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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 10 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2562 จํานวน 103 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 

2561 จํานวน 84 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 2562 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2562 

ซ่ึงมีกิจกรรมยอยจํานวน 4 กิจกรรม โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดท้ังสิ้น 894,300 บาท และไดรับ

งบประมาณสนับสนุนทุนดานการวิจัยจํานวน 3 โครงการ เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 2,949,000 บาท 

แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 70,000 บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ (สสส.) จํานวน 

2,879,000 บาท 

 

ดานการบริการวิชาการ  

ปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

งบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,082,100 บาท เพ่ือ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

จํานวน 1 โครงการ 

2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะท่ีดีของประชาชน จํานวน 8 โครงการ 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปงบประมาณ 2562  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการท่ี

ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 

114,690 บาท มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น 686 คน คิดเปนรอยละ 125.87 ของจํานวนเปาหมาย 

โดยโครงการท่ีดําเนินการสามารถแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  21,600 บาท งบประมาณรายได 

จํานวน 80,940 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ (งบประมาณผลิตพยาบาลเพ่ิม) จํานวน 

12,150 บาท 

 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับ University of Muhammadiyah 

Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ท้ังหมด 5 กิจกรรม โดยไดมีการรับนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา 

และระดับปริญญาตรีมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพในหัวขอการพยาบาล

ชุมชน และไดมีการสงอาจารยไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพกิจกรรม 6th 

International Emergency Nursing Camp และสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 6th International 

Emergency Nursing Camp (6th IENC) และ International Nursing Summer School (INSS) และ

คณะฯไดเปนเจาภาพรวม (Co-host) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  1st International Conference 

on Nursing (ICONURS) ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
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คํานํา 

 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามปงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ) 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนท่ัวไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให
เปนคณะฯชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม คณะ
พยาบาลศาสตรดําเนินงานภายใตพันธกิจหลักคือ สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสู
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิต บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการ
และการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยัง
ไดจัดใหมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง  
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริญรุดหนา ขอบคุณ
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนเอ้ืออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนินงาน และ
ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกทานท่ีคอยติดตาม กํากับ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2562 ฉบับนี ้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 
คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

  หนา 
บทสรุปผูบริหาร ก 
คํานํา ค 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญแผนภูมิ ฉ 
สารบัญรูปภาพ ช 
สวนท่ี 1 ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 
 ขอมูลท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
 1.1 ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร 2 
 1.2 ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 3 

 1.3 ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ 3 
 1.4 คานิยมองคกร และสมรรถนะหลัก 4 
 1.5  โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 4 
 1.6  โครงสรางการบรหิารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร 5 
 กิจกรรมสําคัญในรอบปงบประมาณ 2562 6 
 ดานการผลิตบัณฑิต 6 
 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 9 
 ดานการบริการวิชาการ 10 
 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 11 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 
 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
17 

 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 17 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 31 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3  36 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4  50 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5  57 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6  62 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 7 70 
สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 ดานการผลิตบัณฑิต  70 
 ดานงบประมาณ  71 
 ดานบุคลากร  72 

 



 
 

จ 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 14 
ตารางท่ี 2 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 15 
ตารางท่ี 3 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 15 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 16 
ตารางท่ี 5 แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 18 
ตารางท่ี 6 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 และ 2560 19 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
22 

ตารางท่ี 8 แสดงผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําป 2562 24 
ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดจํานวนทุนการศึกษา ประจําป 2562 26 
ตารางท่ี 10 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 31 
ตารางท่ี 11 แสดงการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจําป 2562 32 
ตารางท่ี 12 แสดงการสรุปผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2562 32 
ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ใน

ปงบประมาณ 2562 
32 

ตารางท่ี 14 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 36 
ตารางท่ี 15 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 50 
ตารางท่ี 16 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 50 
ตารางท่ี 17 แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 62 
ตารางท่ี 18 แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 63 
ตารางท่ี 19 แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 64 
ตารางท่ี 20 แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 64 
ตารางท่ี 21 แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 65 
ตารางท่ี 22 แสดงการพัฒนาทักษะของผูบริหาร 66 
ตารางท่ี 23 แสดงกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร 67 
ตารางท่ี 24 แสดงบุคลากรท่ีไดรับรางวัล ประจําป 2562 68 
ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 70 
ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2562 70 
ตารางท่ี 27 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2562 เทียบกับ 2561 71 
ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 

2562 
72 

ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2562 73 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2562 73 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาตอ ประจําป 2562 74 
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แผนภูมิท่ี  หนา 
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การศึกษา 2561 และ 2562 
18 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 และ 2562 19 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2559 และ 2560 19 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2562 (จําแนกตามแหลงเงินเทียบ

กับปท่ีผานมา) 
31 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรปงบประมาณ 2562 เทียบกับ 2561 71 
แผนภูมิท่ี 7 แสดงงบประมาณท่ีไดรับเบิกจายปงบประมาณ 2562 เทียบกับ 2561 71 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2562 72 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2562 72 
แผนภูมิท่ี 10 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2562 73 
แผนภูมิท่ี 11 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2562 73 
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สารบัญรูปภาพ 

ภาพท่ี  หนา 
ภาพท่ี 1 กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 5 6 
ภาพท่ี 2 กิจกรรมพิธมีอบหมวกและรับดวงประทีป ประจําปการศึกษา 2562 7 
ภาพท่ี 3 กิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา คณะ

พยาบาลศาสตร รุนท่ี 6 
8 

ภาพท่ี 4 กิจกรรมคายดอกพะยอม ครั้งท่ี 2 9 
ภาพท่ี 5 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2562 : ครบรอบ 56 ป วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก 
10 

ภาพท่ี 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 11 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 12 
ภาพท่ี 8 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) 20 
ภาพท่ี 9 กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลรายชั้นปโดยวิธี OSCE 21 
ภาพท่ี 10 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม 22 
ภาพท่ี 11 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
24 

ภาพท่ี 12 รวมภาพกิจกรรมนักศึกษารับรางวัล/ผลงานของนักศึกษา 25 
ภาพท่ี 13 กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 27 
ภาพท่ี 14 กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี 28 
ภาพท่ี 15 กิจกรรมสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 29 
ภาพท่ี 16 กิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ การสงอาจารย เขารวม

โครงการ 6th International Emergency Nursing Camp (IENC) 
30 

ภาพท่ี 17 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ 30 
ภาพท่ี 18 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย 34 
ภาพท่ี 19 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 37 
ภาพท่ี 20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 39 
ภาพท่ี 21 โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึง

ประสงคในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ป 2 
40 

ภาพท่ี 22 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรือ้รัง 42 
ภาพท่ี 23 โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม 43 
ภาพท่ี 24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสรางเสริมสุข

ภาวะท่ีดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 
44 

ภาพท่ี 25 โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงทางใจในชุมชน 46 
ภาพท่ี 26 โครงการสรางสุขผูสูงอายุ รุนท่ี 5 47 
ภาพท่ี 27 กิจกรรม “มอบลูกฮักแกครอบครัวอุปถัมภ” ภายใตโครงการศึกษาสุขภาวะ

ชุมชนฯ 
49 

ภาพท่ี 28 กิจกรรม “สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพพอฮักแมฮัก”ภายใตโครงการศึกษา 49 
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สุขภาวะชุมชนฯ 

ภาพท่ี 29 กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 9 ป 52 
ภาพท่ี 30 กิจกรรมวันพยาบาลสากล 53 
ภาพท่ี 31 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 55 
ภาพท่ี 32 กิจกรรมละเลนพ้ืนบานไทยกับพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน 56 
ภาพท่ี 33 สถานท่ีพักผอน และออกกําลังกาย อาคารคณะพยาบาลศาสตร 60 
ภาพท่ี 34 แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 61 
ภาพท่ี 35 ปาย และสวนหยอมหนาอาคารคณะพยาบาลศาตร 61 
ภาพท่ี 36 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและสงเสริม

จรรยาบรรณบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 
63 

ภาพท่ี 37 กิจกรรมการจัดการความรู เรื่อง Show and Shareฯ 63 
ภาพท่ี 38 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชงาน UBU Web Template 64 
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ภาพท่ี 41 กิจกรรมบุคลากรดีเดน ประจําป 2562 68 
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ขอมูลทั่วไป  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสรางสุข

ภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคนเม่ือเทียบกับประเทศ
ในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คนและประเทศจีนมีจํานวน 164 
คน ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  
จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูล
จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศ
ไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการ
สุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ใน
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับ
พ้ืนท่ีในเขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาล
วิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานข้ึน
ไดอีก 

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2552  
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1.2 ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 ตราสัญลักษณ 
 
 

 

 
 
 
สีประจําคณะ   

สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
ดอกไมประจําคณะ  

ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 
 

1.3 ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ 
 

ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใช
ชุมชนทองถ่ิน และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขใน ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 
วิสัยทัศน 
 คณะพยาบาลศาสตรชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนวัตกรรม 
 
อัตลักษณ 
 สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 

พันธกิจ  
 1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
        2. สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
        3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
        4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
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1.4 คานิยมองคกร และสมรรถนะหลัก 

คานิยมองคกร 
 คานิยมองคกร : NURSE   
   N  =  Nurturing         :  ใสใจดูแล               
   U  =  Unity             :  สามัคคี 

  R  =  Respect            :  ยอมรับ และใหเกียรติ    
  S  =  Smart             :  ฉลาดทางปญญาและอารมณ         
  E  =  Empowerment  :  การเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

 

สมรรถนะหลัก :   1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 

                      2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ  
 
 
 
 
 

1.5  โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                - งานบริหารความเส่ียง   -  งานสารสนเทศ 

                       - งานคลัง และพัสดุ 

                       - งานบริหารงานบุคคล   - งานริหารทั่วไป 

 

 
 

                     - งานวิจัย  บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                     - งานวิเทศสัมพันธ 

 
 

 

                   - งานบริการการศึกษา 
 

 
 

                   - งานนโยบายและแผน 

                   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

                   - งานพัฒนานักศึกษา 

                   - งานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักศึกษา 

 

สํานักงานเลขานกุาร 

อธิการบดี 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

คณะกรรมการกลุมงานอบรมและบริการ 
ทางการพยาบาล 

กลุมงานอบรมและบรกิารทางการพยาบาล 

รองคณบดฝีายบรหิาร 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และทํานฯ 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา 

สภามหาวิทยาลัย 
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1.6  โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                    
 
 
 
 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
นางสาวเกษร  สายธนู 

อธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท  ประสิทธิภู์ริปรีชา 

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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กิจกรรมสําคัญในรอบปงบประมาณ 2562 
 

 

ดานการผลิตบัณฑิต 
 

1. กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 5 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 

สถานที่ : ณ โรงเรียนบานโนนตูม ตําบลพังเคน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี

รายละเอียดกิจกรรม : สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร รวมกับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร 

คณะรัฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปะศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน คร้ังที่ 5 โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 214 คน ผูบริหาร อาจารยและบุคลากร จํานวน 16 คน เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลพัฒนาความรู และ

ประสบการณดานวิชาชีพในการใหบริการดานสุขภาพแกชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสา

และสํานึกรักทองถ่ิน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและมีความสามัคคีในหมูคณะ พัฒนากระบวนทํางานเปนทีมและ

มีทักษะการเปนผูนํา มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายระหวาง

คณะ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจในการสรางเสริมและดูแลสุขภาพตนเองดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่1  กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสขุภาพชุมชน ครั้งที ่5 
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2. กิจกรรมพิธีมอบหมวกและรับดวงประทีป ประจําปการศึกษา 2562 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 9 มีนาคม 2562 

สถานที่ : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล 

ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา ดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และความสามัคคีระหวางรุนพี่รุนนอง 

นอกจากนี้ยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนผูมอบหมวกพยาบาล และเข็มชั้นปใหนักศึกษา จํานวน 70 คน 

บรรยากาศเต็มไปดวยรอยยิ้มแหงความยินดีที่นักศึกษาไดเร่ิมตนการฝกปฏิบัติเตรียมตัวเขาสูวิชาชีพพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
รูปภาพที ่2  กิจกรรมพิธีมอบหมวกและรับดวงประทปี ประจําปการศึกษา 2562 

 
 

 

3. กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร รุนท่ี 6 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 22 เมษายน 2562 

สถานที่ : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบ

เข็มสถาบันนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมนักศึกษาใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูวิชาชีพพยาบาล ดวยความภาคภูมิใจ และ

เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี และผูกพันตอสถาบัน โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนประธานในพิธี และใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ในปการศึกษา 2561 นี้ มี
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ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุนที่ 6 เขารับเข็มสถาบัน จํานวน 83 คน โดยมีคณาจารย บุคลากร 

รุนพี่รุนนองนักศึกษา ผูปกครอง และญาติมิตรเขารวมแสดงความยินดีเปนจํานวนมาก 

     พยาบาล ถือเปนบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญตอผูปวยและครอบครัวอยางมาก เนื่องจากตองใกลชิด ใหการดูแล

ชีวิตและความผาสุกของผูรับบริการ นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพอ่ืนในการ

ดูแลผูรับบริการ โดยเข็มสถาบันเปนสัญลักษณของสถาบันการศึกษา ที่บงบอกถึงการมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติ

หนาที่และการเปนสวนหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ไดประสิทธิประสาทความรู อบรมใหมีอัตลักษณอันดีงามในการมีหัวใจ

ชวยเหลือปวงชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่3   กิจกรรมปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร รุนที ่6 
 

 

 

 

4. กิจกรรม การสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา (คายดอกพะยอม 

ครั้งท่ี 2) 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  

สถานที่ : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ และทัศนคติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมถึงเปนการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรและสรางภาพลักษณที่ดีอีกทางหนึ่ง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  
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รูปภาพที ่4   กิจกรรมคายดอกพะยอม ครั้งที่ 2 

 

ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

1. นักศึกษาและอาจารยเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2562 : ครบรอบ 56 ป วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก 

วันจัดกิจกรรม : ระหวางวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 

สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอผลงานวิชาการ และไดรับรางวัลในการประชุม

วิชาการระดับชาติ ประจําป 2562 : ครบรอบ 56 ป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็นและแนวโนมวิจัย 

นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสรางเสริมสุขภาพ” โดยมีอาจารย ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร และอาจารยณัฐสุดา คติชอบ นํา

นักศึกษาเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งไดรับรางวัลชมเชย คือ นางสาวรินธร แจมพันธ, นางสาวแพรพลอย ฉิมกูล, 

นางสาวเพ็ญนภา ผิวขํา และคณะ ในการนําเสนอแบบปากเปลา (Oral Presentation) เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะ

สุขภาพจิตกับพลังสุขภาพจิตของผูปวยโรคเร้ือรังในชุมชน (Correlation between Mental Health Status and 

Resilience Quotient among Chronic Illness in community) มีอาจารยเกษร สายธนู เปนอาจารยที่ปรึกษา 
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รูปภาพที ่5   ประชมุวิชาการระดับชาติ ประจาํป 2562 : ครบรอบ 56 ป วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 

ดานการบริการวิชาการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

วันจัดกิจกรรม : ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2562 

สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

รายละเอียดกิจกรรม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูดูแลผูสูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 80 คน มาจากอําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายธนาคม กองเพียร นายอําเภอวารินชําราบ ไดกรุณาใหเกียรติ

มาเปนประธานในพิธีเปดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ เพื่อเปนเกียรติแกผูเขารวมรับการอบรม ดาน

อาจารยณิชา วองไว หัวหนาโครงการ ไดกลาววัตถุประสงคของการจัดโครงการนี้วา โครงการนี้จัดทําข้ึน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพคน ตามชวงวัย สอดคลองกับรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีตัวชี้วัด คือ ผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและ

ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติมีจํานวนเพิ่มข้ึน : พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยชุมชนมีสวน

รวมเพื่อแกปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับสํานักงาน

สาธารณสุข อําเภอวารินชําราบ เห็นความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบาน ติดเตียง) ใหสามารถเขาถึง

บริการสาธารณสุขอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงระบบการดูแลตั้งแตสถานบริการ ชุมชน และครอบครัว ดังนั้นจึงจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชหลักสูตรการอบรมผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว ( จํานวน 420 

ชั่วโมง) ของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้การอบรม ประกอบดวย การบรรยายเนื้อหา

วิชาการ การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และการฝกปฏิบัติในสถานการณการจริง ซึ่งสถานที่ฝกปฏิบัติ ไดรับความ

อนุเคราะหจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอวารินชําราบ 
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รูปภาพที ่ 6   โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ ในจังหวดัอุบลราชธานี ป 2562 

 
ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

วันจัดกิจกรรม : ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 

สถานที่ : ณ วัดปาสวางวีรวงศ อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหมีความตระหนักเเละสรางจิตสํานึกในการใชชีวิตดวยความมีคุณธรรมเเละนําหลักธรรมคําสอนของหลัก

ศาสนามาใช ในชีวิตประจาํวัน 

2. เพื่อใหทราบหลักธรรม พรหมวิหาร 4(ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา), สังควัตถุ 4 (ทาน ปยวาจา อัตถ

จริยา สมานัตตา) เเละ อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 

3. เพื่อใหเกิดความสงบสุขในจิตใจ 

4. เพื่อใหเกิดความสามัคคี สรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
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รูปภาพที ่ 7   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 2 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ดานการผลิตบัณฑิต 
1) นักศึกษาใหม 

ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ จํานวน 103 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 103 คน  

2) นักศึกษาทั้งหมด 

ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จํานวน 335 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 335 คน  

3) ผูสําเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 84 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 84 คน  

4) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ผลการ

สํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 62 คน มีจํานวน

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 100 บัณฑิตมีงานทําทั้งหมดจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละการมี

งานทําภายใน 1 ป รอยละ 100 

 

ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน

ทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,949,000 บาท แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 
70,000 บาท  และงบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ (สสส.) จํานวน 2,879,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่  1     แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน - - 

2 งบประมาณรายได 2 70,000 

3 งบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ 1 2,879,000 

 รวมทั้งสิ้น 3 2,949,000 

 

ดานการบริการวิชาการ 
 ปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

งบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,082,100 บาท เพื่อดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ 

1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน จํานวน 

1 โครงการ 

2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน จํานวน 8 โครงการ  
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ตารางที่ 2     แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชน

และสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

1 16,600.- 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

- - 

3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะทีด่ี

ของประชาชน 

8 1,065,500.- 

4 โครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - - 

 รวมทั้งสิ้น 9 1,082,100.- 

 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ปงบประมาณ 2562  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการที่ดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 114,690 บาท มีจํานวน

ผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 686 คน คิดเปนรอยละ 125.87 ของจํานวนเปาหมาย โดยโครงการที่ดําเนินการสามารถ

แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  21,600 บาท งบประมาณรายได จํานวน 80,940 บาท  และงบประมาณ

สนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ (งบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่ม) จํานวน 12,150 บาท ดังนี้ 

 
ตารางที่  3   แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขารวม งบประมาณ (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 1 200 คน 21,600.- 

2 งบประมาณรายได 2 271 คน 80,940.- 

3 งบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ 2 215 คน 12,150.- 

 รวมทั้งสิ้น 5 686 คน 114,690.- 

 
 

ดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
  คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับ University of Muhammadiyah 
Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย  ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยไดมีการรับนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ
ปริญญาตรีมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพในหัวขอการพยาบาลชุมชน และไดมีการสง
อาจารยไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพกิจกรรม 6th International Emergency Nursing 
Camp และสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 6th International Emergency Nursing Camp (6th IENC) และ International 
Nursing Summer School (INSS) และคณะฯไดเปนเจาภาพรวม (Co-host) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  1st 
International Conference on Nursing (ICONURS) ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta, 
Indonesia 
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ตารางที่ 4   แสดงจํานวนกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
 

ประเทศท่ีม ี

ความ

รวมมือ 

รับบุคลากร/

ผูบริหาร

แลกเปลี่ยนและ

เรียนรู 

สงบุคลากร/

ผูบริหารไป

รวมวิจัย 

บรรยาย

พิเศษ 

สงนักศึกษาไป

ศึกษาตอ/

แลกเปลี่ยน/ฝก

ปฏิบัติงาน 

หารือความ

รวมมือ 

อบรม

และ

ศึกษาดู

งาน 

เขารวมการ

แขงขัน

ประสบการณ 

รวม 

ท้ังหมด 

อินโดนีเซีย -รับนักศึกษา

พยาบาลระดับ

บัณฑิตศึกษา มา

แลกเปลีย่นเรยีนรู

ในหัวจอการ

พยาบาลชุมชน 

จํานวน 6 คน 

 

-รับนักศึกษา

พยาบาลระดับ

ปริญญาตรมีา

แลกเปลีย่นเรยีนรู

ในหัวขอการ

พยาบาลชุมชน 

จํานวน 6 คน 

 

- สงอาจารยเขา

รวมกิจกรรม 6th 

International 

Emergency 

Nursing Camp 

1คน 

- -สงนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 6th 

International 

Emergency 

Nursing Camp และ 

International 

Nursing Summer 

School (INSS) 

  เปนเจาภาพรวม 
(Co-host) ในการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ  1st 
International 
Conference on 
Nursing 
(ICONURS) ณ 
University of 
Muhammadiya
h Yogyakarta, 
Indonesia 
 

- -   5 

กิจกรรม  

      ขอมูลจากงานวิเทศสมัพันธ คณะพยาบาลศาสตร ณ 30 สิงหาคม 2562 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 1  

จัดการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนท่ียอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 

ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดจํานวน 1 หลักสูตร 
จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 

 

ดานการผลิตบัณฑิต 

1) การรับนักศึกษา  

- วิธีการรับเขานักศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร มีวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรงเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัดและนอกเขตพื้นที่
ภาคอีสาน คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี ้

1. หลักสูตรกําหนดจํานวนการรับนักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาล ซ่ึงกําหนด
อัตราสวนจํานวนอาจารยพยาบาลตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 8) 

2. คณะพยาบาลศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการรับเขา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรเขาศึกษาตอ 

3. อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหาร ประชุมรวมกับงานรับเขาของมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดแนวทางและ
วางแผนการรับนักศึกษา ประกอบดวย คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการใหคะแนน จํานวนรับนักศึกษา เกณฑการ
สัมภาษณ เกณฑการคัดเลือก เปนตน 

4. ดําเนินการตามแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
5. การสอบสัมภาษณ คณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําคณะโดยกําหนดแบบฟอรมในการสัมภาษณ แนวคําถาม การสังเกต
บุคลิกภาพ เพื่อใชในการสัมภาษณ 

6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณรวบรวมผลการสอบสัมภาษณและเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
และอาจารยประจําหลักสูตร จากนั้นเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาตัดสินและคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาในหลักสูตร 

 
- แผน/ผลการรับนักศึกษา 

ในปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 ระหวาง

เดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 วิธีการรับเขาศึกษาผานโควตาผูมีคุณลักษณะพิเศษ โควตาขยายโอกาสทาง

การศึกษา  และโควตารับตรงพื้นที่ แผนรับเขาศึกษา จํานวน 100 คน มีผูสมัครรวมทั้งสิ้น 3,371 คน ผานการ

คัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 103 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 

103 คน คิดเปนรอยละ 100  โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจําปการศึกษา 2561 – 2562 สามารถ

จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้ 
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ตารางที่ 5   แสดงแผน/ผลการรบันักศึกษา เปรียบเทยีบปการศึกษา 2561 และ 2562 
 

คณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2561 คิดเปน ปการศึกษา 2562 คิดเปน 

แผนการรับ 

(คน) 

ผลการรับ 

(คน) 

รอยละ แผนการรับ 

(คน) 

ผลการรับ 

(คน) 

รอยละ 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 80 86 107.50 100 103 103 

รวมทั้งสิ้น 80 86 107.50 100 103 103 

ขอมูลจากงานรับเขา ณ 30 มิถุนายน  2562 

2) นักศึกษาใหม 

ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ จํานวน  103 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน  

103 คน  
 

 
 

                                        แผนภูมทิี่ 1    แสดงผลการรบันักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2561 และ 2562  
 

3) นักศึกษาทั้งหมด 

ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จํานวน 335 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 335 คน  

 
                                          
                      แผนภูมทิี่ 2  แสดงผลการรับนักศึกษาทั้งหมด เมื่อเทยีบกับแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2561 และ 2562 
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(เทียบกับปท่ีผานมา) 
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4) ผูสําเร็จการศึกษา  

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 84 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 84 คน  
 

 
                          

            แผนภูมทิี่ 3  แสดงจาํนวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 และ 2562 

 

5) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (เม่ือเทียบกับปที่ผานมา) 

 จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ผลการ

สํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 62 คน มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน

62 คน คิดเปนรอยละ 100 บัณฑิตมีงานทําทั้งหมดจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 100 การมีงานทําภายใน 1 ป รอย

ละ 100  
 

ตารางที่ 6  แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรยีบเทยีบปการศึกษา 2559 และ 2560 
 

คณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา รอยละ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 2559 2560 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 37 คน (รอยละ 100) 62 คน (รอยละ 100) เทาเดิม 
ขอมูลจากกองแผนงาน ณ 31 มีนาคม 2562 

 

 
                                     
                                     แผนภมูิที่ 4  แสดงภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต เปรียบเทยีบปการศึกษา 2559 และ 2560 
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6) โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน  

โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ไดแก 

6.1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  วัตถุประสงคเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาทฤษฎีเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางใหผูเรียนมี

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  โดยรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎี

ทางการพยาบาล และศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของ ยกตัวอยางเชน กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

แบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ซึ่งเปนกระบวนการในการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจการทํางานระหวาง

วิชาชีพ เปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนแตละวิชาชีพ เพื่อใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน โดย

บูรณาการความรูในชั้นเรียนมาใชกับผูปวยในชุมชน (รายวิชาการพยาบาลอนามัยชมุชน) เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่8   กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) 

 

6.2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาฝกประสบการณ

ทางการพยาบาลกับผูปวยหรือผูรับบริการจริง เปนการนําความรูที่เรียนรูในหองเรียนสูการปฏิบัติ โดยใช

กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกผูรับริการและประชาชน จํานวนทั้งสิ้น 11 รายวิชา 

ผูเขารวมโครงการเปนนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2- 4 ยกตัวอยางเชน รายวิชา 1802 430 ปฏิบัติสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช เปนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา

ฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกผูที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาทางจิต การ

สรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การบําบัดรักษาทางจิตเวชและการชวยเหลือรายบุคคล กลุมคน ครอบครัวและ

ชุมชน  

6.3) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายชั้นป ไดแก  กิจกรรมยอย การพัฒนาการเรียนรูรายวิชาเภสัช

วิทยาสําหรับพยาบาล  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูและทบทวนเนื้อหาของรายวิชา เนื่องจากพบวาเปน

รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ํา บางสวนสอบไมผานตามเกณฑการประเมินผลรายวิชา ดังนั้น ในปการศึกษา 
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2561 คณะจึงไดจัดการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล ภายใตกิจกรรมการพัฒนาการ

เรียนรูรายชั้นป โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร เพื่อสงเสริมการเรียนรูรายวิชาดังกลาวแก

นักศึกษาและเปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร โดย

กลุมเปาหมายคือนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 2 และนักศึกษาที่สอบไมผาน  จํานวนผูเขารวมโครงการ 74 คน 

6.4) กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลรายชั้นปโดยวิธี OSCE เปนการประเมินความรู

และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตที่รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยวามี

ความรูความสามารถ และพรอมจะใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน เปนวิธีการที่ใชในการประเมิน

ความสามารถของนักศึกษาตามสภาพจริงที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ รวมถึงเปนการเตรียม

ความพรอมกอนการข้ึนฝกปฏิบัติในปการศึกษาตอไป สงเสริมใหนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดานการคิดวิเคราะห และทักษะทางวิชาชีพ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่9   กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบตัิการพยาบาลรายชั้นปโดยวิธ ีOSCE 

 

 

7) โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

คณะพยาบาลศาสตรไดพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมแกนักศึกษา ภายใตโครงการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม  โดยสงเสริมใหนักศึกษาเขารวม

นําเสนอผลงานวิจัยที่เปนผลงานวิจัยของตนเองจากการเรียนการสอนรายวิชา 1802 325 การวิจัยทางการ

พยาบาล ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2562 : ครบรอบ 56 ป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง 

ประเด็นและแนวโนมวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสรางเสริมสุขภาพ” ระหวางวันที่ 23-24 กรกฎาคม 

2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จํานวนผูเขารวม

โครงการ 6 คน และนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจําป 
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2562 โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ือง “พยาบาล : เสียง

แหงพลัง สูสุขภาพดีถวนหนา” “ Nurses - A Voice to Lead Health For All ” ระหวางวันที่ 5 - 6 กันยายน 

2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผูเขารวมโครงการ 6 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่10   กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 

8) การสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนกิจกรรมทีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ลําดับ 
ชื่อกิจกรรม 

จําแนกเปนดานๆ 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ดานสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค 

1. แสดงความยินดีพีบ่ัณฑติ 

2. สวัสดิการสนบัสนุนการทาํงานของสโมสรนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร(งานเกษตรอีสานใต) 

3. อําลาพี่ป 4 จบการศึกษา 

4. สานสัมพนัธสูงานสรางสรรคสโมสรนักศึกษา 

5. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

6. พี่รักนอง 

25,040 

9,160 

 

21,850 

108,950 

15,360 

 

26,330 

2. ดานกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

1. กีฬา freshy 

2. กีฬา Health Science คร้ังที่ 13 

98,760 

52,130 
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ลําดับ 
ชื่อกิจกรรม 

จําแนกเปนดานๆ 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

3. ดานบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

1. คายพยาบาลอาสาสงเสริมสขุภาพชุมชน คร้ังที่ 5 

2. กิจกรรมฟนฟูสถานที่หลังน้าํทวมในเขตพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธาน ีโรงเรียนชุมชนบานนาเยีย อําเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี (ไดรับการสนับสนนุงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 

40,840 

 

4. ดานเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1. สวัสดิการสนบัสนุนการทาํงานของสโมสรนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร(พะยอมชอใหม รวมใจ สืบสาน

ประเพณีสักการะหลวงปูชา) 

2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (รวมกับงานทาํนุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร) 

19,740 

 

 

51,640 

5. ดานสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. ไหวครู 

2. พิธีมอบหมวกและรับดวงประทีป 

3. ปจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน 

15,200 

66,600 

126,640 
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          รปูภาพที ่11   กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสรมิหลักสตูรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรู 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

 

9) ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 
 

ตารางที่ 8  แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป 2562  
 

ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานที่ไดรับรางวัล วัน/เดือน/ป 

1 นางสาวนันทชิา หัวดอน 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร

ชั้นปที่ 4  

นักศึกษาพยาบาลดีเดน สมาคมพยาบาลแหงประเทศ

ไทย ฯ สานักงานสาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 

2562 

6 กันยายน 2562 ณ 

โรงแรมสีมาธานี 

จังหวัดนครราชสีมา 

2 นางสาวรินธร แจมพันธ, 

นางสาวแพรพลอย ฉิมกูล, 

นางสาวเพ็ญนภา ผิวขํา และ

คณะ นักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตรชัน้ปที่ 4 

รางวัลชมเชย ในการนาํเสนอ

แบบปากเปลา (Oral 

Presentation) เร่ือง 

ความสัมพันธระหวางภาวะ

สุขภาพจิตกับพลังสุขภาพจิต

ของผูปวยโรคเร้ือรังในชุมชน 

(Correlation between 

Mental Health Status and 

Resilience Quotient 

among Chronic Illness in 

community)  

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

ประจําป 2562 : ครบรอบ 56 

ป วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

“ทิศทาง ประเด็นและ

แนวโนมวิจัย นวัตกรรม

ทางการพยาบาลเพ่ือสราง

เสริมสุขภาพ”  

วันที่ 23-24 

กรกฎาคม 2562 ณ 

อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบพระ

ชนมพรรษา ชั้น 10 

โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา 
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ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานที่ไดรับรางวัล วัน/เดือน/ป 

3 นางสาวสุภาพร ศรีอําคา และ

คณะ  นักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตรชัน้ปที่ 4 

รางวัลระดบัดีมาก ในนําเสนอ

ผลงานแบบโปสเตอร (Poster 

Presentation) เร่ือง 

การศึกษาปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับความเครียด

ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Factors related to stress 

of 3th years student in 

Ubonratchathani 

University 

การจัดประชุมสามัญและ

ประชุมวชิาการ ประจําป 

2562 โดยสมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทย ฯ สานักงานสาขา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ือง 

“พยาบาล : เสียงแหงพลัง สู

สุขภาพดีถวนหนา” “ Nurses 

- A Voice to Lead Health 

For All ” 

วันที่ 5 - 6 กันยายน 

2562 ณ โรงแรม

สีมาธานี จังหวัด

นครราชสีมา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       รูปภาพที ่12  รวมภาพกิจกรรมนักศึกษารับรางวัล/ผลงานของนักศึกษา 
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10) การจัดหาทรัพยากรและสิง่สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษา 

10.1) ทุนการศึกษา 

 
ตารางที่ 9  แสดงรายละเอียดจาํนวนทุนการศึกษา ประจาํป 2562  

 

ลําดับ สาขา ทุนรัฐบาล 

(จํานวน) 

ทุนเอกชน 

(จํานวน) 

อ่ืนๆ 

 

รวม ทุนรัฐบาล 

(บาท) 

ทุนเอกชน 

(บาท) 

อ่ืนๆ  รวม 

(บาท) 

1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 7 - 9 132,500 548,000 - 680,500 

   

 10.2) ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน โดยระบุให

อาจารยที่ปรึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา ในสวน

ของข้ันตอนการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและสอบถามปญหาทั่วไป 

หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา นอกจากนี้ ในดานการดูแล

เมื่อเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา โดยคณะแจงนักศึกษาในวัน

ปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2562 คณะพยาบาล

ศาสตร ไดจัดกิจกรรม ระบบอาจารยที่ปรึกษาโดยจัดใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดพบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดกิจกรรมใน

วันไหวครู โดยไดจัดกิจกรรม ในชวงบายในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เปนผลเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา ทําใหระบบการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานมากข้ึน  

คณะพยาบาลศาสตรไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนแสดงความยินดี และแสดงความ

เสียใจ รวมทั้ง คาเดินทางไปราชการ นอกจากนี้ยังไดจัดหาวัสดุอุปกรณที่สงเสริมการเรียน การจัดกิจกรรม และการใช

ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งในปงบประมาณ  2562 คณะไดจัดซื้อ/จัดหา วัสดุครุภัณฑ คือ ปายคณะ บอรดติดปาย จัดทํา

บอรด พรม แม็คยิงบอรด 

 

11) ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ 

11.1) กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑติศึกษา  

โครงการวิเทศสัมพันธ กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา) จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหวางวันที่ 6 – 18  มกราคม 2562  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวชิาชีพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนวฒันธรรมดานการดูแลสุขภาพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3. เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4. เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือดานวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน  

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ ทัง้หมด 43 คน  คิดเปนรอยละ100 

2. มีการแลกเปลี่ยนดานวชิาการ ในหัวขอ การพยาบาลชุมชน  

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.96  
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4. ความคิดเห็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร  และอาจารยที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพกับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีคะแนนเฉลี่ย 3.60   

5. ความคิดเห็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร  และอาจารยที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดูแลสุขภาพ มี

คะแนนเฉลี่ยที่ 3.70 

6. ความคิดเห็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร  และอาจารยที่ไดพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษมากข้ึน มี

คะแนนเฉลี่ย 3.89 

7. ขอคิดเห็นของนักศึกษาแลกเปลีย่นตอการจัดกิจกรรม มีดังนี ้

- Experiences gained from participation at UBU  มีคะแนนเฉลี่ย 4.58  

- Service มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 

- Benefits gained from participation มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       รูปภาพที ่13   กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลีย่นระดบับณัฑิตศึกษา 

 

11.2)  กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี 

กิจกรรมรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับ

ปริญญาตรี) จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 3 –  15  กุมภาพันธ 

2562  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3.  เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4. เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมอืดานวิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ ทัง้หมด 46 คน  คิดเปนรอยละ100 

2. มีการแลกเปลี่ยนดานวชิาการ ในหัวขอ การพยาบาลชุมชน  

3. ความพึงพอใจโดยรวมของผูเขารวมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.24  

4. ความคิดเห็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร  และอาจารยที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพกับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีคะแนนเฉลี่ย 3.67   

5. ความคิดเห็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร  และอาจารยที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดูแลสุขภาพ มี

คะแนนเฉลี่ยที่ 3.95 

6. ความคิดเห็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร  และอาจารยที่ไดพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษมากข้ึน มี

คะแนนเฉลี่ย 3.98 

 

 

 

 

 

 

                

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่14  กิจกรรมรบันักศึกษาแลกเปลี่ยนระดบัปรญิญาตร ี
 

       11.3) กิจกรรมสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 

 กิจกรรมสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศ International Emergency Nursing Camp (IENC) และ 
International Nursing Summer School (INSS) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562   
จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 5 คน       

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ 

2. เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ 

3. เพื่อใหพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนที่รูจักและยอมรับใน

ตางประเทศ 
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รูปภาพที ่15  กิจกรรมสงนักศึกษาไปแลกเปลีย่นในตางประเทศ 
 

 

       11.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ การสงอาจารย เขารวมโครงการ 6th  

International Emergency Nursing Camp (IENC)  

โครงการวิเทศสัมพันธ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ กิจกรรมยอยที่ 1 การสง 
อาจารย เขารวมโครงการ 6th International Emergency Nursing Camp (IENC ณ University of Muhammadiyah 
Yogyakarta, Indonesia ระหวางวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 
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รูปภาพที ่16    กิจกรรมแลกเปลีย่นดานวิชาการกับตางประเทศ การสงอาจารย เขารวมโครงการ 6th   

International Emergency Nursing Camp (IENC) 

 
 11.5) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ  
 กิจกรรมยอยที่ 2 การเปนเจาภาพรวม (Co-host) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st  International 
Conference on Nursing (ICONURS) ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
 วัตถุประสงค 

1.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวชิาการและวิชาชีพ วจิัย และการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการนําเสนอผลงานวชิาการเปนภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อสงเสริมและการพัฒนาความรวมมือดานวิชาการ วิจัย และการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลกับ

สถาบนัในตางประเทศ 
4. เผยแพรประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนที่รูจักและยอมรับใน

ตางประเทศ 
   ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 6 คน 

2. มีการนําเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร) จํานวน 4 เร่ือง  

3. อาจารยคณะพยาบาลศาสตร รวมเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบงานวิจัย (reviewer) จํานวน 2 คน 

4. อาจารยคณะพยาบาลศาสตร รวมเปนกรรมการตัดสินการนําเสนอแบบโปสเตอร จํานวน 2 คน 

 

             
 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่17  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนดานวิชาการกับตางประเทศ 



31 

 

ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 2  

พัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียนอยาง

ย่ังยืน 
 

ผลการดําเนินงานดานการวิจัยและนวัตกรรม 

1) การสนับสนุนดานการวิจัย  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 3 
โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,949,000 บาท แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 70,000 บาท  
และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ (สสส.) จํานวน 2,879,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่  10  แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ลําดับ แหลงเงิน 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 

1 งบประมาณแผนดิน 2 465,000 - - 

2 งบประมาณรายได - - 2 70,000 

3 งบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ 2 1,402,000 1 2,879,000 

 รวมทั้งสิ้น 4 1,867,000 3 2,949,000 

 

 

 

                      แผนภูมทิี่ 5  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจยั ปงบ 2562 (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกับปที่ผานมา) 

 

 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 465,000  

 -    

 1,402,000  

 -     70,000  

 2,879,000  

ปงบประมาณ 2561 

ปงบประมาณ 2562 

งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกบัปท่ีผานมา) 
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2) การจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 

 

ตารางที่ 11  แสดงการยื่นขอจดทะเบยีนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ประจาํป 2562  
 

ลําดับ ชื่อการประดิษฐ ชื่อผูประดษิฐ ประเภท เลขที่คําขอ วันที่ออกให 

1 สื่อการเรียนรู หุนจําลองไฟฟา

บริหารกลามเนื้ออุงเชิงกราน 

เพื่อปองกันภาวะกลั้นปสสาวะ

ไมอยูในผูสูงอาย ุ

นางสุฬดี กิตติวรเวช 

และคณะ 

สิ่งประดษิฐ 1903002553 1 ตุลาคม 2562 

2 เว็บไซตโครงการสบืสานภูมิ

ปญญาและพัฒนาเครือขาย

เรียนรูดานการสูงอายุ คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย

สาวิตรี สิงหาด 

วรรณกรรม 376826 9 สิงหาคม 2562 

 
 

3) ผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2562 
 

ตารางที่  12   แสดงการสรปุผลงานการตีพิมพและเผยแพรประจําป 2562 
 

ลําดับ ตีพิมพเผยแพร

ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ

เผยแพร

ระดับชาติ 

เผยแพรผลงาน

ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

เผยแพร

ผลงานประชุม

วิชาการ

ระดับชาติ 

การ

นําไปใช

ประโยชน 

จดสิทธิบัตร

หรืออนุ

สิทธิบัตร 

งาน

สรางสรรค

ตีพิมพ

เผยแพรอ่ืนๆ 

รวม

ท้ังหมด 

1 1 8 4 - - - - 13 

รวม 1 8 4 - - - - 13 

 

 

4) โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของคณะ ในปงบประมาณ 2562 
 

ตารางที่ 13  แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2562 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลา สถานท่ี จํานวนผูเขารวม (คน) 

1 พัฒนาสมรรถนะดานวิจยั 1. เพ่ือกระตุนและสงเสรมิให

คณาจารยคณะพยาบาลศาสตรได

พัฒนาการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา 

2. เพ่ือใหพัฒนาศักยภาพการเขียน

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ 

ตํารา ใหมีคณุภาพและมาตรฐาน

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

3. เพ่ือไดแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณกับผูทรงคณุวุฒิท่ี

     1 วัน คณะพยาบาล

ศาสตร 

29 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลา สถานท่ี จํานวนผูเขารวม (คน) 

เช่ียวชาญดานการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา 

2 สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของอาจารยและ

บุคลากร 

1.เพ่ือสงเสรมิการเผยแพร

ผลงานวิจัยและวิชาการของ

อาจารย 

12 เดือน คณะพยาบาล

ศาสตร 

13 

3 จัดสรรทุนวิจัย  1. เพ่ือจัดสรรทุนวิจยัท่ีสอดคลอง

กับระเบียบการใชเงินรายไดในการ

สงเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย

และวิชาการของคณะฯ และมหา

ลัย 

2. เพ่ือสนับสนุนผลงานวิจัยหรือ

ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

หรือนานาชาติของอาจารย

พยาบาล 

12 เดือน คณะพยาบาล

ศาสตร 

2 

  

5) โครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบ 2562 

 5.1) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย 

 วัตถุประสงค  

               1. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรไดพฒันาการเขียนเอกสารประกอบการ

สอน/หนังสือ/ตาํรา 

               2. เพื่อใหพัฒนาศักยภาพการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

               3. เพื่อไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน/หนงัสือ/ตํารา 

 ระยะเวลา : ดําเนนิการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 

 สถานที่ : ณ หองประชุมดอกมนัปลา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 จํานวนผูเขารวมโครงการ : จํานวน 29 คน (กลุมเปาหมาย 35 คน) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ : 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 82.80 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย > 3.51 4.43 บรรลุ 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใช
ประโยชน 

คะแนนเฉลี่ย >3.51 4.29 บรรลุ 

4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 เพิ่มข้ึนจาก 3.00 
เปน 4.29 

เพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ 0.01 
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รูปภาพที ่ 18   กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย 
 
 

 5.2)  กิจกรรมจัดสรรทุนวิจัย 

  วัตถุประสงค  

      1. เพื่อจัดสรรทุนวิจัยทีส่อดคลองกับระเบียบการใชเงนิรายไดในการสงเสริมและสนับสนนุผลงานวิจัย

และวิชาการของคณะฯ และมหาลยั 

     2. เพื่อสนับสนนุผลงานวิจยัหรือผลงานทางวชิาการในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารยพยาบาล 

 ระยะเวลา : ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

 ผลการดําเนินงาน มีการจัดสรรทุนวิจัย จํานวน 2 ทุน ดังนี ้

      1. เร่ือง “ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่ออิเลก็ทรอนิกสสําหรับนักศึกษา

พยาบาล”ทุน  20,000 บาท 

      2. เร่ือง “ผลการเสริมสรางพลังสุขภาพจติและทักษะการแกไขปญหาในนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน”ี ทุน 50,000 บาท 
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5.3) กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร 

  วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสนับสนนุการเผยแพรผลงานที่ไดรับการเผยแพรในทีป่ระชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
      2.เพื่อสนับสนนุการตีพมิพผลงานวิจัยหรือผลงานวชิาการในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
      3. เพื่อจัดสรรเงินสมนาคุณในการตีพิมพผลงานที่สอดคลองกับระเบียบการใชเงินรายไดเพือ่สงเสริมและ
สนับสนนุผลงานวิจัยและวิชาการ ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
  ผลการดําเนินงาน  

- สนับสนนุเงินสมนาคุณการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการทัง้สิ้น จาํนวน 9 เร่ือง เร่ืองละ 4,000 บาท เปน
เงิน 36,000 บาท 

 - สนับสนนุการจัดทาํโปสเตอรนาํเสนอผลงานวิจัย จาํนวน 4 ชิน้ๆละ 1,500 บาท เปนเงิน 6,000 บาท 
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ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 3  

สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพ้ืนฐานตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

ดานการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ งบประมาณ

แผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,082,100 บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัย คือ 

 
ตารางที่  14   แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ 
 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและ

สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

1 16,600.- 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานอาชีพและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

- - 

3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะทีด่ีของ

ประชาชน 

8 1,065,500.- 

4 โครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - - 

 รวมทั้งสิ้น 9 1,082,100.- 

 

1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน จํานวน 1 โครงการ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.1) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
              วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 12 มกราคม 2562  

 ลักษณะโครงการ : ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงค : 

1. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อคนหาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการลาชา และสงตอขอมูลใหกับผูที่เก่ียวของ 
3. เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
4. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณจริง 

 สถานที่จัด : ณ สวนสัตวอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 จํานวนผูเขารวม : รวมทั้งสิ้น 236 คน ประกอบดวย (กลุมเปาหมาย 125 คน) 

 - อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร  จํานวน     16 คน 
- เด็กปฐมวัย     จํานวน    108 คน 
- ประชาชนทั่วไป                จํานวน    103 คน 
- นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร   จํานวน       9 คน 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 188.8 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 82.80 ไมบรรล ุ
3 .  ผู ร ว ม โค ร งกา รที่ นํ า คว าม รู ไ ป ใ ช
ประโยชน 

รอยละ 95 86.02 ไมบรรล ุ

4. ระดับความรูที่ เพิ่ม ข้ึนหลังจากรวม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 เพิ่มข้ึน 0.60 ไมบรรล ุ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่19   กิจกรรมสงเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน จํานวน 8 โครงการ 
 2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2562  
          วันที่จัดกิจกรรม :  ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2562 

 ลักษณะโครงการ : การฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 วัตถุประสงค : 

               1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผูสูงอายุ 

               2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีทักษะในการดูแลผูสูงอายุ สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

     3. เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สถานที่จัด :  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ผูเขารวม : จํานวน 67 คน (กลุมเปาหมาย 80 คน) 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 83.75 ไมบรรล ุ
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 - - 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ 95 ผูเขารับการอบรมทุกคน
ปฎิบัติงานดูแลผูสงูอายุ  ณ 
โรงพยาบาลสงเสิมสุขภาพ  
ตนสังกัดทีส่งเขารับการ
อบรมรอยละ100 

บรรลุ 

4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 มากกวา 1 บรรลุ 

 
 การนําความรูในการบริการวิชาการไปใชประโยชน : 
 
 

หนวยงาน /จํานวน การนําไปใชใหเกิดประโยชน 

รพ.สต เพียเภา. ต.คําน้ําแซบ   ดูแลผูสูงอายุในหมูบาน 
รพ.สต. ราษฎรสําราญ ทํางานทุกคนที่ รพ.สต. ราษฎรสําราญ 

(1: ผูสูงอายุ 18 คน) 
รพ.สต. โพธิ์ใหญ ทํางานทุกคนที่  รพ.สต.บัววัด   (1:  ผูสูงอายุ 8 คน) 
รพ.สต. กอ    ทํางานแตยังไมไดคาตอบแทน 
รพ.สต. บัววัด    ทํางานทุกคนที่  รพ.สต.บัววัด   (1:  ผูสูงอายุ 10 คน) 
รพ.สต. ศรีไค ทํางานทุกคนที่   
ราชธานีอโศก จิตอาสาดูแลผูสงูอายุในหมูบาน  

ดูแลผูสูงอายุในตางจังหวัด 
ดูแล พอแม ญาต ิ
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รูปภาพที ่20  โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในจังหวดัอุบลราชธานี ป 2562 

 

 2.2) โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกนัการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ป 2 

          วันที่จัดกิจกรรม : ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562  

 ลักษณะโครงการ : การฝกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 วัตถุประสงค : 

               1. เพื่อใหเขาใจแนวคิดและวิธีการประยุกตการสงเสริมสุขภาพในการใหคําแนะนําดานอนามัย เจริญพันธุและ

การปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค  

               2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึง ประสงคในกลุม

วัยรุน  

               3. เพื่อสงเสริมการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพนัธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึง ประสงคในโรงเรียน  

               4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของโรงเรียนดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตัง้ครรภที่ไมพึง ประสงคได

อยางมีคุณภาพ 
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 สถานที่จัด : ณ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช และโรงเรียนบานศรีไค 

 จํานวนผูเขารวม : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลายพืน้ที่ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนเบญจะมะ

มหาราช และอาสาสมัครครอบครัว ตําบลเมืองศรีไค โดยมผีูเขารวมโครงการ จํานวน 521 คน (กลุมเปาหมาย 500 คน) 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 104.2 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 95 บรรลุ 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 95 บรรลุ 
4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 เพิ่มข้ึน 3.7 บรรลุ 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
รูปภาพที ่21  โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ป 2 

 
 
 2.3) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเร้ือรัง 
           วันที่จัดกิจกรรม : 27 กรกฎาคม 2562  

 ลักษณะโครงการ : การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสขุ 

 วัตถุประสงค :  

               1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเร้ือรัง โดยชุมชนมีสวนรวม 

     2. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน 

     3. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชน 

 สถานที่จัด : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํารวจ และการใหความรู “ความรอบรูดานสุขภาพ” จํานวนผูเขารวม  จํานวน 63 คน  

(จากกลุมเปาหมาย 100) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัด หนวย คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 63 ไมบรรล ุ
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 83.8 ไมบรรล ุ
3. การนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 85.6 ไมบรรล ุ
4. ระดับความรูที่ เพิ่ ม ข้ึนหลั งจากรวม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 -     -     

 

เดือนสิงหาคม มีการลงพื้นที่สํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนในชุมชนศรีไคออกหมู 4 ประกอบดวย 

ผูปวยเร้ือรัง ผูดูแล กลุมเสี่ยง ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 192 คน พบวา ความรอบรู

ดานสุขภาพ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.62 อยูในระดับมาก ดานที่มีระดับคะแนนสูงสุดคือดานทักษะการสื่อสารเพื่อให

ไดมาซ่ึงขอมูลที่ตองการดานสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 อยูในระดับมาก แตในทางกลับกันความรอบรูในการตรวจสอบ

ขอมูลและการตัดสินใจดานสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.49) จากการประชุมกลุมตัวแทนชุมชน (focus 

group) พบวา การมีขอมูลดานสุขภาพจากสื่อที่หลากหลาย และความงายในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของสมาชิกใน

ชุมชน ที่สงผลตอการตัดสินใจในการดูแลตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ และยังพบวาความรอบรูดานสุขภาพที่มีระดับคะแนน

ต่ําที่สุดคือความรอบรูในการดูแลตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ ดานความสามารถในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ซ่ึงอยูใน

ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.46) 

 การนําความรูในการบริการวิชาการไปใชประโยชน : 
 เนื่องจากโครงการนี้มีทัง้หมด 3 กิจกรรม การดําเนินกิจกรรมยังไมแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด จงึยังไมมีการนําไปใช
ประโยชน  และมีแผนจะดาํเนินการตอในปงบประมาณ 2563  
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รูปภาพที ่22   โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง 

 

 2.4) โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการการมีสวนรวม  

 วันที่จัดกิจกรรม : เดือนมกราคม-เมษายน 2562  

 ลักษณะโครงการ : ใหบริการคําปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบ 

 วัตถุประสงค :  

                1. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทางการพยาบาลในการแกไขปญหาสุขภาพ 

      2. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชนรวมกับนักศึกษา 

      3. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะวชิาชพีการพยาบาลชุมชนโดยการเรียนรูผานสถานการณ 

 สถานที่จัด : ณ ศาลาประชาคมหมูที่ 2 , ศาลาประชาคมหมูที่ 4 , ศาลาประชาคมหมูที่ 5 

 จํานวนผูเขารวม : คร้ังที่ 1 จํานวน 143 คน  

                         คร้ังที่ 2 จํานวน 142 คน 

                         คร้ังที่ 3 จํานวน 155 คน 

                        รวมทั้งหมด 440 คน (กลุมเปาหมาย 160 คน) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัด หนวย คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 151.25 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 89 ไมบรรล ุ
3. การนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 100 บรรลุ 
4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 เพิ่มข้ึน 1        บรรลุ 

 
 การนําความรูในการบริการวิชาการไปใชประโยชน : 
  1. สงเสริมความรูและแนวทางปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ  
  2. แกไขปญหาสุขภาพสวนบุคคล 
 
 
 
 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

รูปภาพที ่23   โครงการสงเสรมิสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมสีวนรวม 

 
 2.5) โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสรางเสริมสุขภาวะที่ดีสําหรับผูสูงอายุ

ในชุมชน 

 วันที่จัดกิจกรรม :  20-21 กรกฎาคม 2562  

 ลักษณะโครงการ : ฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ 

 วัตถุประสงค :  

               1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพแกผูสงูอายุได  

     2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถใหการดูแลผูสงูอายุในชมุชนได 

 สถานที่จัด : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 จํานวนผูเขารวม : จํานวน 128 คน (กลุมเปาหมาย 150 คน) 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 85.33 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 96.2 บรรลุ 
3. การนําความรูไปใชประโยชนในการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชน 

รอยละ 95 95.8 บรรลุ 

4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 มากกวา 1 บรรลุ 
 
 การนําความรูในการบริการวิชาการไปใชประโยชน : 
 - ผูที่ผานการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟนคืนชีพข้ันพืน้ฐานสามารถดูแล ประชาชนในชุมชนได
อยางถูกตอง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่24  โครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดแูลและสรางเสริมสขุภาวะที่ดสีําหรบัผูสูงอายุในชุมชน 

 



45 

 

 2.6)  โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงทางใจในชุมชน  

           วันที่จัดกิจกรรม : ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562  

 ลักษณะโครงการ : ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

 วัตถุประสงค :  

               1. เพื่อใหความรูเก่ียวกับโรคจิตเวชและปญหาสุขภาพจิตแกกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจติ  

     2. เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางใจตอกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต 

 สถานที่จัด : ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ จงัหวัดอุบลราชธาน ี

 จํานวนผูเขารวม : จํานวน 264 คน (กลุมเปาหมาย 110 คน) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 รอยละ 240 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ 

รอยละ 95 1. กิจกรรมอบรมใหความรูปญหา
สุขภาพจิตและโรคจิตเวชในชุมชน  
เทากับ รอยละ 100 
2. กิจกรรมเสริมสรางความแข็งแกรง
ทางใจกลุมที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต 
เทากับรอยละ 100 

บรรลุ 

3. ผูรวมโครงการที่นําความรู
ไปใชประโยชน 

รอยละ 95 กิจกรรมที่ 1 เทากับ รอยละ 90 
กิจกรรมที่ 2 เทากับ รอยละ 100 

บรรลุ 

4. ระดับความรูที่ เพิ่ม ข้ึน
หลังจากรวมโครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 กิจกรรมที่ 1 เทากับ 1 
กิจกรรมที่ 2 เทากับ 1 

บรรลุ 

 
 การนําความรูในการบริการวิชาการไปใชประโยชน : 
 1.ประชาชนในชุมชนไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจิต และไดรับการเสริมสรางความแข็งแกรงทางใน    
 2.อาจารยไดพัฒนาทักษะวชิาชพีตนเองในการให บริการวิชาการแกสังคม อาจารยนาํองคความรูไปประยุกตใชใน
การเรียนการสอน 
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รูปภาพที ่25  โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงทางใจในชมุชน 

 

2.7) โครงการสรางสุขผูสงูอายุ รุนที่ 5 
วันที่จัดกิจกรรม :  วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
ลักษณะโครงการ : ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
วัตถุประสงค :  
    1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งพาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอาย ุ
    2. เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม  ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผูสูงอายุ   
    3. เพื่อเสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอดภูมิปญญา วฒันธรรมทองถ่ินให

ดํารงสืบไป  
    4. เพื่อเปนการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงูอายุ เปนแหลงฝกประสบการณวชิาชีพ การ

สรางองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสงูอายุ การบูรณาการการจดัการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยางครบวงจร ของทุกคณะทั้งในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลยั   

    5. เพื่อเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวาง คณะ/สถาบนัการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรที่เก่ียวของ  ภาคสวนอ่ืนในทองถ่ิน และสวนกลาง ตลอดจนภาคี
เครือขายและทีมสุขภาพในพืน้ที่ กระบวนการมสีวนรวมของชมุชน ในการรวมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสงูอายุ ระบบการดูแล
ผูสูงอายุที่เขมแข็งและยัง่ยืนเปนรูปธรรม 
 สถานที่จัด : ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสาํนัก

คอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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 จํานวนผูเขารวม : จํานวน 250 คน (กลุมเปาหมาย 180 คน) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัด หนวย คา
เปาหมาย 

ผูเขารวมโครงการ การบรรลุตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 138.89 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 97 บรรลุ 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 100 บรรลุ 
4.  ระดับความ รู ที่ เพิ่ ม ข้ึนหลั งจากร วม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่26  โครงการสรางสขุผูสูงอายุ รุนที ่5 
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 2.8) โครงการศึกษาสุขภาวะชมุชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลกูฮักลูกแพง) ปที่ 7 

           วันที่จัดกิจกรรม : ระหวางเดือนธันวาคม 61- กันยายน 62 

 วัตถุประสงค :  

                1. เพื่อใหบริการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคม ตามพันธกิจขององคกร และตอบสนองความ

ตองการของชุมชน  

      2. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดานการดูแลสุขภาพ โดยใชรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ

และระบบการเยี่ยมบาน 

      3. บูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เขากับพนัธกิจดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนานักศึกษา การทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 

      4. สรางและผลิตนวตักรรมเพื่อสุขภาพคนในชุมชน โดยภูมปิญญาชุมชน 

 สถานที่จัด : คร้ังที่ 1 ณ วัดบานศรีไคออก หมู 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

                           คร้ังที่ 2 ณ วัดบานศรีไคออก หมู 4 ต.เมืองศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จงัหวัดอุบลราชธาน ี

                           คร้ังที่ 3 ณ วัดบานแขม - คอ - ดอนบาก หมูที่ 1 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 จํานวนผูเขารวม : 

             คร้ังที่ 1 (4 ธ.ค.61) ผูเขารวมโครงการ 230 คนแบงเปนบุคลากร 26 คน นักศึกษา 153 คน ประชาชน 51 คน 

   คร้ังที่ 2 (31 มี.ค.62) ผูเขารวมโครงการ 155 คนแบงเปนบุคลากร 10 คน นักศึกษา  71 คน ประชาชน 74 คน 

   คร้ังที่ 3 (24 ส.ค.62) ผูเขารวมโครงการ 272 คนแบงเปนบุคลากร 11 คน นักศึกษา 191 คน ประชาชน 70 คน 

             รวมทั้งหมด จํานวน 657 คน (กลุมเปาหมาย 157 คน) 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 418.47 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 95 96.7 บรรลุ 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 72.84  ไมบรรล ุ
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รูปภาพที ่27  กิจกรรม “มอบลูกฮักแกครอบครัวอุปถัมภ” ภายใตโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

รูปภาพที ่28  กิจกรรม “สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพพอฮักแมฮัก”ภายใตโครงการศึกษาสขุภาวะชมุชนฯ 
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ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 4 
อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรักทองถ่ินและประเทศชาติ 

เรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

 

              ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการที่ดําเนินงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 114,690 บาท มีจํานวน

ผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 686 คน คิดเปนรอยละ 125.87 ของจํานวนเปาหมาย โดยโครงการที่ดําเนินการสามารถ

แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  21,600 บาท งบประมาณรายได จํานวน 80,940 บาท  และงบประมาณ

สนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ (งบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่ม) จํานวน 12,150 บาท ดังนี้ 
 

ตารางที่  15   แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขารวม งบประมาณ (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 1 200 คน 21,600.- 

2 งบประมาณรายได 2 271 คน 80,940.- 

3 งบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ 2 215 คน 12,150.- 

 รวมทั้งสิ้น 5 686 คน 114,690.- 

 
1) การสนับสนนุดานการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ตารางที่  16   แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุม) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงาม

ของศิลปะ 

3 41,450.- 

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของอีสานและของชาต ิ

- - 

3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวฒันธรรมในทุกระดับและ

รูปแบบตางๆ   

2 73,240.- 

4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวดั

อุบลราชธาน/ีโดยดาํเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลยัและความรวมมือกับจังหวัด - - 
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 2) กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนดานการทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม จําแนกรายละเอียด ดังนี้  

- โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ 
 2.1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครอบรอบ 9 ป 

 วันที่จัดกิจกรรม : ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 

 วัตถุประสงค :  

               1. เพื่ออนุรักษ สืบสาน สงเสริมเเละเผยเเพรเอกลักษณศิลปะเเละวฒันธรรม อันดงีาม 
     2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรเเละนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกร 
               3. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเเละนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาเเละบําเพ็ญประโยชน 

 สถานที่จัด : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ผูเขารวม : จํานวน 179 คน (กลุมเปาหมาย 80 คน)  ประกอบดวย อาจารยและบุคลากรจากคณะตางๆ 11 
คน อาจารยและบุคากรคณะพยาบาล 32 คน นักศึกษาพยาบาล 136 คน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 

 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 223.75 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ - มากกวา 3.51 4.16 บรรลุ 
3.  ผู ร วมโครงการที่ นํ าความ รู ไป ใช
ประโยชน 

- มากกวา 3.51 4.25 บรรลุ 

4. ระดับความรูที่ เพิ่มข้ึนหลังจากรวม
โครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 - - 

 

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอกิจกรรมวันสถาปนาคณะฯสามารถอนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพร
เอกลักษณ ศิลปะ และวฒันธรรมอันดีงาม มีคะแนนเฉลี่ย 4.29  กิจกรรมเปนสวนหนึ่งทีช่วยใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีของ
องคกร มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 และ ผูเขารวมกิจกรรมไดระลึก และตระหนักถึงความเปนมา และความสําคัญขององคกร 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกร และความสามัคคีในหมูคณะ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 
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รูปภาพที ่29  กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 9 ป 

 

 2.2) กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ 

 วันที่จัดกิจกรรม : ระหวางวันที ่19-31 ตุลาคม 2561 

 วัตถุประสงค :  

               1. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะผู
วางรากฐานใหกับพยาบาลในประเทศไทย 
     2. เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชพีพยาบาล 
 สถานที่จัด : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ผูเขารวม : จํานวน 138 คน (เปาหมาย100 คน)  
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 80  100 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย มากกวา 3.51  4.41 บรรลุ 
3. ระดับการรับรูและตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณฯ 

 เพิ่มข้ึนอยางนอย 
1 ระดับ 

เพิ่มข้ึนจาก 3.49 
เปน 4.50 

บรรลุ 

 

 2.3) กิจกรรมวันพยาบาลสากล 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

 วัตถุประสงค :  

     1. เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ผูกอกําเนิดวิชาชพีการพยาบาล 
     2. เพื่อปลูกฝงความเปนเอกลักษณของวิชาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพพยาบาลใหสืบทอด
ตอเนื่องเปนวัฒนธรรมอันดีงามแกนักศึกษา 
     3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกที่ดี และตระหนักความรับผดิชอบตอวิชาชีพพยาบาล 
     4. เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตอาสาในการใหบริการสุขภาพแกประชาชน 
     5. เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีความเสียสละตอเพื่อนมนุษย 
 สถานที่จัด : ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ผูเขารวม : จํานวน 77 คน (เปาหมาย 77คน) 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 80 100 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ - มากกวา 3.51 4.54 บรรลุ 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใช
ประโยชน 

- - - - 

4. ระดับความรูที่ เพิ่มข้ึนหลังจาก
รวมโครงการ 

มากกวาหรือเทากับ 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่30  กิจกรรมวันพยาบาลสากล 
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- โครงการ/กิจกรรมทีมุ่งเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรูปแบบตางๆ   

 2.4) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 วันที่จัดกิจกรรม : ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 

 วัตถุประสงค :  

                1. เพื่อใหมีความตระหนักและสรางจิตสาํนึกในการใชชีวิตดวยความมีคุณธรรมและนําหลักธรรมคําสอน
ของหลักศาสนามาใชในชีวติประจําวนั 
      2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู และเปนแนวทางปฏิบัติตนของนกัศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ
เรียนพยาบาล 
      3. เพื่อใหทราบหลักธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 

      4. เพื่อใหเกิดความสงบสุขในจิตใจ 

      5. เพื่อใหเกิดความสามัคคี สรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารวมกิจกรรม 

 สถานที่จัด : ณ วัดปาสวางวีรวงศ อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผูเขารวม : จํานวน 92 คน (กลุมเปาหมาย 88 คน ) ประกอบดวยนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 จํานวน 72 
คน อาจารยและบุคลากร จํานวน 16 คน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 95 104 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย มากกวา 3.51  4.35 บรรลุ 
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน - - - - 
4. ระดับความรูที่เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 - - 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆของผูเขารวมกิจกรรม มีดังนี้  
 การตระหนักถึงการนําหลักธรรมมาใชในการดาํเนินชีวิต และหรือการเรียน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.33  รูสึก
จิตใจสงบ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ทําใหเกิดความสามัคคี เกิดสัมพันธภาพทีด่ีกับผูอ่ืน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.07 และการ
เขาใจหลักธรรม (พรมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4) มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.93  
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รูปภาพที ่ 31   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 

 2.5) กิจกรรมละเลนพ้ืนบานไทยกับพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน 

 วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 

 วัตถุประสงค :  

                1.เพื่อใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ใหบริการของ

มหาวิทยาลัย 

     2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําการละเลนพื้นบานไทยมาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กกอน

วัยเรียนสถานที่จัด ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี

 ผูเขารวม : จํานวน 200 คน  (กลุมเปาหมาย 200 คน) ประกอบดวย เด็กกอนวัยเรียน 72 คน นักศึกษา
พยาบาล 70 คน อาจารยและบุคลากร 13 คน ครูพี่เลี้ยง 12 คน ผูปกครอง 33 คน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 85 รอยละ 100 บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 85 รอยละ 86.60 บรรลุ 
3 .  นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

รอยละ  80 รอยละ 86.20 บรรลุ 

4. ระดับความรูที่ เพิ่มข้ึนหลังจากรวม
โครงการ 
 

มากกวาหรือเทากับ 1 เพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

ไมบรรล ุ
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การประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผูปกครองเด็ก และผลการประเมินพัฒนาการเด็กจํานวน 70 คน 

โดยใชแบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบวาเด็กมีพัฒนาการแตละดานเปนไปตามชวงอาย ุ

1. ดานการเคลื่อนไหว ผาน รอยละ 100 

2. ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และสติปญญา Fine Motor (FM) ผาน รอยละ 100 

3. ดานการเขาใจภาษา Receptive Language (RL) ผาน  รอยละ 100 

4. ดานการเขาใจภาษา Expressive Language (EL) ผาน รอยละ 100 

5. ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม Personal and Social (PS) ผาน รอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพที ่ 32  กิจกรรมละเลนพ้ืนบานไทยกับพัฒนาการเด็กกอนวัยเรยีน 
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ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 5  

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพลวัตรการเปล่ียนแปลงยกระดับคุณภาพ 

ใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และทํางานอยางมีความสุข 
 

1. การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 ในปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตรไดดาํเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหาร
จัดการองคกรมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสูการ
พัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม  
 คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการถายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2562 โดยการแจงเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสไฟล ไปยังบุคลากรภายในคณะฯ และสรุปผล
การดําเนินงานในทุกพันธกิจในปงบประมาณที่ผานมา 
 
 1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม  
 คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตรมาส โดยผาน
การติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 และรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบ รายตัวบงชี้ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมา โดยไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบ
รายงานผลการดําเนินงานทกุไตรมาส รวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ไปยังรองคณบดีฝายตางๆ  
 
 1.3 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน  

1.3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ  

  งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพื่อนํามาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยคลอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้ง
ความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล 
ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา และสาย
สนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผาน
เว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติ
และแบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดข้ึน 
  1.3.2 จรรยาบรรณบุคลากร 
  คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผานเว็บไซดคณะ
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พยาบาลศาสตร พรอมทั้งสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหวาง
วันที่  19-21 มกราคม 2562 ณ อ.เชียงคาน จ.เลย 

 

2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 นโยบาย ระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 
2561 โดยกําหนดไวดังนี้ 
 1. สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนเคร่ืองมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพบัณฑิตและบริหารคณะพยาบาลศาสตรตามพันธกิจ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
 2. กําหนดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อทํา
หนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึงภายใตกรอบ
นโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 3. กําหนด สงเสริม และสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
อยางตอเนื่อง ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะที่
เก่ียวของ 
 4. สนับสนุนใหมีระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหวางหนวยงานภายนอกคณะ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณะ 
 5. สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจ และเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการสรางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะพยาบาลศาสตรเปนองคกรที่มีการจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) ที่มุงเนนแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสังคมภายนอกรับทราบถึงคุณภาพ
และมาตรฐานของคณะ 
 8. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพตางๆ ใหเปนระบบที่สนับสนุนตอความ
ตองการของผูใชขอมูล สามารถตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน และสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
เกณฑ EdPEx ในระหวางวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 โดยเปนปแรกที่มหาวิทยาลัยนําระบบการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพฯตามเกณฑ EdPEx มาใชตามแนวทาง และนโยบาย ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของคณะพยาบาล
ศาสตร 
 
 2.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 
 - เนนการทําความเขาใจ เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
        คณะฯ ไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรเขารับการพัฒนา เพื่อ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ รวมทั้งการทําความเขาใจระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใช
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เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเขารวมอบรมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ระหวางวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 1 การนําองคกร และหมวด 2 กลยุทธ 
วิทยากรโดย ศาสตราจารยจามรี ธีรตกุลพิศาล และรองศาสตราจารยอนันต มุงสูวัฒนา ณ สถานปฏิบัติการทองเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 3 ลูกคา และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วิทยากร
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุพิณดา คูณดี ณ หองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงานอธิการบดี 

- ระหวางวันที่  1 – 3 กรกฎาคม 2562 และระหวางวันที่  1-3 พฤศจิกายน 2562 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการ อบรมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหสามารถทําหนาที่เปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ EdPEx ที่มีคุณภาพ และสามารถใหขอเสนอแนะตอหนวยงานที่ประเมิน
ได 
 

3. การบริหารความเส่ียงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
 คณะพยาบาลศาสตร มีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

1.1 ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายของ

องคกร รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปจจัยในแตละดาน จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในแต

ละดาน ทั้งระดับองคกรและยุทธศาสตรตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกําหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

1.2 จัดทําแบบวิเคราะหความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และติดตามใหการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในรายงานอยางเปนระบบ พิจารณาผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแตกระบวนการการระบุ

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

1.3 กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร

และเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล 

 2) คณะพยาบาลศาสตรไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อ

จัดลําดับความเสี่ยงและนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 3) คณะฯ ดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไว  

 4) คณะฯ ไดมีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ราย

ไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  
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4. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร จึงเห็นควรใหจัดทําโครงการสรางสุข
องคกร คณะพยาบาลศาสตร เพื่อจัดสรรสวัสดิการเคร่ืองดื่ม รวมถึงสวัสดิการทั่วไปใหแกบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร โดยคณะฯหวังวาการจัดโครงการดังกลาว จะเปนประโยชนและเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมถึง สามารถ
สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลกรไดนั่นเอง โดย “สวัสดิการ” หมายความวาการสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือเก้ือกูลบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิต และสภาพความเปนอยูที่ดี ซึ่งสวัสดิการนับเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจที่สําคัญใน
การปฏิบัติงานในองคกร  

ทั้งน้ี ในป 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมจากโครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาล
ศาสตร เกี่ยวกับสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพที่ดีและการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.80 
คะแนน อยูในระดับ มาก 

โดยในป 2561 ที่ผานมา บุคลากรและนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะใหคณะฯจัดสถานที่พักผอน และออกกําลัง
กายใหเปนสัดสวน และควรเพิ่มสวัสดิการดานที่พักอาศัยนั้น คณะฯก็ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยไดจัด
สถานที่ในการออกกําลังกายใหเปนสัดสวน ชัดเจน สําหรับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา ไดทํากิจกรรม ออกกําลัง
กาย เปนตน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที ่33   สถานที่พักผอน และออกกําลังกาย อาคารคณะพยาบาลศาสตร 
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5. การสงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลด
ภาวะโลกรอน  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
การประหยัดหลังงานใหกับนักศึกษา และบุคลากร ในปงบประมาณ 2562 โดยการประกาศนโยบายและมาตรการ
เร่ืองการอนุรักษพลังงานทั้งทางเว็บไซด สื่อออนไลน รวมถึงประชุมสรางความเขาใจและรวมกันตระหนักถึงการ
อนุรักษพลังงาน โดยมีประกาศฯ ดังนี้ 
 1. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง นโยบายอนุรักษพลังงาน ณ 31 พฤษภาคม 2561 
 2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง แนวปฏิบัติและมาตรการ ดานอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 
  2.1 การใชเคร่ืองปรับอากาศ 
  2.2 การใชลิฟท (งดใชลิฟททุกวัน พฤหัสบดี วันศุกร วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ) 
  2.3 การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  2.4 การใชอุปกรณไฟฟา 
  2.5 การประหยัดพลังงานน้ํา 
  2.6 การประหยัดการใชโทรศัพทและโทรสาร 
  2.7 การประหยัดกระดาษ 
  2.8 การใชสถานที่ 
  2.9 การใชหองเรียน  
  2.10 การใชหองปฏิบัติการพยาบาล 
 
                                                                                                     รูปภาพที่ 34   แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 
 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังติดสติ๊กเกอรรณรงคการประหยัดพลังงานในจุดตางๆ เชน เคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็น 
ปลั๊กไฟ รวมถึงปุมเปดปดไฟฟาตางๆ   
 นโยบายดังกลาว ไดรับความรวมมือทั้งจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เปนอยางดี เชน นอกจากการ
เดินข้ึนบันไดแทนการใชลิฟทจะชวยใหประหยัดพลังงาน ยังเปนการออกกําลังกาย สงเสริมสุขภาพอีกดวย 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

รูปภาพที ่35   ปาย และสวนหยอมหนาอาคารคณะพยาบาลศาตร 
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ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 6  

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่องใหสอดรับกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

1) การพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลลากร 
  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร ไดสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนาในสายงาน ดังนี้ 
 
  1.  สายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ 2562 
สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 12,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองทั้ง
ดานการเรียนการสอน วิชาการและวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และอ่ืนๆ ทั้งนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 
40 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา  
 
  2. สายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ 
2562 สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการ
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนาในสายงาน ทั้งนี้ 
เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 10 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา 
 
  นอกจากนี ้คณะฯ ยังจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปนการสงเสริมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุน
วิชาการ ทั้งในการการสงเสริมความสามัคคี ความสุขและความผูกพันของบุคลากร รวมถึงการสงเสริมจรรยาบรรณ 
ธรรมาภิบาล การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ดังนี้ 
 

ตารางที่  17   แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ วันท่ี/สถานท่ี จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

1 กิจกรรมสัมมนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน

และสงเสรจิรรยาบรรณ 

บุคลากร ประจําป

งบประมาณ 2562  

ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี 

19-21 มกราคม 

2562  

อ.เชียงคาน  

จ.เลย 

35 จากการจัดกิจกรรม ทําใหบุคลากรเกิดความ

รัก ความสามัคคี และความสัมพันธอันด ี

รวมถึงไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การทํางาน และกําหนดบุคลากรไดรวม

กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันใน

องคกร นอกจากน้ีบุคลากรไดรับความรู 

ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของบุคลากร ไดตระหนักถึง

ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม

จรรยาบรรณอันพึงมี ในสถาบันอุดมศึกษา 

ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม

เฉลี่ยเทากับ 3.63 

157,563 
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รูปภาพที ่ 36    กิจกรรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการทํางานและสงเสริมจรรยาบรรณ 

บุคลากร ประจาํปงบประมาณ 2562 
 
 

  ตารางที่  18  แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที ่ 37   กิจกรรมการจัดการความรู เร่ือง Show and Share 

 

 

 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ วันท่ี/สถานท่ี จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

2 โครงการการจัดการ

ความรู เรื่อง Show 

and Share 

กระบวนการสราง 

ผลงานวิจัย 

การขอทุนวิจัยใหไดลาน 

18 เมษายน 

2562 ณ หอง

ประชุมดอก

มันปลา 

13 กิจกรรมดังกลาว เปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนา

คณาจารยในการเขียนโครง

รางวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน 

ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมได

แลกเปลีย่นเรยีนรูใน

กระบวนการดังกลาว 

ไมใชงบประมาณ 
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 ตารางที่  19   แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่ 38   กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การใชงาน UBU Web Template 

 
 

ตารางที่  20    แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 

 
 

                                                                                              

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ วันท่ี/สถานท่ี จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ  

(บาท) 

3 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การใช

งาน UBU Web 

Template เวอรช่ัน 

2.0  

วันท่ี 23 

พฤษภาคม 

2562 ณ สํานัก

คอมพิวเตอร

และเครือขาย 

16 จากการจัดกิจกรรม ทําให

บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น

วิชาการ ไดเรียนรู และเขาใจ

กระบวนการข้ันตอนในการใช

งาน UBU Web Template 

เวอรช่ัน 2.0 และสามารถใช

เปนระบบสารสนเทศในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี

ประสิ ท ธิภาพ ซึ่ ง ผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอ

กิจกรรมเฉลี่ยเทากับ 4.34 

1,500 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ วันท่ี/สถานท่ี จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

4 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "การใช

งาน UBU LMS"  

วันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 

ณ หองประชุม

ดอกมันปลา  

ช้ัน 3 อาคาร

คณะพยาบาล

ศาสตร 

19 จากการจัดกิจกรรม ทําให

บุคลากรสายวิชาการสามารถใช

งาน UBU LMS ในการเรียนการ

สอนได ซึ่งผลการประเมินความ

พึงพอใจตอกิจกรรมเฉลี่ยเทากับ 

3.74   

1,530 
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รูปภาพที ่  39   กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง "การใชงาน UBU LMS" 

 
   

ตารางที่  21   แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร คณะพยาบาลศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

รูปภาพที ่ 40   อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน 

 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ วันท่ี/สถานท่ี จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

5 โครงการพัฒนา

สมรรถนะดานการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ 

2562 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การเขียน

เอกสารประกอบการ

สอน ตํารา เพ่ือพัฒนา

อาจารยเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

วันท่ี 17 

สิงหาคม 2562

ณ คณะพยาบาล

ศาสตร 

29 จากการจัดกิจกรรม เปนการ

กระตุนและสงเสริม

คณาจารย เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน/หนังสือ/

ตํารา รวมถึงไดแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณกับ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดาน

ดังกลาว ซึ่งผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอกิจกรรม

เฉลี่ยเทากับ 4.43  

5,244 
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2) การพัฒนาทักษะของผูบริหาร 
 

ตารางที่  22   แสดงการพัฒนาทกัษะของผูบริหาร  
 

ลําดับ ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ป 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี ตําแหนง คณบดี 
1 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 27-28 ก.พ.62 

2 อบรม อบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 16 มี.ค.62 

3 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูตามแนวทาง 

Outcome -based Education (OBE) 

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 15-16 พ.ย.62 

(2) นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร 
1 ฝกอบรม การฝกอบรม หลักสูตร กาวสูระบบ

ราชการ 4.0 อยางยั่งยืน ตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

(ภาพรวม) รุนที่ 1 

โรงแรมรอยัลปร้ินเซส หลาน

หลวง กรุงเทพฯ 

25-28 ก.พ.62 

2 อบรม อบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 16 มี.ค.62 

3 การจัดการความรู โครงการจัดการความรู ระดับ

มหาวิทยาลยั ประจาํปงบประมาณ 

2562  

สํานักงานอธิการบด ี 22-23 ก.ค.62 

4 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูตามแนวทาง 

Outcome -based Education (OBE) 

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 15-16 พ.ย.62 

(3) นางสาวเกษร สายธนู ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ 
1 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 27-28 ก.พ.62 

2 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูตามแนวทาง 

Outcome -based Education (OBE) 

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 15-16 พ.ย.62 

(4) นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ 
1 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 27-28 ก.พ.62 

2 อบรม โครงการอบรมหลักสูตร “ผูนํายคุใหม

เครือขายอาเซียน” รุนที่ 8 

โรงแรมเจริญโฮเต็ล  

จ.อุดรธานี  

และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

19-22 มี.ค.62 
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ลําดับ ประเภทการพัฒนา ชื่อกิจกรรม สถานที่ วัน/เดือน/ป 

3 อบรม อบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 16 มี.ค.62 

4 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูตามแนวทาง 

Outcome -based Education (OBE) 

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 15-16 พ.ย.62 

(5) นางสาวไพลิน พิณทอง ตําแหนง รักษาการในตําแหนงหวัหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 
1 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 27-28 ก.พ.62 

2 อบรม โครงการอบรมหลักสูตร “ผูนํายคุใหม

เครือขายอาเซียน” รุนที่ 8 

โรงแรมเจริญโฮเต็ล  

จ.อุดรธานี  

และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

19-22 มี.ค.62 

3 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูตามแนวทาง 

Outcome -based Education (OBE) 

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 15-16 พ.ย.62 

(6) นางสาวณิชา วองไว ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
1 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 27-28 ก.พ.62 

2 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบรหิาร

หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนท่ี

มุงเนนผลลัพธการเรียนรูตามแนวทาง 

Outcome -based Education (OBE) 

โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 15-16 พ.ย.62 

(7) นางสาวสุดารักษ ประสาร ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
1 อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx โรงแรมยูเพลส ม.อุบล 27-28 ก.พ.62 

 
3) ดานธรรมาภิบาล/คุณธรรม/จริยธรรม 
 

ตารางที่  23   แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร  
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

1 กิจกรรมสัมมนา

บุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ทํางานและสงเสริ

จรรยาบรรณ 

บุคลากร ประจาํป

งบประมาณ 2562  

ระหวางวันที่  

19-21 ม.ค. 

2562  

อําเภอเชยีงคาน  

จ.เลย 

35 จ า ก ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  ทํ า ใ ห

บุ คล ากร เ กิดความ รัก  ความ

สามัคคี และความสัมพันธอันดี 

ร ว ม ถึ ง ไ ด ร ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณในการทํางาน และ

กําหนดบุคลากรไดรวมกําหนด

แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน

157,563 
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ จํานวน 

(คน) 

รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

ในองคกร นอกจากนี้บุคลากร

ไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตอง

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณของบุคลากร ได

ตระหนักถึงความสําคัญในการ

ประพฤตติามจรรยาบรรณอันพึงมี 

ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรม

เฉลี่ยเทากับ 3.63 

2 อบรม เร่ือง มิติทาง

กฏหมายกับการ

บริหารงาน

มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี

16 มีนาคม 62 

ณ โรงแรมยู

เพลส  

ม.อุบล 

8 กิจกรรมดังกลาว  

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู

ความเขาใจถึงกฎหมายสําหรับ

การบริหารราชการในการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ

สามารถปฏิบัติราชการไดถูกตอง

ตามกฎหมาย  

กองการเจาหนาที ่

 
4) บุคลากรที่ไดรับรางวัลประจําป 2562 
 

     ตารางที่  24   แสดงบุคลากรที่ไดรับรางวัล ประจาํป 2562  
 

ลําดับ ชื่อผูไดรับรางวัล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป 

1 นางสาวเกษร สายธน ู บุคลากรดีเดนคณะพยาบาลศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2561 

11 กุมภาพันธ 2562 

2 นายไวพจน อุนใจ บุคลากรดีเดนคณะพยาบาลศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2561 

11 กุมภาพันธ 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่  41   กิจกรรมบุคลากรดีเดน ประจําป 2562 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 3 

 

ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรท่ี 7  

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือ

สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล   
 

 ในระยะเวลา 1 ป ของปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ  2561  เชน การจัดสรรหาครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การซอมบํารุงดูแลรักษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานตางๆ ภายในคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 โดยผล
การสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมจากผูใชบริการ อยูในระดับดีมาก (มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 )  
 ทั้งนี้ งานสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเปนการใหความรู
ดานการใชงานระบบสารสนเทศแกบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดงันี ้
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชงาน UBU Web Template เวอรชั่น 2.0 จัดข้ันในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย จากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการข้ันตอนในการใชงาน UBU Web Template เวอรชั่น 2.0 และสามารถใช
เปนระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใชงาน UBU LMS" จัดข้ึนในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ 
หองประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร จากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหบุคลากรสายวิชาการ
สามารถใชงาน UBU LMS ในการเรียนการสอนได  
 

 

ขอมูลสารสนเทศ 
 ดานการผลิตบัณฑิต 
 

 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

ตารางที่ 25  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พยาบาลศาสตร 84 - - 84 
ขอมูลจากงานบริการการศึกษาคณะฯ ณ 31 พฤษภาคม 2562  

 - จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

ตารางที่ 26   แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พยาบาลศาสตร 335 - - 335 
ขอมูลจากงานบริการการศึกษาคณะฯ ณ 31 มิถุนายน 2562  



71 

 

  

ดานงบประมาณ 
 

ตารางที่ 27  แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2562 เทียบกับ 2561 
 

ประเภท

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 รอยละการเพ่ิม-ลดลง 

รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 

งบประมาณแผนดิน 1,530,500.00 1,530,500.00 1,585,000.00 1,575,180.00 เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.56 ลดลงรอยละ 0.6 

งบประมาณรายได 13,966,900.00  9,686,310.35 14,938,100.00  12,408,940.29 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.95 เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.72 

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ 

28,596,462.93 16,865,572.33 25,211,556.60 16,225,918.81 ลดลงรอยละ 11.84 เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.38 

 

 

 
 

แผนภูมิที่  6  แสดงงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรปงบประมาณ 2562 เทยีบกับ 2561 

 
                          ปงบประมาณ 2561                                       ปงบประมาณ 2562 

 
 

แผนภูมิที่   7   แสดงงบประมาณที่ไดรับเบิกจายปงบประมาณ 2562 เทียบกับ 2561 
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 ดานบุคลากร 

 - จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

       ตารางที่ 28   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2562 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนนุ 

รวม รวมท้ังหมด 

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
เงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

พนั
กง

าน
เงิ

นร
าย

ได
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
เงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

พนั
กง

าน
เงิ

นร
าย

ได
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
วเ

งิน
งบ

ปร
ะม

าณ
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
วเ

งิน
รา

ยไ
ด 

จา
งเ

หม
าบ

ริก
าร

 

3 6 20 1 30 1 0 7 0 0 13 21 51 

                                                                                                      ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562 

 

 
 

แผนภูมิที่  8   แสดงจาํนวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2562 

 

 
 

แผนภูมิที่  9   แสดงจาํนวนบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2562 

ขาราชการ 
10% 

พนักงานเงิน
งบประมาณ 

20% 

พนักงานเงิน
รายได 
67% 

ลูกจางช่ัวคราว 
3% 

ขาราชการ 
5% พนักงานเงิน

รายได 
33% 

จางเหมาบริการ 
62% 
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 - จําแนกตามตําแหนง สายวิชาการ 
 

      ตารางที่ 29  แสดงจาํนวนบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตามตําแหนงวชิาการ ประจาํป 2562 
 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวมท้ังหมด 

0 0 4 26 30 

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562 
 

 
 

แผนภูมิที่  10    แสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตามตําแหนงวชิาการ ประจําป 2562 
 
 

 - จําแนกตามระดับการศึกษา 
      ตารางที่ 30   แสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตามระดบัการศึกษา ประจําป 2562 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี รวมท้ังหมด 

6 24 0 0 30 

 

 
 

แผนภูมิที่   11   แสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตามระดบัการศึกษา ประจาํป 2562 

ศาสตราจารย 
0% รอง

ศาสตราจารย 
0% 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

13% 

อาจารย 
87% 

ปริญญาเอก 
20% 

ปริญญาโท 
80% 

ปริญญาตรี 
0% ตํ่ากวาปริญญา

ตรี 
0% 
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 - บุคลากรลาศึกษาตอ 
 

ตารางที่ 31   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2562 
 

ระดับการศึกษา 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

ปริญญาตร ี 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาเอก 1 0 0 0 0 0 

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562 
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                               คณะผูจัดทํา 
 

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

 
คณะผูจัดทํา  

๑. นางสาวสิรินุช  หม่ืนเจริญ  นักวิชาการศึกษา  
๒. นางสาวจริยา   สงศรี    นักวิชาการพัสดุ  
๓. นางสาววิไลลักษณ  มารุตะพันธ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔. นางมะลิวลัย   เผิ่งจันดา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
๕. นายไวพจน   อุนใจ   นักวิชาการศึกษา  
๖. นางสาวนฤมล  ทองงาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๗. นางสาวแววมณี บุญตาเพศ ผูปฏิบัติงานบริหาร 
๘. นางสาววสภุัทร แกวยอด ผูปฏิบัติงานบริหาร 

  
 

ผูรวบรวมขอมูล  
    นางสาวนฤมล   ทองงาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    
 
   แหลงท่ีมาขอมูล : สํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร 
 



คณะพยาบาลศาสตรชั้นนำ

หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

วิสัยทัศน


