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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 12 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2564 จํานวน 103 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 

2563 จํานวน 65 คน คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน ท่ีหลากหลาย ได แก  PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course ville, 

Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณ

จริง ท้ังในและตางประเทศ และท้ังในและนอกหองเรียน และไดเรียนรูในสถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/

กิจกรรม 

 

ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค  

ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2564 

ซ่ึงมีกิจกรรมยอยจํานวน 5 กิจกรรม โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดท้ังสิ้น 1,273,500 บาท และไดรับ

งบประมาณสนับสนุนทุนดานการวิจัยจํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 267,750 บาท 

แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 177,750 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ(ทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จํานวน 

90,000 บาท 

 

ดานการบริการวิชาการ  

ปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ จํานวน 

1 โครงการ โดยใชงบประมาณเงินรายได (ผลิตเพ่ิม) เปนเงิน 71,500 บาท เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะท่ีดีของประชาชน ภายใต

โครงการ โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน(อสม.) ในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี” 
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     ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

      ปงบประมาณ 2564  คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการท่ี

ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 

50,000 บาท แบงเปนเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม จํานวน 7,000 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 43,000 

บาท เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ดานการสงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให

ตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปะ 

 

     ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

     ในปงบประมาณ 2564  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพรวมการจัด

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ  International Conference on Sustainable Innovation; ICoSI 

"Maximizing Opportunities and Research for a Better Life" โด ย มี เจ าภ าพ ห ลั ก  Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวางวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2564 
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คํานํา 

 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามปงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนท่ัวไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให
เปนคณะฯชั้นนําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินงานภายใตพันธกิจหลักคือ สรางบัณฑิต
พยาบาลท่ีมีคุณภาพ สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษา
เกิดการเรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริญรุดหนา ขอบคุณ
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนเอ้ืออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนินงาน และ
ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกทานท่ีคอยติดตาม กํากับ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2564 ฉบับนี ้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 
คณะผูจัดทํา 

มีนาคม  2565  
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สารบัญ 
 

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

 สรุปผลงาน/ผลการดําเนินงาน รางวัลท่ีตอบโจทยวิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร 3 

 ปรัชญา พันธกิจ และอัตลักษณ 4 
 คานิยมองคกร และสมรรถนะหลัก 4 
 ประเด็นยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 4 
 โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 5 
 โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร 5 
สวนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 7 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 21 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบริการวิชาการ 28 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 32 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการมุงสูมหาวิทาลัยดิจิทัล 36 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

41 

 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 45 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 52 
 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 54 
สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 ดานการผลิตบัณฑิต  60 
 ดานบุคลากร 62 
 ดานงบประมาณ 65 

 
 
 



 
 

จ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร 7 
ตารางท่ี 2 แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564 8 
ตารางท่ี 3 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 9 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2562 10 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2563 11 
ตารางท่ี 6 แสดงกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสตูรท่ี

สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 ดาน 
12 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน 13 
ตารางท่ี 8 รายละเอียด MOU ภายในและภายนอกประเทศ 14 
ตารางท่ี 9 รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2564 16 
ตารางท่ี 10 แสดงผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2564 20 
ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 21 
ตารางท่ี 12 แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร ใน

ปงบประมาณ 2564 
22 

ตารางท่ี 13 รายละเอียดผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

22 

ตารางท่ี 14 รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2564 

24 

ตารางท่ี 15 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2564 28 
ตารางท่ี 16 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2564 32 
ตารางท่ี 17 แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 32 
ตารางท่ี 18 แสดงรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
41 

ตารางท่ี 19 จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป 2564 48 
ตารางท่ี 20 รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2564 48 
ตารางท่ี 21 รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก 
48 

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

52 

ตารางท่ี 23 สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 
2564 

53 

ตารางท่ี 24 ตารางท่ี 24 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2564 60 
ตารางท่ี 25 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2564 60 
ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2564 62 
ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564 63 



 
 

ฉ 
 

ตารางท่ี  หนา 
ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564 63 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาตอ ประจําป 2564  64 
ตารางท่ี 30 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 เทียบกับ 2563 65 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิท่ี  หนา 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลการรับนักศึกษา เม่ือเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564 8 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564 8 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563 9 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงภาวะการมีงานทํา เม่ือเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 9 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เม่ือเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 10 
แผนภูมิท่ี 6 เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2562 และ 2563 13 
แผนภูมิท่ี 7 เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 และ 2563 13 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามวธิีรับเขานักศึกษา ปการศึกษา 2564 16 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2564 เปรียบเทียบกับ ปงบ 2563 21 
แผนภูมิท่ี 10 แสดงผลนักศึกษาใหม เม่ือเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564 60 
แผนภูมิท่ี 11 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ในป 2564 เปรียบเทียบกับ ป 2563 60 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563 61 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564 62 
แผนภูมิท่ี 14 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564 62 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564 63 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564 63 
แผนภูมิท่ี 17 รอยละงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2564 และ 2563 65 
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สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพท่ี  หนา 
รูปภาพท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร ม.อุบลฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล ความดีตอบแทนคุณ

แผนดิน ประจําป 2564 สาขาบริหารการศึกษา 
3 

รูปภาพท่ี 2 โครงการประชุม 5 สถาบันการศึกษารวมกับแหลงฝก 16 
รูปภาพท่ี 3 ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable 

Innovation; ICoSI (รูปแบบออนไลน) 
17 

รูปภาพท่ี 4 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร) 17 
รูปภาพท่ี 5 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการสุขภาพแก

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 (รูปแบบออนไลน) 
18 

รูปภาพท่ี 6 กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

19 

รูปภาพท่ี 7 กิจกรรม พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป รุนท่ี 10 19 
รูปภาพท่ี 8 กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน วาท่ีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร รุนท่ี 8 19 
รูปภาพท่ี 9 นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ในป พ.ศ. 2564 20 
รูปภาพท่ี 10 ผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ป 2564 24 
รูปภาพท่ี 11 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจําป 2564 25 
รูปภาพท่ี 12 กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

ในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน”ี 

30 

รูปภาพท่ี 13 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนท่ี 5 

31 

รูปภาพท่ี 14 พิธีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ป 33 
รูปภาพท่ี 15 กิจกรรม "วันสงกรานต" ประจําปงบประมาณ 2564 34 
รูปภาพท่ี 16 กิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจําปงบประมาณ 2564 35 
รูปภาพท่ี 17 กิจกรรม “วันมหิดล” ประจําป 2564 35 
รูปภาพท่ี 18 การรายงานผลการเบิกจายเทียบกับแผน ผานระบบแผนงบประมาณการเงิน บน

เว็บไซดคณะ 
37 

รูปภาพท่ี 19 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 38 
รูปภาพท่ี 20 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 39 
รูปภาพท่ี 21 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง Infographics ดวย Online tools 40 
รูปภาพท่ี 22 การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาล

ศาสตร 
40 

รูปภาพท่ี 23 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดพ้ืน) 42 
รูปภาพท่ี 24 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดมูลนก) 42 
รูปภาพท่ี 25 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําตาขายดักนก) 43 
รูปภาพท่ี 26 แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 44 
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รูปภาพท่ี  หนา 
รูปภาพท่ี 27 กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร

ประจาํป พ.ศ. 2563 
49 

รูปภาพท่ี 28 รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัลญาณสังวร ครั้งท่ี 10 50 
รูปภาพท่ี 29 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแนวปฏิบัติท่ีดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
50 

รูปภาพท่ี 30 การจัดใหมีสถานท่ี และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา 51 
รูปภาพท่ี 31 โครงการพ่ีเลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร (รูปแบบออนไลน) 54 
รูปภาพท่ี 32 การตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2563 55 
รูปภาพท่ี 33 โครงการ UBU-KM Fair 2021 58 
รูปภาพท่ี 34 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ป 

2564 
58 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 1 

 

ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ขอมูลทั่วไป  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

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

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

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

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2552  
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วิสัยทัศน 
 “คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

สรุปผลงาน/ผลการดําเนินงาน รางวัลที่ตอบโจทยวิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร 
 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับประกาศเกยีรติคณุรางวัล  
ความดีตอบแทนคณุแผนดิน ประจาํป 2564 สาขาบริหารการศกึษา 

 

 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผูชวยศาสตราจารย สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร พรอมดวย 
นางสาวเพ็ญพักตร ไชยสงเมือง ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ และนางสาวธมกร เธียรภูริเดช 
หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร เปนผูแทนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารับรางวัลความดี
ตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ) กรุงเทพมหานคร โดยมี พล
อากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เปนประธานพิธี และมอบโลประกาศเกียรติคุณ 
 
             โดยคณะกรรมการและคณะทํางาน รางวัลความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564 ไดรวมกัน
พิจารณาประวัติอันทรงคุณคา และผลงานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาเปน องคกรท่ีประสบความสําเร็จแบบย่ังยืน โดยมิไดมีเพียงแคสินคาและบริการท่ีดีเทานั้น แต
มีการบริหารจัดการท่ีดีผานผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถท่ีดี เพ่ือชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดเปน
อยางดี มีความประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังมีการตอบแทน
คุณแผนดินในรูปแบบตางๆ สมควรยกยองใหเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม และสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึง
ไดมีมติเปนเอกฉันทพิจารณาให คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล 
"ความดีตอบแทนคุณแผนดิน" พุทธศักราช 2564 สาขา บริหารการศึกษา 
 

 

รูปภาพที ่1  คณะพยาบาลศาสตร ม.อบุลฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจาํป 2564 สาขาบริหารการศึกษา 
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ปรัชญา พันธกิจ และอัตลักษณ   
 

ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใช
ชุมชนทองถ่ินและสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

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

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

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

 

สมรรถนะหลัก :   1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
                      2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ  

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร แบงเปน 9 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก  

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ  
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี 6 มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 8 บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
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โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร กลุมงานอบรมและบริการทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

หัวหนากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝาย 
พัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

รองคณบดีฝายวิจยั บริการ
วิชาการและทาํนุฯ 

สํานักงานเลขานุการ กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 

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

- งานบริการการศึกษา - งานพัฒนานักศึกษา 
- งานวิเทศสัมพันธ 

- งานสงเสริมการวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 

- งานทํานุฯ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร (พ.ศ. 2563-2567) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต 1  

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

1.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการผลิตบัณฑิต 

1.1.1 ดานหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร 

- จํานวนหลักสูตร 

 หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมดจํานวน 1 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 

- การพัฒนาหลักสูตร 

  ในปการศึกษา 2563  คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ 
จํานวนท้ังสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF และมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 
 

   ตารางที่ 1  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

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

 

1.1.2 ดานการผลิตบัณฑิต 

- ผล/แผนการรับรับนักศึกษาใหม 

  ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 

2564 ระหวางเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  โดยวิธีรับตรงรอบ Portfolio และวิธีรับตรงรอบ

โควตา มีผูสมัครรวมท้ังสิ้น 2,855 คน โดยมีผูผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน 105 คน จากแผน

รับเขาศึกษา จํานวน 100 คน ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 103 

เม่ือเทียบกับแผนรับ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจําปการศึกษา 2563 – 2564 สามารถ

จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2   แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564 
 

คณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา 2563 คิดเปน
รอยละ 

 

ปการศึกษา 2564 คิดเปน
รอยละ แผนการรับ 

(คน) 
ผลการรับ 

(คน) 
แผนการรับ 
    (คน) 

ผลการรับ 
(คน) 

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

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงผลการรับนกัศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564 

 

- นักศึกษาใหม 

 ในปการศึกษา 2564 มีจํานวนนักศึกษาใหมทุกระดับ จํานวน 103 คน จําแนกเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 103 คน  

 

- นักศึกษาท้ังหมด 

 ในปการศึกษา 2564 มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ จํานวน 412 คน จําแนกเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 412 คน  
 

 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงจาํนวนนักศึกษาทั้งหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564 
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- ผูสําเร็จการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 65 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 

จํานวน 65 คน  

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

- ภาวะการไดงานทําใน 1 ป 

 จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 ผล

การสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 71 คน มีจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 94.37 บัณฑิตมีงานทําท้ังหมดจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

77.61 การมีงานทําภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 77.61  

    ตารางที ่3  แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 

คณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา รอยละ 

เพ่ิมขึ้น – ลดลง 2561 2562 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 84 คน (รอยละ 100) 52 คน (รอยละ 77.61) ลดลง 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงภาวะการมีงานทาํ เมื่อเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 

 

 

 

0

50

100

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

จํานวนนักศึกษา 82 70

ผูสําเร็จการศึกษา 71 65

82 7071
65

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เทียบกับแผน

0

50

100

ปการศึกษา 
2561

ปการศึกษา 
2562

ภาวะการมีงานทํา(รอยละ) 100 77.61

100
77.61

รอยละภาวะการมีงานทํา
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- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

 จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 71 
คน ตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 25 ชุด (คิดเปนรอยละ 35.21) โดยมีความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2562 
 

คุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คาคะแนนความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.45 มากท่ีสุด 
2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ 3.78 มาก 
3. ดานทักษะทางปญญา 3.80 มาก 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.06 มาก 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.79 มาก 

6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน    3.73 มาก 
7. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
“สรางสรรค   สามัคคี  สํานึกดีตอสังคม” 

4.08 มาก 

รวม (ดานท่ี 1 - ดานท่ี 5) 3.98 มาก 
รวม (ดานท่ี 1 - ดานท่ี 6) 3.93 มาก 
รวม (ดานท่ี 1 - ดานท่ี 7) 3.95 มาก 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5  แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เมื่อเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562 

 

1.1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

- ทุนการศึกษา  

     คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีท้ังประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพันและทุนใหเปลา 

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 63 คน  เปนเงินท้ังหมด 1,182,000 บาท 

โดยรายละเอียด แยกตามประเภทการใหทุนการศึกษา ดังนี้ 

 

 

3.4

3.6

3.8

4

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562

คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
(6 ดาน) 

3.67 3.93

3.67

3.93
คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) 
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   ตารางที ่5  แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2563 
 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาที่

ไดรับทุน 
รวมจํานวนเงิน

ทุนการศึกษา (บาท) 
ทุนตอเน่ือง ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟา 1 40,000 

ทุนการศึกษาวิจิตรพงศพันธุ 8 160,000 
ทุนการศึกษามูลนิธิสรางฝน 7 140,000 
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ 1 30,000 
ทุนมูลนิธินายหางโรงปนูผูหนึ่ง 1 40,000 
ทุนการศึกษามัสกาตีมูลนิธ ิ 1 5,000 
ทุนลูกขาราชการทหารผานศึก 1 5,000 
ทุนโควตากลุมผูมีคุณลักษณะพิเศษ 2 166,000 
ทุนโรงพยาบาลรวมใจรักษ (ทนุผูกพัน) 3 300,000 
ทุนมูลนิธิชนิ  โสภณพนชิ 6 144,000 

ทุนใหเปลา ทุนผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมมิกบวร 2 4,000 

ทุนผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวน ธาน ี 4 16,000 

ทุนอาจารยสุนนัทา ครองยุทธ 2 10,000 

ทุนอาจารยเกษร สายธน ู 2 10,000 

ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาผูยากจน พ.ศ. 2563 2 30,000 

ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาผูยากจน พ.ศ. 2563 
(รอบที่ 2) 

1 15,000 

ทุนชวยเหลือฉุกเฉิน (COVID - 19) คร้ังที่ 1 3 12,000 

ทุนชวยเหลือฉุกเฉิน (COVID - 19) คร้ังที่ 2 10 30,000 

ทุนอาหารกลางวัน 4 12,000 

ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาทีท่ําคุณประโยชนแก
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

1 5,000 

ทุนการศึกษาสมาคมแมบานมหาดไทย 1 8,000 

 

  กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร เปนสาขาวิชาชีพท่ียังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับ

รายไดในอนาคต (กรอ.) รวมดวย โดยในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาผูกูยืมเพ่ือ

การศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 294 ราย วงเงินกูยืมรวม 14,781,150 บาท และภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวน  293 ราย วงเงินกูยืมรวม 15,976,500 บาท 
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- กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ดาน 

  ในปการศึกษา 2563 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดาน ดังนี้  
 

ตารางที่ 6 แสดงกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 
 

กรอบมาตรฐาน 5 ดาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

ดานสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

- ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 

- พัฒนาทักษะชีวิตในร้ัวมหาวทิยาลัยและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

- พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป 

- ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมสูวิชาชีพและมอบเข็มสถาบนั 

- พี่รักนอง 

- แสดงความยนิดีพี่บณัฑิตและงานราตรีคืนสูเหยา 

- ตนกลานักกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต 

- กิจกรรม อําลาพี่ป 4 จบการศึกษา 

- กิจกรรมสานสัมพันธสูงานสรางสรรคสโมสรนักศึกษา 

- ติวเพื่อนอง 

- ประกวด  Freshy Boy & Girl 

49,200 

27,500 

52,400 

123,600 

33,785 

85,040 

8,430 

14,455 

72,000 

5,000 

17,100 

ดานกีฬาหรือการสงเสริม

สุขภาพ 

- กีฬา freshy 

- กิจกรรมกีฬา Health Science คร้ังที่ 15 

88,400 

54,230 

ดานบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน คร้ังที ่7 
- วันพยาบาลแหงชาต ิ
- วันพยาบาลสากล 

64,800 
24,200 
13,000 

ดานเสริมสรางคุณธรรม 
และจริยธรรม 

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อกาวสูวิชาชีพ 
- ไหวครู 
-  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

64,400 
43,000 
9,160 

ดานสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- สักการะหลวงปูชา จติอาสาทาํบุญตนุความดี สืบสานประเพณีบุญ

ผะเหวด 

15,000 

 

- การสนับสนุนการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน ฐานขอมูลการสืบคนขอมูล 

  ในปการศึกษา 2563 คณะฯมีการจัดบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและ
การสืบคนขอมูลในคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 2 เครื่อง โดยจัดไว ณ หองสงเสริมการเรียนรู และหองพัฒนา
นักศึกษา การจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายไรสายภายในคณะฯ มีจํานวน 32 จุดสัญญาณ ภายใน
คณะฯ 
  ท้ังนี้ สําหรับสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ วารสารในและตางประเทศ 
วารสารตางๆ ดังตาราง 
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       ตารางที่ 7  รายละเอียดส่ิงสนับสนุนการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน 
 

ประเภทสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
ป 2562 ป 2563 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสือ ตํารา 2,409 เลม 3,544 เลม เพ่ิมข้ึน 
2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ 0 เลม 0 เลม  
3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ 1 เลม 3 เลม เพ่ิมข้ึน 
4. หนังสืออ่ืนๆ  150 เลม 240 เลม เพ่ิมข้ึน 
5. วารสาร 72 เลม 156 เลม เพ่ิมข้ึน 
 1) วารสารวิชาการ 64 เลม 139 เลม เพ่ิมข้ึน 
 2) วารสารบันเทิง 8 เลม 17 เลม เพ่ิมข้ึน 
6. นิตยสารบันเทิง 16 เลม 16 เลม คงเดิม 
7. สื่อโสตทัศน 50 รายการ 50 รายการ คงเดิม 
8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  13 รายช่ือ 23 รายช่ือ เพ่ิมข้ึน 

 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

 

แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบประเภทส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

ป 2562 ป 2563

หนังสือ ตํารา 2409 3544

2409

3544
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ตารางเปรียบเทียบประเภทหนังสือ ตํารา
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บันเทิง
6 สื่อโสตทัศน
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ป 2562 0 1 150 72 16 50 13

ป 2563 0 3 240 156 16 50 23

0 1

150

72

16

50 13
0 3

240

156

16
50

23

0

50

100

150

200

250

300
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- MOU ภายในและภายนอก 

 ในปการศึกษา 2563 คณะฯไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท้ังในและตางประเทศ ใน

ดานวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับในดานตางๆ รายละเอียด ดังตาราง 
 

ตารางที่ 8  รายละเอยีด MOU ภายในและภายนอกประเทศ 
 

MOU ภายใน/ภายนอก ชื่อ MOU รายละเอียด 
ภายในประเทศ 
 
 

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

กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค COVID-19 ของนักษึกษา
พยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติทางการ
พยาบาล 

2. ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กับ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือการเรียนรู
และฝกทักษะดานอนามยัแมและเด็ก 

3. ระหวางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล แหลงฝกท้ังในระดับปฐม
ภูมิ และทุติยภมู ิ

รวมมือในการผลติบัณฑิตหลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 

ภายนอกประเทศ 
(ตางประเทศ) 

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

ดานวิชาการ วิจัย  และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ กับประเทศ
อินโดนีเซีย 
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1.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต  

1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองคความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พรอม

ทํางานและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

- การพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของผูเรียน ประเทศและโลก 

 ในปการศึกษา 2563  คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ 

จํานวนท้ังสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 6 ดาน (รวมดานทักษะการปฏิบัติ

เชิงวิชาชีพ) ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2563 คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาพยาบาลในภาพรวม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  วัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาทฤษฎีเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โดยรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎีทางการ

พยาบาล และศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) 

ซ่ึงเปนกระบวนการในการพัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจการทํางานระหวางวิชาชีพ เปนการเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูสอนแตละวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน โดยบูรณาการความรูในชั้นเรียน

มาใชกับผูปวยในชุมชน กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร

ชั้นปท่ี 4  หัวขอการบริการ การบริหาร และการศึกษา ซ่ึงในการสัมมนาครั้งนี้เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนา

นักศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคในการเกิดการเรียนรูพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการเปนผูนํา  มี

ความสามารถดานการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงตองเนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียนให

สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2563 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 สงผลตอการยกเลิกกิจกรรมในหองเรียน แลวปรับรูปแบบ

เปนออนไลนท้ังหมด 

 2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาฝกประสบการณทางการ

พยาบาลกับผูปวยหรือผูรับบริการจริง เปนการนําความรูท่ีเรียนรูในหองเรียนสูการปฏิบัติ โดยใชกระบวนการ

พยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกผูรับริการและประชาชน ประกอบดวยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 2- 4  

ท้ังนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการจัดประชุม 5 สถาบันการศึกษารวมกับแหลงฝก เพ่ือรวมวาง

แผนการฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาพยาบาล ประจําปการศึกษา 2564  เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม

สุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผูบริหาร และ

คณาจารยจาก 5 สถาบันการศึกษาเขารวมประชุมดังนี้ 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 2) 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 4) คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และ 5) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นอกจากนี้ยังมีผูบริหาร และผูแทนจากแหลงฝกโรงพยาบาลตางๆ ดังนี้ 1) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 2) 

โรงพยาบาลวารินชําราบ 3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4) โรงพยาบาลเข่ืองใน 5) โรงพยาบาล

เขมราฐ และ 6) โรงพยาบาลศรีสะเกษ เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 
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รูปภาพที ่2  โครงการประชุม 5 สถาบนัการศึกษารวมกับแหลงฝก 

 

  3) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายช้ันป ประกอบดวยกิจกรรมยอย การพัฒนาการเรียนรูวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพ (รายวิชากายวิภาคศาสตรของมนุษย และรายวิชาจุลวิทยาและปรสิตวิทยาทางการพยาบาล) การ

พัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรมทางการ

พยาบาล และการพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการสุขภาพ เพ่ือเปนการพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู และสงเสริมการพัฒนาของผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน  

- พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษา 

  ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการรับเขานักศึกษาแบบเชิงรุก 

และไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเขาศึกษา ดังตาราง 
ตารางที่ 9   รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา  2564   
 

วิธีรับเขาศึกษา แผนรับ 
ลงทะเบียน

จริง 
รอยละของ 

แผนรับ : ลงทะเบียนจริง 
1. โควตาพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สําหรับผูแสดงความจํานงเขาศึกษาโครงการสงเสรมิการสราง
ทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

50 4 8.00 

2. โควตารับตรง รอบ Portfolio ครั้งท่ี 2 25 17 68.00 
3. โควตารับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ กลุมใชคะแนนการทดสอบ
ความฉลาด ในการเรยีนรู (NETSAT) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

45 40 88.89 

4. โควตารับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ใชคะแนนทดสอบวิชาสามัญ) 

45 44 97.78 

รวม 165 105 63.64 
 

 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงรอยละการลงทะเบยีนจริง แยกตามวิธีรับเขานกัศึกษา ปการศึกษา 2564 

1. โควตาพัฒนาศักยภาพทางดาน
วิชาการและวิชาชีพฯ สําหรับผูแสดง
ความจํานงเขาศึกษาโครงการสงเสริม

การสรางทัศนคติและแรงจงูใจฯ
3%

2. โควตารับตรง รอบ 
Portfolio คร้ังท่ี 2

26%

3. โควตารับตรง หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต กลุมใช

คะแนนNETSATของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

34%

4. โควตารับตรง หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ใชคะแนนทดสอบวิชาสามัญ)

37%

วิธีรับเขาศึกษา 
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- พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู ดานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

 คณะฯไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู สรางองคความรูและทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพใหพรอมทํางานทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และไดจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสงเสริม และเนน

กระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนใน

ตนเองดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรืออํานวยความ

สะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึน โดยกระบวนการคิดข้ันสูง คือ สงเสริมใหผูเรียนมีการวิเคราะห สังเคราะห และ

การประเมินคาจากสิ่งท่ีไดรับจากสื่อการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู ยกตัวอยางการจัด กิจกรรมการพัฒนาส่ือ

การเรียนร ูในรายวิชา เชน สื่อวิดีโอการสอนเรื่อง "โรคสมาธิสั้น" รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2 

และสื่อวิดีโอการสอนเรื่อง "การเคาะปอดและจัดทาเพ่ือระบายเสมหะในเด็ก" รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

 

- สงเสริมความเปนนานาชาติ การแลกเปล่ียนเรียนรูดานวิชาการ/วิชาชีพ และวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

  ในปงบประมาณ 2564  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพรวมการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Sustainable Innovation; ICoSI "Maximizing 

Opportunities and Research for a Better Life" โด ย มี เจ า ภ า พ ห ลั ก  Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวางวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2564 

 

รูปภาพที ่3  ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Innovation; ICoSI (รูปแบบออนไลน) 
 

 2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

 - พัฒนารูปแบบการเรียนรูและส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน

ยุคใหม สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
 

 

รูปภาพที ่4  ส่ิงแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร) 
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3. บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัย และนวัตกรรม 

 - การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัย และนวัตกรรม 

  คณะพยาบาลศาสตรไดเนนการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมแกนักศึกษา ซ่ึงเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยไดกําหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาการ

เรียนรูดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ภายใตกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายชั้นป โครงการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางให

ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีสมรรถนะการคิดอยางเปนระบบและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

สามารถใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถประยุกตใชหรือสรางสรรคผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทางสุขภาพได ซ่ึงรายวิชาในหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาตองเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยและนวัตกรรมโดย

จัดการเรียนการสอนในชั้นปท่ี 3 

 

4. บัณฑิตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก 

- การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

 คณะพยาบาลศาสตรไดใหความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ และเพ่ือพัฒนาผูเรียน

สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดวย 4 กลุมหลัก กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ กลุมทักษะการเรียนรู

และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ ซ่ึงคณะฯไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดทักษะดังกลาวเพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และหลากหลายโดยถูกบูรณาการในการเรียนการสอนในมิติตางๆ ทุกสาขา และเพ่ือ

เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและสามารถในการสื่อสารพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คณะฯจึงมีนโยบายใน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษในเนื้อหาการเรียนการ

สอนเพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังดานการฟงและการพูด รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการหา

แหลงขอมูลผานสื่อตางๆในระดับสากล ใหสามารถนําไปใชในสถานการณจริงท่ีพบในชีวิตประจําวันได โดยคณะฯ

ไดจัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมประเมินความรูดานภาษาอังกฤษ (CEFR)” เพ่ือใหมี

ความพรอมทางดานภาษา สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ ได 
 

รูปภาพที ่5  กจิกรรมการพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการสุขภาพแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 (รูปแบบออนไลน) 
 

ท้ังนี้ คณะไดกําหนดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รูปภาพที ่6  กจิกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 
 

 นอกจากนี้ คณะฯยังไดสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/นอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาในดาน

ตางๆ และสรางคุณคา สรางความภาคภูมิใจในตนเอง เตรียมพรอมการเปนพลเมืองท่ีสมบูรณของประเทศ  

1) กิจกรรม พิธีมอบหมวกและเข็มช้ันป รุนท่ี 10 ประจําปการศึกษา 2563 จัดเม่ือวันท่ี 26 

มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 โดยคณะพยาบาลศาสตร มุงผลิตบัณฑิตพยาบาลภายใต

มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให

บัณฑิตพยาบาลท่ี เกง ดี มีจิตอาสา เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป นับเปนการสืบสานประเพณี วฒันธรรมอันดีงาม แสดงถึงความพรอม

ท่ีจะเขาสูวิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาล เปนสัญลักษณของวิชาชาชีพ เสริมสรางความม่ันใจ ความสงางาม ความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ อุทิศตนเพ่ือประโยชนสุขของเพ่ือน 

 

รูปภาพที ่7  กจิกรรม พธิีมอบหมวกและเข็มชั้นป รุนที่ 10 
 

2) กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน วาท่ีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร รุนท่ี 8 โดย

ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน

ประธานมอบเข็มสถาบัน ในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตรมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และเปนสัญลักษณของวิชาชีพ อันจะ

เสริมสรางความม่ันใจ ความสงางาม ความภูมิใจในวิชาชีพ และเปนกาวสําคัญในการเผชิญสถานการณภายหลัง

จากสําเร็จการศึกษาตลอดจนการดําเนินชีวิตตอไป  

รูปภาพที ่8  กจิกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน วาทีบ่ัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร รุนที่ 8 
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- ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2564  
 

ลําดับ ชื่อผูรับรางวัล ชื่อรางวัล หนวยงานที่มอบรางวัล 

1 นางสาวสุธาริณี  คงศรี รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน ประจําป 

2564 

สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

สํานักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2 นางสาวอภิชญานนัต  วรรณจ ู รางวัลบณัฑิตพยาบาล เกียรตินยิม อันดับ 
1 “กันเกราทอง” เชิดชูเกียรติบณัฑิต 
ประจําปการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่9  นักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในป พ.ศ. 2564 
 

- ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 คณะฯมีระบบกลไกอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุก

ดาน โดยระบุใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษา

ของนักศึกษา ในสวนของข้ันตอนการดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและ

สอบถามปญหาท่ัวไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา 

นอกจากนี้ ในดานการดูแลเม่ือเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา 

โดยคณะแจงนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ โดยในปการศึกษา 

2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรม “การแนะแนว และใหคําปรึกษา” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ตามความคาดหวังเปนสวนท่ีชวยประคับประคองการศึกษาใหสําเร็จ

ไปดวยดี พรอมท้ังชวยเหลือใหคําแนะนํา วางแผนการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษาจากผูมีประสบการณยิ่งจะ

สรางความม่ันใจในความม่ันคงในวิชาชีพพยาบาล  
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ยุทธศาสตรดานการวิจัย 2  

สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 
 

2.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการวิจัย 

2.1.1 การสนับสนุนดานการวิจัย 

 - การสนับสนุนดานการวิจัย  

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน
ท้ังสิ้น 7 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 267,750 บาท แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 177,750 
บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอ่ืนๆ(ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ฐานรากฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จํานวน 90,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  
 

      ตารางที ่ 11  แสดงงบประมาณทีส่นับสนุนดานการวจิัยและงานสรางสรรค 
 

ลําดับ แหลงเงิน 
งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน - - - - 
2 งบประมาณรายได 7 228,000 6 177,750 
3 งบประมาณสนับสนนุจากแหลงอ่ืน ๆ 1 3,359,700 1 90,000 

 รวมทั้งสิ้น 8 3,587,700 7 267,750 

 

 
 

       แผนภูมทิี่ 9  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวจิัย ปงบ 2564 เปรียบเทียบกับ ปงบ 2563 
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งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงิน เทียบกับปท่ีผานมา)
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 - โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 
     ตารางที่ 12  แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจยัฯ คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2564 

 

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

สรางสรรค  
** มีการวางแผนการดําเนินงานในเดือน
สิงหาคม 2564 ในหัวขอเรื่อง การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การเขียนชุดโครงการ
หรือแผนงานวิจัยใหไดรับทุนภายนอก 
ท้ั งน้ี  เน่ื องจากสถานการณ การแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 
สงผลตอตารางจัดการเรียนการสอน จึง
ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมได 

1. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยคณะ
พยาบาลศาสตร สามารถเขียนขอเสนอชุด
โครงการหรือแผนงานวิจัยใหไดรับทุนภายนอก 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเขียนขอเสนอชุด
โครงการหรือแผนงานวิจัย 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานการเขียนขอเสนอชุด
โครงการหรือแผนงานวิจัย 

23,300 

2 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม  และส นั บ ส นุ น การ เผ ยแพ ร
ผลงานวิจัยและวิชาการ และสรางแรงจูงใจใน
การเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร 

244,000 

3 จัดสรรทุนวิจัย 1. เพ่ือจัดสรรทุนวิจัยท่ีสอดคลองกับระเบียบการ
ใช เงินรายได ในการส งเสริมและสนับส นุน
ผลงาน วิจั ยและ วิชาการของคณ ะฯ  และ
มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสนับสนุนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย
พยาบาล 

807,500 

 

 

 2.1.2 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและเผยแพร 

 - ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตารางที่ 13  รายละเอยีดผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู บทบาทพยาบาลวิชาชีพใน
หนวยบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิในการสงเสริมภาวะพฤตพลัง
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิตใน
จังหวัดแหงหน่ึง 

  วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค (ฉบับท่ี 3 
วันท่ี 1 กันยายน 2563) 

2 นางสาววิศนีย บุญหมั่น ผลการจัดการเรยีนการสอนโดย
บูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการในการสงเสริมสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรยีนตอผลลัพธการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล 

 

 

วารสารพยาบาลทหารบก (ฉบับ
ท่ี 3 วันท่ี 1 กันยายน 2563) 

3 ผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน นธะสนธิ ์ ปจจัยทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพ่ือปองกันโรคไม
ติดตอเรื้อรังในผูใหญท่ีมีภาวะ
นํ้าหนักเกินและโรคอวน 

 

 

รามาธิบดีพยาบาลสาร (ฉบับท่ี 3 
วันท่ี 1 กันยายน 2563) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

4 ดร.สมปอง พะมุลลิา ฉากชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งทอ
นํ้าดี : กรณีศึกษาจังหวัดแหง
หน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

  รามาธิบดีพยาบาลสาร (ฉบับท่ี 3 
วันท่ี 1 กันยายน 2563) 

5 ดร.สมปอง พะมุลลิา การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสราง
สมรรถนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับพยาบาลปริศลัยกรรมใน
การดูแลผูปวยผาตดักอนเน้ือ
งอกสมอง โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค 

  รามาธิบดีพยาบาลสาร (ฉบับท่ี 3 
วันท่ี 1 กันยายน 2563) 

6 นางสาวณัฐธิดา ปญญาธนคณุ Factor Associated with 
Well-Being of Family 
Caregivers of Children with 
Cerebral Palsy in Bangkok 

 

 

Journal of The Medical 
Association of Thailand 
(ฉบับท่ี 11 วันท่ี 1 ธันวาคม 
2563) 

7 ดร.สมปอง พะมุลลิา ผลของโปรแกรมการเสริมสราง
พลังอํานาจตอความรู ทัศนคติ 
และการปรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็งทอนํ้าด ี

 

 

วารสารพยาบาลทหารบก (ฉบับ
ท่ี 1 วันท่ี 1 มกราคม 2564) 

8 นางสาวนาฎอนงค แฝงพงษ การพัฒนารูปแบบการ
เสรมิสรางการวิจัยของอาจารย
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 
วารสารวิจัยและประเมินผล
อุบลราชธานี (ฉบับท่ี 1 วันท่ี 1 
มกราคม 2564) 

9 นางสุฬดี  กิตติวรเวช ความผูกพันตอองคกรของ
อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี (ฉบับท่ี 1 วันท่ี 1 
มกราคม 2564) 

10 ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู Voices of Thai Women 
Who Received Gender-
Sensitive Empowerment 
Counseling 

 

 

Journal of International 
Women's Studies (ฉบับท่ี 1 
วันท่ี 1 มกราคม 2564) 

11 ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด สมรรถภาพสมอง และ
ความสามารถในการทําหนาท่ี
ของผูสูงอายุในโรงเรยีนผูสูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

  วารสารวิชาการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 2 วันท่ี 1 มีนาคม 2564) 

12 ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู ผลของกลุมบําบัดดวยการแกไข
ปญหารวมกับการเจริญสตติอ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุท่ีมโีรค
เรื้อรังในชุมชน 

  วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศ
ไทย (ฉบับท่ี 28 วันท่ี 1 เมษายน 
2564) 

13 ดร.สมปอง พะมุลลิา ความตองการการศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต ของพยาบาลวิชาชีพ ใน
เขตสุขภาพท่ี 10 

  วารสารพยาบาลทหารบก (ฉบับ
ท่ี 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

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

วิจัย 
บทความ
วิชาการ 

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมลักษณ เทพสุริยา
นนท 

การพัฒนาแบบประเมินความ
เสี่ยงตอภาวะฉุกเฉินจาก
โรคเบาหวานของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานในชุมชน 

  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
(ฉบับท่ี 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2564) 

15 นางนิชนันท สุวรรณกูฏ ปจจัยทํานายสมรรถนะในการ
ดูแลผูสงูอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

  วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2 วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2564) 

16 ผูชวยศาสตราจารย สมลักษณ เทพสุริยานนท ปจจัยทํานายความเสีย่งตอภาวะ
ฉุกเฉินจากโรคเบาหวานของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน 

  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
(ฉบับท่ี 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2564) 

17 นางสาวธมกร   เธียรภูรเิดช การสงเสริมการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัย 

  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
(ฉบับท่ี 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2564) 

 

 

 - ผลงานสรางสรรค/ส่ิงประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
 

   ตารางที่ 14  รายละเอียดผลงานสรางสรรค/ส่ิงประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2564 
 

ลําดับท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน () ประเภทสิทธิบัตร 

เลขท่ี 
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

1 ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด สื่อการเรียนรู การบริหารสมอง
ชุดการสงเสริมความจํา ออก
กําลังสมอง ปองกันภาวะสมอง
เสื่อมฯ 

    17431 

 

 
 

 
 

รูปภาพที ่10  ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ป 2564 
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 - รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจําป 2564 

  เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564  ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู  รองคณบดีฝายวิชาการ สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร เขารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 ซ่ึงเปน
การประชุมวิชาการระดับชาติ โดย สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดข้ึนเปนประจําทุกป 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา รวมท้ังผลงาน กิจกรรมวิจัยท่ีเกิด
จากความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหนวยงานภายนอก และเพ่ือใหเกิดการพบปะและ
แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักวิจัยในสาขาตางๆ กระตุน และสรางบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสราง
นักวิจัยรุนใหมและกลุมนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตแนวคิด Future Trends of Research and 
Innovation ในระหวางวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย   
 

 
 

รูปภาพที ่11  รางวัลเชิดชูเกียรตินกัวิจยั ประจาํป 2564 
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2.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการวิจัย 

1. อาจารย บุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย 

 - การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

 คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย ดังนี้ 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน สรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยและบคุลากร 

 4. มีการจัดสรรทุนงบประมาณเงินรายได เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  ท้ังนี้ คณะฯไดสนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการตางๆเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 

โดยเขารวมกับมหาวิทยาลัย เชน โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม เทคนิคการเขียนบทความวิชาการนานาชาติ โครงการ

พัฒนานักวิจัยรุนกลางและผูจัดการแผนงานวิจัย และ Open Innovation Roadshow ภาคอีสาน 

 

 - สนับสนุนการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ไดจัด โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยของบุคคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ และจากหนวยงาน

ภายนอก  

2. เพ่ือเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัย ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ  

3. เพ่ือสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย ระหวางคณะฯ กับหนวยงานภายนอก 

ผลการดําเนินงาน :    

1. ไดแนวปฏิบัติ คูมือในการจัดทําวารสารเพ่ือเขาสูฐาน จํานวน 1 เลม  

2. ไดทีมกองบรรณาธิการเพ่ือจัดทําวารสาร โดยไดมีคําสั่งท่ี 26/2546 แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร

สุขภาพและการพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีคําสั่งท่ี 45/2546 แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพ

และการพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพ่ิมเติม) 

 

2. มีการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม และงานสรางสรรคเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

 - การสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย ผลงานวิจัยและวิชาการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยเพ่ือผลิตผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค และเปนพันธกิจสําคัญของอาจารยระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพท่ีสําคัญของการ

ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใน

ดานตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม รวมท้ังเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะฯจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหมีการ

พัฒนาการเขียนบทความวิจัย ผลงานวิจัยและวิชาการแกคณาจารยข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ท้ังนี้ในป 2564 คณะได

กําหนดหัวขออบรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยใหไดรับทุนภายนอก” 

ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 สงผลตอตารางจัดการเรียนการสอน จึงทํา

ใหไมสามารถจัดกิจกรรมได  
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 - การสนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ เผยแพร และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 ในป 2563 งานวิจัยฯไดจัดทําประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การใชเงินรายไดเพ่ือสงเสริมการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพ่ือเปนการสงเสริมการสรางสรรคผลงานทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรให

เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดยไดกําหนดคาสมนาคุณหรือคาตอบแทนในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย คา

สมนาคุณสําหรับผลงานวิชาการท่ีไดรับรางวัล หรือผลงานท่ีไดจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นําไปใชประโยชน คาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ขอเสนอโครงการ รวมถึงคาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเปน

ขวัญกําลังใจ และเปนการกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยกันอยางตอเนื่อง 

 ผลการดําเนินงาน : 
  1. ไมมีผลงานท่ีไดรับการเผยแพรในท่ีประชุมระดับชาติ (ต่ํากวาเปาหมาย) * ในชวงสถานการณ 
covid19 ไมมีการจัดประชุมวิชาการ ในระดับชาติ 

 2. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง (ต่ํากวาเปาหมาย) 
 3. มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI1) จํานวน 9 เรื่อง วารสารระดับชาติ (TCI2) จํานวน 7 

เรื่อง และมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (Q3) จํานวน 1 เรื่อง ท้ังนี้มีการเบิกจายคาสมนาคุณในการตีพิมพ 
เผยแพร เปนเงินจํานวน 45,750 บาท (คิดเปนรอยละ 18.75) ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

 4. จัดสรรทุนวิจัย เงินรายไดคณะ จํานวน 9 ทุน รวมงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 210,750 บาท จาก
งบท่ีไดรับจัดสรรตามแผน จํานวน 807,500 บาท คิดเปนรอยละ 26  
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ยุทธศาสตรดานบริการวิชาการ 3  

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ 

 

3.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการบริการวิชาการ 

 - การสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

จํานวน 1 โครงการ โดยใชงบประมาณเงินรายได (ผลิตเพ่ิม) เปนเงิน 71,500 บาท เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ รายละเอียดตามตาราง 
 

   ตารางที่ 15  แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2564 
 

ประเภทโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน 

- - - 

2. การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก 

- - - 

3. การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งดานสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต  กิ จ ก ร ร ม  “ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
เจ็บปวยเร้ือรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 

71,500 

4. โครงการดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- - - 

รวมท้ังสิ้น 1 - 71,500 

 

3.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

1. ประชาชน และชุมชนกลุมเปาหมาย ไดรับการบริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองปญหา และความ

ตองการของชุมชนและสังคม 

- สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มียุทธศาสตรดานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน โดยมีกลุมเปาหมายในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 4 อปท. ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพ้ืนท่ี

ตําบลโพธิ์ใหญเปน 1 ใน 4 เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบดังกลาว  

ในป 2564 จากขอมูล รพ.สต.โพธิ์ใหญ พบวา พ้ืนท่ีตําบลโพธิ์ใหญมีผูสูงอายุ 953 คน ปวยดวยโรค

เรื้อรงั 193 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ของประชากรผูสูงอายุ และพบปญหาของการเจ็บปวยท่ีเปนสาเหตุใหผูสูงอายุเขา

รับการรักษาในโรงพยาบาล สวนใหญเปนปญหาจากภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และเปนภาวะแทรกซอนจากการเจ็บปวย
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เรื้อรัง (ทะเบียนผูปวย รพ.สต.โพธิ์ใหญ,2563 -2564) ปญหาสุขภาพท่ีพบคือ ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเกินกวาเกณฑการ

รักษาปกติมีภาวะแทรกซอนทางไต ตา และเทา จากการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย (faculty practice) สาขาการ

พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ประจําปการศึกษา 2563 ไดมีกิจกรรมเยี่ยมบานผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังรวมกับพยาบาล

วิชาชีพ ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ (CG ) และ อสม.ประจํารพ.สต.โพธิ์ใหญ ระหวางเดือนธันวาคม 2563- กุมภาพันธ 

2564 พบวา ผูปวยรับประทานยาไมถูกขนาดและเวลา รับยาไมตอเนื่อง ติดบาน ติดเตียง มีภาวะพ่ึงพาญาติ บาง

ครัวเรือนมีผูสูงอายุท่ีเจ็บเรื้อรังอยูบานโดยลําพัง เนื่องจากญาติไปทํางานนอกบาน การติดตามเยี่ยมบานเพ่ือดูแลโดย

บุคลากรทางสาธารณสุขยังไมครอบคลุม เนื่องจากมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คนตอประชากร 8,000 คน รวมกับมีผูชวยเหลือ

ดูแลผูสูงอายุ (CG) ท่ีผานการอบรมพัฒนาศักยภาพ 4 คนซ่ึงยังไมเพียงพอ และ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

จํานวน 168 คน ซ่ึงยังมีความตองการการพัฒนาศักยภาพดานการดูแลผูปยเรื้อรังข้ันพ้ืนฐาน จากการสอบถามความ

ตองการพบวา อสม.สวนใหญยังมีทักษะพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังนอย โดยเฉพาะดานการ

ประเมินอาการเจ็บปวยหรือการคัดกรองสุขภาพเบื้องตน การดูแลผูปวยเรื้อรังเพ่ือปองกันอาการแทรกซอนจากโรค การ

ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง ดานกรองสุขภาพจิตเบื้องตน เปนตน 

ท้ังนี้ ประกอบกับผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนจาก

มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการสํารวจ เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
- พัฒนาโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม โดย

กระบวนการมีสวนรวม 
คณะฯมีนโยบายดานการบริการวิชาการ โดยการการวางแผนการดําเนินพัฒนาโครงการบริการ

วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม  และกําหนดใหมีการบูรณาการ

โครงการบริการวิชาการ กับภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซ่ึงในป 2564 คณะฯ

ไดมีแผนการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกหลายๆหนวยงาน สรางการมีสวน

รวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได (ผลิตเพ่ิม) รายละเอียดดังนี้ 
 

1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี” 

 ลักษณะโครงการ : จากการสํารวจความตองการของชุมชนขางตน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์ใหญไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงไดมีการวางแผนจัดโครงการ
บริการวิชาการ ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรูหลักการดูแลผูปวยเรื้อรั้งข้ันพ้ืนฐาน และอาการแทรกซอนจากโรค 
การประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องตน แนวทางการใหคําแนะนําในการปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดวยปงปองจราจร
ชีวิต 7 สี การฟนฟูสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคัดกรองสุขภาพจิต ความเครียด และการจัดการความเครียด โดย ใช
แนวคิด 3อ. 2ส. ซ่ึงประกอบดวย 3อ.คือ อาหาร อารมณดี ออกกําลังกาย 2ส. คือ งดสูบบุหรี่-งดด่ืมสุรา เปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมใหความรู การเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูชวยเหลือดูแลผูสงูอายุ (CG) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังใหมีสุขภาวะท่ีดีตอไป 

วัตถุประสงค :   
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ดานการดูแลผูปวยเรื้องรัง และผูสูงอายุ

ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ประสานความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน 

3. นักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบการใหบริการวิชาการดานสุขภาพ 
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สถานท่ี : หอง NU201 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผลการดําเนินงาน : จากการดําเนินกิจกรรม สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

1) มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 98.62 (บรรลุเปาหมาย) 

2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.58 อยูในระดับ มากท่ีสุด (บรรลุเปาหมาย) 

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอประโยชนของบริการวิชาการ สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไป

ปรับใช มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.51 (บรรลุเปาหมาย) 

4) คาเฉลี่ยความรูในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหลังเขา

อบรม สูงกวากอนการเขาอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (t= 9.192 df = 154 p <.001) แสดงวาหลัง

การเขารวมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังมากข้ึน 

(บรรลุเปาหมาย) 

 

 

รูปภาพที ่12  กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.)  

ในการดูแลผูสูงอายุที่มภีาวะเจ็บปวยเร้ือรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อาํเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 

 

2. ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ 

- ใหบริการและพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ภายใตแผนปฏิบัติการประจําป ไดกําหนดแผนดําเนินโครงการ

บริการวิชาการเพ่ือหารายได ซ่ึงเปนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สําหรับผูประกอบอาชีพการพยาบาล เพ่ือเปนการ

พัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ คือ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวย

ผาตัดรุนท่ี 4 โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงคในการมุงพัฒนา

ระบบบริการทุกระดับ ตั้งแตปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สรางระบบท่ีเชื่อมโยงเปนเครือขาย ท้ังภายในจังหวัด ภายใน

เขตสุขภาพ และเปนเครือขายระดับประเทศ ทําใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของตองปรับตัวและดําเนินการจัดทําแผนการ

สนับสนุนทรัพยากรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกลาว และเพ่ือใหบริการอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

แกประชาชน รวมถึงการเขาถึงบริการใหมากข้ึน โดยเฉพาะการรักษาผูปวยโดยวิธีการผาตัด ยิ่งในผูปวยท่ีไดรับการ

ผาตัดท่ีมีความยุงยาก ซับซอน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันตอเหตุการณ จะสามารถปองกันและควบคุมไมใหโรค

ลุกลาม ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจจะสงผลตอรางกายและชีวิตของผูปวยได ท้ังนี้ จากสถานการณการแพรระบาด
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ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ ท้ังในสวนของโรงพยาบาลคูความรวมมือ ทําใหตอง

เลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดรุนท่ี 4 ออกไป  

 

3. ประชาชนวัยทํางานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล 
และชุมชน 

 - ใหการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะของประชาชนวัยทํางาน ในการประกอบ
อาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน 
  ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได สําหรับประชาชนวัย

ทํางาน เพ่ือเปนการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ คือ โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนท่ี 6 โดยมีจุดเริ่มตนมาจากสถานการณท่ีประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ

รวมท้ังมีผูท่ีตองอยูในภาวะพ่ึงพิง และผูรับบริการท่ีมีโรคเรื้องรังจํานวนมาก จึงมีความจําเปนท่ีจะตองผลิตบุคลากรไป

ดูแลสุขภาพประชากรในทุกพ้ืนท่ีท้ังพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาว จึงจัดโครงการอบรมนี้ข้ึน ซ่ึงหลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล รวมท้ังไดรับรองคุณวุฒิจาก

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตผูชวยพยาบาลใหมีความรู ความสามารถในการชวยเหลือ

ดูแลผูรับบริการท้ังในภาวะปกติ และภาวะเจ็บปวย ดวยคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา มีความรับผิดชอบ และเปน

พลเมืองท่ีดี ภายใตการควบคุมกํากับของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ  

  ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ระยะเวลาดําเนินการอบรมระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2565 ซ่ึงอยูระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร (จํานวน 19 รายวิชา) ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บัววัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 10 ท่ีใหความอนุเคราะหเปนแหลงฝกประสบการณ การประชาสัมพันธหลักสูตร 

การประสานงานในพ้ืนท่ี รวมท้ังคณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูเขารับการ

อบรม เปนจํานวนท้ังสิ้น 50 คน เม่ือเทียบกับแผนรับ 50 คน คิดเปนรอยละ 100   

 

รูปภาพที ่13  การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนที่ 5 
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ยุทธศาสตรดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 4  

อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

4.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การสนับสนุนดานการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา มีโครงการที่ไดรับจัดสรรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 50,000 บาท แบงเปนเงินอุดหนุนผลิต

พยาบาลเพิ่ม จํานวน 7,000 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 43,000 บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

         ตารางที ่ 16   แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ป 2564 
 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผนดิน - - 
2 งบประมาณรายได 2 43,000 
3 งบเงินอุดหนุน ผลิตพยาบาลเพิม่ 1 7,000 

 รวมทั้งสิ้น 3 50,000 
 

 

       ตารางที่  17  แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุม) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงาม
ของศิลปะ 

3 50,000 

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของอีสานและของชาต ิ

- - 

3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวฒันธรรมในทุกระดับและ
รูปแบบตางๆ 

- - 

4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวดั
อุบลราชธาน/ีโดยดาํเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลยัและความรวมมือกับจังหวัด - - 
รวมทั้งสิ้น 3 50,000 
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4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการอนุรักษและสืบสาน 

 - สงเสริม สนับสนุน ใหความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

 ในป 2564 คณะฯมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมถึงการสนับสนุน สงเสริม และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก  

 1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ปท่ี 11 โดยจัดข้ึนในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ณ 

คณะพยาบาลศาสตร และศาลพระพรหม มหาวิยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกลาวมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบท่ี 1 

สักการะศาลพระพรหม มีกลุมเปาหมายคือผูบริหาร อาจารย บุคลากร รวมกันสักการะพรพรหม แตงกายดวยชุดผา

ไทย เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาความงามของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเปนการอนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพร

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม รูปแบบท่ี 2 ลักษณะออนไลน เผยแพรประวัติความเปนมาของคณะ

พยาบาลศาสตร รวมผลการดําเนินงานตลอด 11 ปท่ีผานมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล รวมถึงการรวมโพสตรูปภาพ

ตนเองในสื่อออนไลน สวมใสหนากากอนามัย เพ่ือแสดงพลังในการเปนสวนหนึ่งของการรวมปองกัน covid-19 การ

เปลี่ยนกรอบภาพประจําตัวในสื่อออนไลน (เชน Facebook) เปนกรอบรูปครบรอบ 11ป คณะพยาบาลศาสตร เปนตน 

มีกลุมเปาหมายคือผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ

บุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร 

 ผลการดําเนินงาน 

 1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสักการะพระพรหม คิดเปนรอยละ 120 กิจกรรมผานสื่อออนไลน คิดเปน

รอยละ 166.95 (บรรลุเปาหมาย)  

 2. คะแนนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม เฉลี่ยเทากับ 4.66 (ไมบรรลุเปาหมาย) 

 3. คะแนนความคิดเห็นของผูเขารวมตอการสืบสานประเพณีทางศาสนาอันดีงาม รวมถึงอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ คะแนนเฉลี่ย  4.82 

 4. คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค คะแนนเฉลี่ย 4.66 

 
รูปภาพที ่14  พธิีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ป 

 

  2) กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "วันสงกรานต" โดยจัดในชวงเดือนเมษายน 2564 ณ 

ลานกิจกรรมอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการอนุรักษและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม พรอมท้ังสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร และเปดโอกาสใหผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบปะกัน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี

สงกรานต และมีความประสงคท่ีจะใหทุกภาคสวน ในสังคมไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีท่ีดีงามของ
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ทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป จึงไดกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรมไทย "วันสงกรานต" ประจําปงบประมาณ 2564 ข้ึน 

โดยมีกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป การรดน้ําดําหัวขอพรผูบริหาร รวมถึงอาจารยผูอาวุโส 

ผลการดําเนินงาน 

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 105.71 (บรรลุ) 

2. กลุมเปาหมายแตงกายดวยผาไทย คิดเปนรอยละ 100 (บรรลุ) 

3. ความคิดเห็นตอประโยชน ท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.97 (บรรลุ) 

4. คะแนนความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.80 (บรรลุ) 

  
รูปภาพที ่15  กจิกรรม "วันสงกรานต" ประจําปงบประมาณ 2564 

 
 

2. นักศึกษา และบุคลากรเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 

 - สนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาและบุคลากร เขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

 ในป 2564 คณะฯมีนโยบายสนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงาม ท้ังนี้ ไดสงเสริมใหมีการบูรณาการการโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธะกิจ

ดานการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร และลานสันทนาการ 70 ไร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

และไดมีการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยไดออกแบบกิจกรรมใหนักศึกษาแตละชั้นปรวมกันประดิษฐ

กระทงจากวัสดุธรรมชาติในชุมชนท่ียอยสลายงาย และสวมใสชุดผาไทยในการเขารวมกิจกรรม วัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝง 

และเสริมสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษา และบุคลากรภายในคณะ สงเสริมความคิดสรางสรรค และอนุรักษความ

เปนไทยภายใตพ้ืนฐานความพอเพียง และความรับผิดชอบตอสังคม 

ผลการดําเนินงาน 

1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 107.2 (บรรลุ) 

2. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม แตงกายดวยผาไทย คิดเปนรอยละ 100 (บรรลุ) 

3. คะแนนความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.59 (บรรลุ)  

- ฝกทักษะการทํางานเปนทีม มีคาคะแนน 4.57 

- ฝกทักษะความคิดสรางสรรคในการประดิษฐกระทง มีคาคะแนน 4.64 
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- ไดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีคาคะแนน 4.67 

- ไดเรียนรูการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง มีคาคะแนน 4.50 
 

 
รูปภาพที ่16  กจิกรรม "วันลอยกระทง" ประจาํปงบประมาณ 2564 

 

 2) กิจกรรมวัน“วันมหิดล” ประจําป 2564 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร วางพวงมาลาถวายราช

สักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจําป 

2564  ซ่ึงวันท่ี 24 กันยายน เปนวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

พระผูไดรับการถวายพระสามัญญาภิไธยจากแพทยและประชาชนวา “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและการ

สาธารณสุขไทย”และ “เจาฟาทหารเรือ” ดวยพระราชกรณียกิจท่ีไดทรงบําเพ็ญแกวงการแพทย จึงไดจัดกิจกรรมเฉลิม   

พระเกียรติ เพ่ือนอมเกลาฯ ถวายการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิ

เบศรดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกท้ังนี้ในปนี้ ตรงกับวันศุกร ท่ี 24 กันยายน 2564 ซ่ึงเปนวันหยุดราชการ ดังนั้น 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดําเนินการจัดพิธีข้ึน รวมท้ังเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส COVID – 19 เพ่ือเปนการปองกัน และจํากัดผูเขารวมอยางเหมาะสม จึงไดเชิญคณะพยาบาลศาสตร และเภสัช

ศาสตร เขารวมกิจกรรมเทานั้น ในวันพฤหัสบดี ท่ี 23 กันยายน 2564 ณ บริเวณหนาพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข 

 
รูปภาพที ่17  กจิกรรมวัน“วันมหิดล” ประจําป 2564 
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ยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 5  

พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล 

 

5.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการมุงสูคณะพยาบาลศาสตรดิจิทัล 

- การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรแบบครบวงจร 

ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายมุงสูคณะดิจิทัล เนนการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพ่ือ

รองรับการจัดการศึกษาในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรรูเทาทันและเขาถึง

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาประยุกตใชท้ังการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ดานการ

เรียนการสอน ดานการวิจัย เปนตน เพ่ือเปนการลดข้ันตอน ลดระยะเวลา สงผลใหการดําเนินงานมีความรวดเร็ว 

แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ดังนี้  

1. ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก ระบบแผนงบประมาณการเงิน 

2. ดานบริหารงานบุคคล ไดแก ระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

3. ดานวัสดุครุภัณฑ ไดแก ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการพยาบาล 

4. ดานการเรียนการสอน ไดแก ระบบภาระงานสอนของอาจารย 

5. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย 

ระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ และระบบฐานขอมูลทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรใหมีความรูเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคกร ประกันคุณภาพ

การศึกษา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจของบุคลากรในระดับผูบริหาร ท้ังการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

(Strategic Decision) การตัดสินใจทางยุทธวิธี (Tactical Decision) การแกปญหาเฉพาะหนา (Fighting) และการ

ควบคุม (Control) โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองดําเนินงาน 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีดิจิทัลจึงควรครอบคลุมพันธกิจดังกลาว ดังนั้นเพ่ือให

การดําเนินงานครอบคลุมพันธกิจดังกลาว งานคอมพิวเตอรและเครือขายคณะพยาบาลศาสตร จึงดําเนินการจัดกิจกรรม 

การจัดอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะใหบุคลากรภายในคณะ

พยาบาลศาสตร สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี ้

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง Infographics ดวย Online tools กลุมเปาหมาย คือ 

บุคลากรสายสนับสนุน  

2) การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาลศาสตร 

กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสายวิชการ 
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5.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1. มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  

  - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุค

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption) 

  ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจท้ังดาน

การบริหารจัดการองคกร ประกอบไปดวยระบบสารสนเทศท่ีใชรวมกับมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศท่ีงาน

คอมพิวเตอรและเครือขายไดพัฒนาระบบข้ึน ยกตัวอยาง เชน 

   1) ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก  

• ระบบแผนงบประมาณการเงิน (www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/) พัฒนา
โดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานการจายเงินงบประมาณของโครงการตางๆ 
ภายในคณะฯ และติดตามการเบิกจายงบประมาณในแตละโครงการใหเปนไปตามแผน ซ่ึงอยูในระหวางการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเพ่ือใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามในการติดตามดานการเงินและงบประมาณ คณะฯ ใช
ระบบของมหาวิทยาลัย (UBUFMIS) เปนหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่18  การรายงานผลการเบิกจายเทียบกับแผน ผานระบบแผนงบประมาณการเงิน บนเว็บไซดคณะ 
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   2) ดานบริหารงานบุคคล ไดแก 

• ระบบฐานขอมูลบุคลากร (www.nurse.ubu.ac.th/it/) เปนระบบท่ีพัฒนาโดย
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เปนขอมูลบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน แสดงถึงจํานวนและรอยละของบุคลากรท่ีคณะฯ มีอยู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ 
สาขาวิชา ตําแหนงทางปฏิบัติการ เปนตน โดยผูบริหารสามารถติดตามขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

• ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ (www.nurse. ubu. ac.th 
/assessment2/) พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร สําหรับรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการ โดยอาจารยจะเปนผูลงขอมูลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปน
ผูบริหารจะเปนผูตรวจประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูล
เก่ียวกับภาระงานของอาจารยในแตละพันธกิจและระดับผลการปฏิบัติงาน มาวางแผนมอบหมายภาระงานรวมท้ัง
วางแผนพัฒนาอาจารยในแตละดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่19  ระบบรายงานผลการปฏบิัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ 

 

• ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาโดยงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร (http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php) 
สําหรับรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรสายสนับสนุนจะเปนผูลงขอมูล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินตามระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนผูบริหาร

http://www.nurse.ubu.ac.th/it/
http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php
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จะเปนผูตรวจประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับผลการปฏิบัติงานมาวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่20  ระบบรายงานผลการปฏบิัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเวบ็ไซดคณะ 

 
   3) ดานการเรียนการสอน  

• ระบบภาระงานสอนของอาจารย 
(www.nurse.ubu.ac.th/nuworkmanage/index.php) พัฒนาโดยงานงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาล
ศาสตร เพ่ือติดตามภาระงานสอนของอาจารย นํามาวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจของคณะฯ 
 

 - สงเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรใหเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พรอม

รับการเปล่ียนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (Digital Literacy and Accessibility) 

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง Infographics ดวย Online tools กลุมเปาหมาย คือ 

บุคลากรสายสนับสนนุ จัดกิจกรรมในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2c09 ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะของบุคลากรดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกตใชได 

 ผลการดําเนินงาน :  

 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 86.7 (บรรลุ) 

 2) ผลความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวมตอการเขารวมกิจกรรม อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยมากกวา 

4.77 คะแนน (บรรลุ) 

http://www.nurse.ubu.ac.th/nuworkmanage/index.php
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รูปภาพที ่21  การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง Infographics ดวย Online tools 

 

2. การอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาลศาสตร  

กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการ โดยในปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี มีจํานวนหองเรียน จํานวนท้ังสิน 5 หองเรียน ซ่ึงหองเรียนในแตละหองจะประกอบไปดวยโสตทัศนูปกรณ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ เพ่ือใหการใชงานโสตทัศนูปกรณ ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะพยาบาลศาสตร จึงไดดําเนินการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน สําหรับ

บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมยอยภายใต กิจกรรม การจดัอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปงบประมาณ 2564  

ผลการดําเนินงาน :  

 1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 126.6 (บรรลุ) 

 2) ผลความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวมตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยมากกวา 

4.62 คะแนน (บรรลุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่22  การอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาลศาสตร 
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ยุทธศาสตรดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 6  

มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

6.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการเปนคณะพยาบาลศาสตรนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

- การมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดดาํเนินงานดานการพัฒนาคณะฯตามนโยบาย Green 

University ปรับภูมิทัศนเพื่อใหคณะฯนาอยูและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม รายละเอียดดังตาราง 
 

     ตารางที่  18  แสดงรายละเอยีดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   
 

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

- กิจกรรมป รับป รุงภูมิทั ศนภายในและ
โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาล
ศาสตร 

293,100 
 

โครงการพลังงานและการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

- - 

โครงการกําจัดของเสีย - - 
โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้า - - 
โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมและ
การขนสง 

- - 

โครงการพัฒนาสถานที่เพ่ือเอ้ือตอ
การศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 

- - 

 รวมทั้งสิ้น 293,100 

 

6.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1. มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยู  บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู 

 - พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพ่ือเหมาะแกการเรียนรู 

 ในป 2564 คณะฯไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอก 

อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร ตามนโยบายการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการ

สรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู มีความปลอดภัย มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้   

• กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนภายในและโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร

รับผิดชอบโดยงานบริหารท่ัวไปรวมกับงานพัสดุ มีหนาท่ีในการสํารวจอุปกรณท่ีชํารุด ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง จาง

เหมาบริการซอมบํารุง ปรับปรุง พัฒนาท้ังภายในและภายนอกอาคารฯ ท้ังตามวงรอบและเม่ือเกิดการชํารุด ดังนี้ 
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1) จางเหมาทําความสะอาดพ้ืน ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564 เปนการปรับปรุงพ้ืนท่ีให

สวยงาม นาอยู เอ้ือตอการเรียนรูและปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที ่23  ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดพื้น)  

 

2) จางเหมาทําความสะอาดมูลนก ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564 เปนการทําความสะอาด

พ้ืนท่ีของอาคาร เพ่ือสุขลักษณะท่ีดีของสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
รูปภาพที ่24  ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดมูลนก)  
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3) จางเหมาทําตาขายดักนก ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564 เปนการปรับปรุงพ้ืนท่ีให

สวยงาม นาอยู เอ้ือตอการเรียนรูและปฏิบัติงาน 

 
รูปภาพที ่25  ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําตาขายดักนก)  

 
 

2. มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพ่ือลดการใชทรัพยากร 

   - พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

   ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและรายงานผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน และลดการใชกระดาษ ลดข้ันตอนความซํ้าซอนของงาน เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ยกตัวอยางเชน 

   1) ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Document Management System) พัฒนา

ระบบโดยสํานักงานคอมพิวเตอรและเครือขายมหาวิทยาลัย เปนระบบใชเสนอเอกสารออนไลน ซ่ึงเปนระบบท่ีรองรับ

ระเบียบงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ซ่ึงทําใหการจัดเก็บเอกสารมีความเปนหมวดหมู งายตอการ

สืบคน ลดการใชทรัพยากรกระดาษ เปนตน 

   2) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการคณะพยาบาล

ศาสตร พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขายของคณะ มีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป และเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ท้ังนี้ บุคลากร 

สามารถดําเนินการจัดเก็บขอมูลในระบบไดตลอดท้ังปงบประมาณ รวมถึงแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไดอยาง

เปนสัดสวน ซ่ึงกอใหเกิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สามารถตรวจสอบได และยังใชเปนฐานขอมูลอ่ืนๆ เชน ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือตอสัญญาจาง 

เปนตน 

   3) ระบบจัดการขอมูลโครงการ กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร

และเครือขายของคณะ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยบริหารจัดการขอมูลโครงการ/กิจกรรม 

ภายในคณะพยาบาลศาสตร ใหมีความสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว และผูบริหารสามารถตัดสินใจได 
 

 - สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ

นักศึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ประหยัดหลังงานใหกับนักศึกษา และบุคลากร ในปงบประมาณ 2563 โดยการประกาศนโยบายและมาตรการเร่ืองการอนุรักษ
พลังงานทั้งทางเว็บไซด สื่อออนไลน รวมถึงประชุมสรางความเขาใจและรวมกันตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน โดยมีประกาศฯ 
ดังนี้ 
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 1. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง นโยบายอนุรักษพลังงาน ณ 31 พฤษภาคม 2561 
 2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เร่ือง แนวปฏิบัติและมาตรการ ดานอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 
  2.1 การใชเคร่ืองปรับอากาศ 
  2.2 การใชลิฟท (งดใชลิฟททุกวัน พฤหัสบดี วันศุกร วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ) 
  2.3 การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  2.4 การใชอุปกรณไฟฟา 
  2.5 การประหยัดพลังงานน้ํา 
  2.6 การประหยัดการใชโทรศัพทและโทรสาร 
  2.7 การประหยัดกระดาษ 
  2.8 การใชสถานที่ 
  2.9 การใชหองเรียน  
  2.10 การใชหองปฏิบัติการพยาบาล 
 
                                                                                                     รูปภาพที่ 26  แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 
 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังติดสติ๊กเกอรรณรงคการประหยัดพลังงานในจุดตางๆ เชน เคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็น ปลั๊กไฟ 
รวมถึงปุมเปดปดไฟฟาตางๆ   
 นโยบายดังกลาว ไดรับความรวมมือทั้งจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เปนอยางดี เชน นอกจากการเดินข้ึน
บันไดแทนการใชลิฟทจะชวยใหประหยัดพลังงาน ยังเปนการออกกําลังกาย สงเสริมสุขภาพอีกดวย 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย7  

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

7.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

  - นโยบายและแผนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สนับสนุนสายวิชาการเพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล

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

ครั้งท่ี 20/2560 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงผานมติรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาสตร ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 และนอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 - การปฐมนิเทศอาจารยใหม ประจําปการศึกษา 2563 

 งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร ไดมีกําหนดการปฐมนิเทศ เปนประจําจําทุกปเม่ือมีการบรรจุแตงตั้ง

บุคลากรใหม โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการสรางชี้แจงขอมูลตางๆ รวมถึงสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

ของหนวยงาน เพ่ือสรางความพรอมใหกับบุคลากรใหมในการปรับตัวเขากับหนวยงาน เกิดทัศนคติท่ีดี และทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคณะฯ กําหนดใหผูใหการปฐมนิเทศ ไดแก ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา และสํานักงาน

ทุกฝาย ซ่ึงมีการปฐมนิเทศใหทราบถึงนโยบาย ภารกิจ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องตนจากฝายงานตางๆท่ี

เก่ียวของ ท้ังดานบริการการศึกษา ดานพัฒนานักศึกษา ดานบุคคล ดานแผนนโยบาย เปนตน นอกจากนี้ การ

ปฐมนิเทศยังทําใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรใหม ทําใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน 

 - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คณ ะพยาบาลศาสตร  ได มี กระบวนการดํ าเนิ นการด านการประเมินผลปฏิ บั ติ ราชการ                      
ให มี ค ว าม ถู ก ต อ ง  โป ร ง ใส  ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ วิ ธี ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ข อ งบุ ค ล าก ร                                
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ
วิธีการประเมินผลฯ โดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะฯ, คําสั่งผูมีอํานาจการประเมินฯอยางเปนทางการ ท้ังนี้ ใน
ทุกรอบการประเมิน บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนในสังกัด มีโอกาสรวมกันในการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม และคณะฯ ไดดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) กอนเริมปฏิบัติงานในทุกๆรอบการประเมิน 
และแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหทราบโดยท่ัวกันอยางสมํ่าเสมอ  
  - ระบบสารสนเทศบุคลากร 
  คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
  1) ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS) 
       2) ระบบฐานขอมูลบคุลากร  
         3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ  
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  4) ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการสายสนับสนุนวิชาการ  
 

  - การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
  งานบุคคล ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2564 รวมถึงตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2563-2567 เปนประจําทุกป และ
รายไตรมาส อยางสมํ่าเสมอ  
 
 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
  พัฒนาตนสมรรถนะบุคลากร สําหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร ไดสงเสริมสนับสนุนบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี
ความกาวหนาในสายงาน ดังนี้ 
  1.  สายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงในปงบประมาณ 2564 สาย
วิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 12,000 บาท/คน/ป รวมงบประมาณท้ังสิ้น 420,000 บาท โดยบุคลากรสายวิชาการ
ทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานการเรียนการสอน วิชาการและวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ
อ่ืนๆ ท้ังนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 40 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา  
  2. สายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงในปงบประมาณ 
2564 สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท/คน/ป รวมงบประมาณท้ังสิ้น 56,000 บาท โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี
ความกาวหนาในสายงาน ท้ังนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 10 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา 
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7.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1. มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางองคกร 

 - วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร 

 คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการใน

ระยะสั้น และเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ตามความจําเปนในปนั้นๆ  

 โดยการบริหารกรอบอัตรากําลังของสายวิชาการ ไดมีการรวมวิเคราะหความตองการบุคลากรสาย

วิชาการท่ีตองการในอนาคต โดยพิจารณาท้ังจากจํานวน คุณวุฒิอัตราสวนของอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาไมเกิน 1:6 และพิจารณาจากจํานวนอาจารยท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมท้ังอาจารยท่ีมีแผนการลาศึกษาตอ 

และท่ีจะเกษียณอายุราชการ โดยการขออนุมัติ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 นําเสนอไปยังกองการเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอตออธิการบดีในการ

อนุมัติเพ่ือเปดรับสมัครอาจารยตามอัตรากําลังท่ีคณะพยาบาลศาสตรเสนอ ท้ังนี้ การบริหารกรอบอัตรากําลังสาย

สนับสนุนวิชาการ ก็เชนเดียวกัน โดยคณะฯไดเสนอขออนุมัติตําแหนงท่ีมีความจําเปนเรงดวนกอน คือ นักวิชาการเงิน

และบัญชี นักวิชาการพัสดุ และผูปฏิบัติงานบริหาร 

 

2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองคความรูท่ีสงเสริมความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะ

พยาบาลศาสตร 

- พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ โดยงานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ

ตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual 

Development Plan คณะพยาบาลศาสตร ผานขอตกลงการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 โดยคลอบคลุมท้ัง

ดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน และการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังความกาวหนาในสายสนับสนุน

วิชาการ ท้ังนี้ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 ซ่ึงบุคลากรสาย

วิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนา

ตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และเผยแพรความรู/ประโยชนท่ีไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการ

ติดตามท่ีคณะฯ กําหนดข้ึน  

ท้ังนี้ ตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยหลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ พ.ศ. 2562 ขอ 25 สถาบันการศึกษาตองวางแผนและพัฒนาอาจารยท้ังดานจํานวน คุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ พัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนา ความเชี่ยวชาญทางคลินิก และ
เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2562 มาตรฐานท่ี 2 ดานอาจารย ตัวบงชี้ท่ี 8 เกณฑ
มาตรฐาน รอยละของอาจารยท่ีสอนวิชาการพยาบาลและการรักษาโรคเบื้องตน ปฏิบัติการพยาบาลในหนวยบริการ
สุขภาพในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบอยางนอย 80 ชั่วโมง/ปการศึกษา ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร ไดสนับสนุนใหบุคลากร
ปฏิบัติการพยาบาลในรูปแบบตางๆ ไดแก ปฏิบัติการพยาบาลกับผูรับบริการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา รวมถึง
ปฏิบตัิการพยาบาล โดยนําองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ หรือจากงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบไปใหบริการ หรือขยายผลในกลุมเปาหมายพ้ืนท่ีอ่ืน และการนําองคความรูตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารยเพ่ือรวมพัฒนางานของหนวยบริการสุขภาพ/แหลงฝก ผลการไป faculty practice 80 ชม./ป 
คิดเปนรอยละ 100 
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 2) การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ  โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย เพ่ิมข้ึนจํานวน 2 ทาน รวมเปน

จํานวน 8 คน 
 

              ตารางที่ 19  จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป 2564 
 

ตําแหนง 
ป 2563 ป 2564 

รอยละการเพ่ิมขึ้น 
จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

อาจารย 28 26  

ผูชวยศาสตราจารย 6 8 เพ่ิมขึ้น รอยละ 33 

รองศาสตราจารย 0 0  

ศาสตราจารย 0 0  

รวม 34 34  

 
              ตารางที ่20  รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2564 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ความกาวหนา แตงต้ังเมื่อ 

1 นางสาวสิริทรัพย   สีหะวงษ ผูชวยศาสตราจารย 8 ตุลาคม 2563 
2 นางสาวเกษร    สายธนู ผูชวยศาสตราจารย 26 มกราคม 2564 

 

  3) การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในป 2564 คณะฯสนับสนุนสงเสริมอาจารยมี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   ตารางที่ 21  รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

ลําดับท่ี รายละเอียด ระยะเวลา/สถานท่ี/หลักสูตรท่ีลาศึกษา 
1 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกโดยใชงบประมาณจากกองทุน

พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1 ราย 
1) นางสาววิศนีย บุญหมั่น 

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

2 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ โดยใชทุน
สวนตัว จํานวน 3 ราย 
   1) ผูชวยศาสตราจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 

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

  2) นางสาวสุดารักษ    ประสาร 
 3) นางสาวไพลิน   พิณทอง 

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

 
  4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน การดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ของ

บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ไดถูกกําหนดอยางชัดเจน ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงคณะฯไดเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ โดยไดจัด กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน โดยไดบรรจุกิจกรรมดังกลาวไว

ภายใตแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 

เทคนิค และการพัฒนาดานตางๆเปนการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการไดเตรียมความ
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พรอมเก่ียวกับเทคนิคการพัฒนาตนเองเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน รวมถึงเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะของตนเองสู

คุณภาพของงาน และไดรับการประเมินสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

  ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดยกเลิก

การจดักิจกรรมไป 

 

3. บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร 

 - สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคกร 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสงเสริมการสรางบรรยากาศ สรางขวัญและกําลังใจ และการสราง

คานิยมในการทํางานใหบุคลากรทุกระดับ สามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความสุข ความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกพันตอ

องคกร ท้ังนี้ ในป 2564 มีผลการประเมินความสุขและความผูกพันตอองคกร เฉล่ียคิดเปนรอยละ 86.4 (เพ่ิมข้ึนจาก

ปท่ีผานมา) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความสุข ความผูพันขององคกร ดังนี้ 

 1) กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรางความสามัคคี ภายในสวนราชการ ประจําป

งบประมาณ 2564 จัดข้ึนในวันศุกรท่ี 25 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร เปนการเปดโอกาสใหผูบริหาร

พบปะบุคลากรสรางความใกลชิดสนิทสนม เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององคกร ปลูก

จิตสํานึกในการรักองคกรและเพ่ือนรวมงาน ทําใหเกิดความเขาใจ ความสามัคคี กระชับความสัมพันธอันดีระหวาง

บุคลากรภายในหนวยงาน 
 

 2) กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 

พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 11 ป จัดข้ึนในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ณ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ อุทิศเวลา

เสียสละเพ่ือประโยชนของหนวยงานมาโดยตลอด และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร โดยผูท่ี

ไดรับการคัดเลือก“บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะ

พยาบาลศาสตร ครบรอบ 11 ป  

  โดยผู ท่ีไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน สายวิชาการ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน  นธะสนธิ์  

ตําแหนง อาจารยประจํา 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที ่27  กจิกรรมพธิีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2563 
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3) รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัลญาณสังวร ครั้งท่ี 10 สาขาการแพทยและ

สาธารณสุขดีเดน ประจําป 2564 โครงการเทิดพระเกียรติองคราชัน ยกยองสงเสริมบุคคลตนแบบคนดีของแผนดิน

ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือเปนเกียรติในการเชิดชูคนดี ผูเสียสละ สรางประโยชน แกสังคม ประเทศไทย โดยกําหนดให

มีพิธีรับประทานรางวัลในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564  รับเกียรติจาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชยองคมนตรี ในรัชกาลท่ี 

๙  เปนประธาน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร      

 
รูปภาพที ่28  รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัลญาณสังวร คร้ังที่ 10 

 

 4) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูสูแนวปฏิบัติท่ีดีของผูเกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดข้ึนในวันท่ี 23 กันยายน 2564 ณ หองประชุมสุรียธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะ

พยาบาลศาสตร เพ่ือเปนการแสดงมุฑิตาคารวะตอผูเกษียณอายุราชการ รวมถึงเปนการนําความรูและประสบการณ

ทํางานของผูเกษียณอายุราชการนํามาถายทอดความรูและประสบการณในการทํางานใหกับผูท่ีปฏิบัติงานในคณะฯ 

นับวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง รวมท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนางานได ท้ังนี้ ในป 2564 

คณะพยาบาลศาสตร มีผูท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.เพชรตะวัน ธนะรุง      

 

 

รูปภาพที ่29  กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร 

 คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และเสริมสรางสุขภาพท่ีดี 

เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดจัดใหมี

สวัสดิการดานตางๆ เพ่ิมเติม เชน  

 การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย ซ่ึงทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร จํานวน 5 

หอง  
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 การสงเสริมดานสุขภาพท่ีดี จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําป 2563 ณ ศูนยอนามัยท่ี 10 

อุบลราชธานี ในระหวางวันท่ี 9-11 และ 16 สิงหาคม 2564 รวมถึงการจัดใหมีสถานท่ี และเครื่องออกกําลังกาย ใหแก

อาจารยบุคลากรและนักศึกษา อยูบริเวณชั้น 3 ของอาคารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่30  การจัดใหมีสถานที ่และเคร่ืองออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 8  

บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 

 

8.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

1. คณะมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานเพ่ือการจัดการศึกษาสูความย่ังยืน 

 - สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

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

  ดังนั้น คณะฯ จึงไดมีการปรับแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 
2564 เพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินการใชจายงบประมาณในปท่ีผานมา ท้ังนี้แผนงบประมาณดังกลาวไดผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563  

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

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย รอยละการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย 

  มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต   60   

  งบบุคลากรและคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร ไมเกินกวา 45 29.83 

  งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจดัการศึกษา ไมนอยกวา 11          18.12  

  งบลงทุนและคาซอมแซมครภุัณฑ   4           0.50  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย ไมนอยกวา 3.5           4.83  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ   12          14.92  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานทํานุบํารุงฯ ไมนอยกวา 0.5           0.13  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล   1.5           0.08  

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   7           0.79  

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   1           4.67  

ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการมีเสียรภาพทางการเงิน   2.5          18.44  

ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ ไมเกินกวา 12           7.69  

รวม   100        100.00  
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  จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมา คณะฯไดทําการวิเคราะหและประเมินการใช
จายงบประมาณ เปรียบเทียบกับการจัดสรรงบฯตามแผน พบวาสัดสวนดานการหารายไดจากการบริการวิชาการมีผล
การใชจายงบประมาณคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับแผนฯ รวมถึงงบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ยังไมเปนไป
ตามสัดสวนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ในการจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป 2564 คณะฯจึงไดนําผล
จากการวิเคราะหดังกลาว มาวางแผนและปรับปรุงสัดสวนในแตละพันธกิจเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินงานของ
คณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน ดานการพัฒนานักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดานการพัฒนา
สมรรถนะของอาจารยในการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย และขอทุนวิจัยภายนอกสถาบัน เปนตน ท้ังนี้ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2563 – 2567) เปน 9 ยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ คณะฯ ก็ไดมีการปรับสัดสวนให
สอดรับกับนโยบายดังกลาว  

 
 - สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
 ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดเนนการหารายไดนอกเหนือจากคาธรรมเนียม

การศึกษา โดยไดวางแผนจัดทําโครงการรายได ประกอบดวย 
- การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม  
- หลักสูตรสําหรับประชาชนวัยทํางานเพ่ือการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือประกอบอาชีพ

ดานการดูแลสุขภาพ  
- การจัดประชุมวิชาการฯ  
- การหารายไดจากการรับบริจาคจากแหลงทุนภายนอก  
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
*ท้ังนี้ ในปงบ 2564 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงสงผล

กระทบตอการจัดโครงการเปนอยางมาก ทําใหตองยกเลิก หรือเล่ือนโครงการออกไปอยางไมมีกําหนด  
 

ตารางที่ 23  สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 2564 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายรับ  
(บาท) 

รายจาย  
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน
สุทธิ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล (Practical Nurse) รุนท่ี 6 

560,050 317,299 242,751 
จัดโครงการครอม
ระหวางปงบ 64-65 

2 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตดั 
รุนท่ี 4 

*เลื่อนโครงการ มาจัดในปงบประมาณ 2565 

3 
โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร 

*ยกเลิกโครงการ 

4 
การหารายไดทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก 

162,000 162,000 - จัดสรรทุนวิจัยท้ังหมด 

5 
การหารายไดทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก 

166,200 166,200 - 
จัดสรรทุนการศึกษา 
นักศึกษา ป.ตรี ท้ังหมด 

 รวมผลการดําเนินงานสุทธิ (บาท) 888,250 645,499 242,751  
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ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 9  

บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
 

9.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

1. เปนคณะท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

 - บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศดวยการใชเกณฑคุณภาพ EdPEx เปนเครื่องมือในการ
ดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2564) ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ไดนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาระบบองคกรและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันตอเนื่องเปนปท่ี 3 โดยมหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู และสรางความเขาใจ
การนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) สูการปฏิบัติรวมกับคณาจารยและบุคลากร โดยมี
การดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   1) โครงการพ่ีเล้ียง EdPEx ของมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตรมี ท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ คือ ศ.พญ.จามมรี  ธีรตกุลพิศาล เปนผูคอยใหคําปรึกษา (พ่ีเลี้ยง) กํากับ ติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯผานการประชุมออนไลน (E-Meeting) โดยในปการศึกษา 2563 ติดตามครั้งท่ี 1 เม่ือ
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 และงานประกันฯไดสรุปประเด็นขอเสนอแนะ และการดําเนินงานฯ ท่ีคณะฯตองดําเนินการ
ตอ จากท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะไวเพ่ือจะมาติดตามความกาวหนาเปนระยะๆ ซ่ึงกอนการติดตามทีม
ผูบริหารจะตองจัดประชุมทีมเพ่ือจัดทํารายงานความกาวหนานําเสนอตอทีมพ่ีเลี้ยงทุกครั้ง 

          ท้ังนี้ การติดตามฯครั้งท่ี 2 ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ซ่ึงท่ีปรึกษาผูทรงฯไดชวยให
ขอเสนอแนะในการวิเคราะหองคกร เพ่ือนํามาซ่ึงการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธตางๆ และไดวิพากษรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือใหคณะนํามาปรับแกรับการตรวจประเมินในปนั้น โดยได
มอบหมายใหทีมพ่ีเลี้ยงภายในชวยวิพากษ และใหขอเสนอแนะในสวนของหมวด 2 กลยุทธ รวมถึงการวิเคราะหคูแขง 
โดยใช  VRIO Analysis ซ่ึงไดจัดประชุมรวมกัน ในวันท่ี 8 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที ่31   โครงการพี่เล้ียง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร (รูปแบบออนไลน) 
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   2) กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2563 ในระหวางวันท่ี 14-15 ตุลาคม 
2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานสูความเปนเลิศดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ และเพ่ือประเมินระดับการพัฒนา
และศักยภาพของคณะฯท่ีไดนําเกณฑ EdPEx มาใชเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ ท้ังนี้ ผลการประเมินฯ คณะ
อยูในระดับ Band 2 คาคะแนนประเมินเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที ่32  การตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2563 

 

 - สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางานท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส 
  ในปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหาร
จัดการองคกรมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้ 
    1) กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยไปสู
การพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการ
ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 โดยการแจงเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสไฟล ไปยังบุคลากรภายในคณะฯ 
และสรุปผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจในปงบประมาณที่ผานมา 
   2) กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรม คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตรมาส โดยผานการติดตาม
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯรวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบในงานดานตางๆตามพันธกิจ โดยไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส รวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ไปยังรองคณบดีฝายตางๆ  
   3) ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน  

 3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ

ตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development 

Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 โดยคลอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งความกาวหนาในสายสนบัสนนุวชิาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย

บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา 

และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผาน

เว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและ

แบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดข้ึน 
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     3.2 จรรยาบรรณบุคลากร คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตาม
จรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพร
ผานเว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร พรอมทั้งสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม กับทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 

  - พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ท่ีสงเสริมความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการท่ัว

ท้ังองคกร และปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว เม่ือสภาวะแวดลอมเปล่ียนแปลง 

  คณะฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป อยางตอเนื่อง และจัดทําเปนแผนปฏิบัติ

การประจําป  โดยในแตละปงบประมาณ งานนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ทบทวนปรับปรุงแผนฯ ใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร บุคลากรสาย

วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมท้ังผูปฏิบัติการเขารวมประชุมปรับปรุงแผนฯ มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน

ปงบประมาณ 2564 คณะไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (ครั้งท่ี 1) ตามขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาผูทรงฯ

ดานการดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯในเดือนสิงหาคม 2563 โดยกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีข้ันตอนดังนี้ 

   1) จัดเตรียมขอมูลเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหศักยภาพของหนวยงานและแนวทางการพัฒนากลยุทธ

ใหตอบสนองปจจัยสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงปจจัยนําเขาท่ีใชเปนการกรอบแนวคิดในจัดทําแผนฯ  

2) วิเคราะหศักยภาพของคณะฯ โดยแบงกลุมยอยตามพันธกิจ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการทํา 

SWOT Analysis โดยใชขอมูลและสารสนเทศจากขอ 1) วิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมภายในท่ีเปนศักยภาพของคณะฯ

และปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนสิ่งทาทายและสภาพแขงขันในการจัดทํากลยุทธ เพ่ือใหตอบสนองตอการบรรลุเปาประสงค

ของแตละยุทธศาสตรนั้น  

3) ทบทวน และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก ปจจัยทาทายและสภาพการ

แขงขันจากภายนอก  

4) กําหนดยุทธศาสตร ตามระบบงานของภารกิจหลัก 4 ดานคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการบริหารจัดการ (ครอบคลุมดาน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การเงินและงบประมาณ บุคลากร 

การประกันคุณภาพฯ การจัดการความรู การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ) ซ่ึงในแตละยุทธศาสตรจะ

กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัด กําหนดกลยุทธในการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค  

5) จัดทําแผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว พรอมตัวชี้วัด ใหสอดรับกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

รวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด  

6) จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือใหบรรลุภายใตยุทธศาสตร ท่ี ไดจัดทํารวมกัน และนําเสนอตอ

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็นชอบ  

7) ถายทอดแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติการ และถายทอดโครงการ/กิจกรรมลงสูการ

ปฏิบัติ โดยมอบหมายใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตรเปนผูรับผิดชอบกํากับและ

ติดตามผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรรายไตรมาส และประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ

ประจําป เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  

8) การประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร จากตัวชี้วัดความสําเร็จและนําเขาพิจารณาในวาระ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางทบทวน และปรับปรุงแผนฯ ในปงบประมาณตอไป 
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 - พัฒนาแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน 

  คณะพยาบาลศาสตร มีเปาหมายในการควบคุมและสงเสริมการดําเนินงานของคณะฯ เพ่ือควบคุมและ
ปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน สอดรับกับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน โดยมีระบบดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

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

  2. คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในปงบประมาณ 2564 ตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมท้ังปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง  

  3. นําขอมูลจากการวิเคราะหในขอ 2 มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  แผนบริหารความเส่ียงมี 2 ประเด็น 
   1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดลดลง 
   2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ 
  แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มี 4 ประเด็น 

  1) อุบัติเหตุระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล) 
  2) จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนวิจัย(ท้ังภายใน และภายนอก) มีจํานวนนอย 
  3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามท่ีกําหนด 
  4) ดานการจัดซ้ือจัดจาง (เปนประเด็นความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต ตามแนวทางของ

มหาวิทยาลัย) 
  4. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  5. คณะฯ ไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผาน

รองคณบด/ีผูชวยคณบดีท่ีเก่ียวของ เปนรายไตรมาสอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

        ท้ังนี้ จากการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ปงบประมาณ 2564 มีประเด็นความเสี่ยงท่ียังไมสามารถยอมรับได (ไมบรรลุเปาหมาย) จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 1) 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดลดลง 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตาม

เกณฑของสภาวิชาชีพ 3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามท่ีกําหนด คณะฯ จึงไดนํามาวิเคราะหและจัดลําดับ

ความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหบรรลุคาเปาหมายท่ีไดกําหนดไวตอไป 

 

 - พัฒนาระบบและกลไกการขับเคล่ือนการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  คณะพยาบาลศาสตรไดมีการกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ซ่ึงรายละเอียดการดําเนินการในการจัดการความรู มีดังนี้ 
  1) คณะไดมีนโยบายในการดําเนินการดานการจัดการความรูในกิจกรรมท่ีประกอบดวย ดานการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย  
  2) มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564 ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร และโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย  
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  3) คณะไดมีการติดตามและใหมีการเผยแพร การจัดการความรูในท่ีประชุมตางๆรวมท้ังการเผยแพรใน 
website ของคณะฯ ( ลิงค http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=nukm ) 

 

 ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2564 คณะฯไดจัดสงผลงานเขารวมประกวดการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือ

ลดข้ันตอน ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ภายใตชื่อโครงการ UBU-KM Fair 2021 ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 9 กันยายน 2564 

ณ หองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีโดยผลงานท่ีสงเขาประกวดมีชื่อวา “ระบบ

จัดการขอมูลโครงการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร” พัฒนาโดยงานแผนฯรวมกับงานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

คณะพยาบาลศาสตร  

 

รูปภาพที ่33  โครงการ UBU-KM Fair 2021 

 

ในปงบประมาณ 2564 คณะฯไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูสูความเปน

เลิศ ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 และวันท่ี 15 กันยายน 2564 จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ ซ่ึงคณะไดมีการประชุมหารือในการ

กําหนดเปาหมาย KM (หรือ KM Vision) รวมถึงการกําหนดประเด็น KM เพ่ือจะนํามาดําเนินการในปงบประมาณ 

2565 ตอไป 

 

2. สรางภาพลักษณใหมท่ีดีและยกระดับการส่ือสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  - ยกระดับการส่ือสารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสรางกระบวนการพัฒนาการภาพลักษณ

ใหม เพ่ือยกระดับการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คูความรวมมือ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงบุคลากร

ภายในองคกรมีการรับรู มีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน นําโดยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

ยกตัวอยาง กิจกรรมคณะกรรมการตรวจเย่ียมเพ่ือรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล  เม่ือวันท่ี 24-25 

มีนาคม 2564 

 
 

รูปภาพที ่34  คณะกรรมการตรวจเยีย่มเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ป 2564 

http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=nukm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 

 

ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ขอมูลสารสนเทศ 

 

 ดานการผลิตบัณฑิต 

1. นักศึกษาใหม  
 ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ท้ังสิ้น จํานวน 103  คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 103 คน  
 

 ตารางที่ 24  จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2564 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 รวม

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 126 - - 126 103 - - 103 103 ลดลง 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 10  แสดงผลนักศึกษาใหม เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564 

 

2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2564  
 ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 412  คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด จํานวน 412 คน  
 

    ตารางที ่25  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2564 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ป.โท ป.เอก รวมท้ังสิ้น ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 412 - 412 - - 412 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11  เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด ในป 2564 เปรียบเทียบกบั ป 2563 
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แผนภูมิเปรียบเทียบ นักศึกษาใหมเมื่อเทียบกับแผน
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จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 383 412

383
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จํานวนนักศึกษาท้ังหมด
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
 

 ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 65 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 65 
คน  

 

 
 

แผนภูมิที่ 12 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

50

100

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

จํานวนนักศึกษา 82 70

ผูสําเร็จการศึกษา 71 65

82 7071
65

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เทียบกับแผน
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 ดานบุคลากร 

 - จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

             ตารางที่ 26   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2564 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนุน 
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3 7 20 1 31 0 0 7 0 0 13 20 51 

                                                                                                                     ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564 
 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 13  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจาํป 2564 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 14  แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564 
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 - จําแนกตามตําแหนง สายวิชาการ 
 

            ตารางที่ 27  แสดงจํานวนบคุลากรสายวิชาการ จาํแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564 
 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวมท้ังหมด 

0 0 7 24 31 
                                                                                                                                                ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 15  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564 
 
 - จําแนกตามระดับการศึกษา 
               

            ตารางที่ 28   แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามระดับการศึกษา ประจาํป 2564 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี รวมท้ังหมด 

6 25 0 0 31 
                                                                                                                                               ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564             

 
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 16  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564 
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 - บุคลากรลาศึกษาตอ 
 

              ตารางที ่29   แสดงจํานวนบุคลากรสายวชิาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2564 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

ระดับการศึกษา 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

ปริญญาตร ี 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 

ปริญญาเอก 5 0 0 0 0 0 
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 ดานงบประมาณ 

ตารางที่ 30 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 เทียบกับ 2563 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
 

ประเภทงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2563 (บาท) ปงบประมาณ 2564 (บาท) 

จัดสรร เบิกจาย จัดสรร เบิกจาย 

งบประมาณแผนดิน 1,307,940.00 1,248,433.90 5,095,253.14 5,075,293.73 

งบประมาณรายได 15,267,400.00 10,986,975.44 22,133,223.07 9,256,839.10 

งบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มฯ 16,319,237.79 14,796,731.83 13,208,000 13,041,769.41** 
    

            ** หมายเหตุ –  งบประมาณผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ ปงบ 2564 สามารถใชได 2 ปงบประมาณ ( ป งบ2564 และ 2565)                                                                                     
 

 

 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 17  รอยละงบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2564 และ 2563 

 -
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2564
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คณะท่ีปรึกษา และผูจัดทํา 
 

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

 
 

ผูจัดทํา และรวบรวมขอมูล  
    นางสาวนฤมล   ทองงาม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    
 
   แหลงท่ีมาขอมูล : ระบบจัดการขอมูลโครงการกิจกรรม และเว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร 
 



คณะพยาบาลศาสตรชั้นนำ

หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิสัยทัศน์
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