงการ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา 
  ผลการดําเนินงาน จํานวนผูเขารวมโครงการ 526 คน ความพึงพอใจของผูรับบริการมีคะแนน
เฉลี่ย 4.49 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอผลสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอนในดานความรูและ
ประสบการณมีคะแนนเฉลี่ย 4.76 
 

 
 

 รูปภาพกิจกรรม 33  โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภ 
ท่ีไมพึงประสงคในนักเรียนระดับมธัยมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรัก

ทองถิ่นและประเทศชาติ เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

เปาประสงค นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ

สรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิปญญาการดูแลสุขภาพ ศิลปะและเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพใน

ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา   
 คณะพยาบาลศาสตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีท่ีรับผิดชอบดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
หนาท่ีหลักในการควบคุมดูแลเชิงนโยบายและกําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนกล
ยุทธระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังควบคุม ดูแล ตรวจสอบการดําเนินโครงการทํานุศิลปวัฒนธรรม และมี
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวยอาจารยทุก
สาขาวิชาเปนคณะกรรมการและบุคลากรเปนเลขานุการ มีหนาท่ีในการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังไดกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 
          คณะพยาบาลศาสตร มีแผนกลยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงมี

กลยุทธท่ีเก่ียวของ คือ กลยุทธท่ี 5 สืบสาน เผยแผ ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทองถ่ิน รวมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน ท้ังนี้ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดสรรงบประมาณดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุศิลปวัฒนธรรมประจําป

งบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวยโครงการ 8 โครงการ/กิจกรรม 

ภายใตงบประมาณจัดสรร 373,500 บาท ไดแก  

         1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริมแลเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร นักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร สนับสนุนให
บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน 
         2) กิจกรรมพิธีมอบหมวกพยาบาล  มีวัตถุประสงคเพ่ือ ในหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของ
วิชาชีพพยาบาล ปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาดานความตรงตอเวลา ความสามัคคีระหวางรุนพ่ีรุน
นอง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล 
         3) กิจกรรมวันพยาบาลสากล เพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ผูกอกําเนิดวิชาชีพ
การพยาบาล  ปลูกฝงปลูกฝงเอกลักษณของวิชาชีพ ขนบธรรมเนียมของวิชาชีพพยาบาลใหสืบทอดตอเนื่องเปน
วัฒนธรรมอันดีงามแกนักศึกษา และเพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตอาสาในการใหบริการสุขภาพแก
ประชาชน 
         4) กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ  เพ่ือรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ผู
กอกําเนิดวิชาชีพพยาบาลของชาติไทย  
        5) โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 6 เพ่ือจัดเวที
เครือขายการเรียนรูดานภูมิปญญาไทยจากผูสูงอายุสูเยาวชน และสรางคุณคาภูมิปญญาของผูสูงอายุและสามารถ
เปนผูถายทอดภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบไป 
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        6) โครงการบุญเดือนเจ็ด (ซําฮะ) เพ่ือสืบทอดประเพณีงานบุญซําฮะ  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาบุคลากรใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมไทย  
       7) โครงการทํานุบํารุงและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมการปฏิบัติตอผูสูงวัยชุมชนชนบทอุบลราชธานี 
       8) โครงการเก็บรวบรวมสมุนไพร (ภูมิปญญาทองถ่ิน) 
           ท้ังนี้ มีผูเขารวมจํานวน 1,167 คน  มีรายละเอียด ดังนี ้ 
 

ตารางท่ี 29  รายละเอียดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบ 2561 
 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ว/ด/ป 
สถานท่ี 

ผูเขารวม 
แผนดิน รายได 

1 วันสถาปนาคณะพยาบาล

ศาสตร 

 นางก่ิงกาญจน ชูเมืองและคกก.
งานทํานุฯ 

  25,000 9 ก.พ.61 
ท่ีคณะพยาบาล
ศาสตร 

- ท้ังหมด177 คน 
- มี นศ. 126 คน 

2 พิธีมอบหมวกพยาบาล นางสุพัตรา เกียติเจริญศริิและ
คณะ 

  48,000 12 พ.ค.61 
ท่ีคณะพยาบาล
ศาสตร 

- ท้ังหมด426คน 
- มี นศ. 292 คน 

3 วันพยาบาลสากล (จิต
อาสา) 

นางสาวสุดารักษ ประสารและ
คณะ 

  3,000 11 พ.ค.61ท่ี 
รพ.สรรพสิทธ์ิฯ 

- ท้ังหมด 13 คน  
- ม ีนศ. 10 คน 

4 วันพยาบาลแหงชาติ (จิต
อาสา) 

คกก.งานทํานุฯ   12,500 21 ต.ค.60 
ยกเลิกกิจกรรม
เน่ืองจากอยูในหวง
เวลาถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 

 

5 โครงการสืบสานภูมิ
ปญญาและพัฒนา
เครือขายการเรยีนรูดาน
การสูงอายุ ครั้งท่ี 6 

ผศ. สาวิตรี สิงหาดและคณะ  100,000    14 มี.ค.61 โรงเรียน   
บานหนองสองหอง 

- ท้ังหมด 250 คน  
- มี นศ. 74 คน 
- เยาวชนนักเรียน 
80 คน 

6 ประเพณีบุญเดือนเจด็ 
บุญซําฮะ ปท่ี 6 

นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน  

55,000  

 11 มิ.ย.61 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

- ท้ังหมด 220คน 
- มี นศ. 160 คน 

7 โครงการทํานุบํารุงและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติตอผูสูงวัยชุมชน
ชนบท อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สรุีย ธรรมิกบวร  100,000   ไตรมาสท่ี 1-3 
ตําบลศรีไค 
ตําบลโพธ์ิใหญ 
และตําบลคําขวาง 

- ท้ังหมด 150 คน 

8 โครงการเก็บรวบรวมพืช
สมุนไพร (ภูมิปญญา
ทองถ่ิน) 

นางยมนา ชนะนิล  

30,000  

 ยกเลิกกิจกรรม  

 

 



76 

 

รายละเอียด ผลการดําเนินโครงการทํานุศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 มีดังนี้ 

 1. วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ  2561 ณ หองประชุมดอกมันปลา  
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ ผูเขารวมโครงการรอยละ 221 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.31 อยูในระดับมาก เปนกิจกรรมท่ีอนุรักษ สืบสาน สงเสริม และเผยแพรศิลปะวัฒนะธรรมอันดี
งาม คะแนนเฉลี่ย 4.33   เปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร คะแนนเฉลี่ย 4.41 ไดรําลึกและ
ตระหนักถึงความเปนมาและความสําคัญขององคกร กอใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกร และความสามัคคีในหมู
คณะ คะแนนเฉลี่ย 4.41 อยูในระดับมาก 

 

        

        

รูปภาพกิจกรรม 34  วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร   
 

 2.  พิธีมอบหมวกพยาบาล  ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย -
อุบลราชธานี โดย นางสุพัตรา เกียติเจริญศิริ 

 ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ 1) ผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 85.33 ความคิดเห็นตอประโยชน
ท่ีไดรับ ดานการอนุรักสืบสานวัฒนธรรมดีงามของวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 อยูในระดับมากท่ีสุด หลังเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ย 4.63 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 
4.46 
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รูปภาพกิจกรรม 35  พิธีมอบหมวกพยาบาล   

 

 3. วันพยาบาลสากล (จิตอาสา) ดําเนินการระหวางวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561  

 สถานท่ี 1. เขารวมกิจกรรมวันพยาบาลสากลท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค อุบลราชธานี 
  2. จัดนิทรรศการท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  การเขารวมกิจกรรมวันพยาบาลสากลท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และมีการจัดนิทรรศการ

ประวัติและความเปนมาของวิชาชีพการพยาบาล ท่ีคณะพยาบาลศาสตร ผลการดําเนินโครงการ มีดังนี้ จํานวน

ผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษาท่ีมีจิตอาสา 35 คน  ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 4.50 

                    

รูปภาพกิจกรรม 36 วันพยาบาลสากล (จิตอาสา) 
 
 4. วันพยาบาลแหงชาติ (จิตอาสา) วันท่ี 21ต.ค.60 ไดยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากอยูในหวงเวลาถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 
 
 5. โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 6  ณ หอประชุม
โรงเรียนบานหนองสองหอง อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี ในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เปนหนึ่งในโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีคณะพยาบาลศาสตร ผูรับผิดชอบโครงการคือ ผศ.สาวิตรี สิงหาด 

 ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการ 250 คน คิดเปนรอยละ100  ความพึงพอใจตอโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 4.58 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 
4.61 อยูในระดับมากท่ีสุด  ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พยาบาลผูสูงอายุ คะแนนเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมากท่ีสุด นักศึกษามีความรู เจตคติ และทักษะในการจัดกิจกรรม
กลุมเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดานจิตใจและจิตวิญญาณ เพ่ิมข้ึน> 1 ระดับ คิดเปนรอยละ 90.25 
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รูปภาพกิจกรรม 37 โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 6   
 
6. ประเพณีบุญเดือนเจ็ด บุญซําฮะ ปท่ี 6  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 

ผูรับผิดชอบโครงการคือ นางสาว สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน  
 ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ ผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 183.33 ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.37 ความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม กอนเขารวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 
4.18 หลังเขารวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.29 เพ่ิมข้ึนนอยกวา 1 ระดับ แตยังจัดอยูในระดับท่ีมาก 

 

                 

        

รูปภาพกิจกรรม 38 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด บุญซําฮะ ปท่ี 6 
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 7. โครงการทํานุบํารุงและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมการปฏิบัติตอผูสูงวัยชุมชนชนบท จังหวัด
อุบลราชธานี ตําบลศรีไค ตําบลโพธิ์ใหญ และตําบลคําขวาง วันท่ี 16-18 มกราคม 2561  
  ผลการดําเนินงาน ผูเขารวมโครงการรอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการรอยละ 85  ไดคูมือวัฒนธรรมอีสาน กับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 1 เลม 
 

          

รูปภาพกิจกรรม 39 โครงการทํานุบํารุงและฟนฟูศลิปวัฒนธรรมการปฏิบัตติอผูสูงวัยชุมชนชนบท อุบลราชธานี    

 



 
 

80 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการ

เปล่ียนแปลงยกระดับคุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และ

ทํางานอยางมีความสุข 
 

เปาประสงค   เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชม
ในภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 
1. การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   
 ในปงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการ
บริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม  
 คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561 
และแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการถายทอด
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 โดยการแจงเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสไฟล ไปยังบุคลากร
ภายในคณะฯ และสรุปผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจในปงบประมาณท่ีผานมา 
 
 1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม  
 คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตรมาส โดย
ผานการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 และ
รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบ ราย
ตัวบงชี้ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา โดยไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส รวมถึงการกระจายอํานาจหนาท่ีไปยังรอง
คณบดีฝายตางๆ  
 
 1.3 ปรบัปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน  

1.3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ  

  งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพ่ือนํามา
จัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร 
ประจาํปงบประมาณ 2561 โดยคลอบคลุมท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ รวมท้ังความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย
บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2559 ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 
ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และ
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เผยแพรความรู/ประโยชนท่ีไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนา
ตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการติดตามท่ีคณะฯ กําหนดข้ึน 
  1.3.2 จรรยาบรรณบุคลากร 
  คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผาน
เว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร พรอมท้ังสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระหวางวันท่ี  22-23 สิงหาคม 2560 ณ แลโขงริเวอรวิว รีสอรท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

 
 1.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
 คณะพยาบาลศาสตรได มีการกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู  ในปการศึกษา 2560                 
จํานวน 3 ประเด็นไดแก การเรียนการสอน การวิจัย และ ข้ันตอนการขออนุมัติในการทํากิจกรรม/โครงการ                 
ซ่ึงรายละเอียดการดําเนินการในการจัดการความรู มีดังนี้ 
 1) คณะไดมีนโยบายในการดําเนินการดานการจัดการความรูในกิจกรรมท่ีประกอบดวย การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการ 
 2) มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
งบประมาณ 2561 ภายใตโครงการสนับสนุนการบริหารองคกร กิจกรรมยอย 11.2 การพัฒนาองคกรการ
จัดการ 
ความรู  
 3) คณะไดมีการติดตามและใหมีการเผยแพร การจัดการความรูในท่ีประชุมตางๆรวมท้ังการเผยแพร
ใน website www.nurse.ubu.ac.th  
 
 ตารางท่ี 30   ประเด็นในการจัดการความรู ในปการศึกษา 2560 

ดาน ประเด็นหัวขอ 
ดานการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แนวปฏิบัติการ

เดินทางของนักศึกษาวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล 
ดานการวิจัย การสงเสริมการทําผลงานวิจัย 
ดานการสนับสนุนการ
บริหารงานองคกร 

ข้ันตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการเบิกจาย 

 
 

2. ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของสวนงานและหนวยงานภายในใหเหมาะสม 
   คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังเพ่ือนํามากําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป 

(พ.ศ. 2559-2562) โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2559 วาระพิเศษ 

เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2559-2562) และคณะกรรมการกลั่นกรอง

การ ขอกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 24 

กรกฎาคม 2559 พิจารณาใหความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2559 พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังใหมเพ่ิมเติมในแตละรอบปงบประมาณ ระยะ 4 ป (พ.ศ.
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2559-2562) โดยเปนกรอบอัตรากําลังบุคลากรประเภทสายวิชาการ และกรอบอัตรากําลังสําหรับการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) 

ดังนั้น ปการศึกษา 2560 ปงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร จึงไดดําเนินการตามแผนกรอบ

อัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2559-2562) นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหเพ่ือกําหนด (ราง) 

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึง

ประกอบดวย แผนการขอตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก, การขอกําหนดตําแหนงท่ี

สูงข้ึน (สายสนับสนุนวิชาการ), รวมถึง การพัฒนาตนเองดานวิชาการและวิชาชีพ  

 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
 3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ท่ีมีความเช่ือมโยงภายในมหาวิทยาลัย 
  คณะพยาบาลศาสตร ใชระบบรวมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ระบบลงทะเบียน REG เปนระบบประมวลผล และบริการทางการศึกษา 
- ระบบบัญชี UBUFMIS เปนระบบประมวลผลดานแผน การเงินและบัญช ี
- ระบบ DMS เปนระบบประมวลผลดานการบริหารงานบุคคล  
 

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ 
ท่ีมีตอระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร โดยจะแบงเปนการประเมินความพึงพอใจตอคอมพิวเตอร และ
อุปกรณคอมพิวเตอร ประเมินความพึงพอใจตอการติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
ประเมินความพึงพอใจตอระบบเครือขาย (Network)  และประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการดาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย ซ่ึงในป 2561 ผลประเมิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 อยูในระดับ ดี 
 
 3.3 ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีหนวยงานใชรวมกับมหาวิทยาลัย/
หนวยงานพัฒนาข้ึน มาใชในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดใชระบบงบประมาณและการเงินรวมกับของมหาวิทยาลัย (ระบบ 
UBUFMIS) ซ่ึงสามารถตรวจสอบการดําเนินการผานระบบไดทุกข้ันตอน ท้ังนี้ คณะฯไดจัดทําระบบสารสนเทศ
ดานการเงินและงบประมาณ เพ่ือรายงานและสรุปการใชจายงบประมาณเม่ือเทียบกับแผนฯ ในระบบ
สารสนเทศของคณะฯ ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการตัดสินใจได  
 ท้ังนี้ งานสารสนเทศฯไดมีการอบรมการใชงานระบบ E-Meeting  ใหกับบุคลากรคณะฯ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในการประชุมของแตละงาน สนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหสามารถใชรวมกัน 
 4.1 นโยบาย ระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 22 
มกราคม 2561 โดยกําหนดไวดังนี้ 
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1. สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนเครื่องมือและกลไกพ้ืนฐานใน
การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพบัณฑิตและบริหารคณะพยาบาลศาสตรตามพันธกิจ รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

  2. กําหนดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะซ่ึงประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสีย เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ
กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางท่ัวถึงภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  3. กําหนด สงเสริม และสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะอยางตอเนื่อง ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะท่ีเก่ียวของ 
  4. สนับสนุนใหมีระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหวางหนวยงาน
ภายนอกคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของคณะ 
  5. สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจ และเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการ
สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  6. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะพยาบาลศาสตรเปนองคกรท่ีมีการจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) ท่ีมุงเนนแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหสังคมภายนอก
รับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของคณะ 
  8. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพตางๆ ใหเปนระบบท่ีสนับสนุน
ตอความตองการของผูใชขอมูล สามารถตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน และสามารถใชรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับคณะและคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบในตัวบงชี้ และไดกําหนดบทบาทหนาท่ีไวในคําสั่ง ดังนี้  

1. วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจ พัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. พัฒนาความเขาใจระบบประกันคุณภาพของบุคลากรในคณะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรและเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร 

  3. กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนด 

  4. วางแผน ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ รวมถึงการนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

  5. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้  
    6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองใหสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 
   7. สรุปผลการดําเนินงาน แจงแกผูรับผิดชอบทราบและนําผลมาวางแผนปรับปรุงการทํางาน
ของคณะพยาบาลศาสตรตอไป 
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 4.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 
  4.2.1 ทําความเขาใจ เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
        คณะฯ ไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรเขารับการพัฒนา 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ รวมท้ังการทําความเขาใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเขารวมอบรมกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ในระหวางวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงรางองคการของคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.จุฑามาศ หงสทอง รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ กลาว 
ใหการตอนรับ วิทยากร คือ ศาสตราจารยจามรี  ธีรตกุลพิศาล ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิผูตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA assessor และผูตรวจประเมินเกณฑ EdPEx และภายใน ตามตัวชี้วัดของ สกอ.) ณ 
หองประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี (หลังใหม) ท้ังนี้ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยและคณะไดมีความ
เขาใจในรายละเอียดทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษา EdPEx ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย จึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติรายหมวด ซ่ึงกําหนดใหอบรมในหมวด 3 นักศึกษา
และผูรับบริการ 

- วันท่ี 14 มีนาคม 2561 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปน
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สําหรับผูบริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ณ หองประชุมศรีเมืองใหม  สํานักงานอธิการบดีโดย
ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารยจามรี  ธีรตกุลพิศาล ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA assessor และผูตรวจประเมินเกณฑ EdPEx และภายใน ตามตัวชี้วัดของ สกอ.) รวม เปนวิทยากร  
ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเขาใจในแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศมาใชในการ
ประกันคุณภาพภายใน สําหรับผูบริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ และทราบแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศมาใชในการประกัน
คุณภาพภายใน โดย ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-2564 ไดกําหนดกล
ยุทธศาสตรเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีมาตรการสรางการรับรูและวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และสรางมาตรฐานการทํางานใหแกบุคลากรและสรางระบบ
การประเมินเพ่ือพัฒนางานและองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ในระหวางวันท่ี 24 – 25 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 130 คน เขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวคิด “การนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศมา
ใชในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย” (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) หมวด 1 การนําองคกร และ หมวด 2 กลยุทธท่ีจัดข้ึนโดยสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารยแพทยหญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ขาราชการบํานาญ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหเกียรติเปนวิทยากรตลอดการอบรม สําหรับวัตถุประสงคในการจัด
อบรมครั้งนี้ เพ่ือใหผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาและผู ท่ีเก่ียวของสามารถเขาใจในการเขียน
รายละเอียดขอมูลรายหมวด ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ EdPEx โดยเชื่อมโยง
กับหัวขอในหมวดตางๆ ของเกณฑ EdPEx ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/ปญหาและอุปสรรคตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพ่ือดําเนินงานท่ีเปนเลิศ EdPExซ่ึงจะสงผลให
มหาวิทยาลัยและคณะมีทักษะ มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองในหมวด 1 การนํา
องคกร และหมวด 2 กลยุทธ ตามแผนทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ EdPExเพ่ิมข้ึนตอไปใน
อนาคต 
  4.2.2 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2560 
  คณะพยาบาลศาสตร มีกําหนดการจัดกิจกรรมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 ในวันท่ี 13 กันยายน 2561 ณ หองประชุมดอก
มันปลา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร ท้ังนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจําปการศึกษา 2560 เปนดังนี้ 
     
   ตารางท่ี 31  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 และ 25560 

 
               

 
 

แผนภูมท่ีิ 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินประกันคณุภาพฯรายองคประกอบ ระหวางปการศึกษา 2559 และ 2560 
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องคประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปการศึกษา 2559 ผลประเมินปการศึกษา 2560 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 การผลิตบัณฑิต 1.96 ตองปรับปรุง 2.90 พอใช 
2 การวิจัย 3.80 ด ี 5.00 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 3.00 พอใช 3.00 ด ี
5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 4.50 ด ี

รวมเฉล่ีย 3.26 พอใช 3.88 ดี 
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5. ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
 คณะพยาบาลศาสตร มีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีบทบาทหนาท่ี 

ดังนี้ 

1.1 ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย

ขององคกร รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปจจัยในแตละดาน จัดทําแผนการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในในแตละดาน ท้ังระดับองคกรและยุทธศาสตรตามระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และ

ดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

1.2 จัดทําแบบวิเคราะหความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และติดตามใหการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานอยางเปนระบบ พิจารณาผลการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงตั้งแตกระบวนการการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

1.3 กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถายทอดตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล 

 2) คณะพยาบาลศาสตรไดมีการประชุมเพ่ือวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรวมท้ังปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงและนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 3) คณะฯ ดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันความเสี่ยงตามแผนท่ีกําหนดไว  

 4) คณะฯ ไดมีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน รายไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  

 
6. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร  
 6.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจโครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือจัดสรร
สวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการท่ัวไป 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร จึงเห็นควรใหจัดทําโครงการสราง
สุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือจัดสรรสวัสดิการเครื่องด่ืม รวมถึงสวัสดิการท่ัวไปใหแกบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร โดยคณะฯหวังวาการจัดโครงการดังกลาว จะเปนประโยชนและเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง 
รวมถึง สามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลกรไดนั่นเอง โดย “สวัสดิการ” หมายความวาการ
สนับสนุนใหความชวยเหลือเก้ือกูลบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิต และสภาพความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงสวัสดิการนับเปน
อีกหนึ่งแรงจูงใจท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานในองคกร  

ท้ังนี้ ในป 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือ
จัดสรรสวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการท่ัวไป บุคลากรมีความพึงพอใจตอสวัสดิการ คาเฉล่ีย 4.03 
ระดับ ดี และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรจัดสถานท่ีพักผอน และออกกําลังกายใหเปนสัดสวน และควรเพ่ิม
สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย เปนตน 
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7. สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลด
ภาวะโลกรอน  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และการประหยัดหลังงานใหกับนักศึกษา และบุคลากร ในปงบประมาณ 2561 โดยการประกาศนโยบายและ
มาตรการเรื่องการอนุรักษพลังงานท้ังทางเว็บไซด สื่อออนไลน รวมถึงประชุมสรางความเขาใจและรวมกัน
ตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน โดยมีประกาศฯ ดังนี้ 
 1. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง นโยบายอนุรักษพลังงาน ณ 31 พฤษภาคม 2561 
 2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการ ดานอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 
  2.1 การใชเครื่องปรับอากาศ 
  2.2 การใชลิฟท (งดใชลิฟททุกวัน พฤหัสบดี วันศุกร วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ) 
  2.3 การใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  2.4 การใชอุปกรณไฟฟา 
  2.5 การประหยัดพลังงานน้ํา 
  2.6 การประหยัดการใชโทรศัพทและโทรสาร 
  2.7 การประหยัดกระดาษ 
  2.8 การใชสถานท่ี 
  2.9 การใชหองเรียน  
  2.10 การใชหองปฏิบัติการพยาบาล 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังติดสติ๊กเกอรรณรงคการประหยัดพลังงานในจุดตางๆ เชน เครื่องปรับอากาศ 
ตูเย็น ปลั๊กไฟ รวมถึงปุมเปดปดไฟฟาตางๆ   
 นโยบายดังกลาว ไดรับความรวมมือท้ังจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เปนอยางดี เชน 
นอกจากการเดินข้ึนบันไดแทนการใชลิฟทจะชวยใหประหยัดพลังงาน ยังเปนการออกกําลังกาย สงเสริม
สุขภาพอีกด 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
 

เปาประสงค  คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ขับเคลื่อนคณะฯ ใหบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางมีความสุขและความผูกพันตอ

องคกร 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม  
 1.1 นโยบายและแผนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสนับสนุนสายวิชาการเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

พยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 20/2560 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงผานมติรับรองจากท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 และนอกจากนี้ ยังปฏิบัติงาน

ภายใต แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.2 การบริหารอัตรากําลัง 

    คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังเพ่ือนํามากําหนดกรอบอัตรากําลัง 

4 ป (พ.ศ. 2559-2562) โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 

พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังใหมเพ่ิมเติมในแตละรอบปงบประมาณ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) โดยเปน 

กรอบอัตรากําลังบุคลากรประเภทสายวิชาการฯ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562)  

    สําหรับ กรอบอัตรากําลังบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (พ.ศ. 2559-2562) อยูระหวาง

การพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย โดยปจจุบันสํานักงานเลขานุการ มีบุคลากรปฏิบัติงานจํานวน 9 ราย และ            

มาชวยงานจากกองคลัง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 ราย รวม 10 ราย นอกจากนี้ คณะฯ ดําเนินการ จางเหมา

บริการบคุลากร เพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการ จํานวน 8 ราย  

   1.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คณะพยาบาลศาสตร  ได มีกระบวนการดําเนินการดานการประเมินผลปฏิบัติราชการ                      
ให มี ค วาม ถูกต อ ง  โ ปร ง ใ ส  ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารประ เ มินผลการปฏิบั ติ ร าชการของบุ คลากร                                
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีการจัดทําประกาศ
หลักเกณฑวิธีการประเมินผลฯ โดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะฯ, คําสั่งผูมีอํานาจการประเมินฯ                  
อยางเปนทางการ ท้ังนี้ ในทุกรอบการประเมิน บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนในสังกัด มีโอกาส
รวมกันในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ 
และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และคณะฯ ไดดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)                
กอนเริมปฏิบัติงานในทุกๆรอบการประเมิน และแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน
อยางสมํ่าเสมอ  
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 1.4 ระบบสารสนเทศบุคลากร 
  คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
  -ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS) 
  -ระบบสารสนเทศงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร 
  -ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 

 1.5 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

  งานบุคคล ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2561 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 11/2561 วันท่ี 10 สิงหาคม 2561  
  นอกจากนั้น ยังมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 
5 ป พ.ศ. 2560-2564 เปนรายไตรมาส ตามท่ีงานนโยบายและแผนของคณะฯกําหนด อยางสมํ่าเสมอ 
 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
  พัฒนาตนสมรรถนะบุคลากร สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร ไดสงเสริมสนับสนุนบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และมีความกาวหนาในสายงาน ดังนี้ 
  1.  สายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 
สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 12,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง
ท้ังดานการเรียนการสอน วิชาการและวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และอ่ืนๆ ท้ังนี้ เปนไปตาม
ตัวชี้วัด คือ 40 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา  
  2. สายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงใน
ปงบประมาณ 2561 สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนาใน
สายงาน ท้ังนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 10 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา 
  นอกจากนี้  ยั งได กําหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน                       
สายสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ 2561 วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน โดยวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาดูงานแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการอ่ืนๆ ท่ีมีความ
ใกลเคียงกัน เพ่ือประยุกตใช และสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในองคกร และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงเพ่ือเกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน  
 
3. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 - ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย เพ่ิมข้ึน
จํานวน 2 คน รวมเปนจํานวน 4 คน  
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4. การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 
 - ในป 2561 คณะฯสนับสนุนสงเสริมอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน 3 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

    ตารางท่ี 32  รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
1 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

- นางสาววิศนีย บุญหมั่น 
วันท่ี 15 ส.ค.2560  
ถึงวันท่ี 14 ส.ค. 2564 

1 กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

2 ประชุมสมัมนาเพ่ือเสรมิสรางความเขาใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2560 

วันท่ี 13 ก.ค.2561 15 กองการเจาหนาท่ี 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดาน
การวิจัย การพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการการเขียนบทความวิจัยฯ 

วันท่ี 19-20 ก.ค.2561 35 22,793 บาท 

 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน  

 การดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ไดถูกกําหนดอยางชัดเจน               
ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 โดย
คณะฯไดเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร โดยกําหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน                       
สายสนับสนุนวิชาการ ปงบประมาณ 2561 วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ซ่ึงไดรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมตัวจากบุคลากรผูเชี่ยวชาญจากตางสถาบัน ซ่ึงปจจุบันการ
ดําเนินงานของคณะฯ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลจากบุคลากรทุกตําแหนง เพ่ือทําการวิเคราะหคางาน รวมถึง
จัดสงบุคลากรเขารวมการอบรมการเตรียมผลงานตางๆท่ีเก่ียวของท่ีกองการเจาหนาท่ีจัดข้ึน เชน อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทําและวิธีการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2561                       
เพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  
 

 
 

รูปภาพกิจกรรม 40 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานฯ ณ คณะพยาบาลศาสตร ม.ขอนแกน 
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 5.1 สายวิชาการ 
 

    ตารางท่ี 33  รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2561 
 

ลําดับท่ี  ช่ือ-สกุล ความกาวหนา แตงตั้งเม่ือ 

1 นางสาวอมรรตัน นธะสนธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย 4 ธ.ค.2560 
2 นางสาวสาวิตรี สิงหาด ผูชวยศาสตราจารย 6 ธ.ค.2560 

  

 5.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
 

   ตารางท่ี 34  รายละเอียดความกาวหนา สายสนับสนุนวิชาการ ป 2561 

ลําดบัท่ี ช่ือ-สกุล ความกาวหนา แตงตั้งเม่ือ 

 ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับแตงตั้งในปงบประมาณ ชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญ

พิเศษ 

 
 2561  
   
   

 
6. สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข  
 การเสรมิสรางสุขภาพท่ีดี การสรางขวัญและกําลังใจ 

 คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี การสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกบุคลากรเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดจัดใหมีสวัสดิการดานตางๆ เพ่ิมเติม เชน

     1. การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย  

ซ่ึงทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร จํานวน 5 หอง  

 2. การสงเสริมดานสุขภาพท่ีดี  

- จัดใหมีสถานท่ี และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากร และนักศึกษา  
- สนับสนุนใหบุคลากรท่ีมีความสามารถดานกีฬา รวมเขาแขงขันกีฬาสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา มอดินแดงเกมส ครั้งท่ี 17 วันท่ี 2-9 มิถุนายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- จัดกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจําป  2561 ณ อาคารผูปวยนอก วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในวันท่ี 30 เมษายน และ 7 พฤษภาคม 2561  

 
 
 
 
 
 
 
       

รูปภาพกิจกรรม 41 กิจกรรมการสงเสริมดานสุขภาพท่ีด ี
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                     3. กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เชน   
- กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
 "สรางความสามัคคีภายในสวนราชการ" ปงบประมาณ 2561  

- กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  
 “วันสงกรานต” ปงบประมาณ 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพกิจกรรม 42 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 
 

4. การชวยเหลือคาฌาปนกิจศพและเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ ของบุคลากรและญาติ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

  

คณะฯ ไดมีการประเมินความพึงพอใจดานสวัสดิการ ดานการสรางเสริมสุขภาพท่ีดี และดานการ

สรางขวัญกําลังใจของบุคลากร เฉล่ีย 4.03 ระดับ มาก และผลการประเมินรอยละความสุขและความผูกพันตอ

องคกร ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ป 2561 ไดแก ความสุขรอยละ 92 และความผูกพันรอยละ 83  

 
 
 

https://www.google.co.th/search?dcr=0&q=%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwir8vzz8aPWAhUMuo8KHV6hDlkQvwUIISgA
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7. สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  
 คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผานเว็บไซดคณะพยาบาล
ศาสตร 
 

 ตารางท่ี 35  รายละเอียด การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง/สังกัด รางวัลยกยองเชิดชู หนวยงานผูมอบ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบด ี 1. รางวัลนักวิจัยผูมีผลงาน

ตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 
มากท่ีสุด ประจําป 2561 
2. ศิษยเกาดีเดน 

1. สํานักงานสงเสริม
งานวิจัยฯ ม.อุบล 
2. โรงเรียนนารีนุกูล  
จ.อุบลราชธานี 

2 นางวนิดา บุญพราหมณ นักวิชาการการเงิน
และบัญชี ชํานาญการ 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ กองการเจาหนาท่ี 

3 ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด ผูชวยศาสตราจารย รับรางวัลบุคลากรดีเดน 
ประจําป พ.ศ. 2561  

กองการเจาหนาท่ี 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพกิจกรรม 43 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 

ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
 

เปาประสงค  คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะฯ ความทันสมัย สามารถสนับสนุน
การเรียนรู การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา  
และบุคลากร เพ่ือเขาสูสังคมดิจิตอลอยางรูเทาทัน 
 
 ในระยะเวลา 1 ป ของปงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ  2560  เชน การจัดสรรหาครุภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ การซอมบํารุงดูแลรักษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซ่ึงผลการดําเนินงาน คณะพยาบาล
ศาสตร ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานตางๆ ภายในคณะพยาบาล
ศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 รอบ ผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมจากผูใชบริการในรอบ
ท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 อยูในระดับ ดี (คาเฉล่ียเทากับ 3.8) และผลการสํารวจ
ความพึงพอใจโดยรวมจากผูใชบริการในรอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 อยูในระดับดี 
(มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19 )  
 นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จํานวน 3 ระบบดังนี้  

1) ระบบโครงการกิจกรรม ผูดูแลรับผิดชอบ งานนโยบายและแผน 
 

  
 

 
รูปภาพกิจกรรมท่ี 44   ระบบจัดการฐานขอมูลโครงการคณะพยาบาลศาสตร 

 
 

2) ระบบประเมินอาจารยโดยอาจารย  ผูดูแลรับผิดชอบ งานบริการวิชาการ 
 

  
 

รูปภาพกิจกรรมท่ี 45   ระบบประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนอาจารยโดยอาจารย 
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3) ระบบประเมินภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน ผูดูแลรับผิดชอบ งานบุคคล 
 

 
 

รูปภาพกิจกรรมท่ี 46   ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ 
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ดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ และการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 

 ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาและอาจารยใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองตอวิสัยทัศน “ 
คณะพยาบาลศาสตรท่ีเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน” ดังนั้น จึงไดจัดโครงการวิเทศสัมพันธตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
2561 ดังนี้ 
 1. โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
 2. โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
 3. โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ 
 5. โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายตางประเทศ 
   

1. การดําเนินงานและการเตรียมความพรอมในการมีสวนรวมกับประชาคมอาเซียน 
 ในป 2561 โครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการและไดเขารวมกิจกรรม ดานการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 36  โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานและการเตรียมความพรอมในการมีสวนรวมกับประชาคมอาเซียน 
 

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
1 โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนา

ทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาล
ศาสตร 

5 มีนาคม – 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 
สถานท่ี : คณะพยาบาล
ศาสตร ม.อุบลราชธานี 

169 คน 
ประกอบดวย 
- อาจารย 17 คน  
- บุคลากร 5 คน  
- นักศึกษา 147 คน  

13,200 บาท 

2 โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนใน
ตางประเทศ 

1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 61 
สถานท่ี : University of 
Muhammadiyah 
Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย และ คณะ
พยาบาลศาสตร ม.
อุบลราชธานี 

5 คน 127,240 บาท 

  
 โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1.1 โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษให
โดยมีกลุมเปาหมาย คือ คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา ไดดําเนินการจัดกิจกรรมท้ังสิ้น 11 ครั้ง  โดยใช
วิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัย 9 ทาน และภายนอกมหาวิทยาลัย 1 ทาน การดําเนินกิจกรรมภายใต 3 หัวขอ 
ดังนี้ 
 1. การฝกทักษะการพูด การอานและการเขียน ภาษาอังกฤษ 
 2. การเตรียมความพรอมเพ่ือสอบ UBU-TEST 
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 3. เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการสอบชิงทุนและศึกษาตอตางประเทศ 
ซ่ึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดโครงการ มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 37  ผลการดําเนินงาน โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
 

คาเปาหมายตามแผนฯ ผลการดําเนินการจริง 
บรรลุ/ไมบรรลุ 
คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 30 คน     
(อาจารย 15 คน บุคลากร 5 คน และ
นักศึกษา 10 คน ) 

 
1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ 563.3 ประกอบดวย
อาจารย 17 คน คิดเปนรอยละ 10.1  บุคลากร 5 คน คิด
เปนรอยละ 3.0  และนักศึกษา 147 คน คิดเปนรอยละ 
86.4 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 3.51 ข้ึนไป 
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 
 
 

 
1. ผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.16 
2. ผูเขารวมโครงการมีทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
จํานวน 148  คน คิดเปนรอยละ 87.57 และทักษะดาน
ภาษาอังกฤษเทาเดิม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
12.43  
 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงเวลา  
1. การดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามแผนการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว 

 
การดําเนินการอยูในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงสถานท่ี  
1. การดําเนินการตามสถานท่ีท่ีกําหนดไวใน
แผนฯ 

 
ไดมีการดําเนินงานตามแผน 

 

 
บรรลเุปาหมาย 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 47  English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 

 
 

 1.2 โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปล่ียนในตางประเทศ  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดสงนักศึกษาจํานวน 5 คนไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ โดยเขารวมโครงการ 
International Emergency Nursing Camp (IENC) และ International Nursing Summer School (INSS) ณ  
University of Muhammadlyah Yogyakarta Indonesia ระหวาง วันท่ี 1 – 20 สิงหาคม 2561  โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการสื่อสารทางวิชาการ
พยาบาลในสถานการณจรงิ 
  2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะการวางแผน การแกไขปญหาเฉพาะหนาซ่ึงเปนทักษะการเรียนรู
นอกหองเรียนในศตวรรษท่ี 21  

 3. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
 4. เพ่ือประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนท่ีรูจัก 
ซ่ึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดโครงการ มีดังนี้ 
 

  ตารางท่ี 38  ผลการดําเนินงาน โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 
 

คาเปาหมายตามแผนฯ ผลการดําเนินการจริง 
บรรลุ/ไมบรรลุ 
คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 

 
1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ 100 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
1. กลุมเปาหมายมีคาเฉลีย่คะแนนความพึง
พอใจหลังเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลีย่คะแนนความ
คิดเห็นในการเขารวมโครงการตอการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
มากกวาหรือเทากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3. กลุมเปาหมายไดแลกเปลีย่นเรยีนรูดาน
วิชาการและวิชาชีพ อยางนอย 2 เรื่อง  

 
1. กลุมเปาหมายมีคาเฉลีย่คะแนนความพึงพอใจหลังเขา
รวมโครงการเทากับ 4.40 (มากกวาหรือเทากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลีย่คะแนนความคิดเห็นในการเขา
รวมโครงการตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันเทากับ 4.60 (มากกวาหรือเทากับ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 
3. กลุมเปาหมายไดแลกเปลีย่นเรยีนรูดานวิชาการและ
วิชาชีพ มากกวา 2 เรื่อง  ดังน้ี 

 
บรรลเุปาหมาย 



99 

 

คาเปาหมายตามแผนฯ ผลการดําเนินการจริง 
บรรลุ/ไมบรรลุ 
คาเปาหมาย 

4. กลุมเปาหมายมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรม อยางนอย 1 เรื่อง   
 

- Disaster Nursing as A Science  (1 Hour) 
- Maternity Problems as Vulnerable Groups in 
Disaster (1 Hour)  
- EMT Regulation Development (1 Hour)  
- Lecture1 : The Anatomy and Physiology of 
Reproductive organs (3 Hours)  
- Lecture2 : PUS Health (2 Hours)  
- Skill lap 1 :Baby Massage   (2 Hours)  
- Lecture3 : Reproductive Health of Teenagers (2 
Hours)  
- Skill lap 2 :Senam Gadis Qur’an (2 Hours)- 
Lecture 4 : Pregnancy (4 Hours)  
- Skill lap 2 :Senam Gadis Qur’an 2Hours  
- Lecture5 : Postpartum (2 Hours)  
- Lecture6 : Assessment of Myths Pregnancy (2 
Hours)  
- Lecture7: Breastfeeding (2 Hours)  
- Lecture8: Menopause (2 Hours)  
4. กลุมเปาหมายมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม 
มากกวา 1 เรื่อง ดังน้ี 
- Language Class(English Indonesian)  (2 Hours) 
- Language Class (English-Javanese)  (2 Hours) 
- Lecture: Philosophy of Yogyakarta (2 Hours) 
- Social program : Community service and live in 
14 Hours 
- Food and Culture night.   

เชิงเวลา  
1. การดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามแผนการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว 

 
การดําเนินการอยูในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงสถานท่ี  
1. การดําเนินการตามสถานท่ีท่ีกําหนดไวใน
แผนฯ 

 
ไดมีการดําเนินงานตามแผน 

 

 
บรรลเุปาหมาย 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 48  โครงการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 

 
2. การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ในป 2561 โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนใหอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนท่ีคณะพยาบาลศาสตรดําเนินงาน/เขารวม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้  
 
 ตารางท่ี 39  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
1 โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
5 มีนาคม – 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
สถานท่ี : คณะ
พยาบาลศาสตร ม.
อุบลราชธานี 

17 คน 13,200 บาท 

2 โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด า น วิ ช า ก า ร กั บ
ตางประเทศ 

1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 61 
สถานท่ี : University 
of Muhammadiyah 
Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย และ คณะ
พยาบาลศาสตร ม.
อุบลราชธานี 

2 103,860 บาท 

  
โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 โครงการ English clinic เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร 
    ดังรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ English clinic ในขอ 4      

             
 2.2 โครงการแลกเปล่ียนดานวิชาการกับตางประเทศ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดส งอาจารย เขารวมแลกเปลี่ ยนเรียนรูทางวิชาการในโครงการ 5th  
International Emergency Nursing Camp (IENC) 2018 ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ 
University of Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ  
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3. เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
4. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ

จากตางประเทศ 
ซ่ึงผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดโครงการ มีดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 40  ผลการดําเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ 
 

คาเปาหมายตามแผนฯ ผลการดําเนินการจริง บรรลุ/ไมบรรลุ 
คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 

 
1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ 100 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงคุณภาพ  
1. กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรม
พึงพอใจหลังเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับ 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 
2. กลุมเปาหมายไดแลกเปลีย่นเรยีนรูดาน
วิชาการและวิชาชีพ อยางนอย 2 เรื่อง 
 
3. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยคะแนนความ
คิดเห็นในการเขารวมโครงการตอการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
มากกวาหรือเทากับ 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 

 
1. กลุมเปาหมายมีคาคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจตอ
กิจกรรมพึงพอใจหลังเขารวมโครงการ เทากับ 4.91 
คะแนน (คะแนนเตม็ 5) 
2. กลุมเปาหมายไดแลกเปลีย่นเรยีนรูดานวิชาการและ
วิชาชีพ มากกวา 2 เรื่อง ดังน้ี 
- Disaster Nursing. 
- Emergency medical team. 
- Maternity Problems as Vulnerable Groups in 
Disaster. 
- Vertical and Horizontal rescue skill.   
3. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นในการเขา
รวมโครงการตอการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน เทากับ 5 คะแนน 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงเวลา  
1. การดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามแผนการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว 

 
การดําเนินการอยูในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
บรรลเุปาหมาย 

เชิงสถานท่ี  
1. การดําเนินการตามสถานท่ีท่ีกําหนดไวใน
แผนฯ 

 
ไดมีการดําเนินงานตามแผน 
 

 
บรรลเุปาหมาย 
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รูปภาพกิจกรรมท่ี 49  การฝกปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ณ Prambanan camp 

 
3. การสรางเครือขายความรวมมือรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
 3.1 การสรางเครือขายความรวมมือรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานใน
ประเทศ 
 โดยคณะพยาบาลศาสตรเปนเจาภาพรวม ในการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานานชาติ 
BCNSP National and International Conference 2018 ในระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุบลราชธานี ท่ีดําเนินการจัดโดย วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค  

 

    
 
 

รูปภาพกิจกรรมท่ี 50  การสรางเครือขายความรวมมือรวมมือทางวิชาการระดบัชาติและนานานชาติ BCNSP National  
and International Conference 2018 

 
 3.2 การสรางเครือขายความรวมมือรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันการศึกษา
กับตางประเทศ 
 คณะไดดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายตางประเทศ โดยไดรวมหารือกับผูบริหารและอา
จายรระดับบัณฑิตศึกษาจาก Master of Nursing, Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia  ในระหวางวันท่ี 
26-27 เมษายน 2561 



103 

 

   ผลการดําเนินงานคือยูระหวางจัดทํา MOA (Memorandum of Agreement) ระหวาง Master of 
Nursing, Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia กับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
  ตารางท่ี 41  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษากับ
สถาบันการศึกษา กับตางประเทศ 
 

 

ลําดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม  

(อธิบายรายละเอียดการดําเนินงาน) 
วัน/เดือน/ป

สถานท่ี 
งบประมาณ จํานวนผูเขารวม 

1 รวมหารือความรวมมือทางดานวิชาการ
และวิชาชีพระหวางสถาบัน 

26-27เมษายน
2561 

4,052บาท 10 คน 

 
 

          
 

             
 

รูปภาพกิจกรรมท่ี 51  ความรวมมือทางวิชาการโครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายตางประเทศ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2561  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 

ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร 

             ประจาํปงบประมาณ 2561 
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ดานการผลิตบัณฑิต 
 

1. นักศึกษาเขาใหม ป 2561 
 ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท้ังสิ้น  
จํานวน 92  คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 92 คน  
 
ตารางท่ี 42  จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 

ป 2560 ป 2561 
รวม

ท้ังสิ้น 

การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 75 - - 75 92 - - 92 167 เพ่ิมขึ้น 
รวม 75 - - 75 92 - - 92 167 เพ่ิมขึ้น 

 

 
 

แผนภูมท่ีิ 7 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในป 2560 เปรียบเทียบกับ ป 2561 

 
2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2561  
 ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 324  คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท้ังหมด จํานวน 324 คน  
 
        ตารางท่ี 43  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก 
รวม ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 324 - 324 - - 324 
รวม 324 - 324 - - 324 

 
 

ป 2561 

ป 2560 

0

50

100

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ป 2561 92 0 0

ป 2560 75 0 0

92 

0 0 

75 

0 0 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ป 2561 ป 2560 
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา ในปการศึกษา 2559 
 ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 37 คน จากการ
สํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป จากผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 
จํานวนท้ังสิ้น 34 คน  มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวนท้ังสิ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการสํารวจพบวา บัณฑิตได
งานทําจํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 100  
 

  ตารางท่ี 44  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมงีานทํา ปการศึกษา 2558 เทียบกับ 2559 
 

ระดับ
การศึกษา 

2558 2559 
สําเร็จ

การศึกษา 
ไดงาน

ทํา 
ยังไมได
งานทํา/ 
ไมศึกษา

ตอ 

กําลัง 
ศึกษา
ตอ 

รอยละ 
การมี
งานทํา 

สําเร็จ
การศึกษา 

ไดงาน
ทํา 

ยังไมได
งานทํา/ 
ไมศึกษา

ตอ 

กําลัง 
ศึกษา
ตอ 

รอยละ 
การมี
งานทํา 

ปริญญาตร ี 34 34 - - 100 37 37 - - 100 
รวม 34 34 - - 100 37 37 - - 100 

 

 
แผนภูมท่ีิ 8 เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ป 2558 เปรียบเทียบกับ ป 2559 

 
 

 
 
 

แผนภูมท่ีิ 9 เปรียบเทียบภาวะการมีงานทํา ป 2558 เปรียบเทียบกับ ป 2559 
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รอยละ  ภาวะการมีงานทํา 
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ดานงบประมาณ 
 ในปงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ตางๆ จํานวนท้ังสิ้น  46,420,162.93  บาท (ส่ีสิบหกลานส่ีแสนสองหม่ืนหนึ่งรอยหกสิบสองบาทเกาสิบสาม
สตางค) จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,530,500 บาท  (หนึ่งลานหาแสนสามหม่ืนหารอยบาทถวน)  
งบประมาณเงินรายไดจํานวน  16,293,200  บาท ( สิบหกลานสองแสนเกาหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) และ
งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ จํานวน 28,596,462.93  บาท ( ยี่สิบแปดลานหาแสนเกาหม่ืนหกพันสี่
รอยหกสิบสองบาทเกาสิบสามสตางค) 
 

  ตารางท่ี 45  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2560 เทียบกับ 2561 
 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรป 2560 และ 2561 (บาท) 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

ลําดับท่ี ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ป 60 งบประมาณ ป 61 

1 งบประมาณแผนดิน 1,594,400.00 1,530,500.00 -  63,900.00 

2 งบประมาณรายได  20,390,900.00 16,293,200.00 -  4,097,700.00 

3 งบประมาณอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ 30,815,719.62 28,596,462.93 - 2,219,256.69 

 

 
 

 แผนภูมท่ีิ 10 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2560 เทียบกับ 2561 
 
 

   ตารางท่ี 46  งบประมาณท่ีเบิกจาย ปงบประมาณ 2560 เทียบกับ 2561 

งบประมาณท่ีไดเบิกจายป 2560 และ 2561 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

ลําดับท่ี ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ป 60 งบประมาณ ป 61 

1 งบประมาณแผนดิน 1,643,399.70 1,530,500.00 -  112,899.70  

2 งบประมาณรายได 19,737,441.72 9,876,134.35 -  9,861,307.37  

3 งบประมาณเงินอุดหนุนผลติพยาบาลเพ่ิมฯ 16,535,322.18 16,865,572.33     330,250.15  

 

 1,594,400.00  

 20,390,900.00  

 30,815,719.62  

 1,530,500.00  

 16,293,200.00  

 28,596,462.93  

งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได  งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรป 2560 และ 2561  

งบประมาณ ป 60 งบประมาณ ป 61 
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แผนภูมท่ีิ 11 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดเบิกจาย ปงบประมาณ 2560 เทียบกับ 2561 
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 9,876,134.35  
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งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได  งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ 

งบประมาณ ป 60 งบประมาณ ป 61 

งบประมาณท่ีเบิกจาย ปงบประมาณ 2560 เทียบกับ 2561 
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ดานบุคลากร 
1. จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

  1.1 สายวิชาการ 
  ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 30 คน จําแนกเปนขาราชการ
จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 28 คน และ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน 
 

   ตารางท่ี 47  จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทของบุคลากร สายวิชาการ 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

1 22 0 5 28 3 26 0 1 30 เพ่ิมขึ้น 

รวม 1 22 0 5 28 3 26 0 1 30 

รอยละ 3.57 78.57 0.00 17.86 100 10 86.7 0 3.3 100 

 

 

แผนภูมท่ีิ 12  เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรจาํแนกตามประเภทของบุคลากร สายวิชาการ ป 2560 เทียบกับ 2561 

 

 1.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
 ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 18 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ จางเหมาบริการรายบุคคล จํานวน 8 คน  
 

 ตารางท่ี 48  จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ  

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

จาง
เหมา
บริการ 

รวม 
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

จาง
เหมา
บริการ 

รวม 

สํานักงาน
เลขานุการ 

3 7 0 8 18 1 7 0 10 18 เทาเดมิ 

รวม 3 7 0 8 18 1 7 0 10 18 

รอยละ  16.7 38.9 0 44.4 100 5.6 38.8 0 55.6 100 
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จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทของบุคลากร สายวิชาการ 
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แผนภูมท่ีิ 13 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรจาํแนกตามประเภทของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ป 2560 เทียบกับ 2561 

2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
2.1 สายวิชาการ 
ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 30 คน จําแนกตามระดับ

การศึกษาเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 0 คน ปริญญาโท 24 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 6 คน 
 

ตารางท่ี 49  จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา สายวิชาการ 

ภาควิชา/สาขา/หนวยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

คณะพยาบาลศาสตร 0 24 6 30 
รวม 0 24 6 30 

รอยละ  0 80 20 100 

 

 

แผนภูมท่ีิ 14 รอยละจํานวนสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา 
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ขาราชการ พนง.มหาลัยฯ จางเหมาบริการ 
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ปริญญาตรี 
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ปริญญาโท 
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ปริญญาเอก 
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จํานวนสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา  

จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ 
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     2.2 สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 18 คน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนระดับ ปวส. จํานวน 1 คน ปริญญาตรีจํานวน  17 คน  
 

   ตารางท่ี 50  จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ 

หนวยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ปวส. 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สํานักงานเลขานุการ  
คณะพยาบาลศาสตร 

1 17 0 0 18 

รวม 1 17 0 0 18 
รอยละ  5.6 94.4 0 0 100 

 

 

แผนภูมท่ีิ 15 รอยละจํานวนสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามระดบัการศึกษา 

 3. จําแนกตามตําแหนง 
  3.1 ตําแหนงทางวิชาการสายวิชาการ 
  ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 30 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 26 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน รองศาสตราจารย จํานวน 0 คน 
และศาสตราจารย จํานวน 0 คน  

 

ตารางท่ี 51  จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง สายวิชาการ     

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

26 2 0 0 28 26 4 0 0 30 เพ่ิมข้ึน 

รวม 26 2 0 0 28 26 4 0 0 30 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  92.86 7.14 0 0 100 86.67 13.33 0 0 100 เพ่ิมข้ึน 

 

ปวส. 
6% 

ปริญญาตร ี
94% 

ปริญญาโท 
0% 

ปริญญาเอก 
0% 

จํานวนสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา  
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แผนภูมท่ีิ 16 จํานวนบุคลากร จาํแนกจําแนกตามตาํแหนง สายวิชาการ 

  3.2 ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 18 คน จําแนกตาม
ตําแหนง ชํานาญการ 1 คน ชํานาญการพิเศษ 2 คน ปฏิบัติการ 7 คน ผูปฏิบัติงาน 8 คน  
 
ตารางท่ี 52  จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง สายสนับสนุนวิชาการ  
 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2560 ป 2561 

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

ปฏิบัต ิ
การ 

ผูปฏิบัต ิ
งาน 

รวม 
ชํานา
ญการ 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

ปฏิบัต ิ
การ 

ผูปฏิบัต ิ
งาน 

รวม 

สํานักงานเลขานุการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

1 2 7 8 18 1 2 7 8 18 เทาเดิม 

รวม 1 2 7 8 18 1 2 7 8 18 เทาเดิม 

รอยละ  5.56 11.11 38.89 44.44 100 5.56 11.11 38.89 44.44 100 เทาเดิม 

 

 

 

แผนภูมท่ีิ 17  จํานวนบุคลากร จาํแนกจําแนกตามตําแหนง สายสนับสนุนวิชาการ 
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จํานวนบุคลากร จําแนกจําแนกตามตําแหนง สายสนับสนนุวิชาการ 
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 4. บุคลากรลาศึกษาตอ 
   ในป 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรลาศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 1 คน 
เปนสายวิชาการ รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 53  จํานวนบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ สายวิชาการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นางสาววิศนีย บุญหม่ัน ปริญญาเอก การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนา
บุคลากร 

   
 



                               คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา  
๑. ผศ.ดร.สงวน    ธานี   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
๒. นางสาวสุวภัทร    นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
๓. นางสาวเกษร   สายธนู   รองคณบดีฝายวิชาการ  
๔. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ 
๕. นางสาวไพลิน  พิณทอง  รักษาการแทนหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 
๖. นางสาวสุดารักษ ประสาร  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
๗. นางสาวณิชา  วองไว  ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันฯ 
๘. นางนิชนันท  สุวรรณกูฎ ท่ีปรึกษา 
๙. นางสุฬดี  กิตติวรเวช ท่ีปรึกษา 

 
คณะผูจัดทํา  

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

  
 

ผูรวบรวมขอมูล  
    นางสาวนฤมล   ธรรมาวิรุฬห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    
 
   แหลงขอมูล สํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร 
 



คณะพยาบาลศาสตรที่เปนเลิศทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ำโขง 

และอาเซียน 

วิสัยทัศน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท 045-353226-7 โทรสาร 045-353227

www.nurse.ubu.ac.th
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