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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 11 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2563 จํานวน 126 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 

2562 จํานวน 71 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 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2563 

ซ่ึงมีกิจกรรมยอยจํานวน 3 กิจกรรม โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดท้ังสิ้น 654,300 บาท และไดรับ

งบประมาณสนบัสนุนทุนดานการวิจัยจํานวน 8 โครงการ เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 3,587,700 บาท 

แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 228,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ (สสส.) จํานวน 

3,359,700 บาท 

 

ดานการบริการวิชาการ  

ปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ จํานวน

ท้ังสิ้น 3 โครงการ แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 174,640 บาท เงินรายได (ผลิตเพ่ิม) จํานวน 70,000 

บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน จํานวน 244,640 บาท เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

จํานวน 1 โครงการ 

2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะท่ีดีของประชาชน จํานวน 2 โครงการ 
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     ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      ปงบประมาณ 2563  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการท่ี

ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน จํานวน 

183,500 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  100,000 บาท งบประมาณรายได จํานวน 83,500 

บาท เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

      1) สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ 

       2) การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาต ิ

     ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

     ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับ 

University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยไดมีการรับนักศึกษาพยาบาล

ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและ

วิชาชีพ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ และสงเสริม

ความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบัน  

      คณะฯมีแผนการจัดกิจกรรมสงนักศึกษาพยาบาลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ University of 

Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 แตเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําใหคณะฯตองยกเลิกการจัดกิจกรรมไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค 
 

คํานํา 

 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนท่ัวไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให
เปนคณะฯชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินงานภายใตพันธกิจหลักคือ สรางบัณฑิต
พยาบาลท่ีมีคุณภาพ สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริญรุดหนา ขอบคุณ
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนเอ้ืออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนินงาน และ
ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกทานท่ีคอยติดตาม กํากับ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2563 ฉบับนี ้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 
คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

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

 ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ 3 
 คานิยมองคกร  3 
 สมรรถนะหลัก 4 
 โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 4 
 โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร 4 
 บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 5 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 
 สรุปผลการดําเนินงานเดนตามยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7 

 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร  
(พ.ศ. 2563-2567) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12 

 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 12 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 26 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบริการวิชาการ 32 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 38 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการมุงสูมหาวิทาลัยดิจิทัล 43 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

48 

 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 51 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 57 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 60 
สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ดานการผลิตบัณฑิต  67 
 ดานงบประมาณ  68 
 ดานบุคลากร  69 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร 12 
ตารางท่ี 2 แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563 13 
ตารางท่ี 3 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561 14 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2561 15 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2562 16 
ตารางท่ี 6 แสดงกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสตูร

ท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 ดาน 
16 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน 17 
ตารางท่ี 8 รายละเอียด MOU ภายในและภายนอกประเทศ 18 
ตารางท่ี 9 รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2563 20 
ตารางท่ี 10 แสดงผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2563 24 
ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 26 
ตารางท่ี 12 แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร ใน

ปงบประมาณ 2563 
26 

ตารางท่ี 13 รายละเอียดผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ 
นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

27 

ตารางท่ี 14 รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2563 

29 

ตารางท่ี 15 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2563 32 
ตารางท่ี 16 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2563 38 
ตารางท่ี 17 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 38 
ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
48 

ตารางท่ี 19 จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 53 
ตารางท่ี 20 รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2563 53 
ตารางท่ี 21 รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก 
53 

ตารางท่ี 22 รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563 
(ภายใตแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564) 

57 

ตารางท่ี 23 สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 
2563 

58 

ตารางท่ี 24 ประเด็นในการจัดการความรู ในปการศึกษา 2562 64 
ตารางท่ี 25 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2563 67 
ตารางท่ี 26 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2563 67 
ตารางท่ี 27 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2561 เทียบกับ 2560 67 



 
 

ฉ 
 

ตารางท่ี  หนา 
ตารางท่ี 28 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2563 เทียบกับ 2562 68 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 

2563 
69 

ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563 70 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563 70 
ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาตอ ประจําป 2563 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช 
 

สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิท่ี  หนา 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการรับนักศึกษา เม่ือเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563 13 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563 13 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับแผน ปการศึกษา 2561 และ 2562 14 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงภาวะการมีงานทํา เม่ือเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561 14 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เม่ือเทียบปการศึกษา 2560 และ 

2561 
15 

แผนภูมิท่ี 6 เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2561 และ 2562 18 
แผนภูมิท่ี 7 เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2561 และ 2562 18 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามวิธีรับเขานักศึกษา ปการศึกษา 2563 20 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2563 (จําแนกตามแหลงเงินเทียบ

กับปท่ีผานมา) 
26 

แผนภูมิท่ี 10 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหมท่ีรับเขาในป 2563 เปรียบเทียบกับ ป 2562 67 
แผนภูมิท่ี 11 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับ 

2562 
68 

แผนภูมิท่ี 12 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2563 และ 2562 68 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563 69 
แผนภูมิท่ี 14 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563 69 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563 70 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ซ 
 

สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพท่ี  หนา 
รูปภาพท่ี 1 โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือการศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา 
7 

รูปภาพท่ี 2 กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 6 8 
รูปภาพท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย 9 
รูปภาพท่ี 4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง (รากแกว) 10 
รูปภาพท่ี 5 กิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วิถีธรรม 11 
รูปภาพท่ี 6 กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล 19 
รูปภาพท่ี 7 กิจกรรมคายดอกพะยอม ปท่ี 3 21 
รูปภาพท่ี 8 กิจกรรมแนะแนว ณ อ.เขมราฐ 21 
รูปภาพท่ี 9 กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลรายชั้นปโดยวิธี OSCE 21 
รูปภาพท่ี 10 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย 

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย 
22 

รูปภาพท่ี 11 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร) 22 
รูปภาพท่ี 12 วิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา 23 
รูปภาพท่ี 13 กิจกรรมการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 23 
รูปภาพท่ี 14 กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 
23 

รูปภาพท่ี 15 นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 24 
รูปภาพท่ี 16 รางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 2563 29 
รูปภาพท่ี 17 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค   ประจําป 2563 30 
รูปภาพท่ี 18 กิจกรรมพัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทําวารสารเพ่ือเขาสูฐาน TCI ประจาํป 

2563 
30 

รูปภาพท่ี 19 กิจกรรม สงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูลดานสุขภาพ 
และกิจกรรม สงเสริมความแข็งแกรงทางกาย “ นวัตกรรมเพ่ือการดูแลสงเสริม 
ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ” 

35 

รูปภาพท่ี 20 กิจกรรมเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง (เยี่ยมยามถามขาว) 35 
รูปภาพท่ี 21 บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผูปวยผาตัด รุนท่ี 3 
36 

รูปภาพท่ี 22 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผูผานการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูปวยผาตัด รุนท่ี 3 

36 

รูปภาพท่ี 23 พิธีมอบประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนท่ี 5 

37 

รูปภาพท่ี 24 พิธีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป 39 
รูปภาพท่ี 25 ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป 39 
รูปภาพท่ี 26 โครงการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหาร 40 



 
 

ฌ 
 

รูปภาพท่ี  หนา 
พ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ินฯ 

รูปภาพท่ี 27 กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ 41 
รูปภาพท่ี 28 ประชาสัมพันธกิจกรรมการการเผยแพรประวัติความเปนมาของวันพยาบาล

สากล สดุดี มิส ฟลอเรนซ ไนติงเกล 
41 

รูปภาพท่ี 29 กิจกรรมสงน้ําพระ เนื่องในวันสงกรานต 2563 42 
รูปภาพท่ี 30 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 44 
รูปภาพท่ี 31 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 45 
รูปภาพท่ี 32 ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 45 
รูปภาพท่ี 33 ระบบภาระงานสอนอาจารยบนเว็บไซดคณะ 46 
รูปภาพท่ี 34 การอบรมวิธีการใชงานระบบ UBU LMS 47 
รูปภาพท่ี 35 ภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร  49 
รูปภาพท่ี 36 กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะ

พยาบาลศาสตร 
49 

รูปภาพท่ี 37 กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563 49 
รูปภาพท่ี 38 แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 50 
รูปภาพท่ี 39 กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน 54 
รูปภาพท่ี 40 กิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ 

ประจาํปงบประมาณ 2563 
54 

รูปภาพท่ี 41 กิจกรรมการสื่อสารองคกร จากนโยบายผูบริหารลงสูปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปใหม 
พ.ศ. 2563 (เขารวมกับมหาวิทยาลัย) 

54 

รูปภาพท่ี 42 กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร 
ประจาํป พ.ศ. 2562 

55 

รูปภาพท่ี 43 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแนวปฏิบัติท่ีดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

55 

รูปภาพท่ี 44 การจัดใหมีสถานท่ี และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและ
นักศึกษา 

56 

รูปภาพท่ี 45 โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาล
ศาสตร 

59 

รูปภาพท่ี 46 โครงการพ่ีเลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร 60 
รูปภาพท่ี 47 กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2562 61 
รูปภาพท่ี 48 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะ

พยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 
62 

รูปภาพท่ี 49 กิจกรรม UBU Roadshow 64 
รูปภาพท่ี 50 กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเขาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร 65 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 1 

 

ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2 

 

ขอมูลทั่วไป  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

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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ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 ตราสัญลักษณ 
 
 

 

 
 
สีประจําคณะ   

สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
ดอกไมประจําคณะ  

ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
 
 

ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ 
 

ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใช
ชุมชนทองถ่ินและสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 
วิสัยทัศน 
 คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
อัตลักษณ 
 สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 

พันธกิจ  
 1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ  
 2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ  
 3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ  
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
 
คานิยมองคกร และสมรรถนะหลัก 

คานิยมองคกร 
 คานิยมองคกร : NURSE   
   N  =  Nurturing         :  ใสใจดูแล               
   U  =  Unity             :  สามัคคี 
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  R  =  Respect            :  ยอมรับ และใหเกียรติ    
  S  =  Smart             :  ฉลาดทางปญญาและอารมณ         
  E  =  Empowerment  :  การเสริมสรางพลังอํานาจ 
 

 

สมรรถนะหลัก :   1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
                      2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ  

 
 
 

โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 
โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบริการทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

หัวหนากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝาย 
พัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

รองคณบดีฝายวิจยั บริการ
วิชาการและทาํนุฯ 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

- งานบุคคล  
- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานแผน และงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพฯ 
- งานคอมพวิเตอร และเครือขาย 
- งานการเงิน และบัญช ี
- งานพัสดุ 
 

- งานบริการการศึกษา - งานพัฒนานักศึกษา 
- งานวิเทศสัมพันธ 

- งานสงเสริมการวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 

- งานทํานุฯ 
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บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรท้ังสิ้น 49 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง (ขอมูล ณ 30 ก.ย.63) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนนุ 
ปริญญาตรี (คน)  15 
ปริญญาโท (คน) 27  
ปริญญาเอก (คน) 7  

รวม 34 15 
อายุงาน เฉลี่ย (ป) 6 5 
อายุตัว เฉลี่ย (ป) 42 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สรุปผลการดําเนินงานเดนตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

กิจกรรม โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 

2564  “คายดอกพะยอม ปท่ี 3” 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 22 สิงหาคม 2563   

สถานที่ : คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน สรางทัศนคติท่ีดีตอ

วิชาชีพพยาบาลและแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รูปภาพที ่1  โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 

กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 6 ภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา 

วันจัดกิจกรรม : ในระหวางวันท่ี 14 – 16 กุมภาพันธ  2563 

 สถานท่ี : โรงเรียนบานนาแก หมูท่ี  1 ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจ

สงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 14 – 16 กุมภาพันธ  2563 ณ โรงเรียนบานนาแก หมูท่ี 1 ตําบลระเว อําเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 73 คน อาจารยและบุคลากร จํานวน 10 
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คน และบุคคลในชุมชน ไดแก ครูอาจารย นักเรียน และชาวบาน จํานวน 180 คน เปนผลใหไดรับประโยชนท่ีสอดคลอง

กับวัตถุประสงค คือ ทําใหนักศึกษาพยาบาลไดพัฒนาความรู และประสบการณดานวิชาชีพในการใหบริการดานสุขภาพ

แกชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสาและสํานึกรักทองถ่ิน ไดมีทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและมีความสามัคคีในหมูคณะ เกิดการพัฒนากระบวนทํางานเปนทีมและมีทักษะการเปนผูนํา มีทักษะ

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังนักศึกษาสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการ

จัดกิจกรรม เกิดการสรางเครือขายระหวางคณะ นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจในการสราง

เสริมและดูแลสุขภาพตนเองดวย 

ท้ังนี้ พบวากิจกรรมดังกลาว มีความโดดเดนในการนําความรูทุกดานท่ีสอดคลองตามเกณฑตัวบงชี้ตามมาตรฐาน

การเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  2) ความรู  3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ไปใชในการดําเนินกิจกรรม รวมท้ังไดนําความรูทางดานวิชาชีพปฏิบัติใน

ชุมชนจริง ซ่ึงจากกิจกรรมดังกลาวสอดรับกับยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตท่ีทําใหนักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 

21 สรางการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 

 
       
 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่2  กจิกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน คร้ังที่ 6 
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พันธกิจดานการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล 
 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย 

เรื่อง “การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” 

วันจัดกิจกรรม : วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 

สถานท่ี : คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรได

พัฒนาการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความเพ่ือตีพิมพและการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เปนการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่3  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวจิัย 
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พันธกิจดานการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเส่ียง (รากแกว) 

วันจัดกิจกรรม : ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 มีนาคม 2563 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 29 สิงหาคม 2563 

สถานท่ี : ณ ชุมชนศรีไคออก หมู 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : เปนโครงการท่ีแกไขปญหาสุขภาพชุมชน โดยการสงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูล

ดานสุขภาพ จัดทํานวัตกรรมเพ่ือการดูแลสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการเยี่ยมบานเพ่ือประเมินภาวะ

สุขภาพผูปวยเรื้อรัง ใหการพยาบาล และความรูในการดูแลตนเอง ตามสภาพปญหาท่ีประเมินได และมอบคูมือสงเสริม

สุขภาพผูปวยเรื้อรัง มีความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค เพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพและ

ความเปนอยูท่ีดีของประชาชนในชุมชน กลุมเปาหมาย คือ ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง 

รูปภาพที ่4  โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเร้ือรังและกลุมเส่ียง (รากแกว) 
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พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

กิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วิถีธรรม 

วันจัดกิจกรรม : วันท่ี 12 มกราคม 2563 

สถานท่ี : ณ วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดกิจกรรม : เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2563 นางสาวสุดารักษ ประสาร ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
รวมกับผูบริหาร อาจารย และบุคลากร ไดนํานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร เขารวมกิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี 
วิถีธรรม ท่ีจัดรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือนอมถวายเปนอาจริยบูชา แดพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา 
สุภัทโท) ณ วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันท่ี 11 - 17 มกราคม 2563 ณ วัด
หนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ ตระหนักในวัฒนธรรม นําไปสู
ความภาคภูมิใจและรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริมกิจกรรมสรางอัตลักษณใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ัง
ในดานการสรางความสามัคคี และสํานึกดีตอสังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ท้ังนี้ มีอาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน นักศึกษาจิตอาสา ชั้นปท่ี 1 ปท่ี 2 และปท่ี 4 
จํานวน 71 คน โดยมีกิจกรรมจิตอาสาในฝายรับลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมชวยวัด ฝายปฐมพยาบาลรวมกับ
โรงพยาบาลวารินชําราบ ฝายจัดการแยกเก็บขยะ ฝายดูแลความสะอาดหองน้ํา ฝายชวยงานโรงครัวกลาง และพับ
ใบตองเพ่ือเปนภาชนะบรรจุอาหาร รวมท้ัง รวมกันแจกสิ่งของบริจาคทานรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่5  กิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วถิีธรรม 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร (พ.ศ. 2563-2567) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต 1  

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

1.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการผลิตบัณฑิต 

1.1.1 ดานหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร 

- จํานวนหลักสูตร 

 หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมดจํานวน 1 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 

- การพัฒนาหลักสูตร 

  ในปการศึกษา 2562  คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ 
จํานวนท้ังสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF และมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

   ตารางที่ 1  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

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

 

1.1.2 ดานการผลิตบัณฑิต 

- ผล/แผนการรับรับนักศึกษาใหม 

  ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 

2563 ระหวางเดือน 6 กุมภาพันธ 2563 ถึง 23 มีนาคม 2563 วิธีการรับเขาศึกษาผานโควตารับตรงพ้ืนท่ี และ

โควตารับตรงพิเศษ และโควตาสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา แผน

รับเขาศึกษา จํานวน 100 คน มีผูสมัครรวมท้ังสิ้น 2,483 คน ผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน 

126 คน คิดเปนรอยละ 126 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 96.03  

โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจําปการศึกษา 2562 – 2563 สามารถจําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2   แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563 
 

คณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2562 คิดเปน
รอยละ 

 

ปการศึกษา 2563 คิดเปน
รอยละ แผนการรับ 

(คน) 
ผลการรับ 

(คน) 
แผนการรับ 
    (คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 103 103 100 126 126 
รวมทั้งสิ้น 100 103 103 100 126 126 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงผลการรับนกัศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

- นักศึกษาใหม 

 ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ จํานวน 126 คน จําแนกเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน  126 คน  

 

- นักศึกษาท้ังหมด 

 ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ จํานวน 383 คน จําแนกเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 383 คน  
 

 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงจาํนวนนักศึกษาทั้งหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

 

0

50

100

150

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

แผนการรับ 100 100

ผลการรับ 103 126

100 100 103 
126 

จํา
นว

นนั
กศึ

กษ
า 

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการรับนักศึกษาเมื่อเทียบกับแผน 

300
320
340
360
380
400

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 335 383

335 

383 
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- ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 71 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 71 คน (รหัสนักศึกษา 59 = 68 คน , รหัสนักศึกษา 56 57 58 ปละ 1 คน = 3 คน) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับแผน ปการศึกษา 2561 และ 2562 

 

- ภาวะการไดงานทําใน 1 ป 

 จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 ผล

การสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 84 คน มีจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 100 บัณฑิตมีงานทําท้ังหมดจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 100 

การมีงานทําภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 100  

    ตารางที ่3  แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561 

คณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา รอยละ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 2560 2561 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 62 คน (รอยละ 100) 84 คน (รอยละ 100) เทาเดิม 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงภาวะการมีงานทาํ เมื่อเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561 
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- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

 จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 84 
คน ตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 34 ชุด (คิดเปนรอยละ 40.47) โดยมีความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียด 
ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2561 
 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คาคะแนนความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.13 มาก 
2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ 3.57 มาก 
3. ดานทักษะทางปญญา 3.53 มาก 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.78 มาก 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.49 พอใช 

6. การเปนท่ีพ่ึงของสังคม 3.54 มาก 
7. ดานทักษะการปฏิบัติงาน    3.62 มาก 
8. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
“สรางสรรค   สามัคคี  สํานึกดีตอสังคม” 

3.85 มาก 

รวม (ดานท่ี 1 - ดานท่ี 6) 3.67 มาก 
รวม (ดานท่ี 1 - ดานท่ี 8) 3.69 มาก 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5  แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เมื่อเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561 

 

1.1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

- ทุนการศึกษา  

 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีท้ังประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพันและทุนให
เปลา ท้ังนี้ในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 33 คน  เปนเงินท้ังหมด  496,000 
บาท โดยรายละเอียด แยกตามประเภทการใหทุนการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

3.4

3.6

3.8

4

4.2

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
(6 ดาน)  

4.04 3.67

4.04 

3.67 

คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน)  
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   ตารางที่ 5  แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2562 
 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาที่

ไดรับทุน 
รวมจํานวนเงิน

ทุนการศึกษา (บาท) 
ทุนตอเน่ือง ทุนกรุงไทยการไฟฟา  1 40,000 

ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ 1 30,000 
ทุนวิจิตพงศพนัธุพงศพนัธุ ฯ 5 10,0000 
ทุนมูลนิธิสรางฝน 7 140,000 
ทุนมูลนิธินายหางโรงปนูผูหนึ่ง 1 40,000 
ทุนมัสกาตีมลูนิธ ิ 1 5,000 

ทุนใหเปลา ทุนการศึกษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
การศึกษา 2562 

10 120,000 

ทุนการศึกษาผูประกอบการสาํนักงานทรัพยสนิฯ 1 3,000 

ทุนชวยเหลือฉุกเฉินมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี 3 12,500 

ทุนผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมมกิบวร 2 4,000 

ทุนอาหารกลางวัน 1 1,500 

 

  กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร เปนสาขาวิชาชีพท่ียังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับ

รายไดในอนาคต (กรอ.) ทุกราย ในปการศึกษา  2562 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) จํานวน  185 คน และยังมีนักศึกษาท่ีกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) จํานวน 43 คน 

 

- กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ดาน 

  ในปการศึกษา 2562 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดาน ดังนี้  
 

ตารางที่ 6 แสดงกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 
 

กรอบมาตรฐาน 5 ดาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

ดานสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

- ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  

- แสดงความยนิดีพี่บณัฑิต 

- ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต 

- สานสัมพันธสูงานสรางสรรคสโมสรนักศึกษา 

- เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

- พี่รักนอง 

- ติวเพื่อนอง 

- พิธีมอบหมวกและรับดวงประทีป 

- ปจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน 

- ประกวด freshy boy & girl 

- วันพยาบาลสากล (บูรณาการกับงานทํานุฯ) 

38,900 

25,040 

8,430 

95,260 

2,820 

26,785 

5,500 

42,870 

111,165 

17,100 
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กรอบมาตรฐาน 5 ดาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

- วันพยาบาลแหงชาติ (บูรณาการกับงานทํานุ) 

ดานกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

- กีฬา freshy 

- กีฬา Health Science คร้ังที่ 14 

88,400 

52,130 

ดานบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

- คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน คร้ังที่ 6 

 

63,660 

 

ดานเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรม 

- การแนะแนวและใหคําปรึกษา 35,400 

ดานสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ลอยกระทง 

- สรางสรรคประเพณีสามัคคีกันเกรา นองอายเตาเอาบุญผะเหวด 

- Cultural night (บูรณาการกับงานวิเทศสัมพนัธ) 

7,100 

20,000 

 

- การสนับสนุนการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน ฐานขอมูลการสืบคนขอมูล 

  ในปการศึกษา 2562 คณะฯมีการจัดบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและ
การสืบคนขอมูลในคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 2 เครื่อง โดยจัดไว ณ หองสงเสริมการเรียนรู และหองพัฒนา
นักศึกษา การจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายไรสายภายในคณะฯ มีจํานวน 32 จุดสัญญาณ ภายใน
คณะฯ 
  ท้ังนี้ สําหรับสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ วารสารในและตางประเทศ 
วารสารตางๆ ดังตาราง 
 

       ตารางที่ 7  รายละเอียดส่ิงสนับสนุนการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน 
 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
ป 2561 ป 2562 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสือ ตํารา 2,409 เลม 519 เลม ลดลง 
2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ 0 เลม 0 เลม - 
3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ 1 เลม 0 เลม ลดลง 
4. หนังสืออ่ืนๆ  150 เลม 139 เลม เพ่ิมข้ึน 
5. วารสาร 72 เลม 159 เลม  
 1) วารสารวิชาการ 64 เลม 159 เลม เพ่ิมข้ึน 
 2) วารสารบันเทิง 8 เลม 0 เลม ลดลง 
6. นิตยสารบันเทิง 16 เลม 0 เลม ลดลง 
7. สื่อโสตทัศน 50 รายการ 0 รายการ ลดลง 
8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  13 รายช่ือ 16 รายช่ือ เพ่ิมข้ึน 

 
       ** หมายเหตุ จํานวนหนังสือ ตํารา ในงบป 2562 งานหองสมุดไดดําเนินการซื้อ TEXBOOK คอยขางเยอะ จึงทําใหจํานวนเลมของหนังสือ ตํารา ลดลงจากป 2561  
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             แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทยีบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2561 และ 2562 

 

 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบประเภทส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2561 และ 2562 

 

- MOU ภายในและภายนอก 

 ในปการศึกษา 2562 คณะฯไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท้ังในและตางประเทศ ใน

ดานวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับในดานตางๆ รายละเอียด ดังตาราง 
 

ตารางที่ 8  รายละเอยีด MOU ภายในและภายนอกประเทศ 
 

MOU ภายใน/ภายนอก ชื่อ MOU รายละเอียด 
ภายในประเทศ 
 
 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี กับ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 

กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค COVID-19 ของนักษึกษา
พยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติทางการ
พยาบาล 

2. ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กับ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือการเรียนรู
และฝกทักษะดานอนามยัแมและเด็ก 

3. ระหวางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย รวมมอืในการผลติบัณฑิตหลักสตูรพยาบาล 

ป 2561 ป 2562 

หนังสือ ตํารา 2,409 519

2,409 

519 

0

1,000

2,000

3,000

ตารางเปรียบเทียบประเภทหนังสือ ตํารา 

วิทยานิพนธ 
ภาษาตางประเทศ 

วิทยานิพนธ 
ภายในประเทศ 

หนังสืออื่นๆ  วารสาร นิตยสารบันเทิง ส่ือโสตทัศน 
ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  

ป 2561 0 1 150 72 16 50 13

ป 2562 0 0 139 159 0 0 16

0 1 

150 
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16 

50 

13 
0 0 

139 
159 

0 0 
16 
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ตารางเปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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MOU ภายใน/ภายนอก ชื่อ MOU รายละเอียด 
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล แหลงฝกท้ังในระดับปฐม
ภูมิ และทุติยภมู ิ

ศาสตรบัณฑิต 

ภายนอกประเทศ 
(ตางประเทศ) 

1. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between 
Ubon Ratchathani University, Thailand, and 
Faculty of Medicine and HealthScience 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
Indonesia 

ดานวิชาการ วิจัย  และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ กับประเทศ
อินโดนีเซีย 

 

1.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต  

1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองคความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พรอม

ทํางานและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

- การพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของผูเรียน ประเทศและโลก 

 ในปการศึกษา 2562  คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ 

จํานวนท้ังสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง  6 ดาน (รวมดานทักษะการ

ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ) ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2562 คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนการพัฒนาหลักสูตร และ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาพยาบาลในภาพรวม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  วัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาทฤษฎีเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โดยรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎีทางการ

พยาบาล และศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) 

ซ่ึงเปนกระบวนการในการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจการทํางานระหวางวิชาชีพ เปนการเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูสอนแตละวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน โดยบูรณาการความรูในชั้นเรียน

มาใชกับผูปวยในชุมชน กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร

ชั้นปท่ี 4  หัวขอการบริการ การบริหาร และการศึกษา ซ่ึงในการสัมมนาครั้งนี้เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนา

นักศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคในการเกิดการเรียนรูพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการเปนผูนํา  มี

ความสามารถดานการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงตองเนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียนให

สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 

 

รูปภาพที ่6   กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชพีพยาบาล 
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 2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาฝกประสบการณ

ทางการพยาบาลกับผูปวยหรือผูรับบริการจริง เปนการนําความรู ท่ีเรียนรูในหองเรียนสูการปฏิบัติ โดยใช

กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกผูรับริการและประชาชน ประกอบดวยนักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปท่ี 2- 4   

 3) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายช้ันป ไดแก  กิจกรรมยอย การพัฒนาการเรียนรูรายวิชากาย

วิภาคศาสตรของมนุษย และรายวิชาจุลวิทยาและปรสิตวิทยาทางการพยาบาล เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู

และทบทวนเนื้อหาของรายวิชา เนื่องจากพบวาเปนรายวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนต่ํา บางสวนสอบไมผานตาม

เกณฑการประเมินผลรายวิชา ดังนั้น คณะจึงไดจัดการพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว ภายใตกิจกรรมการ

พัฒนาการเรียนรูรายชั้นป โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  
 

- พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษา 

  ในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการรับเขานักศึกษาแบบเชิงรุก 

และไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเขาศึกษา ยกตัวอยางเชน โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและ

แรงจูงใจเพ่ือการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา “คายดอกพะยอม ปท่ี 3” มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจ

เก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน สรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพพยาบาลและแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ โดยกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจัด

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรในพ้ืนท่ีตางๆรวมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร 
 

ตารางที่ 9   รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา  2563   
 

วิธีรับเขาศึกษา แผนรับ 
ลงทะเบียน

จริง 
รอยละของ 

แผนรับ : ลงทะเบียนจริง 
1. โควตาสงเสริมการสรางทัศนคตแิละแรงจูงใจเพ่ือ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

30 17 รอยละ 57 

2. โควตาพ้ืนท่ี (รับตรงท่ัวไป) 
70 

80 
รอยละ 156 

   โควตาพิเศษ (รับตรงท่ัวไป) 29 
รวม 100 126 รอยละ 126 

 

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงรอยละการลงทะเบยีนจริง แยกตามวิธีรับเขานกัศึกษา ปการศึกษา 2563 

โควตาสงเสริมการสราง
ทัศนคติและแรงจูงใจ
เพื่อการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา  

13% 

โควตารับตรงทั่วไป 
87% 

วิธีรับเขาศึกษา  
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รูปภาพที ่7  กจิกรรมคายดอกพะยอม ปที่ 3 

 

 

รูปภาพที ่8  กจิกรรมแนะแนว ณ อ.เขมราฐ 

 

- พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู ดานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

 คณะฯไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู สรางองคความรูและทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพใหพรอมทํางานทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และไดจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนฝก

ทักษะดานการปฏิบัติจากการจําลองสถานการณจริง ยกตัวอยางการจัด กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการ

พยาบาลรายช้ันปโดยวิธี OSCE เปนการประเมินความรูและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ซ่ึงเปนการประกัน

คุณภาพของบัณฑิตท่ีรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยวามีความรูความสามารถ และพรอมจะใหบริการดานสุขภาพ

อนามัยแกประชาชน เปนวิธีการท่ีใชในการประเมินความสามารถของนักศึกษาตามสภาพจริงท่ีครอบคลุมท้ังดาน

ความรู ทักษะ และเจตคติ รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมกอนการข้ึนฝกปฏิบัติในปการศึกษาตอไป สงเสริมให

นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดวิเคราะห และทักษะทางวิชาชีพ เปนตน 

 

 

รูปภาพที ่9  กจิกรรมการประเมินทกัษะปฏิบัติการพยาบาลรายชั้นปโดยวธิี OSCE 
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- สงเสริมความเปนนานาชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพ และวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

  ในปการศึกษา 2562 งานวิเทศสัมพันธคณะพยาบาลศาสตรรวมกับงานวิชาการ ไดจัดโครงการ

รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย 

ในระหวางวันท่ี 3 -21 กุมภาพันธ 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

วิชาการและวิชาชีพ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ และ

สงเสริมความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบัน 

รูปภาพที ่10  โครงการรับนักศึกษาแลกเปล่ียนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย 

 

 2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

 - พัฒนารูปแบบการเรียนรูและส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน

ยุคใหม สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 

 
รูปภาพที ่11  ส่ิงแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร) 

 

3. บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัย และนวัตกรรม 

 - การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัย และนวัตกรรม 

  คณะพยาบาลศาสตรไดเนนการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมแกนักศึกษา ซ่ึงเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยไดกําหนดจัด กิจกรรมการพัฒนา

สมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม ภายใตโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยเปนการสงเสริมผลงาน

สรางสรรค นวัตกรรมท่ีดีท่ีเกิดในการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาท่ีผลิตผลงานรวมกัน โดยการใหคําปรึกษา

และสนับสนุนจากอาจารยประจําวิชาหรืออาจารยท่ีปรึกษา และเปนการตอยอดการเรียนรูในดานตาง ๆ ท่ีผูเรียน
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สามารถประยุกตความรูทางดานสุขภาพท่ีเรียนมา แลวนํามาพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพไดอยางเหมาะสม และ

สามารถนําไปปรับใชประโยชนตอไปไดในอนาคต  

 

รูปภาพที ่12  วิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา 
 

4. บัณฑิตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

- การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

 คณะพยาบาลศาสตรไดใหความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ และเพ่ือพัฒนาผูเรียน

สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดวย 4 กลุมหลัก กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ กลุมทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ ซ่ึงคณะฯไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดทักษะดังกลาวเพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และหลากหลายโดยถูกบูรณาการในการเรียนการสอนในมิติตางๆ ทุกสาขา  

 

รูปภาพที ่13  กจิกรรมการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 

 ท้ังนี้ คณะไดกําหนดจัดโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา

ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) 

ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รูปภาพที ่14  กจิกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 
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- ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2563  

ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล วัน/เดือน/ป และสถานที ่

1 นางสาวธนพร อินเขียว รางวัลนักศึกษาพยาบาล

ดีเดน ประจาํป 2563 

สมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทยฯ สํานักงาน

สาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ 

หองแกรนดบอลลูน โรงแรม

ลายทอง อําเภอเมือง

อุบลราชธานี จงัหวัด

อุบลราชธาน ี

2 นางสาวนันทชิา หัวดอน รางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ **เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรค COVID19 
ทางหนวยงานที่มอบรางวัลจึง
งดจัดกิจกรรมและไดสงใบ
เกียรติบัตรมายังมหาวิทยาลัย
แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่15  นักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
 

- ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 มีระบบกลไกอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน 

โดยระบุใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของ

นักศึกษา ในสวนของข้ันตอนการดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและ

สอบถามปญหาท่ัวไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา 

นอกจากนี้ ในดานการดูแลเม่ือเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา 
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โดยคณะแจงนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ นอกจากนี้ ในป

การศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรม ระบบอาจารยท่ีปรึกษาโดยจัดใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดพบ

อาจารยท่ีปรึกษา โดยจัดกิจกรรมในวันไหวครู เปนผลเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

ทําใหระบบการใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานมากข้ึน  

 คณะพยาบาลศาสตรไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนแสดงความยินดี และแสดง

ความเสียใจ รวมท้ัง คาเดินทางไปราชการ นอกจากนี้ยังไดจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีสงเสริมการเรียน การจัดกิจกรรม 

และการใชชีวิตของนักศึกษา  
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ยุทธศาสตรดานการวิจัย 2  

สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน และสังคม 
 

2.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการวิจัย 

2.1.1 การสนับสนุนดานการวิจัย 

 - การสนับสนุนดานการวิจัย  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 8
โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,587,700 บาท แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 228,000 บาท  และ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ (สสส.) จํานวน 3,359,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

      ตารางที ่ 11  แสดงงบประมาณทีส่นับสนุนดานการวจิัยและงานสรางสรรค 
 

ลําดับ แหลงเงิน 
งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน - - - - 
2 งบประมาณรายได 2 70,000 7 228,000 
3 งบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ 1 2,879,000 1 3,359,700 

 รวมทั้งสิ้น 3 2,949,000 8 3,587,700 

 

 
 

แผนภูมิที่ 9  แสดงงบประมาณสนับสนนุดานการวจิัย ปงบ 2563 (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกับปที่ผานมา) 

 

 - โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 
 

  ตารางที่ 12  แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจยัฯ คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2563 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 พัฒนาสมรรถนะดานวิจยั 

หัวขอ “การเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพในวารสาร และการ

1. เพ่ือกระตุนและสงเสรมิใหคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรได
พัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

23,300 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได งบประมาณสนับสนุน
จากแหลงอ่ืน ๆ 

ปงบประมาณ 2562 - 70,000 2,879,000

ปงบประมาณ 2562 - 228,000 3,359,700

 -     7
0,

00
0 

 

 2
,8

79
,0

00
  

 - 
    2
28

,0
00

  

 3
,3

59
,7

00
  งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกับปที่ผานมา) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ” 

หนังสือ ตํารา ใหมีคณุภาพและมาตรฐานเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิท่ี
เช่ียวชาญดานการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา 

2 สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร 

เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ 
และสรางแรงจูงใจในการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร 

225,000 

3 จัดสรรทุนวิจัย 1. เพ่ือจัดสรรทุนวิจัยท่ีสอดคลองกับระเบียบการใชเงินรายได
ในการสงเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยและวิชาการของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 
2. เ พ่ือสนับสนุนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารยพยาบาล 

406,000 

 

 

 2.1.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและเผยแพร 

 - ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 ตารางที่ 13  รายละเอยีดผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () ชื่อวารสารวิชาการ 
 (ฉบับท่ี/คร้ังท่ี/ วันท่ี/เดือน/ป) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ 
นางสาวภูษณศิา  มีนาเขตร 

ปจจัยทํานายความเครยีดของ
สมาชิกครอบครัวท่ีมีผูปวยโรค
เรื้อรังในชุมชน ตําบลนาเยีย 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

  วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปท่ี 
33 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2562) หนา 48-60  

2 นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ 
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ 
นางอังศวีร จันทะโคตร 

ผลของการจดัการเรียนการสอน
โดยใชสื่อมลัติมเีดียสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

 

 

วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) หนา 
184-193  

3 นางสาวเกษร สายธนู 
ผศ.อมรรัตน นธะสนธ์ิ 

ความสัมพันธระหวางความ
แข็งแกรงในชีวิตกับภาวะ
ซึมเศราของผูสูงอายุในชุมชน
แหงหน่ึง ในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

วารสารการพยาบาลจติเวชและ
สุขภาพจิต ปท่ี 33 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2562) หนา 
42-55  

4 ผศ.สงวน ธานี  
ดร.สมจิตต ลุประสงค  
นางสาวเกษร สายธนู   

ผลการจัดการเรยีนโดยใชทีม
เปนฐานตอผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ
นักศึกษาพยาบาลในหัวขอการ
สรางสมัพันธภาพเพ่ือการบําบัด 
 

  วารสารพยาบาลทหารบก ปท่ี 20 
ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2562)  

5 นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศริ ิ
นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ, พวง
เพ็ชร  สิงหวาระ 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ
เลี้ยงดเูด็ก 1-3 ป ดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

  วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) หนา 
208-216  
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน () ชื่อวารสารวิชาการ 
 (ฉบับท่ี/คร้ังท่ี/ วันท่ี/เดือน/ป) บทความ

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

6 นายสมปอง  พะมลุิลา  ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีเสีย่งตอการ
เกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีของ
ประชาชนในตําบลแหงหน่ึง 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

 

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปท่ี 21 
ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2562) หนา 74-85 

7 นายสมปอง  พะมลุิลา ผลของโปรแกรมการสนับสนุน
และใหความรูตอพฤติกรรมการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
ของมารดาวัยรุน 

 

 

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร ป
ท่ี 3 ฉบับท่ี (ตุลาคม - ธันวาคม 
2562) หนา86-96 

8 ผศ.อมรรัตน นธะสนธ์ิ  ผลการออกกําลังกายดวยฤาษี
ดัดตนตอภาวะโภชนาการและ
คุณภาพชีวิตในผูสูงอาย ุ

 

 
วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ปท่ี 
26 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - เมษายน 
2563) หนา 90-106 

9 ผศ.สมลักษณ เทพสุรยิานนท  การศึกษาผลของการใช
หลักสตูรอบรมการดูแลผูสูงอายุ
ตอความรู เจตคติและทักษะการ
ดูแลผูสูงอายุของนักเรียนผูชวย
พยาบาล 

 

 

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ป
ท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2563) หนา 
152-163 

10 ผศ.สมลักษณ เทพสุรยิานนท  ผลของโปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมรวมกับการสรางจินต
ภาพตอความวิตกกังวลกอน
ผาตัดของผูปวยผาตัดหัวใจ 

 

 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก ปท่ี 31 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2563)หนา 
109-123  

11 ผศ.สงวน ธานี  
ดร.สมจิตต ลุประสงค  
นางสุฬดี กิตติวรเวช  
นางยมนา ชนะนิล  

โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุเนนการมสีวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน 

  วารสารจิตเวชวิทยาสาร ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 
2563) หนา 158-171  

12 นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ  ผลกระทบดานจติใจในผูปวย
วิกฤติ : กลยุทธในการจัดการ 

  วารสารพยาบาล ปท่ี 63 ฉบับท่ี 3 
(กรกฎาคม - กันยายน 2563) หนา 
53-61  

13 นางสาวเกษร สายธนู 
ดร.สมจิตต ลุประสงค 
ผศ.ดร.สงวน ธานี  

Using the Objective 
Structured Clinical 
Examination for Evaluation 
Nursing Students’ 
Performances in Psychiatric 
Nursing Practicum. 

  -Advances in Health Sciences 
Research, 15,152 – 156. 
(2019).  (Proceedings of the 
Third International 
Conference on Sustainable 
Innovation 2019 – Health 
Science and Nursing)  

14 นางสาวไพลิน  พิณทอง 
นางสาวเพ็ญพักตร ไชยสงเมือง 
 

Development of Problem-
Based Learning Model at 
The Faculty of Nursing, 
Ubon Ratchathani 
University. 

  Advances in Health Sciences 
Research, 15,188 – 191. 
(2019).   (Proceedings of the 
Third International 
Conference on Sustainable 
Innovation 2019 – Health 
Science and Nursing)  
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 - ผลงานสรางสรรค/ส่ิงประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
 

   ตารางที่ 14  รายละเอียดผลงานสรางสรรค/ส่ิงประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2563 
 

ลําดับท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน () ประเภทสิทธิบัตร 

เลขท่ี 
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ 

อนุ
สิทธิบัตร 

สิทธิบัตร 

1 นางสาวสิริทรัพย  สีหะวงษ ช่ือผลิตภณัฑ “เปอุมเด็ก” 
(สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ) 

    75876 

 

 
 - รางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 2563 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจําป 2563 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย คร้ังที่ 14 “Research and Innovation For 
All” ระหวางวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งคณะพยาบาล
ศาสตรไดมีผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลดังกลาว คือ นางสาวสิริทรัพย  สีหะวงษ  

 

รูปภาพที ่16  รางวัลนกัวิจยัดีเดน ประจําป 2563 
 

 2.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการวิจัย 

1. อาจารยบุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย 

 - การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย ดังนี้ 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน สรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยและบคุลากร 

 4. มีการจัดสรรทุนงบประมาณเงินรายได เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  

 - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย 

  งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย

และงานสรางสรรค” : การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในวัน

เสารท่ี 1 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค
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เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมี ดร.ปยณัฐ สรอย

คํา เปนวิทยากรบรรยาย และผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน นธะสนธิ์ เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

 ผลการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. มีผูเขารวม จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 68.6  

 2 ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.58 

 3. ไดแนวทางพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคอยางนอย 2 เรื่อง (ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 2 ป) 

รูปภาพที ่17  กจิกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป 2563 
 

 - สนับสนุนการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร 

 งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อกิจกรรม พัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทําวารสารเพ่ือเขาสูฐาน TCI ครั้งท่ี 1 

ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 และการเตรียมขอมูลสําหรับกองบรรณาธิการ ในท่ี 4 

มิถุนายน 2563 รวมถึงการสรุปผลการดําเนินงาน ในครั้งท่ี 3 วันท่ี 12 กันยายน 2563 ณ หองประชุมดอกมันปลา 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ของทีมกองบรรณาธิการใน

การจัดทําวารสารเพ่ือเขาสูฐาน TCI โดยมี ผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน นธะสนธิ์ เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

 

รูปภาพที ่18  กจิกรรมพัฒนาความรู ทกัษะ ในการจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI ประจําป 2563 
 

2. มีการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

 - การสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย ผลงานวิจัยและวิชาการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยเพ่ือผลิตผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค และเปนพันธกิจสําคัญของอาจารยระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพท่ีสําคัญของการ

ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใน

ดานตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม รวมท้ังเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะฯจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการ

วิจัยแกคณาจารยข้ึนอยางตอเนื่องทุกป โดยในป 2563 คณะไดกําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแก
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อาจารยพยาบาล ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย ในหัวขอ “การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร 

และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงจูงใจและเปนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย 

รวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 2) โครงการพัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทํา

วารสารเพ่ือเขาสูฐาน TCI ท่ีจัดข้ึนเปนจํานวน 3 ครัง้ จนไดแนวปฏิบัติคูมือในการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผลการดําเนินงาน  

 มีการดําเนินกิจกรรมยอย จํานวน 3 กิจกรรม ตั้งแตเดือน ก.พ.63 - ก.ย.63 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ของทีมกองบรรณาธิการในการจัดทํา

วารสารเพ่ือเขาสูฐาน TCI เฉลี่ยรอยละรอยละ 57.8 (ต่ํากวาเปาหมาย) 

 2. ไดคูมือในการจัดทําวารสารเพ่ือเขาสูฐาน TCI จํานวน 1 เลม (ตามเปามาย) 

 3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.89 (สูงกวาเปามาย) 

 

 - การสนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ เผยแพร และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 ในป 2563 งานวิจัยฯไดจัดทําประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การใชเงินรายไดเพ่ือสงเสริมการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพ่ือเปนการสงเสริมการสรางสรรคผลงานทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรให

เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยไดกําหนดคาสมนาคุณหรือคาตอบแทนในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย คา

สมนาคุณสําหรับผลงานวิชาการท่ีไดรับรางวัล หรือผลงานท่ีไดจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นําไปใชประโยชน คาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ขอเสนอโครงการ รวมถึงคาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเปน

ขวัญกําลังใจ และเปนการกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยกันอยางตอเนื่อง 

 ผลการดําเนินงาน 
 1. ผลงานท่ีไดรับการเผยแพรในท่ีประชุมระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง (ต่ํากวาเปาหมาย) 
 2. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติ ในประเทศ จํานวน 2 เรื่อง (สูงกวา

เปาหมาย) 
 3. มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI1) 10 เรื่อง วารสารระดับชาติ (TCI2)2 เรื่อง รวมเปนเงิน 

40,000 บาท  คิดเปนรอยละ 17.78 ของงบประมาณท่ีจัดสรร นอกจากนี้ยังมีผลงานตีพิมพวารสืบเนื่องจากการประชุม
ระดับนานาชาติ(Proceeding) 2 เรื่อง  

 4.จัดสรรทุนวิจัย และเซ็นสัญญาทุนวันท่ี 30 มีนาคม 2563 จํานวน 7 ทุน รวมเปนเงิน   228,000 
บาท คิดเปนรอยละ 56.16 ของงบประมาณท่ีตั้งไว  
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ยุทธศาสตรดานบริการวิชาการ 3  

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ 

 

3.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการบริการวิชาการ 

 - การสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

จํานวนท้ังสิ้น 3 โครงการ แบงเปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2 โครงการ เงินรายได(ผลิตเพ่ิม) จํานวน 1 โครงการ 

รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 244,640 บาท เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ 

รายละเอียดตามตาราง 
 

   ตารางที่ 15  แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2563 
 

ประเภทโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของ
ชุมชน 

1 - การใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและ
ปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค ใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปท่ี 3 

83,000 

2. การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

- - - 

3. การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งดานสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

2 - โครงการบริการวิชาการเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (70,000 บาท) 
- โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและ
กลุมเสี่ยง (ภายใตขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงดวยพลังนักศึกษา หรือโครงการ
รากแกว ของมหาวิทยาลัย) (91,640 บาท) 

161,640 

4. โครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- - - 

รวมท้ังส้ิน 3 - 244,640 
 

3.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

1. ประชาชน และชุมชนกลุมเปาหมาย ไดรับการบริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองปญหา และความ

ตองการของชุมชนและสังคม 

- สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 

คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดการสํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียจากชุมชน 4 ตําบล

รอบมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง รวมกับมหาวิทยาลัยและนําขอเสนอแนะ ความตองการไปวางแผนการใหบริการวิชาการ 

โดยในป 2563 คณะฯไดทําการสํารวจความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้  
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1. โครงการดูแลผูสูงอายุ 

2. การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 

3. การใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุ และการตั้งครรภไมพึงประสงคในโรงเรียน 

4. การดูแลผูปวยจิตเวชชุมชน เปาหมายคือการใหความรูแก ญาติ อสม.Caregiver 

5. การสงเสริมพัฒนาการ และโภชนาการวัยเด็ก 

ท้ังนี้ ไดนําเสนอผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนไดรับ

ทราบทุกป โดยมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการสํารวจมีขอมูลความตองการท่ีสําคัญ 3 อันดับแรก เพ่ืออยากใหจัดทําโครงการบริการวิชาการในป 2564 ดังนี้ 

1) ประชาชนรอยละ 59.06 ตองการพัฒนาความรูดานการเกษตร การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว 

เพ่ือเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

2) ประชาชนรอยละ 34.49 ตองการความรูเรื่องการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการของตนเองใหเปนท่ีตองการของผูบริโภค 

3) ประชาชนรอยละ 34 ตองการไดรับความรู การบริการดานการแพทย การพยาบาลและ 
สาธารณสุข 

 
- พัฒนาโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม โดย

กระบวนการมีสวนรวม 
คณะฯมีนโยบายดานการบริการวิชาการ โดยการการวางแผนการดําเนินพัฒนาโครงการบริการ

วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม  และกําหนดใหมีการบูรณาการ

โครงการบริการวิชาการ กับภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซ่ึงในป 2563 คณะฯ

ไดมีแผนการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกหลายๆหนวยงาน สรางการมีสวน

รวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังเงินรายได และเงินงบประมาณแผนดิน รายละเอียดดังนี้ 
 

 1. โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ปท่ี 3 (ไดรับเงินสนับสนนุจากงบประมาณแผนดิน 83,000 บาท) 

 ลักษณะโครงการ : การฝกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 วัตถุประสงค : 1. เพ่ือใหเขาใจแนวคิดและวิธกีารประยุกตการสงเสริมสุขภาพในการใหคําแนะนําดานอนามัย 

เจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค  

                        2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึง

ประสงคในกลุมวัยรุน  

                        3. เพ่ือสงเสริมการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึง

ประสงคในโรงเรียน  

                        4. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของโรงเรียนดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไม

พึงประสงคไดอยางมีคุณภาพ 

 สถานท่ีจัด : ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

 ท้ังนี้ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเปาหมาย

หยุดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมของรัฐบาล โดยปรับการจัดการเรียนการ

สอนเปนแบบออนไลนแทน 
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2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไดรับสนับสนนุจากงบประมาณเงินรายได 70,000 บาท) 

 ลักษณะโครงการ : ใหบริการเสรางเสริมดานสุขภาพแกชุมชน 

  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุน   

  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูใหญ      

  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ    

  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน 

  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชุมชน   

 วัตถุประสงค : เพ่ือใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขายและสังคมตามพันธกิจของคณะ และ

ตอบสนองความตองการของชุมชน โดยบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคมเขากับพันธกิจดานตางๆ ไดแก การ

จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการวิจัยสรางและผลิตนวัตกรรมเพ่ือ

สุขภาพคนในชุมชน  

สถานท่ีจัด : ชุมชนพ้ืนท่ีใหบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  กลุมเปาหมายสวนหนึ่ง

เปนผูปวยเรื้อรัง และผูสูงอายุ อยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอสถานการณดังกลาว กอปรกับชุมชนเปาหมายมีการจํากัด

บุคคลภายนอกเขาพ้ืนท่ีตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมของรัฐบาล 

 

3. โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเส่ียง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลัง

นักศึกษา หรือโครงการรากแกวของมหาวิทยาลัย) 

 ลักษณะโครงการ : เปนโครงการท่ีแกไขปญหาสุขภาพชุมชน โดยการสงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูลดาน
สุขภาพ จัดทํานวัตกรรมเพ่ือการดูแลสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการเยี่ยมบานเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ
ผูปวยเรื้อรังใหการพยาบาล และความรูในการดูแลตนเองตามสภาพปญหาท่ีประเมินได และมอบคูมือสงเสริมสุขภาพ
ผูปวยเรื้อรัง มีความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค เพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพและความ
เปนอยูท่ีดีของประชาชนในชุมชนกลุมเปาหมาย คือ ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังโดยชุมชนมีสวนรวม 

 2. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน 
 3. เพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลไดเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงในชุมชน  

สถานท่ี : ครั้งท่ี 1 กิจกรรม“สงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมเสี่ยง” จัดวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ณ วัดศรี

ไคออก หมู 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี    

    ครั้งท่ี 2  กิจกรรม “เยี่ยมบานผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง” จัดวันท่ี 29 สิงหาคม 2563 ณ บานศรีไค

ออก หมู 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี   

ผลการดําเนินงาน จากจัดกิจกรรมท้ังหมด 2 ครั้ง ผลประเมินโดยภาพรวม ดังนี้ 

 1. ผูเขารวมโครงการท้ังหมดแบงออกเปน 3 กลุม รวม 240 (กลุมเปาหมาย 308) คิดเปนรอยละ 77.13  

 2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.59 

 3. ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงไดรับการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 65.4 

 4. ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงไดนําความรูไปใชประโยชนคิดเปนรอยละ 91.8 
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 5. นักศึกษาพยาบาลศาสตรมีทักษะการดูผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงรอยละ 87.6   

 6. ไดคูมือการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยเรื้อรัง 1 เลม     

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่19  กิจกรรม สงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูลดานสุขภาพ  

และกิจกรรม สงเสริมความแข็งแกรงทางกาย “ นวัตกรรมเพื่อการดูแลสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ” 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่20  กจิกรรมเยี่ยมบานผูปวยเร้ือรัง (เยี่ยมยามถามขาว) 

 

2. ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ 

- ใหบริการและพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได ซ่ึงเปนหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง สําหรับผูประกอบอาชีพการพยาบาล เพ่ือเปนการพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ คือ  
 

1) โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดรุนท่ี 3 โดย

รวมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงคในการมุงพัฒนาระบบบริการทุก

ระดับ ตั้งแตปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สรางระบบท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขาย ท้ังภายในจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ และ

เปนเครือขายระดับประเทศ ทําใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของตองปรับตัวและดําเนินการจัดทําแผนการสนับสนุนทรัพยากร

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือใหบริการอยางท่ัวถึงและเทาเทียมแกประชาชน 

รวมถึงการเขาถึงบริการใหมากข้ึน โดยเฉพาะการรักษาผูปวยโดยวิธีการผาตัด ยิ่งในผูปวยท่ีไดรับการผาตัดท่ีมีความ

ยุงยาก ซับซอน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันตอเหตุการณ จะสามารถปองกันและควบคุมไมใหโรคลุกลาม ซ่ึงจะ

ชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจจะสงผลตอรางกายและชีวิตของผูปวยได  

ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ไดรับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาล

ตางๆ มากกวา 16 จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 39 คน เขารวม อบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวน 7 รายวิชา 

ภาคทฤษฎี เรียนท่ีคณะพยาบาลศาสตร สวนภาคปฏิบัติในหองผาตัด เรียนท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

อุบลราชธานี โดยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา หลักสูตรอบรมไดรับผลกระทบจากสถานการณการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 ทําใหการอบรมแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก ระหวางวันท่ี 3 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ
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ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีผูผานการอบรม 39 คนคิดเปนรอยละ 100 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผูปวยผาตัดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(3.92± 0.71) พึงพอใจการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีอยูในระดับมาก (3.85±.64) การจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติอยูในระดับมาก (3.83±.80) ดานประสิทธิภาพการสอนของอาจารยอยูในระดับมาก (3.82±.81) ดาน

สิ่งแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก (3.81± .77)  
 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่21  บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3 

 

 

รูปภาพที ่22  พธิีมอบประกาศนยีบัตร ผูผานการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3 

 

2) โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เผยแพรความรูเก่ียวกับแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพสําหรับพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 2) 

เผยแพรวิทยาการความกาวหนาในการพัฒนาวิชาชีพสําหรับพยาบาลยุคใหมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ไดแก พยาบาล กับ

big data จริยธรรมพยาบาลกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 3) เพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ และทางคลินิกใหกับพยาบาลวิชาชีพ ใหสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการไดอยางครอบคลุมความตองการของ

ประชาชน ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 46.33 ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับมาก (4.31±.56)  

 

3. ประชาชนวัยทํางานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล 

และชุมชน 

 - ใหการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะของประชาชนวัยทํางาน ในการประกอบ

อาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน 

  ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได สําหรับประชาชนวัย

ทํางาน เพ่ือเปนการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ คือ โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนท่ี 5 โดยมีจุดเริ่มตนมาจากสถานการณท่ีประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ

รวมท้ังมีผูท่ีตองอยูในภาวะพ่ึงพิง และผูรับบริการท่ีมีโรคเรื้องรังจํานวนมาก จึงมีความจําเปนท่ีจะตองผลิตบุคลากรไป

ดูแลสุขภาพประชากรในทุกพ้ืนท่ีท้ังพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญ
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ดังกลาว จึงจัดโครงการอบรมนี้ข้ึน ซ่ึงหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล รวมท้ังไดรับรองคุณวุฒิจาก

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตผูชวยพยาบาลใหมีความรู ความสามารถในการชวยเหลือ

ดูแลผูรับบริการท้ังในภาวะปกติ และภาวะเจ็บปวย ดวยคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา มีความรับผิดชอบ และเปน

พลเมืองท่ีดี ภายใตการควบคุมกํากับของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ  

  ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ระยะเวลาดําเนินการอบรมระหวางวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง

วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จัดการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจาก

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัววัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 

10 ท่ีใหความอนุเคราะหเปนแหลงฝกประสบการณ การประชาสัมพันธหลักสูตร การประสานงานในพ้ืนท่ี รวมท้ัง

คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูผานการอบรม 19 คน คิดเปนรอยละ 82.61  

ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.41 
 

รูปภาพที ่23  พธิีมอบประกาศนยีบัตร แกผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล รุนที ่5 
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ยุทธศาสตรดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 4  

อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

4.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การสนับสนุนดานการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา มีโครงการที่ไดรับจัดสรรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 183,500 บาท แบงเปนเงินงบประมาณ

แผนดิน จํานวน  100,000 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 83,500 บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

      ตารางที ่ 16   แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ป 2563 
 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผนดิน 1 100,000.- 
2 งบประมาณรายได 4 83,500.- 

 รวมทั้งสิ้น 5 183,500.- 
 

 

       ตารางที่  17  แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุม) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความ
งามของศิลปะ 

4 83,500.- 

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการ
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและ
ของชาต ิ

1 100,000.- 

3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวฒันธรรมในทุกระดับ
และรูปแบบตางๆ 

- - 

4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวดั
อุบลราชธาน/ีโดยดาํเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลยัและความรวมมือกับ
จังหวัด 

- - 

รวมทั้งสิ้น 5 183,500.- 
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4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการอนุรักษและสืบสาน 

 - สงเสริม สนับสนุน ใหความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

 ในป 2563 คณะฯมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมถึงการสนับสนุน สงเสริม และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก  

 1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ปท่ี 10 (ครบรอบ 1 ทศวรรษ) โดยจัดข้ึนในวันพุธท่ี 

12 กุมภาพันธ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกลาว มีกลุมเปาหมายคือ

ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และแขกผูมีเกียรติภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกันสักการะพร

พรหม ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ จํานวน 10 รูป เพ่ือเปนการอนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม รวมถึงเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี

ในองคกร 

 ผลการดําเนินงาน 

 (1) จํานวนกลุมเปาหมายเขารวม โครงการ 149 คน (จากกลุมเปาหมาย 150 คน) คิดเปนรอยละ 

99.33  มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน 36 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 10 

 (2) กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการแตงกายดวยผาไทยรอยละ 53.33 

 (3) ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.84 คะแนน 

 (4) ความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรมในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   

คะแนนเฉลี่ย  4.82 

 (5) คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค คะแนนเฉลี่ย 4.74   
 

 
รูปภาพที ่24  พธิีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป 

 

รูปภาพที ่25  ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป 
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รูปภาพที ่26  โครงการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหาร 

พื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถภีูมิปญญาทองถิ่นฯ 

  2) โครงการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญา

ทองถิ่น ของจังหวัดอุบลราชธานี  
 

  คณะพยาบาลศาสตร มุงสรางและพัฒนา
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การจัดเก็บเปนฐานขอมูลการ
พัฒนาอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ พรอมท้ังประเมิน
คุณคาทางโภชนาการ ท่ีสงเสริมสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญา
ทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสมควรไดรับการอนุรักษ  
สืบสาน  จัดเก็บและถายทอด เผยแพร อยางตอเนื่องและเปน
ระบบ สงเสริมใหคนรุนหลังไดเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ
ของอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ เปนอาหารแหง
ความมีคุณคาทางโภชนาการ เปนวัฒนธรรมอาหารท่ีควร
อนุรักษ และยังแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถ่ิน มีศักยภาพของ
ความเปนอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพสูงมากยิ่งข้ึน 
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภายใตบริบทของชุมชน ถือ
เปนภูมิปญญาไทยและมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองท่ี
ตองรักษาสืบทอดตอไป 
  ผลการดําเนินการ พบวา มีจํานวนผูรวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ รอยละ 96 อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.67 ไดผลผลิตของโครงการ เปนฐานขอมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมี
สรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัด
อุบลราชธานี ในรูปแบบซอฟทไฟล 1 ชิ้นงาน ซ่ึงบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

 

2. นักศึกษา และบุคลากรเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามของไทย 

 - สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาและบุคลากร เขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

 ในป 2563 คณะฯมีนโยบายสนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงาม ท้ังนี้ ไดสงเสริมใหมีการบูรณาการการโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธะกิจ

ดานการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

 1. กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ ไดจัดนิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ ภายใตโครงการ

สโมสรนักศึกษา ในวันพุธ ท่ี 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ท่ีใหปณิธานวา “การพยาบาลกาว

ไกล เพราะน้ําใจเหลาพยาบาล เสียสละและบริการ” รวมท้ัง ปลูกจิตสํานึกรักวิชาชีพพยาบาล ในการเปนผูท่ีมีความ

เสียสละ มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟอแกผูอ่ืนในการใหบริการสุขภาพแกประชาชน นอกจากนี้ ยังเปนการประชาสัมพันธ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางมากข้ึน 

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผูบริหาร อาจารยและ
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพครบ 120 ป สมเด็จพระ
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รูปภาพที ่27  กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ 

รูปภาพที ่28  ประชาสัมพันธกิจกรรมการการเผยแพรประวัติความเปนมาของ

วันพยาบาลสากล สดุดี  มิส  ฟลอเรนซ ไนติงเกล 

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มณฑลพิธีทุงศรีเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 

 
ผลการดําเนินงาน  
1.กลุมเปากมายเขารวมกิจกรรม  153 คนคิดเปนรอยละ 113.33 

(กลุมเปาหมาย 135 คน) 
   1.1 มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 125 คนคิดเปนรอยละ 125 

(กลุมเปาหมาย 100 คน) 

   1.2 อาจารยและบุคลากร 18 คน รอยละ 90 (กลุมเปาหมาย  
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก คะแนน

เฉลี่ย 4.41 (SD.69)  
3. การรับรูและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรี

นคริทราบรมราชชนนี เพ่ิมข้ึน จากกอนเขารวมกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 4.08 
(SD.92) หลังเขารวมกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 4.52 (SD.69) 

 
 
 2. กิจกรรมวันพยาบาลสากล โดยในป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

covid-19 จึงจําเปนตองมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการควบคุมโรคใหเกิดการเวนระยะหาง

ทางสังคม (Social distancing) จึงไดมีกิจกรรมการการเผยแพรประวัติความเปนมาของวันพยาบาลสากล สดุดี มิสฟลอ

เรนซ ไนติงเกล เพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลท่ีจะกาวสูวิชาชีพพยาบาลในอนาคตไดเห็นถึงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ และ

รําลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซไน ติงเกล ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

พยาบาล และขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพพยาบาลใหสืบทอดตอเนื่องเปนวัฒนธรรมท่ีดีงาม ปลูกฝงความเปน

เอกลักษณของวิชาชีพ และสงเสริมใหนักศึกษาสืบทอดเจตนารมอันดีงามของวิชาชีพ ไดแก ดานความเมตากรุณา ความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ และความเสียสละ เปนตน 
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ผลการดําเนินงาน  เนื่องจากสถานการณ วิด-19 จึงไดมีการปรับกิจกรรมเปนจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับ

วันพยาบาลสากลทางเว็ปไซดของคณะพยาบาลศาสตร รายละเอียดมีดังนี้   

1.กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 116 คน คิดเปนรอยละ 116 ของกลุมเปาหมาย ประกอบดวย  

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอกิจกรรมอยูในระดับ มาก   คะแนนเฉลี่ย 4.40 (SD.65)  

3. ความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรม เฉลี่ย 4.41 (SD.65) อยูในระดับมาก 

 

  3. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “วันสงกรานต” มีการยกเลิกกิจกรรมตามแผน 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจําเปนตองมีการรักษาระยะหางทางสังคม มีการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน อาจารยและบุคลาการสวนใหญทํางานท่ีบาน (work from home) ตามมาตรการ

ควบคุมโรค แตคณะฯยังมีกิจกรรมสงน้ําพระพุทธรูปประจําคณะพยาบาลศาสตร ณ บริเวณหองสํานักงานเลขานุการ 

ชั้น 3 ซ่ึงมีใหอาจารย บุคลากรบางสวนรวม  
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่29  กจิกรรมสงน้ําพระ เนื่องในวันสงกรานต 2563 
 

  



43 

 

 

ยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 5  

พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล 

 

5.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการมุงสูคณะพยาบาลศาสตรดิจิทัล 

- การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรแบบครบวงจร 

ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายมุงสูคณะดิจิทัล เนนการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพ่ือ

รองรับการจัดการศึกษาในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรรูเทาทันและเขาถึง

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาประยุกตใชท้ังการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ดานการ

เรียนการสอน ดานการวิจัย เปนตน เพ่ือเปนการลดข้ันตอน ลดระยะเวลา สงผลใหการดําเนินงานมีความรวดเร็ว 

แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ดังนี้  

1. ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก ระบบแผนงบประมาณการเงิน 

2. ดานบริหารงานบุคคล ไดแก ระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

3. ดานวัสดุครุภัณฑ ไดแก ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการพยาบาล 

4. ดานการเรียนการสอน ไดแก ระบบภาระงานสอนของอาจารย 

5. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย 

ระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ และระบบฐานขอมูลทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรใหมีความรูเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มหาวิทยาลัยไดกําหนด

มาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) ไดแก มาตรการ Work 

From Home การจัดการเรียนการสอนออนไลน ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

คณะพยาบาลศาสตร จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมอบรมฯเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสามารถสอนออนไลน 

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานออนไลนไดท่ีบาน เชน อบรมการใชงานระบบ UBU LMS , Google Meet เปนตน 

 

5.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1. มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  

  - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุค

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption) 

  ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจท้ังดาน

การบริหารจัดการองคกร ประกอบไปดวยระบบสารสนเทศท่ีใชรวมกับมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศท่ีงาน

คอมพิวเตอรและเครือขายไดพัฒนาระบบข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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   1) ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก 
   - ระบบ UBUFMIS  (http://ubufmis.ubu.ac.th/) เปนระบบสารสนเทศท่ีใชรวมกับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการเบิกจายงบประมาณตางๆ โดยผูบริหารสามารถกํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณในแต
ละเดือน และรายไตรมาส ในดานการดําเนินงานทางการเงิน พัสดุ และการใชจายงบประมาณ  

   - ระบบแผนงบประมาณการเงิน (www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/) พัฒนาโดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานการจายเงินงบประมาณของโครงการตางๆ ภายใน
คณะฯ และติดตามการเบิกจายงบประมาณในแตละโครงการใหเปนไปตามแผน ซ่ึงอยูในระหวางการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเพ่ือใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามในการติดตามดานการเงินและงบประมาณ คณะฯ ใชระบบ
ของมหาวิทยาลัย (UBUFMIS) เปนหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที ่30  ระบบรายงานผลการปฏบิัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 

 
   2) ดานบริหารงานบุคคล ไดแก 
   - ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS) (www.dms.ubu.ac.th) 

พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชสําหรับรายงานขอมูลประวัติสวนบุคคลดานตางๆ เชน ประวัติการศึกษา 
ประวัติการรับราชการ ผลงานทางวิชาการ ฝกอบรม วันลา ขอมูลเงินเดือน ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย และขอมูลอ่ืนๆ 
โดยผูบริหารสามารถติดตามขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการพัฒนาอาจารยและบุคลากร นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังใชระบบ DMS ในการรับ-สงหนังสือราชการของหนวยงานตางๆ เพ่ือแจงเวียนแกคณะและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
         - ระบบฐานขอมูลบุคลากร (www.nurse.ubu.ac.th/it/) เปนระบบท่ีพัฒนาโดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เปนขอมูลบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน แสดงถึงจํานวนและรอยละของบุคลากรท่ีคณะฯ มีอยู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ 
สาขาวิชา ตําแหนงทางปฏิบัติการ เปนตน โดยผูบริหารสามารถติดตามขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

http://ubufmis.ubu.ac.th/
http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/)%20(NU.UBU_3-1-2)
http://www.dms.ubu.ac.th/
http://www.nurse.ubu.ac.th/it/
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           - ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (www.nurse. ubu. ac.th 
/assessment2/) พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร สําหรับรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ โดยอาจารยจะเปนผูลงขอมูลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปน
ผูบริหารจะเปนผูตรวจประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูล
เก่ียวกับภาระงานของอาจารยในแตละพันธกิจและระดับผลการปฏิบัติงาน มาวางแผนมอบหมายภาระงานรวมท้ัง
วางแผนพัฒนาอาจารยในแตละดาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปภาพที ่31  ระบบรายงานผลการปฏบิัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 

 
         - ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอร
และเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร (http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php)  สําหรับรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรสายสนับสนุนจะเปนผูลงขอมูลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินตามระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนผูบริหารจะเปนผูตรวจ
ประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานมาวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่32  ระบบรายงานผลการปฏบิัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเวบ็ไซดคณะ 

http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php
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รูปภาพที ่33  ระบบภาระงานสอนอาจารยบนเว็บไซดคณะ 

   3) ดานวัสดุครุภัณฑ  
   - ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการพยาบาล (www.ubu.ac.th/web/nulaboratory) เปน

ระบบท่ีพัฒนาโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใชสําหรับการยืม – คืนวัสดุครุภัณฑ และ
อุปกรณทางการแพทย รายงานจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน การตรวจสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
การสงซอมบํารุง ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะชวยใหผูบริหารสามารถนํามาใชในการวางแผนเพ่ือจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ
และอุปกรณทางการแพทยในหองปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือใหมีความเพียงพอและพรอมใชงานดานการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาล  
        - ระบบบริหารวัสดุ (mms.ubu.ac.th) เปนระบบท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย ใหคณะฯ ใชใน

การเบิกวัสดุตางๆ ประวัติการเบิก อนุมัติเบิก-จายวัสดุ เปนรายงานสําหรับคณะฯ ในเรื่อง ประวัติการรับเขา ประวัติ

การเบิกแยกตามพนักงาน รายงานพัสดุคงเหลือ ความเคลื่อนไหววัสดุ วัสดุไมเคลื่อนไหว ลําดับวัสดุท่ีเบิกตามราคาซ้ือ 

ลําดับวัสดุตามมูลคาจัดซ้ือ วัสดุเบิกจายรายเดือน ประวัติการเบิกแยกตามวัสดุ ความถ่ีในการจัดซ้ือ และปริมาณการ

จัดซ้ือ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอนุมัติเบิกจายวัสดุและจัดซ้ือวัสดุ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเริ่มใชเดือนตุลาคม 

2563 และอยูในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพ่ือใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

   4) ดานการเรียนการสอน  
   - ระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา 

 (https://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp) ซ่ึงระบบดังกลาว เปนระบบท่ีใชในการรายงานขอมูล สถิตินักศึกษา
ท้ังในดานจํานวนนักศึกษาแรกรับเขา นักศึกษาในปจจุบัน การสําเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา 
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) รายงานจํานวนเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา การรายงานการบันทึกรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3 -7) และผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย นอกจากนี้ผูบริหารสามารถใชระบบ REG เพ่ือ
กํากับติดตามผลการบริหารรายวิชาของอาจารย รวมท้ังการกํากับติดตามผลการบริหารงานหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดทํา
หลักสูตรและบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562  
 
   - ระบบภาระงานสอนของอาจารย 
(www.nurse.ubu.ac.th/nuwork-manage/index.php) พัฒนา
โดยงานงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือ
ติดตามภาระงานสอนของอาจารย นํามาวางแผนการมอบหมาย
ภาระงานสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของคณะฯ 
 

 
 
 
   5) ดานการวิจัย  บริการวิชาการ และทํานุฯ  
   - ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย  
(http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/research/) เปนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนโดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงาน จํานวน/รอยละโครงการวิจัยของอาจารยในแตละ
ป จํานวน/รอยละ ของงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในแตละป จํานวนทุนท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอก
หนวยงาน และผลงานวิจัยในแตละสาขาวิชา เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาทักษะดานการวิจัย การตีพิมพ
เผยแพรและการขอทุนวิจัยของอาจารย 
 

http://www.ubu.ac.th/web/
https://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp)%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.nurse.ubu.ac.th/nuwork-manage/index.php
http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/research/
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   - ระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ   

(http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/academic/) พัฒนาข้ึนโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานจํานวน/รอยละโครงการบริการวิชาการตอป จํานวน/รอยละของอาจารยท่ี
ใหบริการวิชาการแกสังคมในแตละป จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจําแนกตามแหลงงบประมาณ จํานวน
โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัย 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย นําขอมูลมาใชเพ่ือพัฒนาดานการ
ใหบริการวิชาการของอาจารยในคณะฯ ท้ังในเรื่องของการบูรณาการกับพันธกิจดานอ่ืนๆ และการของบประมาณ
สนับสนุนจากแหลงตางๆ 
   - ระบบฐานขอมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/culture/) พัฒนาข้ึนโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย  

คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานจํานวน/รอยละโครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมตอป จํานวน/รอยละอาจารย

ท่ีเขารวมโครงการในแตละป จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหนวยงาน นําขอมูลมาใช

เพ่ือพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ 

 

 - สงเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรใหเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พรอม

รับการเปล่ียนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (Digital Literacy and Accessibility) 

 1. โครงการอบรมวิธีการใชงานระบบ UBU LMS เพ่ือใชในการเรียนการสอนออนไลน ดําเนินการ

จัดอบรมแกอาจารย ในวันท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 อาคาร

ปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยภายในคณะสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน

ผานระบบ UBU LMS  ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) 

ในชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid19 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่34  การอบรมวธิีการใชงานระบบ UBU LMS 

 

  

http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/academic/
http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/culture/
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ยุทธศาสตรดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 6  

มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

6.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการเปนคณะพยาบาลศาสตรนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

- การมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดดาํเนินงานดานการพัฒนาคณะฯตามนโยบาย Green 

University ปรับภูมิทัศนเพื่อใหคณะฯนาอยูและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม  รายละเอียดดังตาราง 
 

     ตารางที่  18  แสดงรายละเอยีดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   
 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมที่คณะฯดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
โครงการการพัฒนาสถานที่และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร
ปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร 
- กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนคณะ
พยาบาลศาสตร 

19,000.- 
 

7,750.- 

โครงการพลังงานและการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

- - 

โครงการกําจัดของเสีย - - 
โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้า กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563 

(เขารวมกับมหาวิทยาลัย) 
ไมใชงบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมและ
การขนสง 

- - 

โครงการพัฒนาสถานที่เพ่ือเอ้ือตอ
การศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

- - 

 รวมทั้งสิ้น 26,750.- 

 

6.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1. มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยู  บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู 

 - พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพ่ือเหมาะแกการเรียนรู 

 ในป 2563 คณะฯไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอก 

อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร ตามนโยบายการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการ

สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู มีความปลอดภัย ดังนี้   

1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร รับผิดชอบโดย

งานบริหารท่ัวไปรวมกับงานพัสดุ มีหนาท่ีในการสํารวจอุปกรณท่ีชํารุด ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง จางเหมาบริการซอม

บํารุง ปรับปรุง พัฒนาท้ังภายในและภายนอกอาคารฯ ท้ังตามวงรอบและเม่ือเกิดการชํารุด 
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รูปภาพที่ 35  ภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร ศาสตร 

2) กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนคณะพยาบาลศาสตร  จัดเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาล

มีจิตสาธารณะ และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม เกิดการสรางเครือขายเพ่ือใหมีสวนรวมกับคณะตางๆในมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นยังเปนการปลูกฝงการสรางวินัยในการจอดรถใหเปนระเบียบดวยการดําเนินการดวยตนเอง ในวันอาทิตย ท่ี 

29 พฤศจิกายน 2563 บริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร เปนผลใหนักศึกษามีทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสมรรถนะดานการจัดการ และภาวะผูนํา รวมท้ังการจัดการการจอด

รถจักรยานยนตของคณะพยาบาลศาสตรเปนระเบียบเรียบรอยและเพียงพอข้ึน 

รูปภาพที ่36  กจิกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร  

3) กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นํา

โดย ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร พรอมอาจารย และบุคลากร รวมโครงการปลูกตนไมและปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอการมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน" สืบสานสู 

100 ลานตน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณลานสวนสุขภาพเฉลิมพระ

เกียรติ (ทิศเหนือหนองอีเจม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามนโยบาย Green University

รูปภาพที ่37  กจิกรรมวันตนไมประจาํปของชาติ 2563 
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2. มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพ่ือลดการใชทรัพยากร 

   - พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

   ในป 2563 งานสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการทํางาน และลดการใชกระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ยกตัวอยางเชน 

1) ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Document Management System) เปนระบบ 

ใชเสนอเอกสารออนไลน ซ่ึงเปนระบบท่ีรองรับระเบียบงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ซ่ึงทําใหการ

จัดเก็บเอกสารมีความเปนหมวดหมู งายตอการสืบคน ลดการใชทรัพยากรกระดาษ เปนตน 

2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการคณะพยาบาล 

ศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป และเลื่อน

เงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ท้ังนี้ บุคลากร สามารถดําเนินการจัดเก็บขอมูลในระบบไดตลอดท้ัง

ปงบประมาณ รวมถึงแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไดอยางเปนสัดสวน ซ่ึงกอใหเกิดระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได และยังใชเปนฐานขอมูลอ่ืนๆ เชน 

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือตอสัญญาจาง เปนตน 
 

 - สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ

นักศึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ประหยัดหลังงานใหกับนักศึกษา และบุคลากร ในปงบประมาณ 2563 โดยการประกาศนโยบายและมาตรการเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานทั้งทางเว็บไซด สื่อออนไลน รวมถึงประชุมสรางความเขาใจและรวมกันตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน 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 38  แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 
 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังติดสติ๊กเกอรรณรงคการประหยัดพลังงานในจุดตางๆ เชน เคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็น ปลั๊กไฟ 
รวมถึงปุมเปดปดไฟฟาตางๆ   
 นโยบายดังกลาว ไดรับความรวมมือทั้งจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เปนอยางดี เชน นอกจากการเดินข้ึน
บันไดแทนการใชลิฟทจะชวยใหประหยัดพลังงาน ยังเปนการออกกําลังกาย สงเสริมสุขภาพอีกดวย 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย7  

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

7.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

  - นโยบายและแผนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สนับสนุนสายวิชาการเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล

ศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

ครั้งท่ี 20/2560 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงผานมติรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาสตร ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 และนอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คณะพยาบาลศาสตร  ได มีกระบวนการดํ า เนินการด านการประเ มินผลปฏิบั ติ ราชการ                      
ใ ห มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง  โ ป ร ง ใ ส  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร                                
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ
วิธีการประเมินผลฯ โดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะฯ, คําสั่งผูมีอํานาจการประเมินฯอยางเปนทางการ ท้ังนี้ ใน
ทุกรอบการประเมิน บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนในสังกัด มีโอกาสรวมกันในการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม และคณะฯ ไดดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) กอนเริมปฏิบัติงานในทุกๆรอบการประเมิน 
และแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหทราบโดยท่ัวกันอยางสมํ่าเสมอ  
  - ระบบสารสนเทศบุคลากร 
  คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
  1) ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS) 
       2) ระบบฐานขอมูลบุคลากร  
         3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ  
  4) ระบบรายงานผลการปฏบิัตริาชการสายสนับสนนุวิชาการ  
 

  - การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
  งานบุคคล ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2563 รวมถึงตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 เปนประจําทุกป และ
รายไตรมาส อยางสมํ่าเสมอ 
 
 



52 

 

 
 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
  พัฒนาตนสมรรถนะบุคลากร สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร ไดสงเสริมสนับสนุนบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี
ความกาวหนาในสายงาน ดังนี้ 
  1.  สายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงในปงบประมาณ 2561 สาย
วิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 12,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานการ
เรียนการสอน วิชาการและวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และอ่ืนๆ ท้ังนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 40 ชม./ป
การศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา  
  2. สายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงในปงบประมาณ 
2561 สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการ
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนาในสายงาน ท้ังนี้ เปนไป
ตามตัวชี้วัด คือ 10 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา 

 

7.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางองคกร 

 - วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 

 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการใน

ระยะสั้น และเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ตามความจําเปนในปนั้นๆ  

 โดยการบริหารกรอบอัตรากําลังของสายวิชาการ ไดมีการรวมวิเคราะหความตองการบุคลากรสาย

วิชาการท่ีตองการในอนาคต โดยพิจารณาท้ังจากจํานวน คุณวุฒิอัตราสวนของอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาไมเกิน 1:6 และพิจารณาจากจํานวนอาจารยท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมท้ังอาจารยท่ีมีแผนการลาศึกษาตอ 

และท่ีจะเกษียณอายุราชการ โดยการขออนุมัติ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 นําเสนอไปยังกองการเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอตออธิการบดีในการ

อนุมัติเพ่ือเปดรับสมัครอาจารยตามอัตรากําลังท่ีคณะพยาบาลศาสตรเสนอ ท้ังนี้ การบริหารกรอบอัตรากําลังสาย

สนับสนุนวิชาการ ก็เชนเดียวกัน โดยคณะฯไดเสนอขออนุมัติตําแหนงท่ีมีความจําเปนเรงดวนกอน คือ นักวิชาการเงิน

และบัญชี 

 

2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองคความรูท่ีสงเสริมความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะ

พยาบาลศาสตร 

- พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ โดยงานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ

ตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เ พ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual 

Development Plan คณะพยาบาลศาสตร ผานขอตกลงการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2563 โดยคลอบคลุมท้ัง

ดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน และการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังความกาวหนาในสายสนับสนุน

วิชาการ ท้ังนี้ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 ซ่ึงบุคลากรสาย

วิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง

ครบ 10 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และเผยแพรความรู/ประโยชนท่ีไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะ
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พยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการ

ติดตามท่ีคณะฯ กําหนดข้ึน  

 2) การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ  โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย เพ่ิมข้ึนจํานวน 2 ทาน รวมเปน

จํานวน 6 คน 
 

           ตารางที่ 19  จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 

ตําแหนง 
ป 2562 ป 2563 

รอยละการเพ่ิมขึ้น 
จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

อาจารย 26 28 เพิ่มขึ้นรอยละ 7 

ผูชวยศาสตราจารย 4 6 เพ่ิมขึ้นรอยละ 33 

รองศาสตราจารย 0 0 - 

ศาสตราจารย 0 0 - 

รวม 30 34 - 

 
    ตารางที ่20  รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2563 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ความกาวหนา แตงต้ังเมื่อ 

1 นางสาวสมลักษณ   เทพสรุิยานนท ผูชวยศาสตราจารย 26 พ.ย. 2558 
2 นางสาวสุวภัทร   นักรูกําพลพัฒน ผูชวยศาสตราจารย 19 ม.ิย. 2562 

  

  3) การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในป 2563 คณะฯสนับสนุนสงเสริมอาจารยมี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   ตารางที่ 21  รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด ระยะเวลา/สถานท่ี/หลักสูตรท่ีลาศึกษา 
1 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกโดยใชงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1 ราย 
1) นางสาววิศนีย บุญหมั่น 

ตั้งแตวันท่ี 15 ส.ค.2560 - 14 ส.ค. 2564 
หลักสตูร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติและหลักสตูรรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ภาคปกติ) โครงการรวมโรงเรยีนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

2 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ โดยใชทุน
สวนตัว จํานวน 3 ราย 
   1) ผูชวยศาสตราจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 

ตั้งแตวันท่ี 1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ค. 2566 
หลักสตูร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

  2) นางสาวสุดารักษ    ประสาร 
 3) นางสาวไพลิน   พิณทอง 

ตั้งแตวันท่ี 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2566 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
มหาวิยาลยัเชียงใหม 

 
  4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน การดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ของ

บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ไดถูกกําหนดอยางชัดเจน ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงคณะฯไดเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ โดยไดจัด กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 มี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ เทคนิค และการพัฒนาดานตางๆเปนการสงเสริม 
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สนับสนุนใหบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการไดเตรียมความพรอมเก่ียวกับเทคนิคการพัฒนาตนเองเพ่ือการขอ

กําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน รวมถึงเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของตนเองสูคุณภาพของงาน และไดรับการประเมินสมรรถนะ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยไดเชิญผูท่ีมีประสบการณในการขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึนมาเปนวิทยากร คือ นางสาว

วาสนา สะอาด ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 

 

รูปภาพที ่39  กจิกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน 
 

3. บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร 

 - สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคกร 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมการสรางบรรยากาศ สรางขวัญและกําลังใจ และการสราง

คานิยมในการทํางานใหบุคลากรทุกระดับ สามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความสุข ความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกพันตอ

องคกร ท้ังนี้ ในป 2563 มีผลการประเมินความสุขและความผูกพันตอองคกร เฉล่ียคิดเปนรอยละ 73 โดยมี

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ ประจําป

งบประมาณ 2563 จัดข้ึนในวันจันทรท่ี 23 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค ชั้น 

1 คณะพยาบาลศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร เปนการ

เปดโอกาสใหผูบริหารพบปะบุคลากรสรางความใกลชิดสนิทสนม เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามขององคกร ปลูกจิตสํานึกในการรักองคกรและเพ่ือนรวมงาน ทําใหเกิดความเขาใจ ความสามัคคี กระชับ

ความสัมพันธอันดีระหวางบคุลากรภายในหนวยงาน 

รูปภาพที ่40  กจิกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ ประจาํปงบประมาณ 2563 

 

รูปภาพที ่41  กจิกรรมการส่ือสารองคกร จากนโยบายผูบริหารลงสูปฏิบัติ เน่ืองในโอกาสปใหม พ.ศ. 2563 (เขารวมกับมหาวิทยาลัย) 
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 2) กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 

พ.ศ. 2562 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 10 ป (1 ทศวรรษ) จัดข้ึนในวันพุธท่ี 12 

กุมภาพันธ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวย

ความตั้งใจ อุทิศเวลาเสียสละเพ่ือประโยชนของหนวยงานมาโดยตลอด และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ี

ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร โดยผูท่ีไดรับการคัดเลือก“บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2562 เนื่องในวัน

คลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 10 ป (1 ทศวรรษ)  

 - บุคลากรดีเดนสายวิชาการ  

            1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมิกบวร คณบดีผูกอตั้งคณะพยาบาลศาสตร 

 - บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ 

            2. นางมะลิวัลย เผิ่งจันดา ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

รูปภาพที ่42  กจิกรรมพธิีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2562 
 

 3) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูสูแนวปฏิบัติท่ีดีของผูเกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดข้ึนในวันท่ี 23 กันยายน 2563 ณ หองประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร 

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร) เพ่ือเปนการแสดงมุฑิตาคารวะตอผูเกษียณอายุราชการ รวมถึง

เปนการนําความรูและประสบการณทํางานของผูเกษียณอายุราชการนํามาถายทอดความรูและประสบการณในการ

ทํางานใหกับผูท่ีปฏิบัติงานในคณะฯ นับวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง รวมท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนใน

การพัฒนางานได              

 

รูปภาพที ่43  กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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- สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 

 คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 

เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดจัดใหมี

สวัสดิการดานตางๆ เพ่ิมเติม เชน การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย ซ่ึงทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตท่ีพักอาศัยสําหรับ

บุคลากร จํานวน 5 หอง การสงเสริมดานสุขภาพท่ีดี จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป 2563 ณ อาคารผูปวยนอก 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในระหวางวันท่ี 1-2 กันยายน 2563 รวมถึงการจัดใหมีสถานท่ี และเครื่อง

ออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา  

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่44  การจัดใหมีสถานที ่และเคร่ืองออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 8  

บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 

 

8.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

1. คณะมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือการจัดการศึกษาสูความย่ังยืน 

 - สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

  ในปงบประมาณ 2563 การบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณ ไดดําเนินการภายใตแผน
กลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีการวิเคราะหการวางแผนงบประมาณ
โดยการพิจารณาจากนโยบายของประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลยั สืบเนื่องมาจากป 2562 มหาวิทยาลัยฯไดเนนการ
หารายได (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) เพ่ือเปนการสรางเสถียรภาพดานการเงินและงบประมาณ และในป 
2563 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณในแตละพันธกิจเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรมากยิ่งข้ึน  

  ดังนั้น คณะฯ จึงไดมีการปรับแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 
2563 เพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินการใชจายงบประมาณในปท่ีผานมา ท้ังนี้แผนงบประมาณดังกลาวไดผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562  

 
ตารางที่ 22  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563 (ภายใตแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
รอยละการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัย คณะ 

1 ดานการผลิตบัณฑิต  68.00 61.40 
  1.1 งบบุคลากรและคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร ไมเกิน 48.00 45.20 
  1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไมนอยกวา 20.00 16.00 
  1.3 งบลงทุนและคาซอมแซมครภุัณฑ และสิ่งกอสราง  - 0.20 
2 ดานพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย ไมนอยกวา 8.50 10.60 
3 ดานใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9.00 8.10 
4 ดานสืบสาน เผยแพร ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  0.50 0.50 
5 ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมเกิน 10.00 15.40 
6 ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย  1.50 3.90 
7 ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2.50 0.10 

 รวม  100 100 

 
  จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 คณะฯไดทําการวิเคราะหและประเมินการใชจาย

งบประมาณ เปรยีบเทียบกับการจดัสรรงบฯตามแผน พบวาสัดสวนดานการหารายไดจากการบริการวิชาการมีผลการใช
จายงบประมาณคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับแผนฯ รวมถึงงบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ยังไมเปนไปตาม
สัดสวนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ในการจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป 2564 คณะฯจึงไดนําผลจากการ
วิเคราะหดังกลาว มาวางแผนและปรับปรุงสัดสวนในแตละพันธกิจเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินงานของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เชน ดานการพัฒนานักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดานการพัฒนาสมรรถนะของ
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อาจารยในการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย และขอทุนวิจัยภายนอกสถาบัน เปนตน ท้ังนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) เปน 9 
ยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ คณะฯ ก็ไดมีการปรับสัดสวนใหสอดรับกับนโยบาย
ดังกลาว  

 
 - สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
 ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดเนนการหารายไดนอกเหนือจากคาธรรมเนียม

การศึกษา โดยไดจัดทําโครงการรายได ประกอบดวยการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาความรู
และทักษะดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม หลักสูตรสําหรับประชาชนวัยทํางานเพ่ือการ
พัฒนาความรูและทักษะเพ่ือประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ การจัดประชุมวิชาการฯ การหารายไดจากการรับ
บริจาคจากแหลงทุนภายนอก และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ซ่ึงมีรายละเอียดแต
ละโครงการ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 23  สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 2563 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายรับ  
(บาท) 

รายจาย  
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน
สุทธิ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล (Practical Nurse) 

849,050.00 334,880.00 514,170.00 
 

2 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวย
ผาตัด รุนท่ี 3 

1,755,000.00 1,044,908.50 710,091.50 
 

3 
โครงการประชุมวิชาการ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาล
ศาสตร 

204,500.00 157,220.21 47,279.79 
 

4 
การหารายไดทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก 

3,159,650.00 2,770,775.00 388,875.00 

**หัก คาสาธารณูปโภค 
และรายไดจาก
เงินเดอืนผูวิจัย (มอบให
คณะฯ) 

5 
การหารายไดทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก 

80,024.00 80,024.00 - 
**จัดสรรเปน
ทุนการศึกษา นศ.ป.ตร ี

 รวมผลการดําเนินงานสุทธิ (บาท) 6,048,224.00 4,387,807.71 1,660,416.29  

 

 

 ยกตัวอยาง โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร 
เรื่อง “บทบาทพยาบาล : ความทาทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในระหวางวันท่ี 10-11 กุมภาพันธ 2563 โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปด และมีปาฐกฐา

พิเศษเรื่อง “บทบาทของสภาการพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”จากศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.

วิจิตร ศรีสุพรรณ กรรมการสภาการพยาบาล อดีตนายกสภาการพยาบาล 

            บรรยายเรื่อง“พยาบาลกับ big data” รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

            อภิปรายเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา 

เหลืองอมรเลิศ ท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี อดีตคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คุณศศิธร ชํานาญผล รองผูอํานวยการฝายการพยาบาลและหัวหนาพยาบาล
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กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนผูดําเนินการอภิปราย 

            การบรรยายเรื่อง“วิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”(กรณี:ในชุมชนและโรงพยาบาล) โดย 

รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา นันทบุตร และ รองศาสตราจารย ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน  และมีการนําเสนอวิจัยฯ 

จํานวน 24 เรื่อง เปนตน 
 

 

   รูปภาพที ่45   โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร 
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ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 9  

บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

9.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

1. เปนคณะท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

 - บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการ
ดําเนนิงาน 

         การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนหนึ่งในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเปนการสะทอนผลการดําเนินงานของคณะฯ โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดนําเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาเริ่มใชในการดําเนินงานตามพันธกิจภายใตแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และในปการศึกษา 2561 ไดเริ่มนําเกณฑ EdPEX มาใชในการประเมินประกันคุณภาพ
ระดับคณะฯ โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมกับผูประเมินภายในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ในระดับหลักสูตร ตั้งแตป
การศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดใชผลการประเมินจากการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล (สภาการ
พยาบาล)   

 ดังนั้น ในปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
ไดนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาระบบองคกรและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันตอเนื่องเปนปท่ี 2 โดยมหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู และสราง
ความเขาใจการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) สูการปฏิบัติรวมกับคณาจารยและ
บุคลากร โดยมีการดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   1) โครงการพ่ีเล้ียง EdPEx ของมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตรมีท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ คือ ศ.พญ.จามมรี  ธีรตกุลพิศาล เปนผูคอยใหคําปรึกษา (พ่ีเลี้ยง) กํากับ ติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯ โดยในปการศึกษา 2562 ติดตามครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 2 มี.ค.2563 ท่ีผานมา และงาน
ประกันฯไดสรุปประเด็นขอเสนอแนะ และการดําเนินงานฯ ท่ีคณะฯตองดําเนินการตอ จากท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิไดให
ขอเสนอแนะไวเพ่ือจะมาติดตามความกาวหนาเปนระยะๆ 

          ท้ังนี้ การติดตามฯครั้งท่ี 2 ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 8 มิ.ย.2563 ซ่ึงท่ีปรึกษาผูทรงฯไดวิพากษแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) ของคณะฯ รวมกับผูตรวจติดตามภายใน ซ่ึงคณะฯก็ไดนําขอเสนอแนะมา
ทบทวน ปรับปรุงในเดือนสิงหาคม 2563 ท่ีผานมา สอดรับกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของป
การศึกษา 2562 โดยครั้งท่ี 3 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2563ท่ีปรึกษาผูทรงฯไดชวยวิพากษ SAR รวมถึงแผน
ยุทธศาสตรฯดวย 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่46   โครงการพี่เล้ียง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร 
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   2) กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2562 ในระหวางวันท่ี 27-28 ตุลาคม 
2563 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานสูความเปนเลิศดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ และเพ่ือประเมินระดับการพัฒนา
และศักยภาพของคณะฯท่ีไดนําเกณฑ EdPEx มาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ ท้ังนี้ ผลการประเมินฯ คณะ
อยูในระดับ Band 2  

 
 

 

 

 

 
รูปภาพที ่47  กจิกรรมการตรวจประเมนิระดับคณะ ปการศึกษา 2562 

 

 - สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางานท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส 
  ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหาร
จัดการองคกรมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู
การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการ
ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 โดยการแจงเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสไฟล ไปยังบุคลากรภายในคณะฯ 
และสรุปผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจในปงบประมาณที่ผานมา 
   2) กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตรมาส โดยผานการติดตาม
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯรวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบ รายตัวบงชี้ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในป
การศึกษา 2562 ที่ผานมา โดยไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
รวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ไปยังรองคณบดีฝายตางๆ  
   3) ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน  

 3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ

ตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development 

Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 โดยคลอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งความกาวหนาในสายสนบัสนนุวชิาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย

บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา 

และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผาน

เว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและ

แบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดข้ึน 

     3.2 จรรยาบรรณบุคลากร คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตาม
จรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพร
ผานเว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร พรอมทั้งสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม กับทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
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  - พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ท่ีสงเสริมความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการท่ัว

ท้ังองคกร และปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว เม่ือสภาวะแวดลอมเปล่ียนแปลง 

  สืบเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ครอบคลุม

พันธกิจหลัก ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับแผนการดําเนินงาน และจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยกําหนด

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”  

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ สอดคลองกับนโยบายและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะฯ จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท 

อุบลราชธานี โดยมีกระบวนการในการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการแผนและงบประมาณ ซ่ึงประกอบไปดวยผูบริหารฝายตางๆ นักวิชาการ
การเงินและพัสดุ  ซ่ึงทําหนาท่ีจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน กํากับติดตาม
การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย และรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ   

  2. คณะเปดรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ ทิศทางการดําเนินงาน ความตองการและความคาดหวังของ
อาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตางๆ ผานชองทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  3. คณะฯ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห SWOT และจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยและบุคลากร  

  4. นํารางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) มาประชาพิจารณรวมกับบุคลากรทุก
ระดับในคณะ เพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะ  

  5. เสนอรางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562  

  6. เสนอแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  7. คณะฯ มีการถายทอดแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป ผานชองทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (email) เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร (www.nurse.ubu.ac.th)  

  8. คณะฯ มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ เปนประจํารายไตรมาส โดย
คณะกรรมการแผนและงบประมาณ และเสนอผลการรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯกอนรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส  

 

 
รูปภาพที ่48   กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน และจัดทาํแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 

 

 

 

 

http://www.nurse.ubu.ac.th/
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 - พัฒนาแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 

  คณะพยาบาลศาสตร มีเปาหมายในการควบคุมและสงเสริมการดําเนินงานของคณะฯ เพ่ือควบคุมและ
ปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน สอดรับกับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน โดยมีระบบดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีหนาท่ี
กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงฯ การวิเคราะห ระบุปจจัยความเสี่ยง พรอมจัดลําดับความเสี่ยง เพ่ือนํามา
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ รวมถึงการกํากับ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

  2. คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในปงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมท้ังปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
13/2562 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  

  3. นําขอมูลจากการวิเคราะหในขอ 2 มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 โดยมีประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

  แผนบริหารความเส่ียงมี 2 ประเด็น 
   1) ความปลอดภัยในการเดินทางไปฝกปฏิบัติของนักศึกษา/การทํากิจกรรมนอกสถานท่ี (เปน

ประเด็นการควบคุมภายใน ปงบ 2562 ท่ียังยอมรับความเสี่ยงไมได) 
   2) งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความพรอมหากไมไดรับการ

สนับสนนุงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 
  แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มี 4 ประเด็น 

  1) อุบัติเหตุระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล (เปนประเด็น
การควบคุมภายใน ปงบ 2562 ท่ียังยอมรับความเสี่ยงไมได) 

  2) จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย(ท้ังภายในและภายนอก) มีจํานวนนอย  
  3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามท่ีกําหนด 
  4) การรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง (เปนประเด็นความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต ตาม

แนวทางของมหาวิทยาลัย) 
  4. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  5. คณะฯ ไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผาน

รองคณบดี/ผูชวยคณบดีท่ีเก่ียวของ เปนรายไตรมาสอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

        ท้ังนี้ จากการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ปงบประมาณ 2563 มีประเด็นความเสี่ยงท่ียังไมสามารถยอมรับได (ไมบรรลุเปาหมาย) จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 

อุบัติเหตุระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัยยังมีจํานวนนอย และการเบิกจายงบประมาณ

ไมเปนไปตามท่ีกําหนด คณะฯ จึงไดนํามาวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหบรรลุคา

เปาหมายท่ีไดกําหนดไวตอไป 
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 - พัฒนาระบบและกลไกการขับเคล่ือนการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  คณะพยาบาลศาสตรไดมีการกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 ประเด็นไดแก ดานการเรียนการสอน และการวิจัย ซ่ึงรายละเอียดการดําเนินการใน
การจัดการความรู มีดังนี้ 
  1) คณะไดมีนโยบายในการดําเนินการดานการจัดการความรูในกิจกรรมท่ีประกอบดวย ดานการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย  
  2) มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2563 ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร และโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย  
  3) คณะไดมีการติดตามและใหมีการเผยแพร การจัดการความรูในท่ีประชุมตางๆรวมท้ังการเผยแพรใน 
website ของคณะฯ ( ลิงค http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=nukm ) 
 

   ตารางที่ 24   ประเด็นในการจัดการความรู ในปการศึกษา 2562 
 

ดาน ประเด็นหัวขอ 
ดานการเรียนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning สําหรับผูเรียนยุค Gen Z” 
** ขออนุมัติกิจกรรมเรียบรอยแลว โดยกําหนดจัดในชวงเดือนมีนาคม 2563 แตเน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID19 สงผลใหตอง ยกเลิกกิจกรรม 

ดานการวิจัย “การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค” : การเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพในวารสาร และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ

 

2. สรางภาพลักษณใหมท่ีดีและยกระดับการส่ือสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  - ยกระดับการส่ือสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสรางกระบวนการพัฒนาการภาพลักษณ

ใหม เพ่ือยกระดับการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน บุคลากรภายในองคมีการรับรู มีความเขาใจไปใน

ทิศทางเดียวกัน นําโดยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

  1) กิจกรรม UBU Roadshow นําโดยอธิการบดี และคณะผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพบปะ

หารือนําเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป และเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัย นําโดยทานอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตรจัดข้ึนในวันจันทรท่ี 

20 มกราคม 2564 ณ หองประชุมสุร ียธรรมิกบวร 
 

 

รูปภาพที ่49  กจิกรรม UBU Roadshow 
 
 
 
 

 

http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=nukm
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  2) นายกสภามหาวิทยาลัยเขาเย่ียมชมคณะ ดวย ศาสตราจารยพิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพ่ือเยี่ยมชมการดําเนินงาน พรอมท้ังพบปะ

หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น อันเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย กับผูบริหาร อาจารย และบุคลากร คณะ

พยาบาลศาสตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจกิายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร  

 

รูปภาพที ่50  กจิกรรมนายกสภามหาวทิยาลัยเขาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 

 

ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขอมูลสารสนเทศ 

 

 ดานการผลิตบัณฑิต 

1. นักศึกษาเขาใหม  
 ในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ท้ังสิ้น จํานวน 126  คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 126 คน  
 

 ตารางที่ 25  จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2563 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 รวม

ท้ังสิ้น 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 103 - - 103 126 - - 126 126 เพ่ิมขึ้น 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 10  เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหมที่รับเขาในป 2563 เปรียบเทียบกับ ป 2562 

 

2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2563  
 ในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 383  คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด จํานวน 383 คน  
 

    ตารางที ่26  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2563 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ป.โท ป.เอก รวมท้ังสิ้น ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 383 - 383 - - 383 

 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา  
 ในปการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 84 คน จากการสํารวจ
ขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวนท้ังสิ้น 84 คน คิดเปนรอยละ 
100 ผลการสํารวจพบวา บัณฑิตไดงานทําจํานวนท้ังหมด 84 คน คิดเปนรอยละ 100  
 

 

ตารางที่ 27  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2561 เทียบกับ 2560 

ระดับ
การศึกษา 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

สําเร็จ
การศึกษา 

ไดงาน
ทํา 

ยังไมไดงานทํา/ 
ไมศึกษาตอ 

กําลัง 
ศึกษา
ตอ 

รอยละ 
การมีงาน

ทํา 

สําเร็จ
การศึกษา 

ไดงานทํา 
ยังไมไดงานทํา/ 

ไมศึกษาตอ 

กําลัง 
ศึกษา
ตอ 

รอยละ 
การมีงาน

ทํา 

ปริญญาตร ี 62 62 - - 100 84 84 - - 100 
 

0

100

200

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

จํานวนนักศึกษาใหม 103 126

103 126 

จํานวนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี 
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 ดานงบประมาณ 

ตารางที่ 28 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2563 เทียบกับ 2562 
 

ประเภท

งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2562 (บาท) ปงบประมาณ 2563 (บาท) เปรียบเทียบ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

จัดสรร เบิกจาย จัดสรร เบิกจาย จัดสรร เบิกจาย 

งบประมาณแผนดิน 1,585,000.00 1,575,180.00 1,307,940.00 1,248,433.90 ลดลง รอยละ 17.5 ลดลง รอยละ 3.9 

งบประมาณรายได 14,938,100.00  12,408,940.29 15,267,400.00 10,986,975.44 เพ่ิมขึ้น รอยละ 2.2 ลดลง รอยละ 11.1 

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ 

25,211,556.60 16,225,918.81 16,319,237.79 14,796,731.83 ลดลง รอยละ 35.3 เพ่ิมขึ้น รอยละ 26.3 

 

 
 

แผนภูมิที่ 11  เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกบั 2562 
 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2563 และ 2562 

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณรายได งบประมาณผลิต
พยาบาลเพ่ิมฯ 

ปงบประมาณ 2562 1,585,000.00 14,938,100.00 25,211,556.60

ปงบประมาณ 2563 1,307,940.00 15,267,400.00 16,319,237.79

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพ่ิมฯ 

จัดสรร 1,307,940.00 15,267,400.00 16,319,237.79

เบิกจาย 1,248,433.90 10,986,975.44 14,796,731.83

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2563 

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพ่ิมฯ 

จัดสรร 1,585,000.00 14,938,100.00 25,211,556.60

เบิกจาย 1,575,180.00 12,408,940.29 16,225,918.81

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2562 

ลดลง รอยละ 17.5 

เพิ่มข้ึน รอยละ 2.2 

ลดลง รอยละ 35.3 

รอยละเบิกจาย 95.5 

รอยละเบิกจาย 72 รอยละเบิกจาย 90.7 

รอยละเบิกจาย 99.4 

รอยละเบิกจาย 83.1 

รอยละเบิกจาย 64.4 
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 ดานบุคลากร 

 - จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

             ตารางที่ 29   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2563 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนุน 

รวม 
รวมบุคลากร

ทั้งหมด 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

พน
ักง

าน
เงิ

นร
าย

ได
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

พน
ักง

าน
เงิ

นร
าย

ได
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
วเ

งิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
วเ

งิน
รา

ยไ
ด 

จา
งเ

หม
าบ

ริก
าร

 

3 6 22 1 32 0 0 7 0 0 13 20 52 

                                                                                                                     ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563 
 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 13  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจาํป 2563 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 14  แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563 
 

 

 

 

 

ขาราชการ 
9% พนักงานเงิน

งบประมาณ 
19% 

พนักงานเงินรายได 
69% 

ลูกจางช่ัวคราว 
3% 

ขาราชการ 
5% 

พนกังานเงินรายได 
33% จางเหมาบริการ 

62% 
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 - จําแนกตามตําแหนง สายวิชาการ 
 

            ตารางที่ 30  แสดงจํานวนบคุลากรสายวิชาการ จาํแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563 
 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวมท้ังหมด 

0 0 6 26 32 
                                                                                                                                        ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563 

 

 
 

แผนภูมิที่ 15    แสดงจาํนวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจาํป 2563 
 

 - จําแนกตามระดับการศึกษา 
               

            ตารางที่ 31   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามระดับการศึกษา ประจาํป 2563 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี รวมท้ังหมด 

7 25 0 0 32 
                                                                                                                                       ขอมูล ณ 30 กนัยายน 2563 

 

 
 

แผนภูมิที่ 16  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563 
 

 - บุคลากรลาศึกษาตอ 
 

              ตารางที ่32   แสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2563 

ระดับการศึกษา 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

ปริญญาตร ี 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาเอก 4 0 0 0 0 0 
                                                                                                                                                              ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563 

ศาสตราจารย 
0% 

รองศาสตราจารย 
0% 

ผูชวยศาสตราจารย 
19% 

อาจารย 
81% 

ปริญญาเอก 
22% 

ปริญญาโท 
78% 

ปริญญาตรี 
0% 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
0% 
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คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา  
๑. ผศ.ดร.สงวน    ธานี   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  
๒. ผศ.ดร.สมลักษณ    เทพสุริยานนท   รองคณบดีฝายบริหาร 
๓. นางสาวเกษร   สายธนู   รองคณบดีฝายวิชาการ  
๔. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ 
๕. นางสาวธมกร  เธียรภูริเดช รักษาการแทนหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร 
๖. นางสาวเพ็ญพักตร ไชยสงเมือง ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 
 

ผูจัดทํา และรวบรวมขอมูล  
    นางสาวนฤมล   ทองงาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    
 

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

 
 
   แหลงท่ีมาขอมูล : สํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร 
 



                          วิสัยทัศน์  

คณะพยาบาลศาสตร์ชั�นนาํ หนึ�งในสาม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

CONTACT US:
 

FACULTY OF NURSING 
UBON RATCHATHANI UNIVERSITY 

 
85 SATHONMARK ROAD, 

MUANG SRI KAI SUBDISTRICT 
WARIN CHAMRAP DISTRICT 

UBON RATCHATHANI PROVINCE 
34190

 
CALL 045-353226

FAX 045-353227
 


