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บทสรุปผูบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งไดทําการ
รับนักศึกษาเปนปที่ 11 มีนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2563 จํานวน 126 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป
2562 จํ านวน 71 คน มี งานทําร อยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเน นผูเรียนเปนสําคั ญ และมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base
learning, Course ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิด
การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง ทั้ ง ในและต า งประเทศ และทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น และได เ รี ย นรู ใ น
สถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/กิจกรรม
ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค
ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2563
ซึ่งมีกิจกรรมยอยจํานวน 3 กิจกรรม โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดทั้งสิ้น 654,300 บาท และไดรับ
งบประมาณสนับสนุนทุนดานการวิจัยจํานวน 8 โครงการ เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,587,700 บาท
แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 228,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ๆ (สสส.) จํานวน
3,359,700 บาท
ดานการบริการวิชาการ
ปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ จํานวน
ทั้งสิ้น 3 โครงการ แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 174,640 บาท เงินรายได (ผลิตเพิ่ม) จํานวน 70,000
บาท รวมเป น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 244,640 บาท เพื่ อ ดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
จํานวน 1 โครงการ
2) การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน จํานวน 2 โครงการ

ก

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการที่
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน
183,500 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 100,000 บาท งบประมาณรายได จํานวน 83,500
บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1) สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ
2) การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ

ดานความรวมมือระหวางประเทศ
ในป ง บประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไ ด ดํ า เนิ น งานความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยไดมีการรับนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและ
วิชาชีพ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ และสงเสริม
ความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบัน
คณะฯมี แผนการจั ดกิจ กรรมส งนักศึกษาพยาบาลไปแลกเปลี่ย นเรีย นรู ณ University of
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 แตเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําใหคณะฯตองยกเลิกการจัดกิจกรรมไป

ข

คํานํา
รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 )
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนทั่วไป
เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพื่อให
เปนคณะฯชั้ นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินงานภายใตพัน ธกิจหลักคือ สรางบัณฑิ ต
พยาบาลที่มีคุณภาพ สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้ งสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริ ญรุดหนา ขอบคุ ณ
อธิการบดี ผูบ ริหารมหาวิทยาลั ยที่ใหการสนับสนุ นเอื้ออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนิน งาน และ
ขอขอบคุ ณ ท า นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการทุ ก ท า นที่ ค อยติ ด ตาม กํ า กั บ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานที่ได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2563 ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

คณะผูจัดทํา
มีนาคม 2563
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญรูปภาพ
สวนที่ 1 ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอมูลทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร
ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร
ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ
คานิยมองคกร
สมรรถนะหลัก
โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร
โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร
สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดําเนินงานเดนตามยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
(พ.ศ. 2563-2567) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการวิชาการ
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 ดานการมุงสูมหาวิทาลัยดิจิทัล
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 8 ดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
สวนที่ 3 ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ดานการผลิตบัณฑิต
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สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
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ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26
ตารางที่ 27

แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร
แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563
แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561
แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2561
แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2562
แสดงกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่สงเสริมการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
รายละเอียด MOU ภายในและภายนอกประเทศ
รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2563
แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2563
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค
แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2563
รายละเอี ย ดผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ ระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2563
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2563
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2563
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2563
รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563
(ภายใตแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564)
สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ
2563
ประเด็นในการจัดการความรู ในปการศึกษา 2562
จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2563
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2563
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2561 เทียบกับ 2560
จ

หนา
12
13
14
15
16
16
17
18
20
24
26
26
27
29
32
38
38
48
53
53
53
57
58
64
67
67
67

ตารางที่
ตารางที่ 28 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2563 เทียบกับ 2562
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป
2563
ตารางที่ 30 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2563
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 8
แผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 11
แผนภูมิที่ 12
แผนภูมิที่ 13
แผนภูมิที่ 14
แผนภูมิที่ 15
แผนภูมิที่ 16

แสดงผลการรับนักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563
แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563
แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2561 และ 2562
แสดงภาวะการมีงานทํา เมื่อเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561
แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เมื่อเทียบปการศึกษา 2560 และ
2561
เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2561 และ 2562
เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2561 และ 2562
แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามวิธีรับเขานักศึกษา ปการศึกษา 2563
แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2563 (จําแนกตามแหลงเงินเทียบ
กับปที่ผานมา)
เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหมที่รับเขาในป 2563 เปรียบเทียบกับ ป 2562
เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับ
2562
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2563 และ 2562
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563
แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563
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สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 3
รูปภาพที่ 4
รูปภาพที่ 5
รูปภาพที่ 6
รูปภาพที่ 7
รูปภาพที่ 8
รูปภาพที่ 9
รูปภาพที่ 10
รูปภาพที่ 11
รูปภาพที่ 12
รูปภาพที่ 13
รูปภาพที่ 14
รูปภาพที่ 15
รูปภาพที่ 16
รูปภาพที่ 17
รูปภาพที่ 18
รูปภาพที่ 19
รูปภาพที่ 20
รูปภาพที่ 21
รูปภาพที่ 22
รูปภาพที่ 23
รูปภาพที่ 24
รูปภาพที่ 25
รูปภาพที่ 26

โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย
โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง (รากแกว)
กิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วิถีธรรม
กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล
กิจกรรมคายดอกพะยอม ปที่ 3
กิจกรรมแนะแนว ณ อ.เขมราฐ
กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลรายชั้นปโดยวิธี OSCE
โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย
สิ่งแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร)
วิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 2563
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ประจําป 2563
กิจกรรมพัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI ประจําป
2563
กิจกรรม สงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูลดานสุขภาพ
และกิจกรรม สงเสริมความแข็งแกรงทางกาย “ นวัตกรรมเพื่อการดูแลสงเสริม
ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ”
กิจกรรมเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง (เยี่ยมยามถามขาว)
บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผูผานการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3
พิธีมอบประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนที่ 5
พิธีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป
ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป
โครงการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหาร
ซ
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รูปภาพที่
รูปภาพที่ 27
รูปภาพที่ 28
รูปภาพที่ 29
รูปภาพที่ 30
รูปภาพที่ 31
รูปภาพที่ 32
รูปภาพที่ 33
รูปภาพที่ 34
รูปภาพที่ 35
รูปภาพที่ 36
รูปภาพที่ 37
รูปภาพที่ 38
รูปภาพที่ 39
รูปภาพที่ 40
รูปภาพที่ 41
รูปภาพที่ 42
รูปภาพที่ 43
รูปภาพที่ 44
รูปภาพที่ 45
รูปภาพที่ 46
รูปภาพที่ 47
รูปภาพที่ 48
รูปภาพที่ 49
รูปภาพที่ 50

พื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่นฯ
กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการการเผยแพรประวัติความเปนมาของวันพยาบาล
สากล สดุดี มิส ฟลอเรนซ ไนติงเกล
กิจกรรมสงน้ําพระ เนื่องในวันสงกรานต 2563
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเว็บไซดคณะ
ระบบภาระงานสอนอาจารยบนเว็บไซดคณะ
การอบรมวิธีการใชงานระบบ UBU LMS
ภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร
กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะ
พยาบาลศาสตร
กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563
แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน
กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน
กิจกรรมสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ 2563
กิจกรรมการสื่อสารองคกร จากนโยบายผูบริหารลงสูปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปใหม
พ.ศ. 2563 (เขารวมกับมหาวิทยาลัย)
กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและ
นักศึกษา
โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาล
ศาสตร
โครงการพี่เลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร
กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2562
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567)
กิจกรรม UBU Roadshow
กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเขาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร
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สวนที่

1

ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอมูลทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายเสริมสรางสุข
ภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยูในขณะที่สัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับประเทศ
ในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คนและประเทศจีนมีจํานวน 164
คน ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง
จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูล
จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ (GIS) พบวาในประเทศ
ไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพื่อใหบริการ
สุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ใน
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับ
พื้นที่ในเขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพื้นที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง
เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาล
วิชาชีพเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพื่อเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อสําเร็จเปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพื่อลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานขึ้น
ไดอีก
คณะพยาบาลศาสตร มี ฐ านะเป น องค ก รในกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต ามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.
2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย ที่ 5/2552 วั นที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. 2553) ต อคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั กสู ต ร
พิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รนี้ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2552 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายนพ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
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ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร
ตราสัญลักษณ

สีประจําคณะ
สีประจําคณะคือ “สีชมพู”
ดอกไมประจําคณะ
ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”
ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ
ปณิธาน

เปนสถาบั นผลิตบัณฑิ ตพยาบาลที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับใช
ชุมชนทองถิ่ นและสังคม สงเสริมสุขภาพ พั ฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
วิสัยทัศน
อัตลักษณ

คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม

พันธกิจ
1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
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. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่สรางนวัตกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพ
โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

กลุมงานอบรมและบริการทางการพยาบาล

โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะฯ
รองคณบดี
ฝายบริหาร

หัวหนากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

- งานพัฒนานักศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ

- งานบริการการศึกษา

- งานบุคคล
- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานแผน และงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพฯ
- งานคอมพิวเตอร และเครือขาย
- งานการเงิน และบัญชี
- งานพัสดุ

4

รองคณบดีฝายวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุฯ
- งานสงเสริมการวิจัย

- งานบริการวิชาการ
- งานทํานุฯ

บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 49 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง (ขอมูล ณ 30 ก.ย.63)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี (คน)
ปริญญาโท (คน)
ปริญญาเอก (คน)
รวม
อายุงาน เฉลี่ย (ป)
อายุตัว เฉลี่ย (ป)

สายวิชาการ
27
7
34
6
42
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สายสนับสนุน
15
15
5
32

สวนที่

2

รายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินงานเดนตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตรที่ 1

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
กิจกรรม โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา
2564 “คายดอกพะยอม ปที่ 3”

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 22 สิงหาคม 2563
สถานที่ : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน สรางทัศนคติที่ดีตอ

วิชาชีพพยาบาลและแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศที่สําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รูปภาพที่ 1 โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6 ภายใตโครงการสโมสรนักศึกษา
วันจัดกิจกรรม : ในระหวางวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ 2563
สถานที่ : โรงเรียนบานนาแก หมูที่ 1 ตําบลระเว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดกิจกรรม : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจ
สงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 14 – 16 กุ มภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนบานนาแก หมูที่ 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 เปนผลใหไดรับประโยชนที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงค คือ ทําใหนักศึกษาพยาบาลไดพัฒนาความรู และประสบการณดานวิชาชีพในการใหบริการดานสุขภาพ
แก ชุมชน มี คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ มีจิตอาสาและสํานึกรักทองถิ่น ไดมีทักษะความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลและมีความสามัคคีในหมูคณะ เกิดการพัฒนากระบวนทํางานเปนทีมและมีทักษะการเปนผูนํา มีทักษะ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนักศึกษาสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการ
จัดกิจกรรม เกิดการสรางเครือขายระหวางคณะ นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจในการสราง
เสริมและดูแลสุขภาพตนเองดวย
ทั้งนี้ พบวากิจกรรมดังกลาว มีความโดดเดนในการนําความรูทุกดานที่สอดคลองตามเกณฑตัวบงชี้ตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ไปใชในการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งไดนําความรูทางดานวิชาชีพปฏิบัติใน
ชุมชนจริง ซึ่งจากกิจกรรมดังกลาวสอดรับกับยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตที่ทําใหนักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่
21 สรางการเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

รูปภาพที่ 2 กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6
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พันธกิจดานการวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 2

สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย
เรื่อง “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”
วันจัดกิจกรรม : วันที่ 1 สิงหาคม 2563
สถานที่ : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดกิจกรรม : มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรได
พัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพและการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เปนการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

รูปภาพที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย
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พันธกิจดานการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 3

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง (รากแกว)
วันจัดกิจกรรม : ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2563 , ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2563
สถานที่ : ณ ชุมชนศรีไคออก หมู 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดกิจกรรม : เปนโครงการที่แกไขปญหาสุขภาพชุมชน โดยการสงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูล
ดานสุขภาพ จัดทํานวัตกรรมเพื่อการดูแลสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการเยี่ยมบานเพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพผูปวยเรื้อรัง ใหการพยาบาล และความรูในการดูแลตนเอง ตามสภาพปญหาที่ประเมินได และมอบคูมือสงเสริม
สุขภาพผูปวยเรื้อรัง มีความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค เพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชนในชุมชน กลุมเปาหมาย คือ ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง

รูปภาพที่ 4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง (รากแกว)

10

ยุทธศาสตรที่ 4

พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยกระดับคุณภาพและสรางคุณคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
กิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วิถีธรรม
วันจัดกิจกรรม : วันที่ 12 มกราคม 2563
สถานที่ : ณ วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 นางสาวสุดารักษ ประสาร ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รวมกับผูบริหาร อาจารย และบุคลากร ไดนํานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร เขารวมกิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี
วิถีธรรม ที่จัดรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนอมถวายเปนอาจริยบูชา แดพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา
สุภัทโท) ณ วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 11 - 17 มกราคม 2563 ณ วัด
หนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ ตระหนักในวัฒนธรรม นําไปสู
ความภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริมกิจกรรมสรางอัตลักษณใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ในดานการสรางความสามัคคี และสํานึกดีตอสังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ มีอาจารยและบุ คลากรเขาร วมกิ จกรรม จํานวน 10 คน นักศึกษาจิต อาสา ชั้ นปที่ 1 ปที่ 2 และป ที่ 4
จํา นวน 71 คน โดยมี กิ จ กรรมจิ ต อาสาในฝ า ยรั บ ลงทะเบี ย นผูเ ขาร ว มกิ จ กรรมชว ยวัด ฝายปฐมพยาบาลร ว มกั บ
โรงพยาบาลวารินชําราบ ฝายจัดการแยกเก็บขยะ ฝายดูแลความสะอาดหองน้ํา ฝายชวยงานโรงครัวกลาง และพับ
ใบตองเพื่อเปนภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้ง รวมกันแจกสิ่งของบริจาคทานรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกดวย

รูปภาพที่ 5 กิจกรรมจิตอาสาทําบุญ ตุนความดี วิถีธรรม
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร (พ.ศ. 2563-2567)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต

1

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการผลิตบัณฑิต
1.1.1 ดานหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร
- จํานวนหลักสูตร
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดจํานวน 1 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตร
ในป การศึ กษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัด การเรีย นการสอนในหลักสูตรตางๆ
จํานวนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF และมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF
จํานวนหลักสูตรที่เปดใหม
จํานวนหลักสูตรที่ปด หลักสูตร

ปริญญาตรี
1
1
-

ปริญญาโท
-

ปริญญาเอก
-

รวม
1
1
-

1.1.2 ดานการผลิตบัณฑิต
- ผล/แผนการรับรับนักศึกษาใหม
ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา
2563 ระหวางเดือน 6 กุมภาพันธ 2563 ถึง 23 มีนาคม 2563 วิธีการรับเขาศึกษาผานโควตารับตรงพื้นที่ และ
โควตารับตรงพิเศษ และโควตาสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา แผน
รับเขาศึกษา จํานวน 100 คน มีผูสมัครรวมทั้งสิ้น 2,483 คน ผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน
126 คน คิดเปนรอยละ 126 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 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
แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
100
103
100
103

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

คิดเปน
ปการศึกษา 2563
รอยละ แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
103
100
126
103
100
126

คิดเปน
รอยละ
126
126

จํานวนนักศึกษา

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการรับนักศึกษาเมื่อเทียบกับแผน
100 103

150

100

126

100
50
0

แผนการรับ
ผลการรับ

ปการศึกษา 2562
100
103

ปการศึกษา 2563
100
126

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการรับนักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563

- นักศึกษาใหม
ในป การศึ ก ษา 2563 มี จํ านวนนัก ศึกษาใหม ทุกระดั บ จํ า นวน 126 คน จํ า แนกเป น ระดั บ
ปริญญาตรี จํานวน 126 คน
- นักศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จํานวน 383 คน จําแนกเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 383 คน
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
400
380
360
340
320
300

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

383
335

ปการศึกษา
2562
335

ปการศึกษา
2563
383

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ 2563
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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)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เทียบกับแผน
90
80
70
60
จํานวนนักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา

84

85

82
71

ปการศึกษา 2561
85
84

ปการศึกษา 2562
82
71

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2561 และ 2562

- ภาวะการไดงานทําใน 1 ป
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 ผล
การสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) มีจํานวนผู สําเร็ จการศึกษาจํานวน 84 คน มีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 100 บัณฑิตมีงานทําทั้งหมดจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 100
การมีงานทําภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 3 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561

คณะ/วิทยาลัย

ปการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2560
62 คน (รอยละ 100)

2561
84 คน (รอยละ 100)

รอยละภาวะการมีงานทํา
100

100

100
50
0

ภาวะการมีงานทํา(รอยละ)

ปการศึกษา
2560
100

ปการศึกษา
2561
100

แผนภูมิที่ 4 แสดงภาวะการมีงานทํา เมื่อเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561
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รอยละ
เพิ่มขึ้น – ลดลง
เทาเดิม

- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 84
คน ตอบกลับแบบสอบถาม จํ านวน 34 ชุด (คิดเปน รอยละ 40.47) โดยมีความคิด เห็น ของผู ใชบั ณฑิตที่มีต อ
คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2561

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การเปนที่พึ่งของสังคม
7. ดานทักษะการปฏิบัติงาน
8. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม”
รวม (ดานที่ 1 - ดานที่ 6)
รวม (ดานที่ 1 - ดานที่ 8)

คาคะแนนความพึงพอใจ
4.13
3.57
3.53
3.78
3.49

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
พอใช

3.54
3.62
3.85

มาก
มาก
มาก

3.67
3.69

มาก
มาก

คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน)
4.2
4
3.8
3.6
3.4
คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(6 ดาน)

4.04
3.67

ปการศึกษา 2560

ปการศึกษา 2561

4.04

3.67

แผนภูมิที่ 5 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เมื่อเทียบปการศึกษา 2560 และ 2561

1.1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
- ทุนการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีทั้งประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพันและทุนให
เปลา ทั้งนี้ในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 33 คน เปนเงินทั้งหมด 496,000
บาท โดยรายละเอียด แยกตามประเภทการใหทุนการศึกษา ดังนี้
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2562

ประเภททุน
ทุนตอเนื่อง

ทุนใหเปลา

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนกรุงไทยการไฟฟา
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ
ทุนวิจิตพงศพนั ธุพงศพนั ธุ ฯ
ทุนมูลนิธิสรางฝน
ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
ทุนมัสกาตีมลู นิธิ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
การศึกษา 2562
ทุนการศึกษาผูป ระกอบการสํานักงานทรัพยสนิ ฯ
ทุนชวยเหลือฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทุนผูช วยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมมิกบวร
ทุนอาหารกลางวัน

จํานวนนักศึกษาที่
ไดรับทุน
1
1
5
7
1
1
10
1
3
2
1

รวมจํานวนเงิน
ทุนการศึกษา (บาท)
40,000
30,000
10,0000
140,000
40,000
5,000
120,000
3,000
12,500
4,000
1,500

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร เปนสาขาวิชาชีพที่ยังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) ทุกราย ในป การศึ กษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาที่ไดรับเงิน กูยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) จํานวน 185 คน และยังมีนักศึกษาที่กูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) จํานวน 43 คน
- กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ดาน
ในปการศึกษา 2562 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน

กรอบมาตรฐาน 5 ดาน
ดานสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

โครงการ/กิจกรรม
- ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
- แสดงความยินดีพี่บณ
ั ฑิต
- ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต
- สานสัมพันธสูงานสรางสรรคสโมสรนักศึกษา
- เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
- พี่รักนอง
- ติวเพื่อนอง
- พิธีมอบหมวกและรับดวงประทีป
- ปจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน
- ประกวด freshy boy & girl
- วันพยาบาลสากล (บูรณาการกับงานทํานุฯ)
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งบประมาณ (บาท)
38,900
25,040
8,430
95,260
2,820
26,785
5,500
42,870
111,165
17,100

กรอบมาตรฐาน 5 ดาน
ดานกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ
ดานบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม
ดานเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม
ดานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
- วันพยาบาลแหงชาติ (บูรณาการกับงานทํานุ)
- กีฬา freshy
- กีฬา Health Science ครั้งที่ 14
- คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 6

งบประมาณ (บาท)
88,400
52,130
63,660

- การแนะแนวและใหคําปรึกษา

35,400

- ลอยกระทง
- สรางสรรคประเพณีสามัคคีกันเกรา นองอายเตาเอาบุญผะเหวด
- Cultural night (บูรณาการกับงานวิเทศสัมพันธ)

7,100
20,000

- การสนับสนุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฐานขอมูลการสืบคนขอมูล
ในปการศึกษา 2562 คณะฯมีการจัดบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและ
การสืบคนขอมูลในคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 2 เครื่อง โดยจัดไว ณ หองสงเสริมการเรียนรู และหองพัฒนา
นักศึกษา การจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายไรสายภายในคณะฯ มีจํานวน 32 จุดสัญญาณ ภายใน
คณะฯ
ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ สื่ อ การเรี ย นการสอน หนั ง สือ ตํ า รา วิ ทยานิ พนธ วารสารในและต างประเทศ
วารสารตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 7 รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. หนังสือ ตํารา
2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ
3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ
4. หนังสืออื่นๆ
5. วารสาร
1) วารสารวิชาการ
2) วารสารบันเทิง
6. นิตยสารบันเทิง
7. สื่อโสตทัศน
8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ป 2561
จํานวน หนวยนับ
2,409
เลม
0
เลม
1
เลม
150
เลม
72
เลม
64
เลม
8
เลม
16
เลม
50
รายการ
13
รายชื่อ

ป 2562
จํานวน หนวยนับ
519
เลม
0
เลม
0
เลม
139
เลม
159
เลม
159
เลม
0
เลม
0
เลม
0
รายการ
16
รายชื่อ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น

** หมายเหตุ จํานวนหนังสือ ตํารา ในงบป 2562 งานหองสมุดไดดําเนินการซื้อ TEXBOOK คอยขางเยอะ จึงทําใหจํานวนเลมของหนังสือ ตํารา ลดลงจากป 2561
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ตารางเปรียบเทียบประเภทหนังสือ ตํารา
3,000

2,409

2,000

519

1,000
0

ป 2561
2,409

หนังสือ ตํารา

ป 2562
519

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2561 และ 2562

ตารางเปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

150

159

139

72
50
0

0

1

16

0

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
ภาษาตางประเทศ ภายในประเทศ
ป 2561
0
1
ป 2562
0
0

0

0

หนังสืออื่นๆ

วารสาร

นิตยสารบันเทิง

สื่อโสตทัศน

150
139

72
159

16
0

50
0

13 16

ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
13
16

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2561 และ 2562

- MOU ภายในและภายนอก
ในปการศึกษา 2562 คณะฯไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ทั้งในและตางประเทศ ใน
ดานวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับในดานตางๆ รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 8 รายละเอียด MOU ภายในและภายนอกประเทศ

MOU ภายใน/ภายนอก
ชื่อ MOU
ภายในประเทศ
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี กับ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค
2. ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กับ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ระหวางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
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รายละเอียด
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค COVID-19 ของนักษึกษา
พยาบาลในแหลงฝกปฏิบตั ิทางการ
พยาบาล
ความรวมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู
และฝกทักษะดานอนามัยแมและเด็ก
รวมมือในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาล

MOU ภายใน/ภายนอก
ภายนอกประเทศ
(ตางประเทศ)

ชื่อ MOU
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล แหลงฝกทั้งในระดับปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ
1. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between
Ubon Ratchathani University, Thailand, and
Faculty of Medicine and HealthScience
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia

ศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด

ดานวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ กับประเทศ
อินโดนีเซีย

1.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต
1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองคความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พรอม
ทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
- การพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน ประเทศและโลก
ในป การศึ กษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรีย นการสอนในหลักสูตรตางๆ
จํานวนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ดาน (รวมดานทักษะการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ) ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2562 คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาพยาบาลในภาพรวม ดังนี้
1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี วัตถุประสงคเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎีเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะ
การเรีย นรูในศตวรรษที่ 21 โดยรายวิช าในหลักสูตร ประกอบดว ยการเรีย นรูเนื้อหาเกี่ย วกับทฤษฎีทางการ
พยาบาล และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE)
ซึ่งเปนกระบวนการในการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจการทํางานระหวางวิชาชีพ เปนการเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนแตละวิชาชีพ เพื่อใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน โดยบูรณาการความรูในชั้นเรียน
มาใชกับผูปวยในชุมชน กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 4 หัวขอการบริการ การบริหาร และการศึกษา ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
นักศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคในการเกิดการเรียนรูพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการเปนผูนํา มี
ความสามารถดานการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงตองเนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียนให
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

รูปภาพที่ 6 กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล
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2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาฝกประสบการณ
ทางการพยาบาลกั บ ผู ป ว ยหรื อ ผู รั บ บริ ก ารจริ ง เป น การนํ า ความรู ที่เ รี ย นรู ใ นห องเรี ย นสู ก ารปฏิ บั ติ โดยใช
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกผูรับริการและประชาชน ประกอบดวยนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2- 4
3) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายชั้นป ไดแก กิจกรรมยอย การพัฒนาการเรียนรูรายวิชากาย
วิภาคศาสตรของมนุษย และรายวิชาจุลวิทยาและปรสิตวิทยาทางการพยาบาล เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู
และทบทวนเนื้อหาของรายวิชา เนื่องจากพบวาเปนรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ํา บางสวนสอบไมผานตาม
เกณฑการประเมินผลรายวิชา ดังนั้น คณะจึงไดจัดการพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว ภายใตกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนรูรายชั้นป โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
- พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการรับเขานักศึกษาแบบเชิงรุก
และไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเขาศึกษา ยกตัวอยางเชน โครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและ
แรงจูงใจเพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา “คายดอกพะยอม ปที่ 3” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน สรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพพยาบาลและแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศที่สําคัญเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจัด
กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรในพื้นที่ตางๆรวมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร
ตารางที่ 9 รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2563

วิธีรับเขาศึกษา
1. โควตาสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
2. โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป)
โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป)
รวม

แผนรับ

ลงทะเบียน
จริง

รอยละของ
แผนรับ : ลงทะเบียนจริง

30

17

รอยละ 57

70
100
วิธีรับเขาศึกษา

80
29
126

รอยละ 156
รอยละ 126

โควตาสงเสริมการสราง
ทัศนคติและแรงจูงใจ
เพื่อการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา
13%

โควตารับตรงทั่วไป
87%

แผนภูมิที่ 8 แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามวิธีรับเขานักศึกษา ปการศึกษา 2563
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รูปภาพที่ 7 กิจกรรมคายดอกพะยอม ปที่ 3

รูปภาพที่ 8 กิจกรรมแนะแนว ณ อ.เขมราฐ

- พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางองคความรู ดานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
คณะฯไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู สรางองคความรูและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพใหพรอมทํางานทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และไดจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนฝก
ทักษะดานการปฏิบัติจากการจําลองสถานการณจริง ยกตัวอยางการจัด กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลรายชั้นปโดยวิธี OSCE เปนการประเมินความรูและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตที่รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยวามีความรูความสามารถ และพรอมจะใหบริการดานสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน เปนวิธีการที่ใชในการประเมินความสามารถของนักศึกษาตามสภาพจริงที่ครอบคลุมทั้งดาน
ความรู ทักษะ และเจตคติ รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมกอนการขึ้นฝกปฏิบัติในปการศึกษาตอไป สงเสริมให
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดวิเคราะห และทักษะทางวิชาชีพ เปนตน

รูปภาพที่ 9 กิจกรรมการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลรายชั้นปโดยวิธี OSCE
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- ส งเสริ มความเปน นานาชาติ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรูดา นวิชาการ/วิชาชีพ และวัฒนธรรมกั บ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ในปการศึกษา 2562 งานวิเทศสัมพันธคณะพยาบาลศาสตรรวมกับงานวิชาการ ไดจัดโครงการ
รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ในระหวางวันที่ 3 -21 กุมภาพันธ 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการและวิชาชีพ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ และ
สงเสริมความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบัน

รูปภาพที่ 10 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย

2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
- พัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ยุคใหม สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง

รูปภาพที่ 11 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร)

3. บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัย และนวัตกรรม
- การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัย และนวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตรไดเนนการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมแกนักศึกษา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยไดกําหนดจัด กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม ภายใตโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยเปนการสงเสริมผลงาน
สรางสรรค นวัตกรรมที่ดีที่เกิดในการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่ผลิตผลงานรวมกัน โดยการใหคําปรึกษา
และสนับสนุนจากอาจารยประจําวิชาหรืออาจารยที่ปรึกษา และเปนการตอยอดการเรียนรูในดานตาง ๆ ที่ผูเรียน
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สามารถประยุกตความรูทางดานสุขภาพที่เรียนมา แลวนํามาพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพไดอยางเหมาะสม และ
สามารถนําไปปรับใชประโยชนตอไปไดในอนาคต

รูปภาพที่ 12 วิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา

4. บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก
- การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
คณะพยาบาลศาสตรไดใหความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ และเพื่อพัฒนาผูเรียน
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมหลัก กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ กลุมทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ ซึ่งคณะฯไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดทักษะดังกลาวเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และหลากหลายโดยถูกบูรณาการในการเรียนการสอนในมิติตางๆ ทุกสาขา

รูปภาพที่ 13 กิจกรรมการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ คณะไดกําหนดจัดโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3)
ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพที่ 14 กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
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- ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา
ตารางที่ 10 แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2563

ลําดับ
ชื่อผูรับรางวัล
1 นางสาวธนพร อินเขียว

2

นางสาวนันทิชา หัวดอน

ชื่อรางวัล
รางวัลนักศึกษาพยาบาล
ดีเดน ประจําป 2563

หนวยงานที่มอบรางวัล
สมาคมพยาบาลแหง
ประเทศไทยฯ สํานักงาน
สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการ

วัน/เดือน/ป และสถานที่
วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ
หองแกรนดบอลลูน โรงแรม
ลายทอง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
**เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรค COVID19
ทางหนวยงานที่มอบรางวัลจึง
งดจัดกิจกรรมและไดสง ใบ
เกียรติบัตรมายังมหาวิทยาลัย
แทน

รูปภาพที่ 15 นักศึกษาที่ไดรับรางวัล

- ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
มีระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน
โดยระบุใหอาจารยที่ปรึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษาของ
นักศึกษา ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและ
สอบถามปญหาทั่วไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา
นอกจากนี้ ในดานการดูแลเมื่อเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา
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โดยคณะแจงนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ นอกจากนี้ ในป
การศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรม ระบบอาจารยที่ปรึกษาโดยจัดใหนักศึกษาทุกชั้นป ไดพบ
อาจารยที่ปรึกษา โดยจัดกิจกรรมในวันไหวครู เปนผลเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา
ทําใหระบบการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานมากขึ้น
คณะพยาบาลศาสตรไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนแสดงความยินดี และแสดง
ความเสียใจ รวมทั้ง คาเดินทางไปราชการ นอกจากนี้ยังไดจัดหาวัสดุอุปกรณที่สงเสริมการเรียน 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
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ๆ (สสส.) จํานวน 3,359,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณทีส่ นับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค
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งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกับปที่ผานมา)
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ลําดับ

งบประมาณ 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
70,000
1
2,879,000
3
2,949,000

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณรายได

-

70,000
228,000

งบประมาณสนับสนุน
จากแหลงอื่น ๆ
2,879,000
3,359,700

แผนภูมิที่ 9 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2563 (จําแนกตามแหลงเงินเทียบกับปที่ผานมา)

- โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจยั ฯ คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2563

ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม
1 พัฒนาสมรรถนะดานวิจยั
1. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรได
หัวขอ “การเขียนบทความเพื่อ พัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา
ตีพิมพในวารสาร และการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนเอกสารประกอบการสอน
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งบประมาณ (บาท)
23,300

ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ”

2

สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร
จัดสรรทุนวิจัย

3

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
หนังสือ ตํารา ใหมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญดานการเขียนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา
เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ
225,000
และสรางแรงจูงใจในการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร
1. เพื่อจัดสรรทุนวิจัยที่สอดคลองกับระเบียบการใชเงินรายได
406,000
ในการสงเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยและวิชาการของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานทางวิ ช าการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารยพยาบาล

2.1.2 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร
- ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 13 รายละเอียดผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที่
1

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
(ตําแหนงทางวิชาการ)
นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร

ชื่อผลงาน
ปจจัยทํานายความเครียดของ
สมาชิกครอบครัวที่มีผูปวยโรค
เรื้อรังในชุมชน ตําบลนาเยีย
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ผลของการจัดการเรียนการสอน
โดยใชสื่อมัลติมเี ดียสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล

2

นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ
นางอังศวีร จันทะโคตร

3

นางสาวเกษร สายธนู
ผศ.อมรรัตน นธะสนธิ์

4

ผศ.สงวน ธานี
ดร.สมจิตต ลุประสงค
นางสาวเกษร สายธนู

5

นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ, พวง เลีย้ งดูเด็ก 1-3 ป ดวยสื่อ
เพ็ชร สิงหวาระ
อิเล็กทรอนิกส

ความสัมพันธระหวางความ
แข็งแกรงในชีวิตกับภาวะ
ซึมเศราของผูสูงอายุในชุมชน
แหงหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการจัดการเรียนโดยใชทีม
เปนฐานตอผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ
นักศึกษาพยาบาลในหัวขอการ
สรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
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ประเภทผลงาน ()
ชื่อวารสารวิชาการ
บทความ บทความ (ฉบับที่/ครั้งที่/ วันที่/เดือน/ป)
วิจัย
วิชาการ

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปที่
33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –
สิงหาคม 2562) หนา 48-60








วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ปที่ 23 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) หนา
184-193
วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต ปที่ 33 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2562) หนา
42-55
วารสารพยาบาลทหารบก ปที่ 20
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2562)

วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ปที่ 23 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) หนา
208-216

ลําดับที่
6

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
(ตําแหนงทางวิชาการ)
นายสมปอง พะมุลิลา

7

นายสมปอง พะมุลิลา

8

ผศ.อมรรัตน นธะสนธิ์

9

ผศ.สมลักษณ เทพสุรยิ านนท

10

ผศ.สมลักษณ เทพสุรยิ านนท

11

ผศ.สงวน ธานี
ดร.สมจิตต ลุประสงค
นางสุฬดี กิตติวรเวช
นางยมนา ชนะนิล
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ

12

ชื่อผลงาน
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เสีย่ งตอการ
เกิดโรคมะเร็งทอน้ําดีของ
ประชาชนในตําบลแหงหนึ่ง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
ผลของโปรแกรมการสนับสนุน
และใหความรูตอพฤติกรรมการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
ของมารดาวัยรุน
ผลการออกกําลังกายดวยฤาษี
ดัดตนตอภาวะโภชนาการและ
คุณภาพชีวิตในผูส ูงอายุ
การศึกษาผลของการใช
หลักสูตรอบรมการดูแลผูสูงอายุ
ตอความรู เจตคติและทักษะการ
ดูแลผูส ูงอายุของนักเรียนผูชวย
พยาบาล
ผลของโปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมรวมกับการสรางจินต
ภาพตอความวิตกกังวลกอน
ผาตัดของผูปวยผาตัดหัวใจ
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุเนนการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน
ผลกระทบดานจิตใจในผูปวย
วิกฤติ : กลยุทธในการจัดการ

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.

14

นางสาวไพลิน พิณทอง
นางสาวเพ็ญพักตร ไชยสงเมือง

Development of ProblemBased Learning Model at
The Faculty of Nursing,
Ubon Ratchathani
University.
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ประเภทผลงาน ()
ชื่อวารสารวิชาการ
(ฉบั
บ
ที่/ครั้งที่/ วันที่/เดือน/ป)
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 21
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม
2562) หนา 74-85


วารสารพยาบาลสงขลานครินทร ป
ที่ 3 ฉบับที่ (ตุลาคม - ธันวาคม
2562) หนา86-96



วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ปที่
26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน
2563) หนา 90-106
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ป
ที่ 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563) หนา
152-163





วารสารพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก ปที่ 31 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2563)หนา
109-123
วารสารจิตเวชวิทยาสาร ปที่ 6
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2563) หนา 158-171





วารสารพยาบาล ปที่ 63 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน 2563) หนา
53-61
-Advances in Health Sciences
Research, 15,152 – 156.
(2019). (Proceedings of the
Third International
Conference on Sustainable
Innovation 2019 – Health
Science and Nursing)
Advances in Health Sciences
Research, 15,188 – 191.
(2019). (Proceedings of the
Third International
Conference on Sustainable
Innovation 2019 – Health
Science and Nursing)

- ผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ตารางที่ 14 รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2563

ประเภทผลงาน ()

ประเภทสิทธิบัตร
อนุ
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร


ชื่อ-สกุล
ลําดับที่ อาจารยและนักวิจัยประจํา
ชื่อผลงาน
(ตําแหนงทางวิชาการ)
1 นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ ชื่อผลิตภัณฑ “เปอุมเด็ก”
(สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ)

เลขที่
75876

- รางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป 2563

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

รูปภาพที่ 16 รางวัลนักวิจยั ดีเดน ประจําป 2563

2.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการวิจัย
1. อาจารยบุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย
- การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย ดังนี้
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน สรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยและบุคลากร
4. มีการจัดสรรทุนงบประมาณเงินรายได เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัย
งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
และงานสรางสรรค” : การเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในวัน
เสารที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค
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เพื่อพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมี ดร.ปยณัฐ สรอย
คํา เปนวิทยากรบรรยาย และผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน นธะสนธิ์ เปนผูรับผิดชอบโครงการ
ผลการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีผูเขารวม จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 68.6
2 ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.58
3. ไดแนวทางพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคอยางนอย 2 เรื่อง (ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 2 ป)

รูปภาพที่ 17 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป 2563

- สนับสนุนการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร
งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อกิจกรรม พัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI ครั้งที่ 1
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 , ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 และการเตรียมขอมูลสําหรับกองบรรณาธิการ ในที่ 4
มิถุนายน 2563 รวมถึงการสรุปผลการดําเนินงาน ในครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ หองประชุมดอกมันปลา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ของทีมกองบรรณาธิการใน
การจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI โดยมี ผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน นธะสนธิ์ เปนผูรับผิดชอบโครงการ

รูปภาพที่ 18 กิจกรรมพัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI ประจําป 2563

2. มีการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
- การสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย ผลงานวิจัยและวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยเพื่อผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค และเปนพันธกิจสําคัญของอาจารยระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญของการ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใน
ดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม รวมทั้งเปนประโยชนตอการ
พัฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต เพื่ อเปน การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ การเรีย นตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะฯจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการ
วิจัยแกคณาจารยขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยในป 2563 คณะไดกําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแก
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อาจารยพยาบาล ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะดานวิจัย ในหัวขอ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสาร
และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจและเปนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 2) โครงการพัฒนาความรู ทักษะ ในการจัดทํา
วารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI ที่จัดขึ้นเปนจํานวน 3 ครัง้ จนไดแนวปฏิบัติคูมือในการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินกิจกรรมยอย จํานวน 3 กิจกรรม ตั้งแตเดือน ก.พ.63 - ก.ย.63 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ของทีมกองบรรณาธิการในการจัดทํา
วารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI เฉลี่ยรอยละรอยละ 57.8 (ต่ํากวาเปาหมาย)
2. ไดคูมือในการจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน TCI จํานวน 1 เลม (ตามเปามาย)
3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.89 (สูงกวาเปามาย)
- การสนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ เผยแพร และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ในป 2563 งานวิจัยฯไดจัดทําประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การใชเงินรายไดเพื่อสงเสริมการ
สรางสรรคผ ลงานทางวิช าการ เพื่อเปนการสงเสริมการสร างสรรคผลงานทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรให
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยไดกําหนดคาสมนาคุณหรือคาตอบแทนในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย คา
สมนาคุณสําหรับผลงานวิชาการที่ไดรับรางวัล หรือผลงานที่ไดจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นําไปใชประโยชน คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ขอเสนอโครงการ รวมถึงคาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจ และเปนการกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยกันอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
1. ผลงานที่ไดรับการเผยแพรในที่ประชุมระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง (ต่ํากวาเปาหมาย)
2. ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติ ในประเทศ จํานวน 2 เรื่อง (สูงกวา
เปาหมาย)
3. มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI1) 10 เรื่อง วารสารระดับชาติ (TCI2)2 เรื่อง รวมเปนเงิน
40,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.78 ของงบประมาณที่จัดสรร นอกจากนี้ยังมีผลงานตีพิมพวารสืบเนื่องจากการประชุม
ระดับนานาชาติ(Proceeding) 2 เรื่อง
4.จัดสรรทุนวิจัย และเซ็นสัญญาทุนวันที่ 30 มีนาคม 2563 จํานวน 7 ทุน รวมเปนเงิน 228,000
บาท คิดเปนรอยละ 56.16 ของงบประมาณที่ตั้งไว
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ยุทธศาสตรดานบริการวิชาการ

3

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ
3.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการบริการวิชาการ
- การสนับสนุนดานการบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ
จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ แบงเปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 2 โครงการ เงินรายได(ผลิตเพิ่ม) จํานวน 1 โครงการ
รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 244,640 บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ
รายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 15 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2563

จํานวน
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
โครงการ
(บาท)
1. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
1
- การใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและ 83,000
เรียนรู เ ด็ ก เยาวชนและส งเสริ มการเรี ยนรู ของ
ป อ งกั น การตั้ ง ครรภ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ใน
ชุมชน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปที่ 3
2. การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร า งความ
เขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3. การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร า งความ
2
- โครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นา 161,640
เขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน
คุณภาพชีวิต (70,000 บาท)
- โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและ
กลุ ม เสี่ ย ง (ภายใต ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงดว ยพลังนักศึกษา หรือโครงการ
รากแกว ของมหาวิทยาลัย) (91,640 บาท)
4. โครงการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น
3
244,640
ประเภทโครงการ

3.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
1. ประชาชน และชุมชนกลุมเปาหมาย ไดรับการบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองปญหา 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
ทั้งนี้ ไดนําเสนอผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนไดรับ
ทราบทุกป โดยมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการสํารวจมีขอมูลความตองการที่สําคัญ 3 อันดับแรก เพื่ออยากใหจัดทําโครงการบริการวิชาการในป 2564 ดังนี้
1) ประชาชนรอยละ 59.06 ตองการพัฒนาความรูดานการเกษตร การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว
เพื่อเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
2) ประชาชนรอยละ 34.49 ตองการความรูเรื่องการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
เพื่อพัฒนาสินคาและบริการของตนเองใหเปนที่ตองการของผูบริโภค
3) ประชาชนร อ ยละ 34 ต อ งการได รั บ ความรู การบริ ก ารด า นการแพทย การพยาบาลและ
สาธารณสุข
- พั ฒ นาโครงการบริ ก ารวิ ช าการให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม โดย
กระบวนการมีสวนรวม
คณะฯมี น โยบายด า นการบริ การวิช าการ โดยการการวางแผนการดําเนิน พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม และกําหนดใหมีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ กับภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งในป 2563 คณะฯ
ไดมีแผนการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกหลายๆหนวยงาน สรางการมีสวน
รวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งเงินรายได และเงินงบประมาณแผนดิน รายละเอียดดังนี้
1. โครงการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ปที่ 3 (ไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 83,000 บาท)
ลักษณะโครงการ : การฝกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหเขาใจแนวคิดและวิธกี ารประยุกตการสงเสริมสุขภาพในการใหคําแนะนําดานอนามัย
เจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงคในกลุมวัยรุน
3. เพื่อสงเสริมการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงคในโรงเรียน
4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของโรงเรียนดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไม
พึงประสงคไดอยางมีคุณภาพ
สถานที่จัด : ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ทั้งนี้ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเปาหมาย
หยุดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมของรัฐบาล โดยปรับการจัดการเรียนการ
สอนเปนแบบออนไลนแทน
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2. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไดรับสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได 70,000 บาท)
ลักษณะโครงการ : ใหบริการเสรางเสริมดานสุขภาพแกชุมชน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูใหญ
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชุมชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขายและสังคมตามพันธกิจของคณะ และ
ตอบสนองความตองการของชุมชน โดยบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคมเขากับพันธกิจดานตางๆ ไดแก การ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการวิจัยสรางและผลิตนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพคนในชุมชน
สถานที่จัด : ชุมชนพื้นที่ใหบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 กลุมเปาหมายสวนหนึ่ง
เปนผูปวยเรื้อรัง และผูสูงอายุ อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอสถานการณดังกลาว กอปรกับชุมชนเปาหมายมีการจํากัด
บุคคลภายนอกเขาพื้นที่ตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมของรัฐบาล
3. โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดวยพลัง
นักศึกษา หรือโครงการรากแกวของมหาวิทยาลัย)
ลักษณะโครงการ : เปนโครงการที่แกไขปญหาสุขภาพชุมชน โดยการสงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูลดาน
สุขภาพ จัดทํานวัตกรรมเพื่อการดูแลสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการเยี่ยมบานเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
ผูปวยเรื้อรังใหการพยาบาล และความรูในการดูแลตนเองตามสภาพปญหาที่ประเมินได และมอบคูมือสงเสริมสุขภาพ
ผูปวยเรื้อรัง มีความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค เพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดีของประชาชนในชุมชนกลุมเปาหมาย คือ ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังโดยชุมชนมีสวนรวม
2. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับหนวยงานบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน
3. เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงในชุมชน
สถานที่ : ครั้งที่ 1 กิจกรรม“สงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังและกลุมเสี่ยง” จัดวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ วัดศรี
ไคออก หมู 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 กิจกรรม “เยี่ยมบานผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยง” จัดวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ บานศรีไค
ออก หมู 4 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการดําเนินงาน จากจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง ผลประเมินโดยภาพรวม ดังนี้
1. ผูเขารวมโครงการทั้งหมดแบงออกเปน 3 กลุม รวม 240 (กลุมเปาหมาย 308) คิดเปนรอยละ 77.13
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.59
3. ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงไดรับการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 65.4
4. ผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงไดนําความรูไปใชประโยชนคิดเปนรอยละ 91.8
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5. นักศึกษาพยาบาลศาสตรมีทักษะการดูผูปวยเรื้อรังและกลุมเสี่ยงรอยละ 87.6
6. ไดคูมือการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยเรื้อรัง 1 เลม

รูปภาพที่ 19 กิจกรรม สงเสริมทักษะในการเลือกสรรขอมูลดานสุขภาพ
และกิจกรรม สงเสริมความแข็งแกรงทางกาย “ นวัตกรรมเพื่อการดูแลสงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ”

รูปภาพที่ 20 กิจกรรมเยี่ยมบานผูปว ยเรื้อรัง (เยี่ยมยามถามขาว)

2. ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ
- ใหบริการและพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได ซึ่งเปนหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สําหรับผูประกอบอาชีพการพยาบาล เพื่อเปนการพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ คือ
1) โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดรุนที่ 3 โดย
รวมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงคในการมุงพัฒนาระบบบริการทุก
ระดับ ตั้งแตปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สรางระบบที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย ทั้งภายในจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ และ
เปนเครือขายระดับประเทศ ทําใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองปรับตัวและดําเนินการจัดทําแผนการสนับสนุนทรัพยากร
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมแกประชาชน
รวมถึงการเขาถึงบริการใหมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาผูปวยโดยวิธีการผาตัด ยิ่งในผูปวยที่ไดรับการผาตัดที่มีความ
ยุงยาก ซับซอน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันตอเหตุการณ จะสามารถปองกันและควบคุมไมใหโรคลุกลาม ซึ่งจะ
ชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะสงผลตอรางกายและชีวิตของผูปวยได
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ไดรับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาล
ตางๆ มากกวา 16 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 39 คน เขารวม อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวน 7 รายวิชา
ภาคทฤษฎี เรี ย นที่ ค ณะพยาบาลศาสตร ส ว นภาคปฏิ บั ติ ใ นห อ งผ า ตั ด เรี ย นที่ โ รงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค
อุบลราชธานี โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา หลักสูตรอบรมไดรับผลกระทบจากสถานการณการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทําใหการอบรมแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก ระหวางวันที่ 3 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ
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ระยะที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีผูผานการอบรม 39 คนคิดเปนรอยละ 100 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผูปวยผาตัดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(3.92± 0.71) พึงพอใจการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีอยูในระดับมาก (3.85±.64) การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบั ติอยูในระดับมาก (3.83±.80) ด านประสิทธิ ภาพการสอนของอาจารย อยูในระดับ มาก (3.82±.81) ดาน
สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก (3.81± .77)

รูปภาพที่ 21 บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปว ยผาตัด รุนที่ 3

รูปภาพที่ 22 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผูผานการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3

2) โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพสําหรับพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 2)
เผยแพรวิทยาการความกาวหนาในการพัฒนาวิชาชีพสําหรับพยาบาลยุคใหมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ไดแก พยาบาล กับ
big data จริยธรรมพยาบาลกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 3) เพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ และทางคลินิกใหกับพยาบาลวิชาชีพ ใหสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการไดอยางครอบคลุมความตองการของ
ประชาชน ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 46.33 ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับมาก (4.31±.56)
3. ประชาชนวัยทํางานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล
และชุมชน
- ใหการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของประชาชนวัยทํางาน ในการประกอบ
อาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน
ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได สําหรับประชาชนวัย
ทํางาน เพื่อเปนการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ คือ โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนที่ 5 โดยมีจุดเริ่มตนมาจากสถานการณที่ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ
รวมทั้งมีผูที่ตองอยูในภาวะพึ่งพิง และผูรับบริการที่มีโรคเรื้องรังจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองผลิตบุคลากรไป
ดูแลสุขภาพประชากรในทุกพื้นที่ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญ
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ดังกลาว จึงจัดโครงการอบรมนี้ขึ้น ซึ่งหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล รวมทั้งไดรับรองคุณวุฒิจาก
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตผูชวยพยาบาลใหมีความรู ความสามารถในการชวยเหลือ
ดูแลผูรับบริการทั้ งในภาวะปกติ และภาวะเจ็บปว ย ดวยคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา มีความรับ ผิดชอบ และเป น
พลเมืองที่ดี ภายใตการควบคุมกํากับของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ระยะเวลาดําเนินการอบรมระหวางวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง
วันที่ 25 ตุล าคม พ.ศ. 2563 จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ โดยไดรั บความรวมมื อเปนอยางดี ยิ่งจาก
โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค โรงพยาบาลค า ยสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเดชอุ ด ม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัววัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่
10 ที่ใหความอนุเคราะหเปนแหลงฝกประสบการณ การประชาสัมพันธหลักสูตร การประสานงานในพื้นที่ รวมทั้ง
คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูผานการอบรม 19 คน คิดเปนรอยละ 82.61
ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.41

รูปภาพที่ 23 พิธีมอบประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนที่ 5
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ยุทธศาสตรดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม

4

อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

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
ตารางที่ 16 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ป 2563

ลําดับ
แหลงเงิน
1
งบประมาณแผนดิน
2
งบประมาณรายได
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 17 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุม)
1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความ
งามของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและ
ของชาติ
3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ
และรูปแบบตางๆ
4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี/โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับ
จังหวัด
รวมทั้งสิ้น
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จํานวนโครงการ
1
4
5

งบประมาณ (บาท)
100,000.83,500.183,500.-

จํานวนโครงการ
4

งบประมาณ (บาท)
83,500.-

1

100,000.-

-

-

-

-

-

-

5

183,500.-

4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการอนุรักษและสืบสาน
- สงเสริม สนับสนุน ใหความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ในป 2563 คณะฯมีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุน สงเสริม และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ปที่ 10 (ครบรอบ 1 ทศวรรษ) โดยจัดขึ้นในวันพุธที่
12 กุมภาพัน ธ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิยาลัย อุบลราชธานี โดยกิ จกรรมดังกลาว มีกลุมเปาหมายคื อ
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และแขกผูมีเกียรติภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกันสักการะพร
พรหม ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ จํานวน 10 รูป เพื่อเปนการอนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงาม รวมถึงเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
ในองคกร
ผลการดําเนินงาน
(1) จํานวนกลุมเปาหมายเขารวม โครงการ 149 คน (จากกลุมเปาหมาย 150 คน) คิดเปนรอยละ
99.33 มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมจํานวน 36 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 10
(2) กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการแตงกายดวยผาไทยรอยละ 53.33
(3) ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.84 คะแนน
(4) ความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรมในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
คะแนนเฉลี่ย 4.82
(5) คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค คะแนนเฉลี่ย 4.74

รูปภาพที่ 24 พิธีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป

รูปภาพที่ 25 ทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป
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2) โครงการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญา
ทองถิ่น ของจังหวัดอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร มุ ง สร า งและพั ฒ นา
แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การจัดเก็บเปนฐานขอมูลการ
พัฒนาอาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพ พรอมทั้งประเมิน
คุ ณ ค า ทางโภชนาการ ที่ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตามวิ ถี ภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่ น ของจั งหวั ดอุ บ ลราชธานี ที่ ส มควรได รับ การอนุรัก ษ
สืบสาน จัดเก็บและถายทอด เผยแพร อยางตอเนื่องและเปน
ระบบ สงเสริมใหคนรุนหลังไดเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ
ของอาหารพื้ น เมื องที่ มี ส รรพคุ ณ ต อ สุ ข ภาพ เป น อาหารแห ง
ความมี คุ ณ ค า ทางโภชนาการ เป น วั ฒ นธรรมอาหารที่ ค วร
อนุรักษ และยังแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถิ่น มีศักยภาพของ
ความเปนอาหารพื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพสูงมากยิ่งขึ้น
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภายใตบริบทของชุมชน ถือ
เปน ภูมิปญญาไทยและมรดกทางวั ฒนธรรมอาหารพื้น เมื องที่
ตองรักษาสืบทอดตอไป
ผลการดํ า เนิ น การ พบว า มี จํ า นวนผู ร ว ม
โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 100 มี ค วามพึ ง พอใจของผู ร ว ม
โครงการ รอยละ 96 อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.67 ไดผลผลิตของโครงการ เปนฐานขอมูลอาหารพื้นเมืองที่มี
สรรพคุ ณ ต อ สุ ข ภาพ ตามวิ ถี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ในรูปแบบซอฟทไฟล 1 ชิ้นงาน ซึ่งบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด

รูปภาพที่ 26 โครงการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหาร
พื้นเมืองที่มีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถภี ูมิปญญาทองถิ่นฯ

2. นักศึกษา และบุคลากรเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามของไทย
- สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาและบุคลากร เขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ในป 2563 คณะฯมีนโยบายสนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้ ไดสงเสริมใหมีการบูรณาการการโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธะกิจ
ดานการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. กิ จกรรมวันพยาบาลแหงชาติ ไดจัด นิทรรศการเนื่องในวัน พยาบาลแห งชาติ ภายใตโครงการ
สโมสรนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ที่ใหปณิธานวา “การพยาบาลกาว
ไกล เพราะน้ําใจเหลาพยาบาล เสียสละและบริการ” รวมทั้ง ปลูกจิตสํานึกรักวิชาชีพพยาบาล ในการเปนผูที่มีความ
เสียสละ มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอแกผูอื่นในการใหบริการสุขภาพแกประชาชน นอกจากนี้ ยังเปนการประชาสัมพันธ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากขึ้น
นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผูบริหาร อาจารยและ
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพครบ 120 ป สมเด็จพระ
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ศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มณฑลพิธีทุงศรีเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และศูนยอนามัยที่ 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 เพิ่มขึ้น จากกอนเขารวมกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 4.08
(SD.92) หลังเขารวมกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย 4.52 (SD.69)
รูปภาพที่ 27 กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ

2. กิจกรรมวันพยาบาลสากล โดยในป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
covid-19 จึงจําเปนตองมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการควบคุมโรคใหเกิดการเวนระยะหาง
ทางสังคม (Social distancing) จึงไดมีกิจกรรมการการเผยแพรประวัติความเปนมาของวันพยาบาลสากล สดุดี มิสฟลอ
เรนซ ไนติงเกล เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลที่จะกาวสูวิชาชีพพยาบาลในอนาคตไดเห็นถึงบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ และ
รําลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซไน ติงเกล ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ
พยาบาล และขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพพยาบาลใหสืบทอดตอเนื่องเปนวัฒนธรรมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปน
เอกลักษณของวิชาชีพ และสงเสริมใหนักศึกษาสืบทอดเจตนารมอันดีงามของวิชาชีพ ไดแก ดานความเมตากรุณา ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ และความเสียสละ เปนตน

รูปภาพที่ 28 ประชาสัมพันธกิจกรรมการการเผยแพรประวัติความเปนมาของ
วันพยาบาลสากล สดุดี มิส ฟลอเรนซ ไนติงเกล

41

ผลการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ วิด-19 จึงไดมีการปรับกิจกรรมเปนจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับ
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. กิ จ กรรมสื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรมไทย “วั น สงกรานต ” มี ก ารยกเลิ ก กิ จ กรรมตามแผน
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 จึงจําเป นตองมีการรักษาระยะหางทางสังคม มีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน อาจารยและบุคลาการสวนใหญทํางานที่บาน (work from home) ตามมาตรการ
ควบคุมโรค แตคณะฯยังมีกิจกรรมสงน้ําพระพุทธรูปประจําคณะพยาบาลศาสตร ณ บริเวณหองสํานักงานเลขานุการ
ชั้น 3 ซึ่งมีใหอาจารย บุคลากรบางสวนรวม

รูปภาพที่ 29 กิจกรรมสงน้ําพระ เนื่องในวันสงกรานต 2563
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ยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล

5

พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
5.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการมุงสูคณะพยาบาลศาสตรดิจิทัล
- การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรแบบครบวงจร
ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายมุงสูคณะดิจิทัล เนนการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรรูเทาทันและเขาถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาประยุกตใชทั้งการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ดานการ
เรียนการสอน ดานการวิจั ย เปนตน เพื่อเป นการลดขั้นตอน ลดระยะเวลา สงผลใหการดําเนินงานมีความรวดเร็ว
แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 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 เนื่องจากสถานการณการแพร ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มหาวิทยาลัยไดกําหนด
มาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคโดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) ไดแก มาตรการ Work
From Home การจัดการเรียนการสอนออนไลน ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ งานคอมพิวเตอรและเครือขาย
คณะพยาบาลศาสตร จึงไดกําหนดจั ดกิจ กรรมอบรมฯเพื่อสงเสริมและสนับ สนุน ใหอาจารยสามารถสอนออนไลน
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานออนไลนไดที่บาน เชน อบรมการใชงานระบบ UBU LMS , Google Meet เปนตน
5.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล
1. มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption)
ในป 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจทั้งดาน
การบริห ารจั ดการองค กร ประกอบไปด ว ยระบบสารสนเทศที่ ใชร วมกับ มหาวิทยาลั ย และระบบสารสนเทศที่งาน
คอมพิวเตอรและเครือขายไดพัฒนาระบบขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้
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1) ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก
- ระบบ UBUFMIS
(http://ubufmis.ubu.ac.th/) เปนระบบสารสนเทศที่ใชรวมกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อใชในการเบิกจายงบประมาณตางๆ โดยผูบริหารสามารถกํากับติดตามการเบิกจายงบประมาณในแต
ละเดือน และรายไตรมาส ในดานการดําเนินงานทางการเงิน พัสดุ และการใชจายงบประมาณ
- ระบบแผนงบประมาณการเงิน (www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/) พัฒนาโดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานการจายเงินงบประมาณของโครงการตางๆ ภายใน
คณะฯ และติดตามการเบิกจายงบประมาณในแตละโครงการใหเปนไปตามแผน ซึ่งอยูในระหวางการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามในการติดตามดานการเงินและงบประมาณ คณะฯ ใชระบบ
ของมหาวิทยาลัย (UBUFMIS) เปนหลัก

รูปภาพที่ 30 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ

2) ดานบริหารงานบุคคล ไดแก
- ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (DMS) (www.dms.ubu.ac.th)
พัฒนาโดยมหาวิ ทยาลัย อุบ ลราชธานี ใชสํ าหรับ รายงานขอมูลประวัติสว นบุคคลดานตางๆ เชน ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับราชการ ผลงานทางวิชาการ ฝกอบรม วันลา ขอมูลเงินเดือน ความเชี่ยวชาญดานการวิจัย และขอมูลอื่นๆ
โดยผูบริหารสามารถติดตามขอมูลเพื่อนํามาใชในการวางแผนการพัฒนาอาจารยและบุคลากร นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังใช ร ะบบ DMS ในการรั บ -ส งหนั งสื อราชการของหนว ยงานตางๆ เพื่อแจงเวีย นแกคณะและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร (www.nurse.ubu.ac.th/it/) เปนระบบที่พัฒนาโดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เปนขอมูลบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน แสดงถึงจํานวนและรอยละของบุคลากรที่คณะฯ มีอยู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ
สาขาวิชา ตําแหนงทางปฏิบัติการ เปนตน โดยผูบริหารสามารถติดตามขอมูลเพื่อนํามาใชในการวางแผนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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- ระบบรายงานผลการปฏิ บัติ ร าชการสายวิชาการ (www.nurse. ubu. ac.th
/assessment2/) พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร สําหรับรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของบุ คลากรสายวิ ช าการ โดยอาจารยจ ะเปน ผูล งขอ มูล การปฏิบั ติงานในรอบการประเมิน ตามขอบังคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว า ด ว ยการกํ า หนดภาระงานของผู ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปน
ผูบริหารจะเปนผูตรวจประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูล
เกี่ยวกับภาระงานของอาจารยในแตละพันธกิจและระดับผลการปฏิบัติงาน มาวางแผนมอบหมายภาระงานรวมทั้ง
วางแผนพัฒนาอาจารยในแตละดาน

รูปภาพที่ 31 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ

- ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอร
และเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร (http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php) สําหรับรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรสายสนับสนุนจะเปนผูลงขอมูลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินตามระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนผูบริหารจะเปนผูตรวจ
ประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานมาวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รูปภาพที่ 32 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเว็บไซดคณะ
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3) ดานวัสดุครุภัณฑ
- ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการพยาบาล (www.ubu.ac.th/web/nulaboratory) เปน
ระบบทีพ่ ัฒนาโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เพื่อใชสําหรับการยืม – คืนวัสดุครุภัณฑ และ
อุปกรณทางการแพทย รายงานจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน การตรวจสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
การสงซอมบํารุง ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหผูบริหารสามารถนํามาใชในการวางแผนเพื่อจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ
และอุปกรณทางการแพทยในหองปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหมีความเพียงพอและพรอมใชงานดานการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาล
- ระบบบริหารวัสดุ (mms.ubu.ac.th) เปนระบบที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย ใหคณะฯ ใชใน
การเบิกวัสดุตางๆ ประวัติการเบิก อนุมัติเบิก-จายวัสดุ เปนรายงานสําหรับคณะฯ ในเรื่อง ประวัติการรับเขา ประวัติ
การเบิกแยกตามพนักงาน รายงานพัสดุคงเหลือ ความเคลื่อนไหววัสดุ วัสดุไมเคลื่อนไหว ลําดับวัสดุที่เบิกตามราคาซื้อ
ลําดับวัสดุตามมูลคาจัดซื้อ วัสดุเบิกจายรายเดือน ประวัติการเบิกแยกตามวัสดุ ความถี่ในการจัดซื้อ และปริมาณการ
จัดซื้อ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการอนุมัติเบิกจายวัสดุและจัดซื้อวัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยเริ่มใชเดือนตุลาคม
2563 และอยูในระหวางการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
4) ดานการเรียนการสอน
- ระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา
(https://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp) ซึ่งระบบดังกลาว เปนระบบที่ใชในการรายงานขอมูล สถิตินักศึกษา
ทั้งในดานจํานวนนักศึกษาแรกรับเขา นักศึกษาในปจจุบัน การสําเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) รายงานจํานวนเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา การรายงานการบันทึกรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3 -7) และผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย นอกจากนี้ผูบริหารสามารถใชระบบ REG เพื่อ
กํากับติดตามผลการบริหารรายวิชาของอาจารย รวมทั้งการกํากับติดตามผลการบริหารงานหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดทํา
หลักสูตรและบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562
- ระบบภาระงานสอนของอาจารย
(www.nurse.ubu.ac.th/nuwork-manage/index.php) พัฒนา
โดยงานงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เพื่อ
ติดตามภาระงานสอนของอาจารย นํามาวางแผนการมอบหมาย
ภาระงานสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของคณะฯ
รูปภาพที่ 33 ระบบภาระงานสอนอาจารยบนเว็บไซดคณะ

5) ดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุฯ
- ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย
(http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/research/) เป น ระบบสารสนเทศที่ พั ฒนาขึ้ น โดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงาน จํานวน/รอยละโครงการวิจัยของอาจารยในแตละ
ป จํ านวน/ร อยละ ของงานวิ จั ย ที่ ตีพิมพ เผยแพรในแตละป จํานวนทุนที่ไดรับ การสนับ สนุนจากภายใน/ภายนอก
หนวยงาน และผลงานวิจัยในแตละสาขาวิชา เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาทักษะดานการวิจัย การตีพิมพ
เผยแพรและการขอทุนวิจัยของอาจารย
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- ระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ
(http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/academic/) พัฒนาขึ้นโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานจํานวน/รอยละโครงการบริการวิชาการตอป จํานวน/รอยละของอาจารยที่
ใหบริการวิชาการแกสังคมในแตละป จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจําแนกตามแหลงงบประมาณ จํานวน
โครงการบริ การวิช าการที่บูรณาการกั บการเรียนการสอน จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจั ย
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูร ณาการกับ การเรีย นการสอนและการวิจัย นําข อมูลมาใชเพื่อพัฒนาดานการ
ใหบริการวิชาการของอาจารยในคณะฯ ทั้งในเรื่องของการบูรณาการกับพันธกิจดานอื่นๆ และการของบประมาณ
สนับสนุนจากแหลงตางๆ
- ระบบฐานขอมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(http://www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/it/user/culture/) พัฒนาขึ้นโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานจํานวน/รอยละโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอป จํานวน/รอยละอาจารย
ที่เขารวมโครงการในแตละป จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภายใน/ภายนอกหนวยงาน นําขอมูลมาใช
เพื่อพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ
- สงเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรใหเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พรอม
รับการเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility)
1. โครงการอบรมวิธีการใชงานระบบ UBU LMS เพื่อใชในการเรียนการสอนออนไลน ดําเนินการ
จัดอบรมแกอาจารย ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 อาคาร
ปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยภายในคณะสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผานระบบ UBU LMS ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing)
ในชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid19

รูปภาพที่ 34 การอบรมวิธีการใชงานระบบ UBU LMS
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ยุทธศาสตรดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

6

มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการเปนคณะพยาบาลศาสตรนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- การมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดดาํ เนินงานดานการพัฒนาคณะฯตามนโยบาย Green
University ปรับภูมิทัศนเพื่อใหคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ประเภทโครงการ/กิจกรรม
โครงการการพัฒนาสถานที่และ
โครงสรางพื้นฐาน
โครงการพลังงานและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
โครงการกําจัดของเสีย
โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ํา
โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมและ
การขนสง
โครงการพัฒนาสถานที่เพื่อเอื้อตอ
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมที่คณะฯดําเนินงาน
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคาร
ปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร
- กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนคณะ
พยาบาลศาสตร
กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563
(เขารวมกับมหาวิทยาลัย)
-

งบประมาณ (บาท)
19,000.7,750.ไมใชงบประมาณ
-

-

-

รวมทั้งสิ้น

26,750.-

6.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1. มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู
- พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพื่อเหมาะแกการเรียนรู
ในป 2563 คณะฯไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอก
อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร ตามนโยบายการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัย ดังนี้
1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร รับผิดชอบโดย
งานบริหารทั่วไปรวมกับงานพัสดุ มีหนาที่ในการสํารวจอุปกรณที่ชํารุด ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง จางเหมาบริการซอม
บํารุง ปรับปรุง พัฒนาทั้งภายในและภายนอกอาคารฯ ทั้งตามวงรอบและเมื่อเกิดการชํารุด
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รูปภาพที่ 35 ภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร ศาสตร

2) กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนคณะพยาบาลศาสตร จัดเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาล
มีจิตสาธารณะ และบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม เกิดการสรางเครือขายเพื่อใหมีสวนรวมกับคณะตางๆในมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นยังเปนการปลูกฝงการสรางวินัยในการจอดรถใหเปนระเบียบดวยการดําเนินการดวยตนเอง ในวันอาทิตย ที่
29 พฤศจิกายน 2563 บริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร เปนผลใหนักศึกษามีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสมรรถนะดานการจัดการ และภาวะผูนํา รวมทั้งการจัดการการจอด
รถจักรยานยนตของคณะพยาบาลศาสตรเปนระเบียบเรียบรอยและเพียงพอขึ้น

รูปภาพที่ 36 กิจกรรมจิตอาสาชวยงานปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร

3) กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นํา
โดย ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร พรอมอาจารย และบุคลากร รวมโครงการปลูกตนไมและปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอการมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน" สืบสานสู
100 ลานตน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ บริเวณลานสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ (ทิศเหนือหนองอีเจม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามนโยบาย Green University

รูปภาพที่ 37 กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ 2563
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2. มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพื่อลดการใชทรัพยากร
- พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ในป 2563 งานสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อส งเสริมและ
สนับสนุนการทํางาน และลดการใชกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ยกตัวอยางเชน
1) ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Document Management System) เปนระบบ
ใชเสนอเอกสารออนไลน ซึ่งเปนระบบที่รองรับระเบียบงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งทําใหการ
จัดเก็บเอกสารมีความเปนหมวดหมู งายตอการสืบคน ลดการใชทรัพยากรกระดาษ เปนตน
2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการคณะพยาบาล
ศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป และเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ทั้งนี้ บุคลากร สามารถดําเนินการจัดเก็บขอมูลในระบบไดตลอดทั้ง
ปงบประมาณ รวมถึงแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไดอยางเปนสัดสวน ซึ่งกอใหเกิดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได และยังใชเปนฐานขอมูลอื่นๆ เชน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อตอสัญญาจาง เปนตน
นักศึกษา

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ

คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ประหยัดหลังงานใหกับนักศึกษา และบุคลากร ในปงบประมาณ 2563 โดยการประกาศนโยบายและมาตรการเรื่องการอนุรักษ
พลังงานทั้งทางเว็บไซด สื่อออนไลน รวมถึงประชุมสรางความเขาใจและรวมกันตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน โดยมีประกาศฯ
ดังนี้
1. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง นโยบายอนุรกั ษพลังงาน ณ 31 พฤษภาคม 2561
2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการ ดานอนุรักษพลังงาน ดังนี้
2.1 การใชเครื่องปรับอากาศ
2.2 การใชลิฟท (งดใชลิฟททุกวัน พฤหัสบดี วันศุกร วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ)
2.3 การใชเครื่องคอมพิวเตอร
2.4 การใชอุปกรณไฟฟา
2.5 การประหยัดพลังงานน้ํา
2.6 การประหยัดการใชโทรศัพทและโทรสาร
2.7 การประหยัดกระดาษ
2.8 การใชสถานที่
2.9 การใชหองเรียน
2.10 การใชหองปฏิบัติการพยาบาล
รูปภาพที่ 38 แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ คณะฯ ยังติดสติ๊กเกอรรณรงคการประหยัดพลังงานในจุดตางๆ เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น ปลั๊กไฟ
รวมถึงปุมเปดปดไฟฟาตางๆ
นโยบายดังกลาว ไดรับความรวมมือทั้งจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เปนอยางดี เชน นอกจากการเดินขึ้น
บันไดแทนการใชลิฟทจะชวยใหประหยัดพลังงาน ยังเปนการออกกําลังกาย สงเสริมสุขภาพอีกดวย
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7

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
7.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
- นโยบายและแผนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนสายวิชาการเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งผานมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และนอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณะพยาบาลศาสตร ได มี ก ระบวนการดํ า เนิ น การด า นการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ร าชการ
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 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ
วิธีการประเมินผลฯ โดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะฯ, คําสั่งผูมีอํานาจการประเมินฯอยางเปนทางการ ทั้งนี้ ใน
ทุกรอบการประเมิ น บุคลากรทั้ งสายวิช าการ และสายสนับสนุน ในสังกัด มีโอกาสรว มกันในการพิจ ารณาทบทวน
หลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ และเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม และคณะฯ ไดดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) กอนเริมปฏิบัติงานในทุกๆรอบการประเมิน
และแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหทราบโดยทั่วกันอยางสม่ําเสมอ
- ระบบสารสนเทศบุคลากร
คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
1) ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS)
2) ระบบฐานขอมูลบุคลากร
3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
4) ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการสายสนับสนุนวิชาการ
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
งานบุ ค คล ดํ า เนิ น การสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2563 รวมถึงตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 เปนประจําทุกป และ
รายไตรมาส อยางสม่ําเสมอ
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2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
พัฒนาตนสมรรถนะบุคลากร สําหรับการพั ฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิช าการ คณะ
พยาบาลศาสตร ไดสงเสริมสนับสนุนบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให มี ส มรรถนะ ทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และมี
ความกาวหนาในสายงาน ดังนี้
1. สายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ 2561 สาย
วิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 12,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานการ
เรียนการสอน วิชาการและวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และอื่นๆ ทั้งนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 40 ชม./ป
การศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา
2. สายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ
2561 สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท/คน/ป โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการ
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความกาวหนาในสายงาน ทั้งนี้ เปนไป
ตามตัวชี้วัด คือ 10 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา
7.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกร
- วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร
คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการใน
ระยะสั้น และเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ตามความจําเปนในปนั้นๆ
โดยการบริหารกรอบอัตรากําลังของสายวิชาการ ไดมีการรวมวิเคราะหความตองการบุคลากรสาย
วิชาการที่ตองการในอนาคต โดยพิจารณาทั้งจากจํานวน คุณวุฒิอัตราสวนของอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาไมเกิน 1:6 และพิจารณาจากจํานวนอาจารยที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งอาจารยที่มีแผนการลาศึกษาตอ
และที่จะเกษียณอายุราชการ โดยการขออนุมัติ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นําเสนอไปยังกองการเจาหนาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอตออธิการบดีในการ
อนุมัติเพื่อเปดรับสมัครอาจารยตามอัตรากําลังที่คณะพยาบาลศาสตรเสนอ ทั้งนี้ การบริหารกรอบอัตรากําลังสาย
สนับสนุนวิชาการ ก็เชนเดียวกัน โดยคณะฯไดเสนอขออนุมัติตําแหนงที่มีความจําเปนเรงดวนกอน คือ นักวิชาการเงิน
และบัญชี
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองคความรูที่สงเสริมความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะ
พยาบาลศาสตร
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ โดยงานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ
ต อ งการพั ฒ นาสมรรถนะตนเองของบุ ค ากร เพื่ อ นํ า มาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค ลากรรายบุ ค คล Individual
Development Plan คณะพยาบาลศาสตร ผานขอตกลงการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2563 โดยคลอบคลุมทั้ง
ดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน และการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งความกาวหนาในสายสนับสนุน
วิชาการ ทั้งนี้ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งบุคลากรสาย
วิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง
ครบ 10 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะ
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พยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒ นาตนเองของบุคลากร จะเปน ไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอร มการ
ติดตามที่คณะฯ กําหนดขึ้น
2) การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย เพิ่มขึ้นจํานวน 2 ทาน รวมเปน
จํานวน 6 คน
ตารางที่ 19 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ป 2562
ตําแหนง
จํานวน (คน)
26
อาจารย
4
ผูชวยศาสตราจารย
0
รองศาสตราจารย
0
ศาสตราจารย
30
รวม

ป 2563
จํานวน (คน)
28
6
0
0
34

รอยละการเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นรอยละ 7
เพิ่มขึ้นรอยละ 33
-

ตารางที่ 20 รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2563

ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวสมลักษณ เทพสุริยานนท
2
นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน

ความกาวหนา
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

แตงตั้งเมื่อ
26 พ.ย. 2558
19 มิ.ย. 2562

3) การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในป 2563 คณะฯสนับสนุนสงเสริมอาจารยมี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 21 รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ลําดับที่
1

2

รายละเอียด
ระยะเวลา/สถานที่/หลักสูตรทีล่ าศึกษา
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกโดยใชงบประมาณจากกองทุน ตั้งแตวันที่ 15 ส.ค.2560 - 14 ส.ค. 2564
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1 ราย หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการพยาบาล
1) นางสาววิศนีย บุญหมั่น
(หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ภาคปกติ) โครงการรวมโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ โดยใชทุน
ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ค. 2566
สวนตัว จํานวน 3 ราย
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา พยาบาลศาสตร
1) ผูชวยศาสตราจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) นางสาวสุดารักษ ประสาร
ตั้งแตวันที่ 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2566
3) นางสาวไพลิน พิณทอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิยาลัยเชียงใหม

4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน การดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ของ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ไดถูกกําหนดอยางชัดเจน ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งคณะฯไดเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ โดยไดจัด กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ เทคนิค และการพัฒนาดานตางๆเปนการสงเสริม
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สนับสนุนใหบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการไดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการขอ
กําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึงเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเองสูคุณภาพของงาน และไดรับการประเมินสมรรถนะ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไดเชิญผูที่มีประสบการณในการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นมาเปนวิทยากร คือ นางสาว
วาสนา สะอาด ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

รูปภาพที่ 39 กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน

3. บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร
- สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคกร
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมการสร างบรรยากาศ สร างขวัญและกํ าลังใจ และการสราง
คานิยมในการทํางานใหบุคลากรทุกระดับ สามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข ความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกพันตอ
องค กร ทั้ งนี้ ในป 2563 มี ผ ลการประเมิ น ความสุขและความผูกพัน ตอองคกร เฉลี่ย คิด เปน รอยละ 73 โดยมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ 2563 จัดขึ้นในวันจันทรที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค ชั้น
1 คณะพยาบาลศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร เปนการ
เปดโอกาสใหผูบริหารพบปะบุคลากรสรางความใกลชิดสนิทสนม เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามขององค ก ร ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก องค ก รและเพื่ อ นร ว มงาน ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจ ความสามั ค คี กระชั บ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน

รูปภาพที่ 40 กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 2563

รูปภาพที่ 41 กิจกรรมการสื่อสารองคกร จากนโยบายผูบริหารลงสูปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปใหม พ.ศ. 2563 (เขารวมกับมหาวิทยาลัย)
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2) กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2562 เนื่องในวัน คลายวั นสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 10 ป (1 ทศวรรษ) จัดขึ้นในวัน พุธที่ 12
กุมภาพันธ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวย
ความตั้งใจ อุทิศเวลาเสียสละเพื่อประโยชนของหนวยงานมาโดยตลอด และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากรที่
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร โดยผูที่ไดรับการคัดเลือก“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 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

รูปภาพที่ 42 กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2562

3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หองประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร) เพื่อเปนการแสดงมุฑิตาคารวะตอผูเกษียณอายุราชการ รวมถึง
เปนการนําความรูและประสบการณทํางานของผูเกษียณอายุราชการนํามาถายทอดความรูและประสบการณในการ
ทํางานใหกับผูที่ปฏิบัติงานในคณะฯ นับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่ง รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนใน
การพัฒนางานได

รูปภาพที่ 43 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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- สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และเสริมสรางสุขภาพที่ดี
เป น การสร า งขวั ญ และกํ า ลั งใจให แก บุ ค ลากรเพื่อ ให ส ามารถทํ างานไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ คณะฯ จึง ได จัด ให มี
สวัสดิการดานตางๆ เพิ่มเติม เชน การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตที่พักอาศัยสําหรับ
บุคลากร จํานวน 5 หอง การสงเสริมดานสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป 2563 ณ อาคารผูปวยนอก
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2563 รวมถึงการจัดใหมีสถานที่ และเครื่อง
ออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา

รูปภาพที่ 44 การจัดใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา
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ยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน

8

บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
8.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน
1. คณะมีเสถียรภาพทางการเงินที่เพียงพอตอการดําเนินงานเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
- สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ 2563 การบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณ ไดดําเนินการภายใตแผน
กลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีการวิเคราะหการวางแผนงบประมาณ
โดยการพิจารณาจากนโยบายของประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากป 2562 มหาวิทยาลัยฯไดเนนการ
หารายได (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) เพื่อเปนการสรางเสถียรภาพดานการเงินและงบประมาณ และในป
2563 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณในแตละพันธกิจเพื่อใหสอดรับกับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น คณะฯ จึงไดมีการปรับแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2563 เพื่ อให ส อดรับ กั บการดํ า เนิ น การใช จา ยงบประมาณในปที่ผานมา ทั้งนี้แผนงบประมาณดังกลาวไดผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ตารางที่ 22 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563 (ภายใตแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
1 ดานการผลิตบัณฑิต
1.1 งบบุคลากรและคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
1.3 งบลงทุนและคาซอมแซมครุภัณฑ และสิ่งกอสราง
2 ดานพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย
3 ดานใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
4 ดานสืบสาน เผยแพร ฟนฟู และอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรม
5 ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
6 ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
7 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

รอยละการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัย
คณะ
68.00
61.40
ไมเกิน
48.00
45.20
ไมนอยกวา
20.00
16.00
0.20
ไมนอยกวา
8.50
10.60
ไมนอยกวา
9.00
8.10
0.50
0.50
ไมเกิน
10.00
15.40
1.50
3.90
2.50
0.10
100
100

จากผลการดํ าเนิ น งานในป งบประมาณ 2563 คณะฯไดทําการวิ เคราะหและประเมิน การใชจา ย
งบประมาณ เปรียบเทียบกับการจัดสรรงบฯตามแผน พบวาสัดสวนดานการหารายไดจากการบริการวิชาการมีผลการใช
จายงบประมาณคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับแผนฯ รวมถึงงบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ยังไมเปนไปตาม
สัดสวนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ในการจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป 2564 คณะฯจึงไดนําผลจากการ
วิเ คราะหดังกลาว มาวางแผนและปรั บปรุงสัด สว นในแตละพัน ธกิจเพื่อใหสอดรับกับ การดําเนิน งานของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เชน ดานการพัฒนานักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดานการพัฒนาสมรรถนะของ
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อาจารยในการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย และขอทุนวิจัยภายนอกสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) เปน 9
ยุทธศาสตร เพื่อใหสอดรับกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ คณะฯ ก็ได มีการปรับสัดสวนใหสอดรับกับนโยบาย
ดังกลาว
- สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ในป ง บประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร ได เ น น การหารายได น อกเหนือ จากค าธรรมเนีย ม
การศึกษา โดยไดจัดทําโครงการรายได ประกอบดวยการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะดานวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม หลักสูตรสําหรับประชาชนวัยทํางานเพื่อการ
พัฒนาความรูและทักษะเพื่อประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ การจัดประชุมวิชาการฯ การหารายไดจากการรับ
บริจาคจากแหลงทุนภายนอก และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดแต
ละโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 23 สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 2563

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล (Practical Nurse)
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปว ย
ผาตัด รุนที่ 3
โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาล
ศาสตร
การหารายไดทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
การหารายไดทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก
รวมผลการดําเนินงานสุทธิ (บาท)

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
สุทธิ (บาท)

849,050.00

334,880.00

514,170.00

1,755,000.00

1,044,908.50

710,091.50

204,500.00

157,220.21

47,279.79

3,159,650.00

2,770,775.00

388,875.00

80,024.00

80,024.00

-

6,048,224.00

4,387,807.71

1,660,416.29

หมายเหตุ

**หัก คาสาธารณูปโภค
และรายไดจาก
เงินเดือนผูวิจัย (มอบให
คณะฯ)
**จัดสรรเปน
ทุนการศึกษา นศ.ป.ตรี

ยกตัวอยาง โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง “บทบาทพยาบาล : ความทาทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในระหวางวันที่ 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
อภิป รายเรื่อง “จริย ธรรมวิ ชาชีพพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา
เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถื่อนนาดี 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

รูปภาพที่ 45 โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร
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ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

9

บริหารองคกรสูความเปนเลิศ
9.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
1. เปนคณะที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
- บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนหนึ่งในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเปนการสะทอนผลการดําเนินงานของคณะฯ โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดนําเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาเริ่มใชในการดําเนินงานตามพันธกิจภายใตแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และในปการศึกษา 2561 ไดเริ่มนําเกณฑ EdPEX มาใชในการประเมินประกันคุณภาพ
ระดั บคณะฯ โดยผู ทรงคุ ณวุฒิ จากภายนอกรวมกับ ผูประเมิน ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในระดั บหลั กสูตร ตั้งแต ป
การศึ กษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร ได ใช ผ ลการประเมิน จากการรับ รองสถาบัน การศึกษาพยาบาล (สภาการ
พยาบาล)
ดังนั้น ในปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
ไดนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาระบบองคกรและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถาบันตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู และสราง
ความเขาใจการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) สูการปฏิบัติรวมกับคณาจารยและ
บุคลากร โดยมีการดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1) โครงการพี่ เลี้ยง EdPEx ของมหาวิทยาลั ย โดยคณะพยาบาลศาสตร มีที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ คือ ศ.พญ.จามมรี ธีรตกุลพิศาล เปนผูคอยใหคําปรึกษา (พี่เลี้ยง) กํากับ ติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯ โดยในปการศึกษา 2562 ติดตามครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2563 ที่ผานมา และงาน
ประกันฯไดสรุปประเด็นขอเสนอแนะ และการดําเนินงานฯ ที่คณะฯตองดําเนินการตอ จากที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิไดให
ขอเสนอแนะไวเพื่อจะมาติดตามความกาวหนาเปนระยะๆ
ทั้งนี้ การติดตามฯครั้งที่ 2 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2563 ซึ่งที่ปรึกษาผูทรงฯไดวิพากษแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) ของคณะฯ รวมกับผูตรวจติดตามภายใน ซึ่งคณะฯก็ไดนําขอเสนอแนะมา
ทบทวน ปรับปรุงในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผานมา สอดรับกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของป
การศึกษา 2562 โดยครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563ที่ปรึกษาผูทรงฯไดชวยวิพากษ SAR รวมถึงแผน
ยุทธศาสตรฯดวย

รูปภาพที่ 46 โครงการพี่เลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร
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2) กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2562 ในระหวางวันที่ 27-28 ตุลาคม
2563 มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานสูความเปนเลิศดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ และเพื่อประเมินระดับการพัฒนา
และศักยภาพของคณะฯที่ไดนําเกณฑ EdPEx มาใชเพื่อการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ ทั้งนี้ ผลการประเมินฯ คณะ
อยูในระดับ Band 2

รูปภาพที่ 47 กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2562

- สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส

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 รวมทั้งความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย
บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา
และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผาน
เว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและ
แบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดขึ้น
3.2 จรรยาบรรณบุ คลากร คณะฯ ใหค วามสํ าคั ญในการใหบุ คลากรประพฤติต นเปน ไปตาม
จรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพร
ผา นเว็ บไซดค ณะพยาบาลศาสตร พร อมทั้ งส ง บุค ลากรให เขา ร วมโครงการปฐมนิเทศบุ ค ลากรใหม กั บทางมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
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- พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ที่สงเสริมความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการทั่ว
ทั้งองคกร และปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง
สืบเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ครอบคลุม
พัน ธกิ จ หลัก ทั้ ง 4 ด า น สอดคล องกั บ ยุ ทธศาสตรร ะยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิ ทยาลั ย แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับแผนการดําเนินงาน และจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยกําหนด
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ สอดคลองกับนโยบายและทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะฯ จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) ในวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ โรงแรมบ า นสวนคุ ณ ตา กอล ฟ รี ส อร ท
อุบลราชธานี โดยมีกระบวนการในการทบทวนแผนฯ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการแผนและงบประมาณ ซึ่งประกอบไปดว ยผูบ ริห ารฝ ายตางๆ นักวิช าการ
การเงินและพัสดุ ซึ่งทําหนาที่จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน กํากับติดตาม
การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย และรายงานผลการดําเนินงานเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
2. คณะเปดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทางการดําเนินงาน ความตองการและความคาดหวังของ
อาจารย บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูที่มีสวนไดสวนเสียตางๆ ผานชองทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. คณะฯ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห SWOT และจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
4. นํารางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) มาประชาพิจารณรวมกับบุคลากรทุก
ระดับในคณะ เพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะ
5. เสนอรางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อให
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
6. เสนอแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
7. คณะฯ มีการถายทอดแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป ผานชองทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (email) เว็บไซตคณะพยาบาลศาสตร (www.nurse.ubu.ac.th)
8. คณะฯ มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ เปนประจํารายไตรมาส โดย
คณะกรรมการแผนและงบประมาณ และเสนอผลการรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯกอนรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส

รูปภาพที่ 48 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2567)
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- พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มีเปาหมายในการควบคุมและสงเสริมการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อควบคุมและ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอดรับกับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน โดยมีระบบดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีหนาที่
กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงฯ การวิเคราะห ระบุปจจัยความเสี่ยง พรอมจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อนํามา
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ รวมถึงการกํากับ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ
2. คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในปงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เพื่ อจัด ลํ าดั บ ความเสี่ ย ง ทั้ งนี้ ไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก ที่ป ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุ มครั้งที่
13/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
3. นําขอมูลจากการวิเคราะหในขอ 2 มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยมีประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2563 ดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยงมี 2 ประเด็น
1) ความปลอดภัยในการเดินทางไปฝกปฏิบัติของนักศึกษา/การทํากิจกรรมนอกสถานที่ (เปน
ประเด็นการควบคุมภายใน ปงบ 2562 ที่ยังยอมรับความเสี่ยงไมได)
2) งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพรอมหากไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มี 4 ประเด็น
1) อุบัติเหตุระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล (เปนประเด็น
การควบคุมภายใน ปงบ 2562 ที่ยังยอมรับความเสี่ยงไมได)
2) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัย(ทั้งภายในและภายนอก) มีจํานวนนอย
3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามที่กําหนด
4) การรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง (เปนประเด็นความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต ตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัย)
4. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5. คณะฯ ไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผาน
รองคณบดี/ผูชวยคณบดีที่เกี่ยวของ เปนรายไตรมาสอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ จากการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปงบประมาณ 2563 มีประเด็นความเสี่ยงที่ยังไมสามารถยอมรับได (ไมบรรลุเปาหมาย) จํานวน 3 ประเด็น ไดแก
อุบัติเหตุระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยยังมีจํานวนนอย และการเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปตามที่กําหนด คณะฯ จึงไดนํามาวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหบรรลุคา
เปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป
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- พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
คณะพยาบาลศาสตรไดมีการกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 ประเด็นไดแก ดานการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งรายละเอียดการดําเนินการใน
การจัดการความรู มีดังนี้
1) คณะได มีน โยบายในการดําเนินการด านการจัด การความรูในกิ จกรรมที่ป ระกอบดว ย ดานการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย
2) มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2563 ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร และโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
3) คณะไดมีการติดตามและใหมีการเผยแพร การจัดการความรูในที่ประชุมตางๆรวมทั้งการเผยแพรใน
website ของคณะฯ ( ลิงค http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=nukm )
ตารางที่ 24 ประเด็นในการจัดการความรู ในปการศึกษา 2562

ดาน
ดานการเรียนการสอน

ดานการวิจัย

ประเด็นหัวขอ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning สําหรับผูเรียนยุค Gen Z”

** ขออนุมัติกิจกรรมเรียบรอยแลว โดยกําหนดจัดในชวงเดือนมีนาคม 2563 แตเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID19 สงผลใหตอง ยกเลิกกิจกรรม

“การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและงานสรางสรรค” : การเขียนบทความ
เพื่อตีพิมพในวารสาร และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

2. สรางภาพลักษณใหมที่ดีและยกระดับการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ
- ยกระดับการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสรางกระบวนการพัฒนาการภาพลักษณ
ใหม เพื่อยกระดับการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรภายในองคมีการรับรู มีความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน นําโดยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม UBU Roadshow นําโดยอธิการบดี และคณะผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพบปะ
หารือนําเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป และเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัย นําโดยทานอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตรจัดขึ้นในวันจันทรที่
20 มกราคม 2564 ณ หองประชุมสุรี ยธรรมิกบวร

รูปภาพที่ 49 กิจกรรม UBU Roadshow
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2) นายกสภามหาวิทยาลัยเขาเยี่ยมชมคณะ ดวย ศาสตราจารยพิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมชมการดําเนินงาน พรอมทั้งพบปะ
หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น อันเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย กับผูบริหาร อาจารย และบุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร

รูปภาพที่ 50 กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเขาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร
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สวนที่

3

ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอมูลสารสนเทศ
 ดานการผลิตบัณฑิต
1. นักศึกษาเขาใหม
ในปการศึ กษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทั้งสิ้น จํานวน 126 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 126 คน
ตารางที่ 25 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2563

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปการศึกษา 2562
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

รวม

ปการศึกษา 2563
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

103

103

126

-

-

-

รวม
รวม ทั้งสิ้น
126 126

-

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
เพิ่มขึ้น

จํานวนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
126

103

200
100
0
จํานวนนักศึกษาใหม

ปการศึกษา
2562
103

ปการศึกษา
2563
126

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาใหมที่รับเขาในป 2563 เปรียบเทียบกับ ป 2562

2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2563
ในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 383 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จํานวน 383 คน
ตารางที่ 26 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2563

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
-

ภาคปกติ
383

รวม
383

ป.โท

ป.เอก

รวมทั้งสิ้น

-

-

383

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา
ในปการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 84 คน จากการสํารวจ
ขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 84 คน คิดเปนรอยละ
100 ผลการสํารวจพบวา บัณฑิตไดงานทําจํานวนทั้งหมด 84 คน คิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 27 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2561 เทียบกับ 2560
ปการศึกษา 2560
ระดับ
กําลัง
รอยละ
สําเร็จ
ไดงาน
ยังไมไดงานทํา/
สําเร็จ
การศึกษา
ศึกษา การมีงาน
การศึกษา
ทํา
ไมศึกษาตอ
การศึกษา
ตอ
ทํา

ปริญญาตรี

62

62

-

-

100
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84

ปการศึกษา 2561
ไดงานทํา

ยังไมไดงานทํา/
ไมศึกษาตอ

84

-

กําลัง
ศึกษา
ตอ

-

รอยละ
การมีงาน
ทํา

100

 ดานงบประมาณ
ตารางที่ 28 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2563 เทียบกับ 2562

ปงบประมาณ 2562 (บาท)
ปงบประมาณ 2563 (บาท)
เปรียบเทียบ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
ประเภท
งบประมาณ
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 เพิ่มขึ้น รอยละ 2.2 ลดลง รอยละ 11.1
งบประมาณผลิต
25,211,556.60 16,225,918.81 16,319,237.79 14,796,731.83 ลดลง รอยละ 35.3 เพิ่มขึ้น รอยละ 26.3
พยาบาลเพิ่มฯ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ลดลง รอยละ 35.3
เพิ่มขึ้น รอยละ 2.2

30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00

ลดลง รอยละ 17.5

ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563

งบประมาณ
แผนดิน
1,585,000.00
1,307,940.00

งบประมาณรายได
14,938,100.00
15,267,400.00

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ
25,211,556.60
16,319,237.79

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับ 2562

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2563
รอยละเบิกจาย 72

20,000,000.00
10,000,000.00

รอยละเบิกจาย 90.7

รอยละเบิกจาย 95.5

0.00

จัดสรร
เบิกจาย

งบประมาณ
แผนดิน
1,307,940.00
1,248,433.90

งบประมาณ
รายได
15,267,400.00
10,986,975.44

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ
16,319,237.79
14,796,731.83

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2562
รอยละเบิกจาย 64.4

30,000,000.00

รอยละเบิกจาย 83.1

20,000,000.00
10,000,000.00
-

จัดสรร
เบิกจาย

รอยละเบิกจาย 99.4

งบประมาณ
แผนดิน
1,585,000.00
1,575,180.00

งบประมาณ
รายได
14,938,100.00
12,408,940.29

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ
25,211,556.60
16,225,918.81

แผนภูมิที่ 12 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2563 และ 2562
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 ดานบุคลากร
- จําแนกตามประเภทของบุคลากร

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได

จางเหมาบริการ

1

ลูกจางชั่วคราวเงิน
งบประมาณ

ลูกจางชั่วคราว

22

พนักงานเงินรายได

พนักงานเงินรายได

6

พนักงานเงินงบประมาณ

พนักงานเงินงบประมาณ

3

รวม

ขาราชการ

ขาราชการ

ตารางที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2563
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

32

0

0

7

0

0

13

รวม

รวมบุคลากร
ทั้งหมด

20

52

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563
ขาราชการ
9%

ลูกจางชั่วคราว
3%

พนักงานเงิน
งบประมาณ
19%

พนักงานเงินรายได
69%

แผนภูมิที่ 13 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563
ขาราชการ
5%

พนักงานเงินรายได
33%

จางเหมาบริการ
62%

แผนภูมิที่ 14 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2563
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- จําแนกตามตําแหนง สายวิชาการ
ตารางที่ 30 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563

ศาสตราจารย
0

รองศาสตราจารย
0

รองศาสตราจารย
0%

ผูชวยศาสตราจารย
6

อาจารย
26

ศาสตราจารย
0%

รวมทั้งหมด
32

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563

ผูชวยศาสตราจารย
19%

อาจารย
81%

แผนภูมิที่ 15 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2563

- จําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563

ปริญญาเอก
7

ปริญญาโท
25

ต่ํากวาปริญญาตรี
0%

ปริญญาตรี
0
ปริญญาตรี
0%

ต่ํากวาปริญญาตรี
0

รวมทั้งหมด
32

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563

ปริญญาเอก
22%

ปริญญาโท
78%

แผนภูมิที่ 16 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2563

- บุคลากรลาศึกษาตอ
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2563

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ในประเทศ
0
0
4

สายวิชาการ
ตางประเทศ
0
0
0

รวม
0
0
0
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สายสนับสนุน
ในประเทศ ตางประเทศ
0
0
0
0
0
0

รวม
0
0
0

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.สงวน
๒. ผศ.ดร.สมลักษณ
๓. นางสาวเกษร
๔. นางสาวสุนันทา
๕. นางสาวธมกร
๖. นางสาวเพ็ญพักตร

ธานี
เทพสุริยานนท
สายธนู
ครองยุทธ
เธียรภูริเดช
ไชยสงเมือง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ
รักษาการแทนหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผูจัดทํา และรวบรวมขอมูล
นางสาวนฤมล

ทองงาม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูตรวจสอบขอมูล
๑. นางสาวสิรินุช
๒. นางสาวจริยา
๓. นางสาววิไลลักษณ
๔. นางมะลิวัลย
๕. นายไวพจน
๖. นางสาวนฤมล
๗. นางสาวกนกอร
๘. นางสาววสุภัทร

หมื่นเจริญ
สงศรี
มารุตะพันธ
เผิ่งจันดา
อุนใจ
ทองงาม
ธานี
แกวยอด

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

แหลงที่มาขอมูล : สํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร
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วิสั ย ทั ศ น์
คณะพยาบาลศาสตร์ ชันนํา หนึ งในสาม
ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ

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

