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รายงานประจําป

2564
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Annual Report 2021
Faculty of Nursing

บทสรุปผูบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งไดทําการ
รับนักศึกษาเปนปที่ 12 มีนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2564 จํานวน 103 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป
2563 จํานวน 65 คน คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ ห ลากหลาย ได แ ก PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course ville,
Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒ นาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณ
จริง ทั้งในและตางประเทศ และทั้งในและนอกหองเรียน และไดเรียนรูในสถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/
กิจกรรม
ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค
ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร มี น โยบายสงเสริมการสรางสรรคผ ลงานดานวิช าการ วิ จั ย และ
นวัตกรรม โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2564
ซึ่งมีกิจกรรมยอยจํานวน 5 กิจกรรม โดยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดทั้งสิ้น 1,273,500 บาท และไดรับ
งบประมาณสนับสนุนทุนดานการวิจัยจํานวน 7 โครงการ เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 267,750 บาท
แบงเป น งบประมาณรายได จํานวน 177,750 บาท และงบประมาณสนับ สนุน จากแหลงอื่ น ๆ(ทุน อุดหนุน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จํานวน
90,000 บาท
ดานการบริการวิชาการ
ปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ จํานวน
1 โครงการ โดยใชงบประมาณเงินรายได (ผลิตเพิ่ม) เปนเงิน 71,500 บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน ภายใต
โครงการ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.) ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี”

ก

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน และงานพัฒนานักศึกษา มีโครงการที่
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน
50,000 บาท แบงเปนเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม จํานวน 7,000 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 43,000
บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 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 ในระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564

ข

คํานํา
รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามปงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 )
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนทั่วไป
เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพื่อให
เป นคณะฯชั้น นําหนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ดําเนิน งานภายใตพัน ธกิจหลักคือ สรางบั ณ ฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพ สรางองคความรู วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษา
เกิดการเรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือรวมใจใน
การทํ ากิ จ กรรมต างๆ รวมทั้ งสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะพยาบาลศาสตร ให มีค วามเจริ ญ รุด หน า ขอบคุ ณ
อธิการบดี ผูบ ริห ารมหาวิทยาลัย ที่ ให การสนั บ สนุ น เอื้ออํานวย และรวมให กําลังใจในการดํ าเนิ น งาน และ
ขอขอบคุ ณ ท านนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการทุ ก ท านที่ ค อยติ ด ตาม กํ ากั บ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานที่ได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2564 ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

คณะผูจัดทํา
มีนาคม 2565

ค

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญรูปภาพ
สวนที่ 1 ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอมูลทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร
วิสัยทัศน
สรุปผลงาน/ผลการดําเนินงาน รางวัลที่ตอบโจทยวิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร
ปรัชญา พันธกิจ และอัตลักษณ
คานิยมองคกร และสมรรถนะหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร
โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร
สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการวิชาการ
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 ดานการมุงสูมหาวิทาลัยดิจิทัล
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 8 ดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
สวนที่ 3 ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ดานการผลิตบัณฑิต
ดานบุคลากร
ดานงบประมาณ
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สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26
ตารางที่ 27

แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร
แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564
แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562
แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2562
แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2563
แสดงกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
รายละเอียด MOU ภายในและภายนอกประเทศ
รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2564
แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2564
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค
แสดงรายละเอี ย ดโครงการส งเสริ ม และพั ฒ นานั ก วิ จั ย ฯ คณะพยาบาลศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2564
รายละเอียดผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและ
สิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2564
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2564
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2564
แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป 2564
รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2564
รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2564
(ภายใตแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564)
สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ
2564
ตารางที่ 24 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2564
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2564
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2564
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564
จ
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ตารางที่
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2564
ตารางที่ 30 แสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเบิกจาย ปงบประมาณ 2564 เทียบกับ 2563

ฉ

หนา
63
64
65

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 8
แผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 11
แผนภูมิที่ 12
แผนภูมิที่ 13
แผนภูมิที่ 14
แผนภูมิที่ 15
แผนภูมิที่ 16
แผนภูมิที่ 17

แสดงผลการรับนักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564
แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564
แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563
แสดงภาวะการมีงานทํา เมื่อเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562
แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เมื่อเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562
เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2562 และ 2563
เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 และ 2563
แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามวิธีรับเขานักศึกษา ปการศึกษา 2564
แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2564 เปรียบเทียบกับ ปงบ 2563
แสดงผลนักศึกษาใหม เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564
เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในป 2564 เปรียบเทียบกับ ป 2563
แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564
แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564
รอยละงบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2564 และ 2563

ช

หนา
8
8
9
9
10
13
13
16
21
60
60
61
62
62
63
63
65

สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 3
รูปภาพที่ 4
รูปภาพที่ 5
รูปภาพที่ 6
รูปภาพที่ 7
รูปภาพที่ 8
รูปภาพที่ 9
รูปภาพที่ 10
รูปภาพที่ 11
รูปภาพที่ 12
รูปภาพที่ 13
รูปภาพที่ 14
รูปภาพที่ 15
รูปภาพที่ 16
รูปภาพที่ 17
รูปภาพที่ 18
รูปภาพที่ 19
รูปภาพที่ 20
รูปภาพที่ 21
รูปภาพที่ 22
รูปภาพที่ 23
รูปภาพที่ 24
รูปภาพที่ 25
รูปภาพที่ 26

คณะพยาบาลศาสตร ม.อุบลฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล ความดีตอบแทนคุณ
แผนดิน ประจําป 2564 สาขาบริหารการศึกษา
โครงการประชุม 5 สถาบันการศึกษารวมกับแหลงฝก
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable
Innovation; ICoSI (รูปแบบออนไลน)
สิ่งแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร)
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการสุขภาพแก
นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รูปแบบออนไลน)
กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
กิจกรรม พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป รุนที่ 10
กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน วาที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร รุนที่ 8
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในป พ.ศ. 2564
ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ป 2564
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจําป 2564
กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี”
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนที่ 5
พิธีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ป
กิจกรรม "วันสงกรานต" ประจําปงบประมาณ 2564
กิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจําปงบประมาณ 2564
กิจกรรม “วันมหิดล” ประจําป 2564
การรายงานผลการเบิกจายเทียบกับแผน ผานระบบแผนงบประมาณการเงิน บน
เว็บไซดคณะ
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเว็บไซดคณะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง Infographics ดวย Online tools
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาล
ศาสตร
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดพื้น)
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดมูลนก)
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําตาขายดักนก)
แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน
ซ

หนา
3
16
17
17
18
19
19
19
20
24
25
30
31
33
34
35
35
37
38
39
40
40
42
42
43
44

รูปภาพที่
รูปภาพที่ 27
รูปภาพที่ 28
รูปภาพที่ 29
รูปภาพที่ 30
รูปภาพที่ 31
รูปภาพที่ 32
รูปภาพที่ 33
รูปภาพที่ 34

กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2563
รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัลญาณสังวร ครั้งที่ 10
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา
โครงการพี่เลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร (รูปแบบออนไลน)
การตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2563
โครงการ UBU-KM Fair 2021
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ป
2564

ฌ

หนา
49
50
50
51
54
55
58
58

สวนที่

1

ลักษณะองคกร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอมูลทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติฉบั บที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายเสริมสรางสุ ข
ภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยูในขณะที่สัดสวนบุ คลากรทาง
การแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับประเทศ
ในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คนและประเทศจีนมีจํานวน 164
คน ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง
จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูล
จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดานกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ (GIS) พบวาในประเทศ
ไทยมีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพื่อใหบริการ
สุขภาพเพียง 2,968 แหงคิดเปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ใน
โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับ
พื้นที่ในเขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ พื้น ที่ ควรมี พยาบาลวิช าชี พจํ านวน 3,681 คนจะเห็ น วาจั งหวัดอุ บ ลราชธานียังขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง
เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา รวมถึงการใหบริการดาน
สุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตใกลเคียงจึงจําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาล
วิชาชีพเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตรเพื่อเปดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศโดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาค
อีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อสําเร็จเป นพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการใน
หนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพื่อลดปญหาการกระจายพยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานขึ้น
ไดอีก
คณะพยาบาลศาสตร มี ฐ านะเป น องค ก รในกํ า กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต ามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.
2553 โดยการอนุ มัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วัน ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได นํ าเสนอ
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. 2553) ต อคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั กสู ต ร
พิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รนี้ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2552 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายนพ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

2

วิสัยทัศน
“คณะพยาบาลศาสตรชั้นนํา หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
สรุปผลงาน/ผลการดําเนินงาน รางวัลที่ตอบโจทยวิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัล
ความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564 สาขาบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 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
โดยคณะกรรมการและคณะทํ างาน รางวัลความดีต อบแทนคุณ แผน ดิ น ประจําป 2564 ไดรวมกั น
พิจารณาประวัติอันทรงคุณคา และผลงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาเปน องคกรที่ประสบความสําเร็จแบบยั่งยืน โดยมิไดมีเพียงแคสินคาและบริการที่ดีเทานั้น แต
มีการบริหารจัดการที่ดีผานผูบริหารที่มีความรูความสามารถที่ดี เพื่อชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดเปน
อยางดี มีความประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทน
คุณแผนดินในรูปแบบตางๆ สมควรยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม และสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึง
ไดมีมติเปนเอกฉันทพิจารณาให คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล
"ความดีตอบแทนคุณแผนดิน" พุทธศักราช 2564 สาขา บริหารการศึกษา

รูปภาพที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร ม.อุบลฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผนดิน ประจําป 2564 สาขาบริหารการศึกษา
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ปรัชญา พันธกิจ และอัตลักษณ
ปณิธาน

เป น สถาบั นผลิตบั ณ ฑิ ตพยาบาลที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัต กรรม เพื่อรับใช
ชุมชนทองถิ่นและสังคม สงเสริมสุขภาพ พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
พันธกิจ
1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
2. สรางงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
อัตลักษณ

สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม

คานิยมองคกร และสมรรถนะหลัก
คานิยมองคกร
คานิยมองคกร : NURSE
N = Nurturing
:
U = Unity
:
R = Respect
:
S = Smart
:
E = Empowerment :

ใสใจดูแล
สามัคคี
ยอมรับ และใหเกียรติ
ฉลาดทางปญญาและอารมณ
การเสริมสรางพลังอํานาจ

สมรรถนะหลัก : 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่สรางนวัตกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร แบงเปน 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6 มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 8 บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 9 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ
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โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

กลุมงานอบรมและบริการทางการพยาบาล

โครงสรางการบริหารงาน ของคณะพยาบาลศาสตร
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธิภูริปรีชา
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะฯ
รองคณบดี
ฝายบริหาร

หัวหนากลุมวิชา
พยาบาลศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร

ผูชว ยคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

- งานพัฒนานักศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ

- งานบริการการศึกษา

- งานบุคคล
- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานแผน และงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพฯ
- งานคอมพิวเตอร และเครือขาย
- งานการเงิน และบัญชี
- งานพัสดุ
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รองคณบดีฝายวิจยั บริการ
วิชาการและทํานุฯ
- งานสงเสริมการวิจัย

- งานบริการวิชาการ
- งานทํานุฯ

สวนที่

2

รายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต

1

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากําลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการผลิตบัณฑิต
1.1.1 ดานหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตร
- จํานวนหลักสูตร
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดจํานวน 1 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตร
ในป ก ารศึ ก ษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร เป ดการจั ดการเรีย นการสอนในหลั กสู ตรตางๆ
จํานวนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร โดยดําเนินการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบ TQF และมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงมาตรฐานตามกรอบ TQF
จํานวนหลักสูตรที่เปดใหม
จํานวนหลักสูตรที่ปด หลักสูตร

ปริญญาตรี
1
1
-

ปริญญาโท
-

ปริญญาเอก
-

รวม
1
1
-

1.1.2 ดานการผลิตบัณฑิต
- ผล/แผนการรับรับนักศึกษาใหม
ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา
2564 ระหวางเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีรับตรงรอบ Portfolio และวิธีรับตรงรอบ
โควตา มีผูสมัครรวมทั้งสิ้น 2,855 คน โดยมีผูผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน 105 คน จากแผน
รับเขาศึกษา จํานวน 100 คน ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 103
เมื่อเทียบกับแผนรับ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจําปการศึกษา 2563 – 2564 สามารถ
จําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้

7

ตารางที่ 2 แสดงแผน/ผลการรับนักศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564

คณะ/วิทยาลัย

ปการศึกษา 2563
แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
100
126
100
126

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

คิดเปน
ปการศึกษา 2564
รอยละ แผนการรับ ผลการรับ
(คน)
(คน)
126
100
103
126
100
103

คิดเปน
รอยละ
103
103

จํานวนนักศึกษา

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการรับนักศึกษาเมื่อเทียบกับแผน
100

150

126

100

103

100
50
0

แผนการรับ
ผลการรับ

ปการศึกษา 2563
100
126

ปการศึกษา 2564
100
103

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการรับนักศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564

- นักศึกษาใหม
ในป ก ารศึ ก ษา 2564 มี จํ านวนนั ก ศึ กษาใหม ทุ ก ระดั บ จํ า นวน 103 คน จํ าแนกเป น ระดั บ
ปริญญาตรี จํานวน 103 คน
- นักศึกษาทั้งหมด
ในปการศึกษา 2564 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จํานวน 412 คน จําแนกเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 412 คน
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
412
420
400
380
360

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

383

ปการศึกษา
2563
383

ปการศึกษา
2564
412

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งหมด เปรียบเทียบปการศึกษา 2563 และ 2564
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- ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน 65 คน

ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 65 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เทียบกับแผน
82

100

71

70

65

50
0
จํานวนนักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2562
82
71

ปการศึกษา 2563
70
65

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563

- ภาวะการไดงานทําใน 1 ป
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 ผล
การสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิ ต
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) มี จํ านวนผู สํ าเร็จ การศึ ก ษาจํ านวน 71 คน มี จํ านวนผูต อบ
แบบสอบถามจํ านวน 67 คน คิ ดเป น รอยละ 94.37 บัณ ฑิ ต มีงานทํา ทั้งหมดจํา นวน 52 คน คิด เป น รอยละ
77.61 การมีงานทําภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 77.61
ตารางที่ 3 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562

คณะ/วิทยาลัย

ปการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2561
84 คน (รอยละ 100)

2562
52 คน (รอยละ 77.61)

รอยละภาวะการมีงานทํา
100
100

77.61

50
0

ภาวะการมีงานทํา(รอยละ)

ปการศึกษา
2561
100

ปการศึกษา
2562
77.61

แผนภูมิที่ 4 แสดงภาวะการมีงานทํา เมื่อเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562

9

รอยละ
เพิ่มขึ้น – ลดลง
ลดลง

- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 71
คน ตอบกลับ แบบสอบถาม จํานวน 25 ชุ ด (คิ ดเป น รอยละ 35.21) โดยมี ความคิดเห็น ของผูใชบัณ ฑิ ตที่มีตอ
คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2562

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

คาคะแนนความพึงพอใจ
4.45
3.78
3.80
4.06
3.79

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.73
4.08

มาก
มาก

3.98
3.93
3.95

มาก
มาก
มาก

คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน)
4

3.93

3.67

3.8
3.6
3.4
คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(6 ดาน)

ปการศึกษา 2561

ปการศึกษา 2562

3.67

3.93

แผนภูมิที่ 5 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (6 ดาน) เมื่อเทียบปการศึกษา 2561 และ 2562

1.1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
- ทุนการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีทั้งประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพันและทุนใหเปลา
ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 63 คน เปนเงินทั้งหมด 1,182,000 บาท
โดยรายละเอียด แยกตามประเภทการใหทุนการศึกษา ดังนี้
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ปการศึกษา 2563

ประเภททุน
ทุนตอเนื่อง

ทุนใหเปลา

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟา
ทุนการศึกษาวิจิตรพงศพันธุ
ทุนการศึกษามูลนิธิสรางฝน
ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ
ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
ทุนการศึกษามัสกาตีมูลนิธิ
ทุนลูกขาราชการทหารผานศึก
ทุนโควตากลุมผูมีคุณลักษณะพิเศษ
ทุนโรงพยาบาลรวมใจรักษ (ทุนผูกพัน)
ทุนมูลนิธิชนิ โสภณพนิช
ทุนผูช วยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมมิกบวร
ทุนผูช วยศาสตราจารย ดร.สงวน ธานี
ทุนอาจารยสุนนั ทา ครองยุทธ
ทุนอาจารยเกษร สายธนู
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูย ากจน พ.ศ. 2563
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูย ากจน พ.ศ. 2563
(รอบที่ 2)
ทุนชวยเหลือฉุกเฉิน (COVID - 19) ครั้งที่ 1
ทุนชวยเหลือฉุกเฉิน (COVID - 19) ครั้งที่ 2
ทุนอาหารกลางวัน
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีท่ ําคุณประโยชนแก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทุนการศึกษาสมาคมแมบา นมหาดไทย

จํานวนนักศึกษาที่
ไดรับทุน
1
8
7
1
1
1
1
2
3
6
2
4
2
2
2
1

รวมจํานวนเงิน
ทุนการศึกษา (บาท)
40,000
160,000
140,000
30,000
40,000
5,000
5,000
166,000
300,000
144,000
4,000
16,000
10,000
10,000
30,000
15,000

3
10
4
1

12,000
30,000
12,000
5,000

1

8,000

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร เป นสาขาวิชาชีพที่ยังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพื่ อ
การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) รวมดวย โดยในปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาผูกูยืมเพื่ อ
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 294 ราย วงเงิน กูยืมรวม 14,781,150 บาท และภาคการศึกษาที่ 2
จํานวน 293 ราย วงเงินกูยืมรวม 15,976,500 บาท
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- กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 5 ดาน
ในปการศึกษา 2563 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน

กรอบมาตรฐาน 5 ดาน
ดานสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

ดานกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ
ดานบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม
ดานเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม
ดานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
- ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
- พัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป
- ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมสูวิชาชีพและมอบเข็มสถาบัน
- พี่รักนอง
- แสดงความยินดีพี่บณ
ั ฑิตและงานราตรีคืนสูเหยา
- ตนกลานักกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต
- กิจกรรม อําลาพี่ป 4 จบการศึกษา
- กิจกรรมสานสัมพันธสูงานสรางสรรคสโมสรนักศึกษา
- ติวเพื่อนอง
- ประกวด Freshy Boy & Girl
- กีฬา freshy
- กิจกรรมกีฬา Health Science ครั้งที่ 15
- กิจกรรมคายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 7
- วันพยาบาลแหงชาติ
- วันพยาบาลสากล
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อกาวสูวิชาชีพ
- ไหวครู
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
- สักการะหลวงปูช า จิตอาสาทําบุญตุนความดี สืบสานประเพณีบุญ
ผะเหวด

งบประมาณ (บาท)
49,200
27,500
52,400
123,600
33,785
85,040
8,430
14,455
72,000
5,000
17,100
88,400
54,230
64,800
24,200
13,000
64,400
43,000
9,160
15,000

- การสนับสนุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฐานขอมูลการสืบคนขอมูล
ในปการศึกษา 2563 คณะฯมีการจัดบริการดานเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและ
การสืบคนขอมูลในคณะพยาบาลศาสตร มีจํานวน 2 เครื่อง โดยจัดไว ณ หองสงเสริมการเรียนรู และหองพัฒนา
นักศึกษา การจัดระบบเครือขายอิน เตอรเน็ ต เครือขายไรสายภายในคณะฯ มีจํานวน 32 จุดสัญญาณ ภายใน
คณะฯ
ทั้ งนี้ สํ าหรั บ สื่ อ การเรี ย นการสอน หนั งสื อ ตํ ารา วิ ท ยานิ พ นธ วารสารในและต างประเทศ
วารสารตางๆ ดังตาราง
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ตารางที่ 7 รายละเอียดสิ่งสนับสนุนการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

ป 2562
จํานวน หนวยนับ
2,409
เลม
0
เลม
1
เลม
150
เลม
72
เลม
64
เลม
8
เลม
16
เลม
50
รายการ
13
รายชื่อ

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

ป 2563
จํานวน หนวยนับ
3,544
เลม
0
เลม
3
เลม
240
เลม
156
เลม
139
เลม
17
เลม
16
เลม
50
รายการ
23
รายชื่อ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบประเภทหนังสือ ตํารา
4000

3544

3000

2409

2000
1000
0

หนังสือ ตํารา

ป 2562
2409

ป 2563
3544

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบประเภทหนังสือตํารา ปการศึกษา 2562 และ 2563

ตารางเปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
300
250
200
150
100
50
0

240
156

150
72
0 0

16 16

1 3

1 วิทยานิพนธ
2 วิทยานิพนธ
3 หนังสืออื่นๆ
ภาษาตางประเ
ภายในประเทศ
ทศ
ป 2562
0
1
150
ป 2563
0
3
240

50 50

13 23

4 วารสาร

5 นิตยสาร
บันเทิง

6 สื่อโสตทัศน

7 ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส

72
156

16
16

50
50

13
23

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 และ 2563
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- MOU ภายในและภายนอก
ในปการศึกษา 2563 คณะฯไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ทั้งในและตางประเทศ ใน
ดานวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับในดานตางๆ รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 8 รายละเอียด MOU ภายในและภายนอกประเทศ

MOU ภายใน/ภายนอก
ชื่อ MOU
ภายในประเทศ
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี กับ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค
2. ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กับ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ระหวางคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล แหลงฝกทั้งในระดับปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ
ภายนอกประเทศ
1. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between
(ตางประเทศ)
Ubon Ratchathani University, Thailand, and
Faculty of Medicine and HealthScience
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia
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รายละเอียด
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรค COVID-19 ของนักษึกษา
พยาบาลในแหลงฝกปฏิบตั ิทางการ
พยาบาล
ความรวมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู
และฝกทักษะดานอนามัยแมและเด็ก
รวมมือในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
ดานวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางประเทศ กับประเทศ
อินโดนีเซีย

1.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต
1. บั ณ ฑิ ตมี ค วามสามารถในการบู รณาการองคค วามรูแ ละทั กษะทางวิ ชาการและวิชาชี พ พรอม
ทํางานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
- การพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน ประเทศและโลก
ในป การศึ ก ษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร เปด การจัด การเรีย นการสอนในหลักสูต รต างๆ
จํานวนทั้ งสิ้น 1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ดาน (รวมดานทักษะการปฏิบัติ
เชิงวิชาชีพ) ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2563 คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาพยาบาลในภาพรวม ดังนี้
1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี วัตถุประสงคเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎีเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะ
การเรีย นรู ในศตวรรษที่ 21 โดยรายวิ ช าในหลักสูตร ประกอบดวยการเรีย นรูเนื้ อหาเกี่ย วกับ ทฤษฎี ทางการ
พยาบาล และศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE)
ซึ่งเปนกระบวนการในการพัฒ นาอาจารยใหมีความรูความเขาใจการทํางานระหวางวิชาชีพ เปนการเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนแตละวิชาชีพ เพื่อใหเกิดทักษะการทํางานรวมกัน โดยบูรณาการความรูในชั้นเรียน
มาใชกับผูปวยในชุมชน กิจกรรมการสัมมนาประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 4 หัวขอการบริการ การบริหาร และการศึกษา ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
นักศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคในการเกิดการเรียนรูพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการเปนผูนํา มี
ความสามารถดานการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงตองเนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียนให
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 สงผลตอการยกเลิกกิจกรรมในหองเรียน แลวปรับรูปแบบ
เปนออนไลนทั้งหมด
2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาฝกประสบการณทางการ
พยาบาลกับผูปวยหรือผูรับบริการจริง เปนการนําความรูที่เรียนรูในหองเรียนสูการปฏิบั ติ โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกผูรับริการและประชาชน ประกอบดวยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2- 4
ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร ไดดํ าเนิ นการจั ดประชุม 5 สถาบัน การศึกษารวมกั บแหล งฝก เพื่อรวมวาง
แผนการฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาพยาบาล ประจําปการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 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)
โรงพยาบาลวาริ น ชําราบ 3) โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพ ราชเดชอุด ม 4) โรงพยาบาลเขื่องใน 5) โรงพยาบาล
เขมราฐ และ 6) โรงพยาบาลศรีสะเกษ เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย
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รูปภาพที่ 2 โครงการประชุม 5 สถาบันการศึกษารวมกับแหลงฝก

3) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายชั้นป ประกอบดวยกิจกรรมยอย การพัฒนาการเรียนรูวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ (รายวิชากายวิภาคศาสตรของมนุษย และรายวิชาจุลวิทยาและปรสิตวิทยาทางการพยาบาล) การ
พัฒนาการเรียนรูศัพทเทคนิคทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนรูดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรมทางการ
พยาบาล และการพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการสุขภาพ เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู และสงเสริมการพัฒนาของผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน
- พัฒนารูปแบบการรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการพัฒนารูปแบบการรับเขานักศึกษาแบบเชิงรุก
และไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเขาศึกษา ดังตาราง
ตารางที่ 9 รายละเอียดการรับนักศึกษา แบงตามวิธีการรับ ประจําปการศึกษา 2564

วิธีรับเขาศึกษา
1. โควตาพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สําหรับผูแสดงความจํานงเขาศึกษาโครงการสงเสริมการสราง
ทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. โควตารับตรง รอบ Portfolio ครั้งที่ 2
3. โควตารับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุมใชคะแนนการทดสอบ
ความฉลาด ในการเรียนรู (NETSAT) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
4. โควตารับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ใชคะแนนทดสอบวิชาสามัญ)
รวม
1. โควตาพัฒนาศักยภาพทางดาน
วิชาการและวิชาชีพฯ สําหรับผูแสดง
ความจํานงเขาศึกษาโครงการสงเสริม
การสรางทัศนคติและแรงจูงใจฯ
3%

แผนรับ

ลงทะเบียน
จริง

รอยละของ
แผนรับ : ลงทะเบียนจริง

50

4

8.00

25

17

68.00

45

40

88.89

45

44

97.78

165

105

63.64

วิธีรับเขาศึกษา
2. โควตารับตรง รอบ
Portfolio ครั้งที่ 2
26%

4. โควตารับตรง หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ใชคะแนนทดสอบวิชาสามัญ)
37%

3. โควตารับตรง หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต กลุมใช
คะแนนNETSATของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
34%

แผนภูมิที่ 8 แสดงรอยละการลงทะเบียนจริง แยกตามวิธีรับเขานักศึกษา ปการศึกษา 2564
16

- พัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางองคความรู ดานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
คณะฯไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู สรางองคความรูและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพใหพรอมทํางานทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และไดจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสงเสริม และเนน
กระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดขึ้นใน
ตนเองดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรืออํานวยความ
สะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง คือ สงเสริมใหผูเรียนมีการวิเคราะห สังเคราะห และ
การประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากสื่อการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู ยกตัวอยางการจัด กิจกรรมการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูในรายวิชา เชน สื่อวิดีโอการสอนเรื่อง "โรคสมาธิสั้น" รายวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
และสื่อวิดีโอการสอนเรื่อง "การเคาะปอดและจัดทาเพื่อระบายเสมหะในเด็ก" รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
- ส ง เสริ ม ความเป น นานาชาติ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นวิ ช าการ/วิ ช าชี พ และวั ฒ นธรรมกั บ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพรวมการจัด
ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ 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 ในระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564

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

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

รูปภาพที่ 4 สิ่งแวดลอมทางการศึกษา (หองสงเสริมการเรียนรู คณะพยาบาลศาสตร)
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3. บัณฑิตสามารถสรางงานวิจัย และนวัตกรรม
- การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดานการวิจัย และนวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตรไดเนนการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมแกนักศึกษา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยไดกําหนดจัด กิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรูดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ภายใตกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนรายชั้นป โครงการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเป นสําคัญ เสริมสรางให
ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มี สมรรถนะการคิดอยางเปนระบบและการคิด อยางมีวิจ ารณญาณ
สามารถใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถประยุกตใชหรือสรางสรรคผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทางสุขภาพได ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาตองเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมโดย
จัดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 3
4. บัณฑิตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมไทยและสังคมโลก
- การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
คณะพยาบาลศาสตรไดใหความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ และเพื่อพัฒนาผูเรียน
สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมหลัก กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ กลุมทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ ซึ่งคณะฯไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดทักษะดังกลาวเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และหลากหลายโดยถูกบูรณาการในการเรียนการสอนในมิติตางๆ ทุกสาขา และเพื่อ
เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและสามารถในการสื่อสารพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คณะฯจึงมีนโยบายใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษในเนื้อหาการเรียนการ
สอนเพื่อให นักศึ กษาไดพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษทั้งดานการฟงและการพู ด รวมทั้งยังเป นเครื่องมือในการหา
แหลงขอมูลผานสื่อตางๆในระดับสากล ใหสามารถนําไปใชในสถานการณจริงที่พบในชีวิตประจําวันได โดยคณะฯ
ไดจัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมประเมินความรูดานภาษาอังกฤษ (CEFR)” เพื่อใหมี
ความพรอมทางดานภาษา สามารถประยุกตใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ ได

รูปภาพที่ 5 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในการใหบริการสุขภาพแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 (รูปแบบออนไลน)

ทั้ งนี้ คณะได กําหนดจัดโครงการ/กิจ กรรม ที่ สงเสริมการเรีย นรูของนักศึกษาศึกษามาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4)
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปภาพที่ 6 กิจกรรมนอกหลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน

นอกจากนี้ คณะฯยังไดสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/นอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาในดาน
ตางๆ และสรางคุณคา สรางความภาคภูมิใจในตนเอง เตรียมพรอมการเปนพลเมืองที่สมบูรณของประเทศ
1) กิจกรรม พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป รุนที่ 10 ประจําปการศึกษา 2563 จัดเมื่อวันที่ 26
มีน าคม 2564 ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 โดยคณะพยาบาลศาสตร มุงผลิตบัณฑิตพยาบาลภายใต
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให
บัณฑิตพยาบาลที่ เกง ดี มีจิตอาสา เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป นับเปนการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม แสดงถึงความพรอม
ที่จะเขาสูวิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาล เปนสัญลักษณของวิชาชาชีพ เสริมสรางความมั่นใจ ความสงางาม ความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของเพื่อน

รูปภาพที่ 7 กิจกรรม พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นป รุนที่ 10

2) กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน วาที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร รุนที่ 8 โดย
ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป น
ประธานมอบเข็มสถาบัน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมสุรีย ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตรมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และเปนสัญลักษณของวิชาชีพ อันจะ
เสริมสรางความมั่นใจ ความสงางาม ความภูมิใจในวิชาชีพ และเปนกาวสําคัญในการเผชิญสถานการณภายหลัง
จากสําเร็จการศึกษาตลอดจนการดําเนินชีวิตตอไป

รูปภาพที่ 8 กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน วาทีบ่ ัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร รุนที่ 8
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- ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา
ตารางที่ 10 แสดงผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป พ.ศ. 2564

ลําดับ
ชื่อผูรับรางวัล
1 นางสาวสุธาริณี คงศรี
2

นางสาวอภิชญานันต วรรณจู

ชื่อรางวัล
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน ประจําป
2564
รางวัลบัณฑิตพยาบาล เกียรตินยิ ม อันดับ
1 “กันเกราทอง” เชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิต
ประจําปการศึกษา 2563

หนวยงานที่มอบรางวัล
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รูปภาพที่ 9 นักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในป พ.ศ. 2564

- ระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแกนักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
คณะฯมีระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุก
ดาน โดยระบุใหอาจารยที่ปรึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษา
ของนักศึกษา ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและ
สอบถามปญหาทั่วไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา
นอกจากนี้ ในดานการดูแลเมื่อเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา
โดยคณะแจงนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ โดยในปการศึกษา
2563 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรม “การแนะแนว และใหคําปรึกษา” มีวัตถุประสงคเพื่อใหคําแนะนํา
ชวยเหลือในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ตามความคาดหวังเปนสวนที่ชวยประคับประคองการศึกษาใหสําเร็จ
ไปดวยดี พรอมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนํา วางแผนการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษาจากผูมีประสบการณยิ่งจะ
สรางความมั่นใจในความมั่นคงในวิชาชีพพยาบาล
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ยุทธศาสตรดานการวิจัย

2

สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
2.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการวิจัย
2.1.1 การสนับสนุนดานการวิจัย
- การสนับสนุนดานการวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย จํานวน
ทั้งสิ้น 7 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 267,750 บาท แบงเปนงบประมาณรายได จํานวน 177,750
บาท และงบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่นๆ(ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ฐานรากฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) จํานวน 90,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงงบประมาณทีส่ นับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
6
177,750
1
90,000
7
267,750

ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณรายได

-

228,000
177,750

90,000

3,359,700
177,750

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000

228,000

งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงิน เทียบกับปที่ผานมา)

-

1
2
3

แหลงเงิน

-

ลําดับ

งบประมาณ 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
7
228,000
1
3,359,700
8
3,587,700

งบประมาณสนับสนุน
จากแหลงอื่น ๆ
3,359,700
90,000

แผนภูมทิ ี่ 9 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ปงบ 2564 เปรียบเทียบกับ ปงบ 2563
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- โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดโครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจยั ฯ คณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 2564

ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 พั ฒ นาสมรรถนะด า นการวิ จั ย และงาน
สรางสรรค
** มีการวางแผนการดําเนินงานในเดือน
สิงหาคม 2564 ในหัวขอเรื่อง การประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเขี ย นชุ ด โครงการ
หรือแผนงานวิจัย ให ไดรับ ทุ นภายนอก
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสถานการณ การแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
สงผลตอตารางจัดการเรียนการสอน จึง
ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมได
2 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
3

จัดสรรทุนวิจัย

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
1. เพื่ อ กระตุ น และส ง เสริ ม ให ค ณาจารย ค ณะ
23,300
พยาบาลศาสตร สามารถเขี ย นข อ เสนอชุ ด
โครงการหรือแผนงานวิจัยใหไดรับทุนภายนอก
2. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการเขี ย นข อ เสนอชุ ด
โครงการหรือแผนงานวิจัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ กับ
ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการเขียนขอเสนอชุด
โครงการหรือแผนงานวิจัย
เพื่ อ ส งเส ริ ม แ ล ะสนั บ ส นุ น ก ารเผ ยแ พ ร
ผลงานวิจัย และวิชาการ และสรางแรงจูงใจใน
การเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร
1. เพื่อจัดสรรทุนวิจัยที่สอดคลองกับระเบียบการ
ใช เ งิ น รายได ใ นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ผลงาน วิ จั ย และวิ ช าการของคณ ะฯ และ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย
พยาบาล

244,000
807,500

2.1.2 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร
- ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 13 รายละเอียดผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลําดับที่
1

2

3

ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน ()
อาจารยและนักวิจัยประจํา
บทความ บทความ
(ตําแหนงทางวิชาการ)
วิจัย
วิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู บทบาทพยาบาลวิชาชีพใน
หนวยบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิในการสงเสริมภาวะพฤตพลัง
ผูสูงอายุที่มีปญ
 หาสุขภาพจิตใน
จังหวัดแหงหนึ่ง

นางสาววิศนีย บุญหมั่น
ผลการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการในการสงเสริมสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรียนตอผลลัพธการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล
ผูชวยศาสตราจารย อมรรัตน นธะสนธิ์ ปจจัยทํานายพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคไม
ติดตอเรื้อรังในผูใหญทมี่ ีภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวน
22

ชื่อวารสารวิชาการ
(ฉบับที่/ครั้งที่/ วันที่/เดือน/ป)
วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค (ฉบับที่ 3
วันที่ 1 กันยายน 2563)
วารสารพยาบาลทหารบก (ฉบับ
ที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2563)

รามาธิบดีพยาบาลสาร (ฉบับที่ 3
วันที่ 1 กันยายน 2563)

ลําดับที่
4

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
(ตําแหนงทางวิชาการ)
ดร.สมปอง พะมุลลิ า

5

ดร.สมปอง พะมุลลิ า

6

นางสาวณัฐธิดา ปญญาธนคุณ

7

ดร.สมปอง พะมุลลิ า

8

นางสาวนาฎอนงค แฝงพงษ

9

นางสุฬดี กิตติวรเวช

10

ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู Voices of Thai Women
Who Received GenderSensitive Empowerment
Counseling
ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด
สมรรถภาพสมอง และ
ความสามารถในการทําหนาที่
ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูส ูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู ผลของกลุมบําบัดดวยการแกไข
ปญหารวมกับการเจริญสติตอ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุที่มโี รค
เรื้อรังในชุมชน
ดร.สมปอง พะมุลลิ า
ความตองการการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต ของพยาบาลวิชาชีพ ใน
เขตสุขภาพที่ 10

11

12

13

ชื่อผลงาน
ฉากชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งทอ
น้ําดี : กรณีศึกษาจังหวัดแหง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง
สมรรถนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
สําหรับพยาบาลปริศลั ยกรรมใน
การดูแลผูปวยผาตัดกอนเนื้อ
งอกสมอง โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค
Factor Associated with
Well-Being of Family
Caregivers of Children with
Cerebral Palsy in Bangkok
ผลของโปรแกรมการเสริมสราง
พลังอํานาจตอความรู ทัศนคติ
และการปรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่เสี่ยงตอการเกิด
โรคมะเร็งทอน้ําดี
การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางการวิจัยของอาจารย
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
ความผูกพันตอองคกรของ
อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประเภทผลงาน ()
ชื่อวารสารวิชาการ
(ฉบั
บ
ที่/ครั้งที่/ วันที่/เดือน/ป)
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ

รามาธิบดีพยาบาลสาร (ฉบับที่ 3
วันที่ 1 กันยายน 2563)


รามาธิบดีพยาบาลสาร (ฉบับที่ 3
วันที่ 1 กันยายน 2563)



Journal of The Medical
Association of Thailand
(ฉบับที่ 11 วันที่ 1 ธันวาคม
2563)
วารสารพยาบาลทหารบก (ฉบับ
ที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2564)








วารสารวิจัยและประเมินผล
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 1 วันที่ 1
มกราคม 2564)
วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 1 วันที่ 1
มกราคม 2564)
Journal of International
Women's Studies (ฉบับที่ 1
วันที่ 1 มกราคม 2564)



วารสารวิชาการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2564)



วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศ
ไทย (ฉบับที่ 28 วันที่ 1 เมษายน
2564)



วารสารพยาบาลทหารบก (ฉบับ
ที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
(ตําแหนงทางวิชาการ)

ชื่อผลงาน

14

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมลักษณ เทพสุริยา
นนท

15

นางนิชนันท สุวรรณกูฏ

16

ผูชวยศาสตราจารย สมลักษณ เทพสุริยานนท

17

นางสาวธมกร เธียรภูรเิ ดช

การพัฒนาแบบประเมินความ
เสี่ยงตอภาวะฉุกเฉินจาก
โรคเบาหวานของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานในชุมชน
ปจจัยทํานายสมรรถนะในการ
ดูแลผูส งู อายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานใน
จังหวัดอุบลราชธานี
ปจจัยทํานายความเสีย่ งตอภาวะ
ฉุกเฉินจากโรคเบาหวานของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน
การสงเสริมการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัย

ประเภทผลงาน ()
ชื่อวารสารวิชาการ
(ฉบั
บ
ที่/ครั้งที่/ วันที่/เดือน/ป)
บทความ บทความ
วิจัย
วิชาการ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
(ฉบับที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม
2564)





วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2 วันที่ 1
พฤษภาคม 2564)
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
(ฉบับที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม
2564)
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน
(ฉบับที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม
2564)

- ผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ตารางที่ 14 รายละเอียดผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจําป พ.ศ. 2564

ลําดับที่
1

ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา
ชื่อผลงาน
(ตําแหนงทางวิชาการ)
ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด สื่อการเรียนรู การบริหารสมอง
ชุดการสงเสริมความจํา ออก
กําลังสมอง ปองกันภาวะสมอง
เสื่อมฯ

ประเภทผลงาน ()

สรางสรรค สิ่งประดิษฐ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

รูปภาพที่ 10 ผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ป 2564
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ประเภทสิทธิบัตร


เลขที่
17431

- รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจําป 2564
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผูชวยศาสตราจารย เกษร สายธนู รองคณบดีฝายวิชาการ สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร เขารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งเปน
การประชุมวิชาการระดับชาติ โดย สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นเปนประจําทุกป
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผลงาน กิจกรรมวิจัยที่เกิด
จากความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหนวยงานภายนอก และเพื่อใหเกิดการพบปะและ
แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักวิจัยในสาขาตางๆ กระตุน และสรางบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสราง
นั ก วิ จั ย รุ น ใหม แ ละกลุ ม นั ก วิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ภายใต แ นวคิ ด Future Trends of Research and
Innovation ในระหวางวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย

รูปภาพที่ 11 รางวัลเชิดชูเกียรตินกั วิจยั ประจําป 2564
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2.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการวิจัย
1. อาจารย บุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัย
- การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย ดังนี้
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน สรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยและบุคลากร
4. มีการจัดสรรทุนงบประมาณเงินรายได เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ทั้งนี้ คณะฯไดสนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการตางๆเพื่อเปนการพัฒ นาศักยภาพดานการวิจัย
โดยเขารวมกับมหาวิทยาลัย เชน โครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหม เทคนิคการเขียนบทความวิชาการนานาชาติ โครงการ
พัฒนานักวิจัยรุนกลางและผูจัดการแผนงานวิจัย และ Open Innovation Roadshow ภาคอีสาน
- สนับสนุนการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานบริห ารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร ได จัด โครงการจัดทํ าวารสารวิชาการและวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัยของบุคคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ และจากหนวยงาน
ภายนอก
2. เพื่อเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิชาการและวิจัย ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ
3. เพื่อสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย ระหวางคณะฯ กับหนวยงานภายนอก
ผลการดําเนินงาน :
1. ไดแนวปฏิบัติ คูมือในการจัดทําวารสารเพื่อเขาสูฐาน จํานวน 1 เลม
2. ไดทีมกองบรรณาธิการเพื่อจัดทําวารสาร โดยไดมีคําสั่งที่ 26/2546 แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสาร
สุขภาพและการพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีคําสั่งที่ 45/2546 แตงตั้งกองบรรณาธิการวารสารสุขภาพ
และการพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
2. มีการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม และงานสรางสรรคเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
- การสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย ผลงานวิจัยและวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยเพื่อผลิตผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค และเปนพันธกิจสําคัญของอาจารยระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญของการ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใน
ดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม รวมทั้งเปนประโยชนตอการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เพื่ อ เป น การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ก ารเรีย นตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะฯจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดโครงการเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหมีการ
พัฒ นาการเขียนบทความวิจัย ผลงานวิจัยและวิชาการแกคณาจารยขึ้นอย างต อเนื่ องทุ กป ทั้ งนี้ ในป 2564 คณะได
กําหนดหัวขออบรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยใหไดรับทุนภายนอก”
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 สงผลตอตารางจัดการเรียนการสอน จึงทํา
ใหไมสามารถจัดกิจกรรมได
26

- การสนับสนุนใหคาสมนาคุณในการตีพิมพ เผยแพร และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ในป 2563 งานวิจัยฯไดจัดทําประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง การใชเงินรายไดเพื่อสงเสริมการ
สรางสรรค ผลงานทางวิช าการ เพื่ อเป น การส งเสริมการสรางสรรคผ ลงานทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตรให
เหมาะสมกับสภาวการณ ปจจุบั น โดยไดกําหนดคาสมนาคุณหรือคาตอบแทนในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย คา
สมนาคุณสําหรับผลงานวิชาการที่ไดรับรางวัล หรือผลงานที่ไดจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/นําไปใชประโยชน คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ขอเสนอโครงการ รวมถึงคาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจ และเปนการกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยกันอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน :
1. ไม มีผ ลงานที่ ได รั บ การเผยแพรในที่ป ระชุมระดับ ชาติ (ต่ํากวาเปาหมาย) * ในช วงสถานการณ
covid19 ไมมีการจัดประชุมวิชาการ ในระดับชาติ
2. ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในการประชุมระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง (ต่ํากวาเปาหมาย)
3. มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI1) จํานวน 9 เรื่อง วารสารระดับชาติ (TCI2) จํานวน 7
เรื่อง และมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (Q3) จํานวน 1 เรื่อง ทั้งนี้มีการเบิกจายคาสมนาคุณในการตีพิมพ
เผยแพร เปนเงินจํานวน 45,750 บาท (คิดเปนรอยละ 18.75) ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
4. จัดสรรทุนวิจัย เงินรายไดคณะ จํานวน 9 ทุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 210,750 บาท จาก
งบที่ไดรับจัดสรรตามแผน จํานวน 807,500 บาท คิดเปนรอยละ 26
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ยุทธศาสตรดานบริการวิชาการ

3

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ
3.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการบริการวิชาการ
- การสนับสนุนดานการบริการวิชาการ
ในป งบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ได รับงบประมาณสนับ สนุน ดานการบริการวิช าการ
จํานวน 1 โครงการ โดยใชงบประมาณเงินรายได (ผลิตเพิ่ม) เปนเงิน 71,500 บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ รายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 15 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ ป 2564

ประเภทโครงการ
1. การบริก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การเรียนรูเด็กเยาวชนและสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน
2. การบริก ารวิช าการเพื่ อเสริม สรางความ
เขมแข็งดานอาชีพและสงเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก
3. การบริก ารวิช าการเพื่ อเสริม สรางความ
เขมแข็งดานสุขภาวะที่ดีของประชาชน

4. โครงการดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

1

71,500

-

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต กิ จ ก ร ร ม “ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น
(อสม.) ในการดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
เจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
-

1

-

71,500

ชื่อโครงการ

-

3.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
1. ประชาชน และชุมชนกลุมเปาหมาย ไดรับการบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองปญหา และความ
ตองการของชุมชนและสังคม
- สํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนและสังคม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มียุทธศาสตรดานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยมีกลุมเปาหมายในการดําเนินงานในพื้นที่ 4 อปท. ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งพื้นที่
ตําบลโพธิ์ใหญเปน 1 ใน 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบดังกลาว
ในป 2564 จากขอมูล รพ.สต.โพธิ์ใหญ พบวา พื้นที่ตําบลโพธิ์ใหญมีผูสูงอายุ 953 คน ปวยดวยโรค
เรื้อรัง 193 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ของประชากรผูสูงอายุ และพบปญหาของการเจ็บปวยที่เปนสาเหตุใหผูสูงอายุเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล สวนใหญเปนปญหาจากภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และเปนภาวะแทรกซอนจากการเจ็บปวย
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เรื้อรัง (ทะเบียนผูปวย รพ.สต.โพธิ์ใหญ,2563 -2564) ปญหาสุขภาพที่พบคือ ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเกินกวาเกณฑการ
รักษาปกติมีภาวะแทรกซอนทางไต ตา และเทา จากการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย (faculty practice) สาขาการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ประจําปการศึกษา 2563 ไดมีกิจกรรมเยี่ยมบานผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังรวมกับพยาบาล
วิชาชีพ ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ (CG ) และ อสม.ประจํารพ.สต.โพธิ์ใหญ ระหวางเดือนธันวาคม 2563- กุมภาพันธ
2564 พบวา ผูปวยรับ ประทานยาไมถูกขนาดและเวลา รับ ยาไมตอเนื่อง ติดบาน ติดเตียง มีภ าวะพึ่งพาญาติ บาง
ครัวเรือนมีผูสูงอายุที่เจ็บเรื้อรังอยูบานโดยลําพัง เนื่องจากญาติไปทํางานนอกบาน การติดตามเยี่ยมบานเพื่อดูแลโดย
บุคลากรทางสาธารณสุขยังไมครอบคลุม เนื่องจากมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คนตอประชากร 8,000 คน รวมกับมีผูชวยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุ (CG) ที่ผานการอบรมพัฒนาศักยภาพ 4 คนซึ่งยังไมเพียงพอ และ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
จํานวน 168 คน ซึ่งยังมีความตองการการพัฒนาศักยภาพดานการดูแลผูปยเรื้อรังขั้นพื้นฐาน จากการสอบถามความ
ตองการพบวา อสม.สวนใหญยังมีทักษะพื้นฐานในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังนอย โดยเฉพาะดานการ
ประเมินอาการเจ็บปวยหรือการคัดกรองสุขภาพเบื้องตน การดูแลผูปวยเรื้อรังเพื่อปองกันอาการแทรกซอนจากโรค การ
ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง ดานกรองสุขภาพจิตเบื้องตน เปนตน
ทั้งนี้ ประกอบกับผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนจาก
มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการสํารวจ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- พั ฒ นาโครงการบริ ก ารวิ ช าการให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม โดย
กระบวนการมีสวนรวม
คณะฯมี น โยบายด านการบริการวิช าการ โดยการการวางแผนการดําเนิ น พั ฒ นาโครงการบริการ
วิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม และกําหนดใหมีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ กับภาระกิจดานการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งในป 2564 คณะฯ
ไดมีแผนการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกหลายๆหนวยงาน สรางการมีสวน
รวม โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได (ผลิตเพิ่ม) รายละเอียดดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี”
ลั ก ษณะโครงการ : จากการสํ า รวจความตอ งการของชุ ม ชนข างต น คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์ใหญไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงไดมีการวางแผนจัดโครงการ
บริการวิชาการ ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรูหลักการดูแลผูปวยเรื้อรั้งขั้นพื้นฐาน และอาการแทรกซอนจากโรค
การประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องตน แนวทางการใหคําแนะนําในการปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดวยปงปองจราจร
ชีวิต 7 สี การฟนฟูสุขภาพขั้นพื้นฐาน การประเมินคัดกรองสุขภาพจิต ความเครียด และการจัดการความเครียด โดย ใช
แนวคิด 3อ. 2ส. ซึ่งประกอบดวย 3อ.คือ อาหาร อารมณดี ออกกําลังกาย 2ส. คือ งดสูบบุหรี่-งดดื่มสุรา เปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมใหความรู การเพื่อพัฒนาศักยภาพผูชวยเหลือดูแลผูสงู อายุ (CG) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เพื่อใหมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังใหมีสุขภาวะที่ดีตอไป
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) ดานการดูแลผูปวยเรื้องรัง และผูสูงอายุ
ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. ประสานความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานสาธารณสุขระดับทองถิ่น
3. นักศึกษาไดเรียนรูรูปแบบการใหบริการวิชาการดานสุขภาพ
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สถานที่ : หอง NU201 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการดําเนินงาน : จากการดําเนินกิจกรรม สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้
1) มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 98.62 (บรรลุเปาหมาย)
2) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.58 อยูในระดับ มากที่สุด (บรรลุเปาหมาย)
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอประโยชนของบริการวิชาการ สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไป
ปรับใช มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.51 (บรรลุเปาหมาย)
4) คาเฉลี่ยความรูในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหลังเขา
อบรม สูงกวากอนการเขาอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t= 9.192 df = 154 p <.001) แสดงวาหลัง
การเขารวมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังมากขึ้น
(บรรลุเปาหมาย)

รูปภาพที่ 12 กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น (อสม.)
ในการดูแลผูสูงอายุที่มภี าวะเจ็บปวยเรือ้ รัง ในตําบลโพธิ์ใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”

2. ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ
- ใหบริการและพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ภายใต แผนปฏิ บั ติการประจําป ได กําหนดแผนดําเนิน โครงการ
บริการวิชาการเพื่อหารายได ซึ่งเปนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สําหรับผูประกอบอาชีพการพยาบาล เพื่อเปนการ
พัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพ คือ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวย
ผาตัดรุนที่ 4 โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงคในการมุงพัฒนา
ระบบบริการทุกระดับ ตั้งแตปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สรางระบบที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย ทั้งภายในจังหวัด ภายใน
เขตสุขภาพ และเปนเครือขายระดับประเทศ ทําใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองปรับตัวและดําเนินการจัดทําแผนการ
สนับสนุนทรัพยากรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกลาว และเพื่อใหบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียม
แกประชาชน รวมถึงการเขาถึงบริการใหมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาผูปวยโดยวิธีการผาตัด ยิ่งในผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดที่มีความยุงยาก ซับซอน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันตอเหตุการณ จะสามารถปองกันและควบคุมไมใหโรค
ลุกลาม ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะสงผลตอรางกายและชีวิตของผูปวยได ทั้งนี้ จากสถานการณการแพรระบาด
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ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการ ทั้งในสวนของโรงพยาบาลคูความรวมมือ ทําใหตอง
เลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดรุนที่ 4 ออกไป
3. ประชาชนวัยทํางานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล
และชุมชน
- ใหการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของประชาชนวัยทํางาน ในการประกอบ
อาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชน
ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได สําหรับประชาชนวัย
ทํางาน เพื่ อเป นการพั ฒ นาความรูและทักษะเพื่อประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ คือ โครงการอบรมหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุนที่ 6 โดยมีจุดเริ่มตนมาจากสถานการณที่ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ
รวมทั้งมีผูที่ตองอยูในภาวะพึ่งพิง และผูรับบริการที่มีโรคเรื้องรังจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองผลิตบุคลากรไป
ดูแลสุขภาพประชากรในทุกพื้นที่ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล าว จึงจั ดโครงการอบรมนี้ขึ้น ซึ่งหลักสูต รได รับ การรับ รองจากสภาการพยาบาล รวมทั้งไดรับรองคุณวุฒิ จาก
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตผูชวยพยาบาลใหมีความรู ความสามารถในการชวยเหลือ
ดูแลผูรับบริการทั้ งในภาวะปกติ และภาวะเจ็บ ปวย ดวยคุ ณธรรม จริย ธรรม มีเมตตา มีความรับผิ ดชอบ และเป น
พลเมืองที่ดี ภายใตการควบคุมกํากับของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ระยะเวลาดําเนินการอบรมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2565 ซึ่งอยูระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร (จํานวน 19 รายวิชา) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บัววัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ใหความอนุเคราะหเปนแหลงฝกประสบการณ การประชาสัมพันธหลักสูตร
การประสานงานในพื้นที่ รวมทั้งคณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูเขารับการ
อบรม เปนจํานวนทั้งสิ้น 50 คน เมื่อเทียบกับแผนรับ 50 คน คิดเปนรอยละ 100

รูปภาพที่ 13 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชว ยพยาบาล รุนที่ 5
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ยุทธศาสตรดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม

4

อนุรักษ สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการมีสวน
รวมของทุ กภาคสวนและเชื่อมโยงกับ การเรียนการสอน และการพั ฒ นานั กศึกษา มี โครงการที่ไดรับ จัดสรรด านทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒ นธรรม รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ รวมเป นงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 50,000 บาท แบงเปน เงินอุดหนุน ผลิต
พยาบาลเพิ่ม จํานวน 7,000 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 43,000 บาท รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 16 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ป 2564

ลําดับ
แหลงเงิน
1
งบประมาณแผนดิน
2
งบประมาณรายได
3
งบเงินอุดหนุน ผลิตพยาบาลเพิม่
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
2
1
3

ตารางที่ 17 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จําแนกตามกลุม)
1. สงเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาความงาม
ของศิลปะ
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ
3. มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและ
รูปแบบตางๆ
4. มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี/โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับจังหวัด
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ (บาท)

43,000
7,000
50,000

จํานวนโครงการ
3

งบประมาณ (บาท)
50,000

-

-

-

-

-

-

3

50,000

4.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดรับการอนุรักษและสืบสาน
- สงเสริม สนับสนุน ใหความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ในป 2564 คณะฯมีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงการสนับสนุน สงเสริม และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
1) กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ปที่ 11 โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ณ
คณะพยาบาลศาสตร และศาลพระพรหม มหาวิยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมดังกลาวมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1
สักการะศาลพระพรหม มีกลุมเปาหมายคือผูบริหาร อาจารย บุคลากร รวมกันสักการะพรพรหม แตงกายดวยชุดผา
ไทย เพื่ อให ต ระหนั กถึ งคุณ ค าความงามของศิล ปวัฒ นธรรม รวมถึ งเป น การอนุ รักษ สื บ สาน ส งเสริมและเผยแพร
เอกลั กษณ ศิลปวัฒ นธรรมทองถิ่นอั นดีงาม รูปแบบที่ 2 ลักษณะออนไลน เผยแพรประวัติค วามเปน มาของคณะ
พยาบาลศาสตร รวมผลการดําเนินงานตลอด 11 ปที่ผานมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล รวมถึงการรวมโพสตรูปภาพ
ตนเองในสื่อออนไลน สวมใสหนากากอนามัย เพื่อแสดงพลังในการเปนสวนหนึ่งของการรวมปองกัน covid-19 การ
เปลี่ยนกรอบภาพประจําตัวในสื่อออนไลน (เชน Facebook) เปนกรอบรูปครบรอบ 11ป คณะพยาบาลศาสตร เปนตน
มีกลุมเปาหมายคือผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
บุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกร
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสักการะพระพรหม คิดเปนรอยละ 120 กิจกรรมผานสื่อออนไลน คิดเปน
รอยละ 166.95 (บรรลุเปาหมาย)
2. คะแนนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม เฉลี่ยเทากับ 4.66 (ไมบรรลุเปาหมาย)
3. คะแนนความคิ ดเห็ น ของผู เขารวมตอการสืบ สานประเพณี ท างศาสนาอั น ดีงาม รวมถึ งอนุ รั กษ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ คะแนนเฉลี่ย 4.82
4. คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค คะแนนเฉลี่ย 4.66

รูปภาพที่ 14 พิธีสักการะศาลพรพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ป

2) กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "วันสงกรานต" โดยจัดในชวงเดือนเมษายน 2564 ณ
ลานกิจกรรมอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการอนุรักษและสืบ
สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี งาม พร อมทั้ งสรางขวัญ และกําลังใจของบุค ลากร และเปด โอกาสให ผูบ ริห าร คณาจารย
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบปะกัน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี
สงกรานต และมีความประสงคที่จะใหทุกภาคสวน ในสังคมไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีที่ดีงามของ
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ทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป จึงไดกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรมไทย "วันสงกรานต" ประจําปงบประมาณ 2564 ขึ้น
โดยมีกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป การรดน้ําดําหัวขอพรผูบริหาร รวมถึงอาจารยผูอาวุโส
ผลการดําเนินงาน
1. กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 105.71 (บรรลุ)
2. กลุมเปาหมายแตงกายดวยผาไทย คิดเปนรอยละ 100 (บรรลุ)
3. ความคิ ด เห็ น ต อ ประโยชน ที่ ได รั บ จากการเข าร ว มกิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ สื บ สาน ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.97 (บรรลุ)
4. คะแนนความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.80 (บรรลุ)

รูปภาพที่ 15 กิจกรรม "วันสงกรานต" ประจําปงบประมาณ 2564

2. นักศึกษา และบุคลากรเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
- สนั บ สนุ น ส งเสริม ให นั กศึกษาและบุ ค ลากร เขา รวมกิจ กรรมดา นทํา นุ ศิลปวัฒ นธรรมและ
ประเพณีอันดีงามทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ในป 2564 คณะฯมีนโยบายสนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้ ไดสงเสริมใหมีการบูรณาการการโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธะกิจ
ดานการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ ลานกิ จ กรรมอเนกประสงค ชั้ น 1 อาคารปฏิ บั ติ ก ารรวมคณะพยาบาลศาสตร และลานสั น ทนาการ 70 ไร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
และไดมีการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยไดออกแบบกิจกรรมใหนักศึกษาแตละชั้นปรวมกันประดิษฐ
กระทงจากวัสดุธรรมชาติในชุมชนที่ยอยสลายงาย และสวมใสชุดผาไทยในการเขารวมกิจกรรม วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝง
และเสริมสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษา และบุคลากรภายในคณะ สงเสริมความคิดสรางสรรค และอนุรักษความ
เปนไทยภายใตพื้นฐานความพอเพียง 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
- ไดเรียนรูการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง มีคาคะแนน 4.50

รูปภาพที่ 16 กิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจําปงบประมาณ 2564

2) กิจกรรมวัน“วันมหิดล” ประจําป 2564 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร วางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจําป
2564 ซึ่งวันที่ 24 กันยายน เปนวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระผูไดรับการถวายพระสามัญญาภิไธยจากแพทยและประชาชนวา “พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและการ
สาธารณสุขไทย”และ “เจาฟาทหารเรือ” ดวยพระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญแกวงการแพทย จึงไดจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อนอมเกลาฯ ถวายการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศรดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทั้งนี้ในปนี้ ตรงกับวันศุกร ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งเปนวันหยุดราชการ ดังนั้น
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดําเนินการจัดพิธีขึ้น รวมทั้งเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID – 19 เพื่อเปนการปองกัน และจํากัดผูเขารวมอยางเหมาะสม จึงไดเชิญคณะพยาบาลศาสตร และเภสัช
ศาสตร เขารวมกิจกรรมเทานั้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ณ บริเวณหนาพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข

รูปภาพที่ 17 กิจกรรมวัน“วันมหิดล” ประจําป 2564

35

ยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล

5

พัฒนาคณะสูการจัดการศึกษายุคดิจิทัล
5.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการมุงสูคณะพยาบาลศาสตรดิจิทัล
- การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรแบบครบวงจร
ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายมุงสูคณะดิจิทัล เนนการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรรูเทาทันและเขาถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาประยุกตใชทั้งการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร ดานการ
เรีย นการสอน ดานการวิ จัย เป น ตน เพื่ อเป นการลดขั้น ตอน ลดระยะเวลา สงผลใหการดําเนิน งานมีความรวดเร็ว
แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ดังนี้
1. ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก ระบบแผนงบประมาณการเงิน
2. ดานบริหารงานบุคคล ไดแก ระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
3. ดานวัสดุครุภัณฑ ไดแก ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการพยาบาล
4. ดานการเรียนการสอน ไดแก ระบบภาระงานสอนของอาจารย
5. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ระบบฐานขอมูลโครงการวิจัย
ระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ และระบบฐานขอมูลทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรใหมีความรูเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ค วามสํ าคั ญ อย างยิ่ งในการบริห ารจั ด การองค ก ร ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตั ด สิ น ใจของบุ ค ลากรในระดั บ ผู บ ริ ห าร ทั้ งการตั ด สิ น ใจเชิ งกลยุ ท ธ
(Strategic Decision) การตั ดสิ น ใจทางยุ ท ธวิ ธี (Tactical Decision) การแกป ญ หาเฉพาะหนา (Fighting) และการ
ควบคุม (Control) โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองดําเนินงาน 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีดิจิทัลจึงควรครอบคลุมพันธกิจดังกลาว ดังนั้นเพื่อให
การดําเนินงานครอบคลุมพันธกิจดังกลาว งานคอมพิวเตอรและเครือขายคณะพยาบาลศาสตร จึงดําเนินการจัดกิจกรรม
การจัด อบรมด านเทคโนโลยีดิจิ ทัล ประจําป งบประมาณ 2564 เพื่อพัฒ นาและเพิ่มทักษะใหบุคลากรภายในคณะ
พยาบาลศาสตร สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1) การอบรมเชิ งปฏิ บั ติก าร เรื่อง การสราง Infographics ด วย Online tools กลุม เปาหมาย คื อ
บุคลากรสายสนับสนุน
2) การอบรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เรื่อ ง การใช โสตทั ศ นู ป กรณ ในห อ งเรีย น คณะพยาบาลศาสตร
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสายวิชการ
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5.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล
1. มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
- พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption)
ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจทั้งดาน
การบริห ารจัด การองคกร ประกอบไปด วยระบบสารสนเทศที่ใช รว มกั บ มหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศที่งาน
คอมพิวเตอรและเครือขายไดพัฒนาระบบขึ้น ยกตัวอยาง เชน
1) ดานการเงิน งบประมาณ ไดแก
• ระบบแผนงบประมาณการเงิน (www.nurse.ubu.ac.th/enu-manage/) พัฒนา
โดยงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร ใชสําหรับรายงานการจายเงินงบประมาณของโครงการตางๆ
ภายในคณะฯ และติดตามการเบิกจายงบประมาณในแตละโครงการใหเปนไปตามแผน ซึ่งอยูในระหวางการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามในการติดตามดานการเงินและงบประมาณ คณะฯ ใช
ระบบของมหาวิทยาลัย (UBUFMIS) เปนหลัก

รูปภาพที่ 18 การรายงานผลการเบิกจายเทียบกับแผน ผานระบบแผนงบประมาณการเงิน บนเว็บไซดคณะ
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2) ดานบริหารงานบุคคล ไดแก
• ระบบฐานข อมู ลบุ ค ลากร (www.nurse.ubu.ac.th/it/) เป น ระบบที่พั ฒ นาโดย
งานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร เปนขอมูลบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน แสดงถึงจํานวนและรอยละของบุคลากรที่คณะฯ มีอยู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ เพศ
สาขาวิชา ตําแหนงทางปฏิบัติการ เปนตน โดยผูบริหารสามารถติดตามขอมูลเพื่อนํามาใชในการวางแผนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
• ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ สายวิ ช าการ (www.nurse. ubu. ac.th
/assessment2/) พัฒ นาโดยงานคอมพิ วเตอรและเครือขาย คณะพยาบาลศาสตร สําหรับรายงานผลการปฏิบั ติ
ราชการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ โดยอาจารยจ ะเป น ผูล งขอ มูล การปฏิ บั ติงานในรอบการประเมิน ตามขอ บั งคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว า ด ว ยการกํ าหนดภาระงานของผู ดํ า รงตํ า แหน งอาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปน
ผูบริหารจะเป นผูตรวจประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนํ าขอมูล
เกี่ยวกับภาระงานของอาจารยในแตละพันธกิจและระดับผลการปฏิบัติงาน มาวางแผนมอบหมายภาระงานรวมทั้ง
วางแผนพัฒนาอาจารยในแตละดาน

รูปภาพที่ 19 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ บนเว็บไซดคณะ

• ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ พั ฒ นาโดยงาน
คอมพิ ว เตอร แ ละเครื อ ข า ย คณะพยาบาลศาสตร (http://www.nurse.ubu.ac.th/assessment1/index.php)
สําหรับรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรสายสนับสนุนจะเปนผูลงขอมูล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินตามระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนผูบริหาร
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จะเปนผูตรวจประเมินผานระบบดังกลาว ผลจากการใชระบบดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับผลการปฏิบัติงานมาวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รูปภาพที่ 20 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ บนเว็บไซดคณะ

3) ดานการเรียนการสอน
• ระบบภาระงานสอนของอาจารย
(www.nurse.ubu.ac.th/nuworkmanage/index.php) พัฒนาโดยงานงานคอมพิวเตอรและเครือขาย คณะพยาบาล
ศาสตร เพื่อติดตามภาระงานสอนของอาจารย นํามาวางแผนการมอบหมายภาระงานสอนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจของคณะฯ
- สงเสริมความรูและทักษะของนักศึกษาและบุคลากรใหเทาทันและเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พรอม
รับการเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility)
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง Infographics ดวย Online tools กลุมเปาหมาย คือ
บุคลากรสายสนับสนุน จัดกิจกรรมในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2c09 ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะของบุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกตใชได
ผลการดําเนินงาน :
1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 86.7 (บรรลุ)
2) ผลความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวมตอการเขารวมกิจกรรม อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยมากกวา
4.77 คะแนน (บรรลุ)
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รูปภาพที่ 21 การอบรมเชิงปฏิบัติการสราง Infographics ดวย Online tools

2. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาลศาสตร
กลุ ม เป า หมาย คื อ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ โดยในป จ จุ บั น คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มีจํานวนหองเรียน จํานวนทั้งสิน 5 หองเรียน ซึ่งหองเรียนในแตละหองจะประกอบไปดวยโสตทัศนูปกรณ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ เพื่อใหการใชงานโสตทัศนูปกรณ ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะพยาบาลศาสตร จึงไดดําเนิน การจัดอบรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู เรื่องการใชโสตทั ศนูป กรณ ในหองเรีย น สํ าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมยอยภายใต กิจกรรม การจัดอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปงบประมาณ 2564
ผลการดําเนินงาน :
1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 126.6 (บรรลุ)
2) ผลความพึงพอใจเฉลี่ยโดยภาพรวมตอการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยมากกวา
4.62 คะแนน (บรรลุ)

รูปภาพที่ 22 การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน คณะพยาบาลศาสตร
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ยุทธศาสตรดานการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

6

มุงสูการเปนคณะนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการเปนคณะพยาบาลศาสตรนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- การมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

ในปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดดาํ เนินงานดานการพัฒนาคณะฯตามนโยบาย Green
University ปรับภูมิทัศนเพื่อใหคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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

โครงการ/กิจกรรมที่คณะฯดําเนินงาน
- กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ภ ายในและ
โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาล
ศาสตร
-

งบประมาณ (บาท)
293,100

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

293,100

-

6.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1. มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู บรรยากาศเหมาะแกการเรียนรู
- พัฒนาภูมิทัศน อาคารใหสวยงาม นาอยู เพื่อเหมาะแกการเรียนรู
ในป 2564 คณะฯไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอก
อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร ตามนโยบายการเปนคณะฯนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัย มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
• กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนภายในและโดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร
รับผิดชอบโดยงานบริหารทั่วไปรวมกับงานพัสดุ มีหนาที่ในการสํารวจอุปกรณที่ชํารุด ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง จาง
เหมาบริการซอมบํารุง ปรับปรุง พัฒนาทั้งภายในและภายนอกอาคารฯ ทั้งตามวงรอบและเมื่อเกิดการชํารุด ดังนี้
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1) จางเหมาทําความสะอาดพื้น ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564 เปนการปรับปรุงพื้นที่ให
สวยงาม นาอยู เอื้อตอการเรียนรูและปฏิบัติงาน

รูปภาพที่ 23 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดพื้น)

2) จางเหมาทําความสะอาดมูลนก ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564 เปนการทําความสะอาด
พื้นที่ของอาคาร เพื่อสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ปฏิบัติงาน

รูปภาพที่ 24 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําความสะอาดมูลนก)
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3) จ างเหมาทํ าตาข ายดั ก นก ดําเนิน การในเดือนกุ มภาพั น ธ 2564 เป นการปรับ ปรุงพื้นที่ ให
สวยงาม นาอยู เอื้อตอการเรียนรูและปฏิบัติงาน

รูปภาพที่ 25 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารฯ (จางเหมาทําตาขายดักนก)

2. มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพื่อลดการใชทรัพยากร
- พัฒนาระบบและสงเสริมการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ในป 2564 คณะพยาบาลศาสตร ไดนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ดําเนิ น งาน เพื่ อ ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ า งาน และลดการใช ก ระดาษ ลดขั้ น ตอนความซ้ํ าซ อ นของงาน เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ยกตัวอยางเชน
1) ระบบบริ ห ารงานสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Document Management System) พั ฒ นา
ระบบโดยสํานักงานคอมพิวเตอรและเครือขายมหาวิทยาลัย เปนระบบใชเสนอเอกสารออนไลน ซึ่งเปนระบบที่รองรับ
ระเบียบงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งทําใหการจัดเก็บเอกสารมีความเปนหมวดหมู งายตอการ
สืบคน ลดการใชทรัพยากรกระดาษ เปนตน
2) ระบบรายงานผลการปฏิ บัติ ราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุน วิชาการคณะพยาบาล
ศาสตร พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอรและเครือขายของคณะ มีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป และเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ทั้งนี้ บุคลากร
สามารถดําเนินการจัดเก็บขอมูลในระบบไดตลอดทั้งปงบประมาณ รวมถึงแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไดอยาง
เป นสั ดสวน ซึ่งกอให เกิดระบบการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการอยางเปนระบบ และมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
สามารถตรวจสอบได และยังใชเปนฐานขอมูลอื่นๆ เชน ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อตอสัญญาจาง
เปนตน
3) ระบบจัดการขอมูลโครงการ กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร พัฒนาระบบโดยงานคอมพิวเตอร
และเครือขายของคณะ มีวั ตถุ ประสงคเพื่อนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาชวยบริห ารจัดการขอมูล โครงการ/กิ จกรรม
ภายในคณะพยาบาลศาสตร ใหมีความสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว และผูบริหารสามารถตัดสินใจได
นักศึกษา

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานใหแกบุคลากร และ

คณะพยาบาลศาสตร ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ประหยัดหลังงานใหกับนักศึกษา และบุคลากร ในปงบประมาณ 2563 โดยการประกาศนโยบายและมาตรการเรื่องการอนุรักษ
พลังงานทั้งทางเว็บไซด สื่อออนไลน รวมถึงประชุมสรางความเขาใจและรวมกันตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน โดยมีประกาศฯ
ดังนี้
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1. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง นโยบายอนุรกั ษพลังงาน ณ 31 พฤษภาคม 2561
2. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการ ดานอนุรักษพลังงาน ดังนี้
2.1 การใชเครื่องปรับอากาศ
2.2 การใชลิฟท (งดใชลิฟททุกวัน พฤหัสบดี วันศุกร วันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ)
2.3 การใชเครื่องคอมพิวเตอร
2.4 การใชอุปกรณไฟฟา
2.5 การประหยัดพลังงานน้ํา
2.6 การประหยัดการใชโทรศัพทและโทรสาร
2.7 การประหยัดกระดาษ
2.8 การใชสถานที่
2.9 การใชหองเรียน
2.10 การใชหองปฏิบัติการพยาบาล
รูปภาพที่ 26 แผนปายรณรงคการประหยัดพลังงาน

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

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
7.1 ผลการดําเนินงานในภาพรวมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
- นโยบายและแผนดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุนสายวิชาการเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งผานมติรับ รองจากที่ป ระชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร ครั้ งที่ 7/2561 วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2561 และนอกจากนี้ ยั งปฏิ บั ติ งานภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- การปฐมนิเทศอาจารยใหม ประจําปการศึกษา 2563
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร ไดมีกําหนดการปฐมนิเทศ เปนประจําจําทุกปเมื่อมีการบรรจุแตงตั้ง
บุคลากรใหม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสรางชี้แจงขอมูลตางๆ รวมถึงสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ของหนวยงาน เพื่อสรางความพรอมใหกับบุคลากรใหมในการปรับตัวเขากับหนวยงาน เกิดทัศนคติที่ดี และทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคณะฯ กําหนดใหผูใหการปฐมนิเทศ ไดแก ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา และสํานักงาน
ทุกฝ าย ซึ่ งมี การปฐมนิ เทศใหทราบถึงนโยบาย ภารกิจ รวมถึ งแนวทางการปฏิ บัติ งานเบื้ องตน จากฝายงานตางๆที่
เกี่ ย วข อ ง ทั้ งด านบริ ก ารการศึ ก ษา ด านพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ด านบุ ค คล ด านแผนนโยบาย เป น ต น นอกจากนี้ การ
ปฐมนิเทศยังทําใหเกิดความประทับใจแกบุคลากรใหม ทําใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณ ะพยาบาลศาสตร ได มี ก ระบวนการดํ า เนิ น การด า นการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ร าชการ
ให มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง โป ร งใส ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ วิ ธี ก าร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร ข อ งบุ ค ล า ก ร
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ
วิธีการประเมินผลฯ โดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะฯ, คําสั่งผูมีอํานาจการประเมินฯอยางเปนทางการ ทั้งนี้ ใน
ทุ กรอบการประเมิน บุคลากรทั้ งสายวิ ชาการ และสายสนั บ สนุ น ในสั งกัด มี โอกาสรวมกัน ในการพิ จารณาทบทวน
หลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ และเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม และคณะฯ ไดดําเนินการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) กอนเริมปฏิบัติงานในทุกๆรอบการประเมิน
และแจงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินใหทราบโดยทั่วกันอยางสม่ําเสมอ
- ระบบสารสนเทศบุคลากร
คณะฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
1) ระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS)
2) ระบบฐานขอมูลบุคลากร
3) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
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4) ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการสายสนับสนุนวิชาการ
- การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
งานบุ ค คล ดํ า เนิ น การสรุ ป ผลการดําเนิ น งานตามแผนการบริห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2564 รวมถึงตามแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2563-2567 เปนประจําทุกป และ
รายไตรมาส อยางสม่ําเสมอ
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
พัฒ นาตนสมรรถนะบุ คลากร สําหรับ การพั ฒ นาบุคลากรสายวิชาการและสนั บสนุ น วิช าการ คณะ
พยาบาลศาสตร ไดสงเสริมสนับสนุนบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให มี ส มรรถนะ ทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และมี
ความกาวหนาในสายงาน ดังนี้
1. สายวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ 2564 สาย
วิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 12,000 บาท/คน/ป รวมงบประมาณทั้งสิ้น 420,000 บาท โดยบุคลากรสายวิชาการ
ทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานการเรียนการสอน วิชาการและวิชาชีพ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ
อื่นๆ ทั้งนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 40 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา
2. สายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซึ่งในปงบประมาณ
2564 สายวิชาการไดรับจัดสรรงบประมาณ 7,000 บาท/คน/ป รวมงบประมาณทั้งสิ้น 56,000 บาท โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒ นาตนเองใหมีสมรรถนะ ทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี
ความกาวหนาในสายงาน ทั้งนี้ เปนไปตามตัวชี้วัด คือ 10 ชม./ปการศึกษา และนําความรูมาเผยแพรและพัฒนา
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7.2 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1. มีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกร
- วิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร
คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการใน
ระยะสั้น และเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ตามความจําเปนในปนั้นๆ
โดยการบริหารกรอบอัตรากําลังของสายวิชาการ ไดมีการรวมวิเคราะหความตองการบุคลากรสาย
วิชาการที่ตองการในอนาคต โดยพิจารณาทั้งจากจํานวน คุณวุฒิอัตราสวนของอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาไมเกิน 1:6 และพิจารณาจากจํานวนอาจารยที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งอาจารยที่มีแผนการลาศึกษาตอ
และที่จะเกษียณอายุราชการ โดยการขออนุมัติ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นําเสนอไปยังกองการเจาหนาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอตออธิการบดีในการ
อนุมัติเพื่อเป ดรับสมั ครอาจารยตามอัตรากําลังที่คณะพยาบาลศาสตรเสนอ ทั้งนี้ การบริหารกรอบอั ตรากําลังสาย
สนับสนุนวิชาการ ก็เชนเดียวกัน โดยคณะฯไดเสนอขออนุมัติตําแหนงที่มีความจําเปนเรงดวนกอน คือ นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการพัสดุ และผูปฏิบัติงานบริหาร
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองคความรูที่สงเสริมความสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะ
พยาบาลศาสตร
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงและเปนไปตามเกณฑสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ โดยงานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ
ต อ งการพั ฒ นาสมรรถนะตนเองของบุ ค ากร เพื่ อ นํ า มาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค ลากรรายบุ ค คล Individual
Development Plan คณะพยาบาลศาสตร ผานขอตกลงการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 โดยคลอบคลุมทั้ง
ดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน และการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งความกาวหนาในสายสนับสนุน
วิชาการ ทั้ งนี้ไดดําเนิ นการติดตามแผนพัฒ นารายบุคลากรรายบุ คคล ประจําป งบประมาณ 2564 ซึ่งบุคลากรสาย
วิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนา
ตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการ
ติดตามที่คณะฯ กําหนดขึ้น
ทั้งนี้ ตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยหลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุ งครรภ พ.ศ. 2562 ข อ 25 สถาบัน การศึ กษาต องวางแผนและพั ฒ นาอาจารยทั้งดานจํานวน คุณ วุ ฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ พัฒ นาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒ นา ความเชี่ยวชาญทางคลินิก และ
เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2562 มาตรฐานที่ 2 ดานอาจารย ตัวบงชี้ที่ 8 เกณฑ
มาตรฐาน รอยละของอาจารยที่สอนวิชาการพยาบาลและการรักษาโรคเบื้องตน ปฏิบัติการพยาบาลในหนวยบริการ
สุขภาพในสาขาวิชาที่รับผิดชอบอยางนอย 80 ชั่วโมง/ปการศึกษา ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร ไดสนับสนุนใหบุคลากร
ปฏิบัติการพยาบาลในรูปแบบตางๆ ไดแก ปฏิบัติการพยาบาลกับผูรับบริการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา รวมถึง
ปฏิบตั ิการพยาบาล โดยนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ หรือจากงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบไปใหบริการ หรือขยายผลในกลุมเปาหมายพื้นที่อื่น และการนําองคความรูตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารยเพื่อรวมพัฒนางานของหนวยบริการสุขภาพ/แหลงฝก ผลการไป faculty practice 80 ชม./ป
คิดเปนรอยละ 100
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2) การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย เพิ่มขึ้นจํานวน 2 ทาน รวมเปน
จํานวน 8 คน
ตารางที่ 19 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป 2564
ป 2563
ตําแหนง
จํานวน (คน)
28
อาจารย
6
ผูชวยศาสตราจารย
0
รองศาสตราจารย
0
ศาสตราจารย
34
รวม

ป 2564
จํานวน (คน)
26
8
0
0
34

รอยละการเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น รอยละ 33

ตารางที่ 20 รายละเอียดความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ ป 2564

ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ
2
นางสาวเกษร สายธนู

ความกาวหนา
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

แตงตั้งเมื่อ
8 ตุลาคม 2563
26 มกราคม 2564

3) การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในป 2564 คณะฯสนับสนุนสงเสริมอาจารยมี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 21 รายละเอียดการสนับสนุนสงเสริมอาจารย ตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ลําดับที่
1

2

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

4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน การดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ของ
บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ไดถูกกําหนดอยางชัดเจน ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งคณะฯไดเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ โดยไดจัด กิจกรรมเตรียมความพรอมการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน โดยไดบรรจุกิจกรรมดังกลาวไว
ภายใต แผนปฏิ บั ติการประจําป พ.ศ. 2564 มีวัตถุ ป ระสงค เพื่ อสรางความรูความเขาใจเกี่ ยวกั บ หลักเกณฑ วิธีการ
เทคนิค และการพัฒนาดานตางๆเปนการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการไดเตรียมความ
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พรอมเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น รวมถึงเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของตนเองสู
คุณภาพของงาน และไดรับการประเมินสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดยกเลิก
การจัดกิจกรรมไป
3. บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร
- สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคกร
คณะพยาบาลศาสตร ได มีการส งเสริมการสรางบรรยากาศ สรางขวัญ และกํ าลั งใจ และการสราง
คานิยมในการทํางานใหบุคลากรทุกระดับ สามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข ความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกพันตอ
องคกร ทั้งนี้ ในป 2564 มีผลการประเมินความสุขและความผูกพันตอองคกร เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 86.4 (เพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมา) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข ความผูพันขององคกร ดังนี้
1) กิ จ กรรมสื บสานประเพณี วัฒ นธรรมไทย สรางความสามั ค คี ภายในสวนราชการ ประจํา ป
งบประมาณ 2564 จัดขึ้นในวันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร เปนการเปดโอกาสใหผูบริหาร
พบปะบุคลากรสรางความใกลชิดสนิทสนม เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององคกร ปลูก
จิตสํานึกในการรักองคกรและเพื่ อนรวมงาน ทํ าใหเกิดความเขาใจ ความสามัคคี กระชับความสัมพัน ธอัน ดีระหวาง
บุคลากรภายในหนวยงาน
2) กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุ คลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ครบรอบ 11 ป จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ อุทิศเวลา
เสียสละเพื่อประโยชนของหนวยงานมาโดยตลอด และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร โดยผูที่
ไดรับการคัดเลือก“บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร ครบรอบ 11 ป
โดยผู ที่ ได รั บ รางวั ล บุ ค ลากรดี เด น สายวิ ช าการ ได แ ก ผู ช ว ยศาสตราจารย อมรรัต น นธะสนธิ์
ตําแหนง อาจารยประจํา

รูปภาพที่ 27 กิจกรรมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเดน”ของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป พ.ศ. 2563
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3) รางวั ล เชิ ด ชู เกี ย รติ “คนดี ศ รี ส ยาม” รางวั ล ญาณสั ง วร ครั้ ง ที่ 10 สาขาการแพทย แ ละ
สาธารณสุขดีเดน ประจําป 2564 โครงการเทิดพระเกียรติองคราชัน ยกยองสงเสริมบุคคลตนแบบคนดีของแผนดิน
ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเปนเกียรติในการเชิดชูคนดี ผูเสียสละ สรางประโยชน แกสังคม ประเทศไทย โดยกําหนดให
มีพิธีรับประทานรางวัลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รับเกียรติจาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชยองคมนตรี ในรัชกาลที่
๙ เปนประธาน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่ 28 รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” รางวัลญาณสังวร ครั้งที่ 10

4) กิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูแ นวปฏิบัติที่ดีของผูเกษี ยณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร
ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จั ดขึ้ น ในวัน ที่ 23 กั น ยายน 2564 ณ ห องประชุ มสุรียธ รรมิกบวร ชั้น 3 คณะ
พยาบาลศาสตร เพื่อเปนการแสดงมุฑิตาคารวะตอผูเกษียณอายุราชการ รวมถึงเปนการนําความรูและประสบการณ
ทํางานของผูเกษียณอายุราชการนํามาถายทอดความรูและประสบการณในการทํางานใหกับผูที่ปฏิบัติงานในคณะฯ
นับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่ง รวมทั้งสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนางานได ทั้งนี้ ในป 2564
คณะพยาบาลศาสตร มีผูที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.เพชรตะวัน ธนะรุง

รูปภาพที่ 29 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดีของผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

- สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และเสริมสรางสุขภาพที่ดี
เป น การสร า งขวัญ และกํ า ลั งใจให แก บุ ค ลากรเพื่ อ ให ส ามารถทํ างานได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ คณะฯ จึ งได จัด ให มี
สวัสดิการดานตางๆ เพิ่มเติม เชน
การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร จํานวน 5
หอง
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การส งเสริ ม ด า นสุ ขภาพที่ ดี จัด กิจ กรรมการตรวจสุข ภาพประจําป 2563 ณ ศู น ย อ นามั ย ที่ 10
อุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 9-11 และ 16 สิงหาคม 2564 รวมถึงการจัดใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกาย ใหแก
อาจารยบุคลากรและนักศึกษา อยูบ ริเวณชั้น 3 ของอาคารฯ

รูปภาพที่ 30 การจัดใหมีสถานที่ และเครื่องออกกําลังกาย ใหแกอาจารยบุคลากรและนักศึกษา
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ยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน

8

บริหารเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
8.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน
1. คณะมีเสถียรภาพทางการเงินที่เพียงพอตอการดําเนินงานเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน
- สงเสริมการบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ 2564 การบริหารจัดการทางดานการเงินและงบประมาณ ไดดําเนินการภายใตแผน
กลยุทธทางการเงิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีการวิเคราะหการวางแผนงบประมาณ
โดยการพิจารณาจากนโยบายของประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากป 2562 มหาวิทยาลัยฯไดเนนการ
หารายได (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) เพื่อเปนการสรางเสถียรภาพดานการเงินและงบประมาณ และในป
2564 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณในแตละพันธกิจเพื่อใหสอดรับกับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น คณะฯ จึงไดมีการปรับแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2564 เพื่ อให ส อดรับ กับ การดํ าเนิ น การใช จ ายงบประมาณในปที่ผานมา ทั้งนี้ แผนงบประมาณดังกลาวไดผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ตารางที่ 22 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2564 (ภายใตแผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

รอยละการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต
งบบุคลากรและคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
งบลงทุนและคาซอมแซมครุภัณฑ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร

60
45
11
4
3.5

29.83
18.12
0.50
4.83

12

14.92

0.5

0.13

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล

1.5

0.08

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

7

0.79

1
2.5
12
100

4.67
18.44
7.69
100.00

ไมเกินกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทํานุบํารุงฯ

ไมนอยกวา

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการมีเสียรภาพทางการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
รวม

ไมเกินกวา
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จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ที่ผานมา คณะฯไดทําการวิเคราะหและประเมินการใช
จายงบประมาณ เปรียบเทียบกับการจัดสรรงบฯตามแผน พบวาสัดสวนดานการหารายไดจากการบริการวิชาการมีผล
การใชจายงบประมาณคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับแผนฯ รวมถึงงบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ยังไมเปนไป
ตามสัดสวนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ในการจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป 2564 คณะฯจึงไดนําผล
จากการวิเคราะหดังกลาว มาวางแผนและปรับปรุงสัดสวนในแตละพันธกิจเพื่อใหสอดรับกับการดําเนินงานของ
คณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน ดานการพัฒนานักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดานการพัฒนา
สมรรถนะของอาจารย ในการตี พิ ม พ แ ละเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และขอทุ น วิ จั ย ภายนอกสถาบั น เป น ต น ทั้ ง นี้ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ.
2563 – 2567) เปน 9 ยุทธศาสตร เพื่อใหสอดรับกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ คณะฯ ก็ไดมีการปรับสัดสวนให
สอดรับกับนโยบายดังกลาว
- สงเสริมการจัดหารายได นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ในป งบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร ได เน น การหารายได น อกเหนื อ จากค าธรรมเนี ย ม
การศึกษา โดยไดวางแผนจัดทําโครงการรายได ประกอบดวย
- การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
- หลักสูตรสําหรับประชาชนวัยทํางานเพื่อการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อประกอบอาชีพ
ดานการดูแลสุขภาพ
- การจัดประชุมวิชาการฯ
- การหารายไดจากการรับบริจาคจากแหลงทุนภายนอก
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
*ทั้งนี้ ในปงบ 2564 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงสงผล
กระทบตอการจัดโครงการเปนอยางมาก ทําใหตองยกเลิก หรือเลื่อนโครงการออกไปอยางไมมีกําหนด
ตารางที่ 23 สรุปรายไดจากโครงการหารายได นอกเหนือคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 2564

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล (Practical Nurse) รุนที่ 6
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปว ยผาตัด
รุนที่ 4
โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร
การหารายไดทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
การหารายไดทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก
รวมผลการดําเนินงานสุทธิ (บาท)

รายรับ
(บาท)

รายจาย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
สุทธิ (บาท)

560,050

317,299

242,751

หมายเหตุ
จัดโครงการครอม
ระหวางปงบ 64-65

*เลื่อนโครงการ มาจัดในปงบประมาณ 2565
*ยกเลิกโครงการ
162,000

162,000

-

จัดสรรทุนวิจัยทั้งหมด

166,200

166,200

-

จัดสรรทุนการศึกษา
นักศึกษา ป.ตรี ทั้งหมด

888,250

645,499

242,751

53

ยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

9

บริหารองคกรสูความเปนเลิศ
9.1 ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตรดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ
1. เปนคณะที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
- บริหารจัด การองค กรสู ค วามเปน เลิศ ดวยการใชเกณฑ คุณ ภาพ EdPEx เปน เครื่องมือในการ
ดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2564) ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ไดนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาระบบองคกรและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู และสรางความเขาใจ
การนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) สูการปฏิบัติรวมกับคณาจารยและบุคลากร โดยมี
การดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1) โครงการพี่ เ ลี้ ย ง EdPEx ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะพยาบาลศาสตร มี ที่ ป รึ ก ษา
ผูทรงคุณวุฒิ คือ ศ.พญ.จามมรี ธีรตกุลพิศาล เปนผูคอยใหคําปรึกษา (พี่เลี้ยง) กํากับ ติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯผานการประชุมออนไลน (E-Meeting) โดยในปการศึกษา 2563 ติดตามครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และงานประกันฯไดสรุปประเด็นขอเสนอแนะ และการดําเนินงานฯ ที่คณะฯตองดําเนินการ
ตอ จากที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะไวเพื่อจะมาติดตามความกาวหนาเปนระยะๆ ซึ่งกอนการติดตามทีม
ผูบริหารจะตองจัดประชุมทีมเพื่อจัดทํารายงานความกาวหนานําเสนอตอทีมพี่เลี้ยงทุกครั้ง
ทั้งนี้ การติดตามฯครั้งที่ 2 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ปรึกษาผูทรงฯไดชวยให
ขอเสนอแนะในการวิเคราะหองคกร เพื่อนํามาซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธตางๆ และไดวิพากษรายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (SAR) ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2563 เพื่ อ ให ค ณะนํ า มาปรั บ แก รั บ การตรวจประเมิ น ในป นั้ น โดยได
มอบหมายใหทีมพี่เลี้ยงภายในชวยวิพากษ และใหขอเสนอแนะในสวนของหมวด 2 กลยุทธ รวมถึงการวิเคราะหคูแขง
โดยใช VRIO Analysis ซึ่งไดจัดประชุมรวมกัน ในวันที่ 8 กันยายน 2564

รูปภาพที่ 31 โครงการพี่เลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร (รูปแบบออนไลน)
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2) กิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2563 ในระหวางวันที่ 14-15 ตุลาคม
2564 มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานสูความเปนเลิศดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ และเพื่อประเมินระดับการพัฒนา
และศักยภาพของคณะฯที่ไดนําเกณฑ EdPEx มาใชเพื่อการพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ ทั้งนี้ ผลการประเมินฯ คณะ
อยูในระดับ Band 2 คาคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา

รูปภาพที่ 32 การตรวจประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2563

- สงเสริมและพัฒนาใหทุกกระบวนการงานมีการทํางานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส

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) กระจายอํ านาจบริหาร กํากับ ติดตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานอยางเป น ระบบและเป น
รูปธรรม คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตรมาส โดยผานการติดตาม
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯรวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบในงานดานตางๆตามพันธกิจ โดยไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส รวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ไปยังรองคณบดีฝายตางๆ
3) ปรับ ปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบั ติงานของกระบวนการที่ สรางคุณ คาและกระบวนการ
สนับสนุน
3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความ
ตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development
Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 โดยคลอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย
บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปการศึกษา
และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผาน
เว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒ นาตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและ
แบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดขึ้น
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3.2 จรรยาบรรณบุ ค ลากร คณะฯ ให ค วามสํ า คั ญ ในการให บุ ค ลากรประพฤติ ต นเป น ไปตาม
จรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพร
ผา นเว็บ ไซด ค ณะพยาบาลศาสตร พรอมทั้ งส งบุ ค ลากรให เข าร วมโครงการปฐมนิ เทศบุ ค ลากรใหม กั บ ทางมหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี

- พัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ที่สงเสริมความสําเร็จของวิสัยทัศน และบูรณาการทั่ว
ทั้งองคกร และปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เมื่อสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลง
คณะฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป อยางตอเนื่อง และจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การประจําป โดยในแตละปงบประมาณ งานนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
ทบทวนปรับปรุงแผนฯ ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร บุคลากรสาย
วิช าการ บุคลากรสายสนั บ สนุ น วิชาการ รวมทั้ งผูป ฏิ บัติการเขารวมประชุ มปรับปรุงแผนฯ มาอยางต อเนื่อง ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2564 คณะไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (ครั้งที่ 1) ตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษาผูทรงฯ
ดานการดําเนินงาน EdPEx ของคณะฯในเดือนสิงหาคม 2563 โดยกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีขั้นตอนดังนี้
1) จัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการวิเคราะหศักยภาพของหนวยงานและแนวทางการพัฒนากลยุทธ
ใหตอบสนองปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปจจัยนําเขาที่ใชเปนการกรอบแนวคิดในจัดทําแผนฯ
2) วิเคราะห ศักยภาพของคณะฯ โดยแบงกลุ มยอยตามพัน ธกิจ เพื่ อระดมความคิดเห็ น ในการทํ า
SWOT Analysis โดยใชขอมูลและสารสนเทศจากขอ 1) วิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมภายในที่เปนศักยภาพของคณะฯ
และปจจัยสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งทาทายและสภาพแขงขันในการจัดทํากลยุทธ เพื่อใหตอบสนองตอการบรรลุเปาประสงค
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) ซึ่งในแตละยุทธศาสตรจะ
กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัด กําหนดกลยุทธในการพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาประสงค
5) จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติการระยะสั้น /ระยะยาว พรอมตัว ชี้วัด ใหส อดรับ กับ วัตถุป ระสงคเชิงกลยุท ธ
รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
6) จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ให บ รรลุ ภ ายใต ยุ ท ธศาสตร ที่ ไ ด จั ด ทํ า ร ว มกั น และนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบ
7) ถายทอดแผนยุ ทธศาสตร ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติการ และถ ายทอดโครงการ/กิจกรรมลงสูการ
ปฏิ บัติ โดยมอบหมายให รองคณบดี ผู ชวยคณบดี และหัวหน ากลุมวิช าพยาบาลศาสตรเปน ผูรับผิ ดชอบกํากับ และ
ติดตามผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรรายไตรมาส และประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
ประจําป เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
8) การประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร จากตัวชี้วัดความสําเร็จและนําเขาพิจารณาในวาระ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางทบทวน และปรับปรุงแผนฯ ในปงบประมาณตอไป
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- พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มีเปาหมายในการควบคุมและสงเสริมการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อควบคุมและ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอดรับกับแผนยุทธศาสตรและวิสัยทัศน โดยมีระบบดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีหนาที่
กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงฯ การวิเคราะห ระบุปจจัยความเสี่ยง พรอมจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อนํามา
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ รวมถึงการกํากับ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ
2. คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในปงบประมาณ 2564 ตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง
3. นํ า ข อมู ล จากการวิ เคราะห ในขอ 2 มาจัด ทํ าแผนบริห ารความเสี่ ย งและควบคุม ภายในคณะฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารความเสี่ยงมี 2 ประเด็น
1) รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดลดลง
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มี 4 ประเด็น
1) อุบัติเหตุระหวางการฝกปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล)
2) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัย(ทั้งภายใน และภายนอก) มีจํานวนนอย
3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามที่กําหนด
4) ดานการจั ดซื้อจั ดจาง (เป นประเด็ นความเสี่ ยงเพื่ อป องกันการทุจริต ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย)
4. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5. คณะฯ ไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผาน
รองคณบดี/ผูชวยคณบดีที่เกี่ยวของ เปนรายไตรมาสอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ จากการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปงบประมาณ 2564 มีประเด็นความเสี่ยงที่ยังไมสามารถยอมรับได (ไมบรรลุเปาหมาย) จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 1)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดลดลง 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตาม
เกณฑของสภาวิชาชีพ 3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามที่กําหนด คณะฯ จึงไดนํามาวิเคราะหและจัดลําดับ
ความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหบรรลุคาเปาหมายที่ไดกําหนดไวตอไป
- พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
คณะพยาบาลศาสตรไดมีการกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ซึ่งรายละเอียดการดําเนินการในการจัดการความรู มีดังนี้
1) คณะไดมีน โยบายในการดํ าเนิน การด านการจั ดการความรูในกิจ กรรมที่ป ระกอบดวย ดานการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย
2) มีงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2564 ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร และโครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
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3) คณะไดมีการติดตามและใหมีการเผยแพร การจัดการความรูในที่ประชุมตางๆรวมทั้งการเผยแพรใน
website ของคณะฯ ( ลิงค http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=nukm )
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2564 คณะฯไดจัดสงผลงานเขารวมประกวดการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
ลดขั้นตอน ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ภายใตชื่อโครงการ UBU-KM Fair 2021 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2564
ณ หองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผลงานที่สงเขาประกวดมีชื่อวา “ระบบ
จัดการขอมูลโครงการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร” พัฒนาโดยงานแผนฯรวมกับงานคอมพิวเตอรและเครือขาย
คณะพยาบาลศาสตร

รูปภาพที่ 33 โครงการ UBU-KM Fair 2021

ในปงบประมาณ 2564 คณะฯไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูสูความเปน
เลิ ศ ในวัน ที่ 26 สิ งหาคม 2564 และวัน ที่ 15 กัน ยายน 2564 จัดโดยงานประกั น คุณ ภาพการศึกษา กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ ซึ่งคณะไดมีการประชุมหารือในการ
กําหนดเป าหมาย KM (หรื อ KM Vision) รวมถึงการกํ าหนดประเด็น KM เพื่อจะนํ ามาดําเนิ น การในป งบประมาณ
2565 ตอไป
2. สรางภาพลักษณใหมที่ดีและยกระดับการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ
- ยกระดับการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสรางกระบวนการพัฒนาการภาพลักษณ
ใหม เพื่อยกระดับการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คูความรวมมือ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงบุคลากร
ภายในองค กรมี การรับ รู มี ความเข า ใจไปในทิ ศทางเดีย วกัน นําโดยผูบ ริห ารระดับ สูงของมหาวิท ยาลัย และคณะฯ
ยกตัวอยาง กิจกรรมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 24-25
มีนาคม 2564

รูปภาพที่ 34 คณะกรรมการตรวจเยีย่ มเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ป 2564
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สวนที่

3

ขอมูลสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอมูลสารสนเทศ
 ดานการผลิตบัณฑิต
1. นักศึกษาใหม
ในปการศึ กษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร รับ นั กศึกษาเขาศึ กษาในทุกหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ทั้งสิ้น จํานวน 103 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 103 คน
ตารางที่ 24 จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2564

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปการศึกษา 2563
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

รวม

ปการศึกษา 2564
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

126

126

103

-

-

-

รวม
รวม ทั้งสิ้น
103 103

-

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ลดลง

จํานวนนักศึกษา

แผนภูมิเปรียบเทียบ นักศึกษาใหมเมื่อเทียบกับแผน
150
100
50
0

แผนการรับ
ผลการรับ

126

100 103

ปการศึกษา 2563
100
126

ปการศึกษา 2564
100
103

100

แผนภูมิที่ 10 แสดงผลนักศึกษาใหม เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2563 และ 2564

2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2564
ในปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 412 คน เป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จํานวน 412 คน
ตารางที่ 25 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2564

หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
-

ภาคปกติ
412

รวม
412

ป.โท

ป.เอก

รวมทั้งสิ้น

-

-

412

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
412
420
400
380
360

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

383
ปการศึกษา
2563
383

ปการศึกษา
2564
412

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ในป 2564 เปรียบเทียบกับ ป 2563
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
คน

ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 65 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 65
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เทียบกับแผน
100

82

71

70

65

50
0
จํานวนนักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2562
82
71

ปการศึกษา 2563
70
65

แผนภูมิที่ 12 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับแผน ปการศึกษา 2562 และ 2563
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 ดานบุคลากร
- จําแนกตามประเภทของบุคลากร

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได

จางเหมาบริการ

1

ลูกจางชั่วคราวเงิน
งบประมาณ

ลูกจางชั่วคราว

20

พนักงานเงินรายได

พนักงานเงินรายได

7

พนักงานเงินงบประมาณ

พนักงานเงินงบประมาณ

3

รวม

ขาราชการ

ขาราชการ

ตารางที่ 26 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน แยกตามประเภท ประจําป 2564
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

31

0

0

7

0

0

13

รวม

รวมบุคลากร
ทั้งหมด

20

51

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564

ลูกจางชั่วคราว
3%

ขาราชการ
10%

พนักงานเงิน
งบประมาณ
23%

พนักงานเงิน
รายได
64%
แผนภูมิที่ 13 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564
ขาราชการ
0%

พนักงานเงิน
รายได
35%

จางเหมาบริการ
65%

แผนภูมิที่ 14 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แยกตามประเภท ประจําป 2564
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- จําแนกตามตําแหนง สายวิชาการ
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564

ศาสตราจารย
0

รองศาสตราจารย
0

รอง
ศาสตราจารย
0%

ผูชวยศาสตราจารย
7

อาจารย
24

ศาสตราจารย
0%

รวมทั้งหมด
31

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564

ผูชวย
ศาสตราจารย
23%

อาจารย
77%

แผนภูมิที่ 15 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงวิชาการ ประจําป 2564

- จําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 28 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564

ปริญญาเอก
6

ปริญญาโท
25

ต่ํากวาปริญญา
ตรี
0%

ปริญญาตรี
0

ปริญญาตรี
0%

ต่ํากวาปริญญาตรี
0

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564

ปริญญาเอก
19%

ปริญญาโท
81%
แผนภูมิที่ 16 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา ประจําป 2564
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รวมทั้งหมด
31

- บุคลากรลาศึกษาตอ
ตารางที่ 29 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ ประจําป 2564 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ในประเทศ
0
0
5

สายวิชาการ
ตางประเทศ
0
0
0

รวม
0
0
0

64

สายสนับสนุน
ในประเทศ ตางประเทศ
0
0
0
0
0
0

รวม
0
0
0

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

ปงบประมาณ 2563 (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย

ประเภทงบประมาณ

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

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได
งบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มฯ
** หมายเหตุ

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

ปงบประมาณ 2564 (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย

5,095,253.14
22,133,223.07
13,208,000

– งบประมาณผลิตพยาบาลเพิ่มฯ ปงบ 2564 สามารถใชได 2 ปงบประมาณ ( ป งบ2564 และ 2565)

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2564
25,000,000.00

รอยละเบิกจาย 42

20,000,000.00
15,000,000.00

รอยละเบิกจาย 99
รอยละเบิกจาย 99.6

10,000,000.00
5,000,000.00
จัดสรร
เบิกจาย

งบประมาณ
แผนดิน
5,095,253.14
5,075,293.73

งบประมาณ
รายได
22,133,223.07
9,256,839.10

งบประมาณผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ
13,208,000.00
13,041,769.41

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบ 2563
รอยละเบิกจาย 72

20,000,000.00
10,000,000.00
0.00

จัดสรร
เบิกจาย

รอยละเบิกจาย 91

รอยละเบิกจาย 95

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

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

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

แผนภูมิที่ 17 รอยละงบประมาณที่ไดรับจัดสรร-เบิกจาย ปงบประมาณ 2564 และ 2563
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5,075,293.73
9,256,839.10
13,041,769.41**

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

ธานี
เทพสุริยานนท
สายธนู
ครองยุทธ
เธียรภูริเดช
ไชยสงเมือง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ
รักษาการแทนหัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผูจัดทํา และรวบรวมขอมูล
นางสาวนฤมล

ทองงาม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

แหลงที่มาขอมูล : ระบบจัดการขอมูลโครงการกิจกรรม และเว็บไซดคณะพยาบาลศาสตร
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