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 รายงานประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 ) เป็น
การรายงานผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อสาธารณชนทั่วไป เพ่ือแสดง
ถึงวัตถุประสงค์หลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให้เป็นสถาบัน
ชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักคือ 
ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน การส่งเสริมการท า
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การให้บริการวิชาการโดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่คนใน
ชุมชนทุกช่วงวัยภายใต้โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ โครงการลูก
ฮักลูกแพงโดยมอบนักศึกษาพยาบาลให้ดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวอุปถัมป์ซึ่งเป็นการบู รณาการการให้บริการ
วิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นอกจากนี้ทางคณะพยาบาล
ศาสตร์ยังได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  
 คณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเจริญรุดหน้า ขอขอบคุณคณาจารย์
และบุคลากรทุกท่านที่ได้รวบรวมและน าเสนอสรุปสาระส าคัญในการจัดท ารายงานประจ าปี 2555 ฉบับนี้จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
สิงหำคม 2556  



สารบัญ 

 
 
สารจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์        
 ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์      1 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์    3 
 กลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์        4 
 โครงสร้างหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์       5 
 โครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์       6 
 คณะกรรมการบริหารงานคณะ        7 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์  
 ด้านการเรียนการสอน         9 
  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน       9  
  ผลการด าเนินงาน        9 
 ด้านนักศึกษา          12 
  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด        12 
  ทุนการศึกษานักศึกษา        12 
  โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา       13 
  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ       13 
  ผลงานนักศึกษา         14 
 ด้านผลงานวิจัย นวตักรรม และงานสร้างสรรค์      15 
  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์    15 
  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   16 
  ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์    16 
 ด้านการบริการวิชาการ         17 
  โครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการ      17 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        18 
  โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     18 
 ด้านการบริหารจัดการ         19 
  ด้านบุคลากร         19 
   จ านวนบุคลากรสายวิชาการ       19 
                          จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน       19 
   จ านวนอัตราก าลังของคณะพยาบาลศาสตร์     19 
   การพัฒนาบุคลากร  การอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน    20 
                     ด้านงบประมาณ          21 
  



สารจากคณบดี 

 
   
 ในปี พ.ศ. 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (พ.ศ. 2553) เป็นปีที่ 3 เป็นช่วงเวลาของการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ได้รับ
อนุมัติให้รับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 40 คน ซึ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเป็นแบบ
โควต้ารับตรงส าหรับบุคคลในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนใต้ (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญและมุกดาหาร) ภายใต้หลักสูตรที่ได้รับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
 การท างานของคณะพยาบาลศาสตร์ในภาพรวมมีจุดเน้นที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีพ้ืนที่ต าบลธาตุเป็นชุมชนที่มีครอบครัวอุปถัมภ์นักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดย
ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษาในหลักสูตร ด้วยการรับเป็นพ่อฮักแม่ฮักให้กับนักศึกษา 
ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมให้ก าลังใจในกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความเป็นคนดีของ
สังคม มีจิตส านึกของการบริการในแนวทางของจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจนถึงปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลธาตุ
นอกจากครอบครัวแล้ว โรงเรียน วัดหรือสถานบริการสุขภาพต่างก็ยอมรับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ด้วยดีทั้งกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เทศกาลงานบุญ การจัดการเรียนการสอน การจัด
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การสร้างผลงานวิจัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาพิเศษอ่ืนๆ อาทิ การ
เลือกตั้งผู้แทน/ผู้น าชุมชน การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งล้วน
เป็นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาที่หล่อหลอมด้วยความผูกพัน การเป็นแบบอย่าง และการเปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษามีจิตส านึกในการท างานในชุมชนและรักท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของการด าเนินการของคณะพยาบาล
ศาสตร์ที่เน้นการผลิตพยาบาลวิชาชีพจากชุมชนเพื่อชุมชน 
 คณะพยาบาลศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2555 ฉบับนี้ จะเป็นการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
   
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์    ธรรมิกบวร 
                           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 



 

 

 
 

ส่วนที่ 1 
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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  1 
 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีเป้าหมายเสริมสร้างสุข
ภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ในขณะที่สัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอคือ มีเพียง 30 คนต่อประชากรแสนคน เมื่อเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเซีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจ านวน 51 คน และประเทศจีนมี
จ านวน 164 คน ต่อประชากรแสนคน และรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในบางพ้ืนที่
โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็น
แบบบูรณาการโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันด าเนินงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน ซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มี
ความจาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตาม
เกณฑ์พ้ืนที่ (GIS) พบว่า ในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิระดับต าบล 9,810 แห่ง แต่มี
พยาบาลวิชาชีพประจ าเพ่ือให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่ง คิดเป็นร้อยละ30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพระดับต าบลเท่ากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์พบว่าขาด
แคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คน ส าหรับพ้ืนที่ในเขตอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 
1,599 คน แต่ก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พ้ืนที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน 3,681 คน จะเห็น
ว่าจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจ านวน 2,082 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผน
ด าเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
ในเขตใกล้เคียง จึงจ าเป็นต้องมีอัตราก าลังด้านพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเปิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความใฝ่รู้ มีจริยธรรม มีจิตส านึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก
ภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เพื่อส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ และให้การบริการ
ในหน่วยงานของภูมิล าเนาตนเองเพ่ือลดปัญหาการกระจายพยาบาล และเพ่ิมอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพให้
ยาวนานขึ้นได้อีก 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้น าเสนอ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะพยาบาล
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ศาสตร์ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เมื่อวันที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2553 จากการประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 106 คน มาจาก 4 
จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 37 
แห่ง ที่มีความพร้อมในการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ือเป็นพยาบาลของ
ชุมชน ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2556 จ านวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน 19 คน พ.ศ. 2554 จ านวน 
50 คน พ.ศ. 2555 จ านวน 36 คน และ พ.ศ. 2556 จ านวน 34 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการร่วม
ผลิตพยาบาลของชุมชนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่แนวทางการคัดเลือกผู้เรียน การก าหนดโควต้าผู้เข้าเรียน การ
สร้างความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วนในพ้ืนที่ การพัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป และเป็น
แนวทางของการก าหนดการขอรับรองหลักสูตรปีการศึกษา 2555 จ านวน 36 คน และ ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  3 
 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
ปรัชญา 
 เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชั้นน าเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ท าหน้าที่วิจัยเพื่อพัฒนา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในท้องถิ่น 
  
ปณิธาน 
 เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชั้นน าเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ท าหน้าที่วิจัยเพื่อพัฒนา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 
อัตลักษณ์ 
 สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
 
เอกลักษณ์ 
 ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ าโขง 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการของ 

ชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภูมิภาค 
               ลุ่มน้ าโขง 
 4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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กลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 

มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น สามารถท างานเป็นทีม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทัน

ต่อพลวัตของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ

และชุมชนท้องถิ่น และแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือน าไปสู่การดูแลสุขภาพของชุมชนลุ่มน้ าโขง และ
อาเซียน 

 
กลยุทธ์ที่ 4  บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยส่งเสริม สนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพให้แก่บุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 

 
กลยุทธ์ที่ 5  สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง

เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่ 6  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข 

 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่ง

การเรียนรู้ เพ่ือการท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหาร
ทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และ
การจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

     
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
                             
                          
                    
                 
 
   
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์              

ส านักงานเลขานุการ 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบริหารบุคคล   
-  งานคลังและพัสดุ 
-  งานแผนและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 
-  งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานบริการการศึกษา 
-  งานพัฒนานักศึกษา 
-  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
 

กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

-  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

กลุ่มงานอบรมและบริการ                   
ทางการพยาบาล 



 

 

 
     โครงสร้างการบริหาร  คณะพยาบาลศาสตร ์
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
                             

                       

   
                    
      

อธิการบดี 
รศ.ดร. นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 

 

คณบดี 
ผศ.ดร.สรุีย์  ธรรมิกบวร 

 

ส านักงานเลขานกุาร     
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบริหารบุคคล   
-  งานคลังและพัสด ุ
-  งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
 

รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    
 

 

คณะกรรมการประจ า 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศกึษา 
ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อ. จารุวรรณ  ชุปวา 

ส านักงานเลขานกุาร     
-  งานบริการการศึกษา 
-  งานพัฒนานักศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
-  งานแผนและงบประมาณ 

 

รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร   
อ. จารุวรรณ  ชุปวา 

 

กลุ่มวชิาพยาบาลศาสตร์ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ดร. รวีวรรณ  เผ่ากณัหา 

ส านักงานเลขานกุาร     
-  งานบริการวิชาการ 
-  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานส่งเสริมการวิจัย 

 

รักษาการในต าแหน่ง 

หัวหน้ากลุ่มงานอบรมและบริการ                   
ทางการพยาบาล 

ดร. รวีวรรณ  เผ่ากณัหา 
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รายนามคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ 

 
คณบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย ์  ธรรมิกบวร  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
รองคณบดี 
 ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
 ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์  รองคณบดีฝ่าย 
 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 

รายนามคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ 

 
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์ ธรรมิกบวร ประธานกรรมการ 
 2. ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา  กรรมการ 
 3. ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์  กรรมการ 
 4. นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น   กรรมการ 
 5. นางสาวสุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 
 6. นางสาวจารุวรรณ ชุปวา   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์ ธรรมิกบวร  ที่ปรึกษา 
 2. ดร.น าพิชญ์   ธรรมหิเวศน์  ประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ  รองประธานกรรมการ 
 4. ดร.รวีวรรณ   เผ่ากัณหา  กรรมการ 
 5. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา   กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์อ าพน ศรีรักษา   กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี   กรรมการ 
 8. นางนิชนันท์   สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
 9. นางสุฬด ี  กิตติวรเวช  กรรมการ 
 10. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 
 11. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ  กรรมการ 
 12. นางสาวปาริชาติ  บัวหลวง   กรรมการ 
 13. นางสาวเกษร  สายธนู   กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางยมนา   ชนะนิล   กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายไวพจน์   อุ่นใจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์ ธรรมิกบวร  ประธานกรรมการ 
 2. ดร.น าพิชญ์   ธรรมหิเวศน์  รองประธานกรรมการ 
 3. ดร.รวีวรรณ   เผ่ากัณหา  กรรมการ 
 4. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา   กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ  กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์อ าพน ศรีรักษา   กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา กาญจนบัตร  กรรมการ 
 8. นางนิชนันท์   สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
 9. นางสาวเกษร   สายธนู   กรรมการ 
 10. นางสุฬดี   กิตติวรเวช  กรรมการ 
 11. นางสาวปาริชาติ  บัวหลวง   กรรมการ 
 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กรรมการ 
 13. ผู้แทนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   กรรมการ 
 14. ผู้แทนการพยาบาล โรงพยาบาลวารินช าราบ  กรรมการ 
 15. ผู้แทนการพยาบาล โรงพยาบาลเดชอุดม  กรรมการ 
 16. สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ    กรรมการ 
 17. นายกสโมสรนักศึกษา     กรรมการ 
 18. นักศึกษาผู้แทนเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 19. ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุต าบลธาตุ    กรรมการ 
 20. นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร  กรรมการและเลขานุการ 
 21. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 23. นางสาวกิตติวรา  ไชยโอชะ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา 
 1. นางน าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์  ที่ปรึกษา 
 2. รองศาสตราจารย์อ าพน   ศรีรักษา  ที่ปรึกษา 
 3. นางนิชนันท์  สุวรรณกูฏ  ประธานกรรมการ 
 4. นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร  กรรมการ 
 5. นางสาวชลลดา มีทอง   กรรมการ 
 6. นางสาวเกษร  สายธนู   กรรมการ 
 7. นางยมนา  ชนะนิล   กรรมการ 
 8. นางสาวสุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวสิรินุช  หมื่นเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ด้านการเรียนการสอน 

 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ได้ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน มาอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล สรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้ 
 ปรัชญาและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่า สุขภาพเป็นสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีบทบาท
ส าคัญในการรักษาสมดุลย์สุขภาพของตนเอง การพยาบาลจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการศึกษา
พยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดย
เน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกต่อท้องถิ่น ความเป็น
ผู้น า และสมรรถนะการท างานในชุมชนเพ่ือให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง 
 2. มีศักยภาพให้การพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถาน
บริการ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและชุมชน ให้การพยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์ 
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ 
 4. ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
รับผิดชอบ ความเอ้ืออาทร 
 5. มีความเป็นผู้น าในการท างานด้านสุขภาพทั้งในสถานบริการและในชุมชน 
 6. มีศักยภาพการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
 7. สามารถจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางการพยาบาล 
 8. มีศักยภาพในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 9. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เชื่อมั่นในคุณค่าพยาบาลและคุณค่าแห่งตน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการตามหลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อสภาการพยาบาลทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2554 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จาก
สภาการพยาบาล โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และสภาการพยาบาล
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553  
 ปี 2553 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2553 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2553 ได้รับหนังสือรับรองในการประชุมครั้งท่ี 5/2553 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ให้การรับรองสถาบันการศึกษา เป็น
เวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2553) โดยให้รับนักศึกษาหลักสูตรปีการศึกษา 2553 – 2556 จ านวน 64 คน ในปี
การศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นรุ่นที่ 1 จ านวน 62 คน โดย
เป็นโครงการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน จ านวน 13 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี 
 ปี 2554 เมื่อครบวาระการรับรอง ได้ยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 
3/2554 วันที่ 11 มีนาคม 2554 และในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ให้การรับรอง
สถาบันการศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2554) โดยครอบคลุมในจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 
2553) จ านวน 61 คน นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 จ านวน 32 คน โดยสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8 
 ปี 2555 เมื่อครบวาระรับรอง ได้ยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 
11/2555 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ให้การรับรองสถาบัน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556)โดยครอบคลุมใน
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2553) จ านวน 61 คน นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 จ านวน 32 คน และ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ านวน 35 คน โดยสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8 
 จุดเด่นของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 คือ เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 ในปีการศึกษา 2555 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 
หมายเหตุ นับตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาคือ 9 เดือนขึ้นไป เท่ากับ 1 

6 – 9 เดือน  เท่ากับ 0.5 
น้อยกว่า 6 เดือน เท่ากับ 0 

ล าดับที ่ คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1 อาจารย ์ 0 0 0 0 0 
2 ปริญญาโท 13 0.5 0.5 0 14 
3 ปริญญาเอก 3 2 0 0 5 

รวม 16 2.5 0.5 0 19 
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 ข้อมูลแสดงจ านวนนักศึกษาและสัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
จ านวนอาจารย์ สัดส่วน อาจารย์ : นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
36 35 55 19 1 : 6 
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ด้านนักศึกษา 

 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 3 รุ่น ดังนี้ 

ชั้นปี จ านวน  
ชั้นปีที่ 1 36 คน 
ชั้นปีที่ 2 35 คน 
ชั้นปีที่ 3 55 คน 

รวม 126 คน 
 
ทุนการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา จ านวน 19  ทุน  เป็นเงิน  225,000   บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้นปี ชื่อทุน จ านวนเงิน 
1 นางสาวศยามล ดวงค าจันทร์ 3 ทุนเฉลิมศรี 5,000 
2 นางสาวเกศรา เดชใจทัศน์ 3 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 5,000 
3. นางสาวอุไรศรี ปัญหา 3 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 5,000 
4. นางสาวสุพัตรา ว่องไววุฒิ 3 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 5,000 
5. นางสาว อุบลวรรณ์ คุมมินทร์ 3 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 5,000 
6. นายทรงศักดิ์ ทาไธสง 2 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 5,000 
7. นางสาวเบญจรัตน์ ค าศรีสุข 2 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 5,000 
8. นางสาวอุบลวรรณ บุญสิทธิ์ 2 ทุนคุณแม่รังษี ชุลีวัฒนกุล 5,000 
9. นายจักรพงษ์ เจือมา 3 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 10,000 
10. นางสาวพรพิมพ์ตา นันตะภักดิ์ 1 ทุนคุณแม่รังษี ชุลีวัฒนกุล 10,000 
11. นายเตชะธรรม ฟองนวลศิริกุล 3 ทุนคุณเสงี่ยม ตั้งเสงี่ยมวิสัย 10,000 
12. นางสาวดาวเรือง อนุพันธ์ 1 ทุนทั่วไป (บุคคลภายนอก) 10,000 
13. นางสาวนันทิชา สินค ากอง 1 ทุนโอสถสภา (ทุนต่อเนื่อง) 30,000 
14. นางสาวนันทิกานต์ บุหงา 3 ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 
15. นางสาวขวัญจิรา กุรัมย์ 3 ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 
16. นางสาวกรรณิการ์ เพ่ิมทรัพย์ 3 ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 
17. นางสาววัฒนา พิกุลศรี 3 ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 
18. นางสาวปนัดดา สมเสาร์ 2 ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20,000 
19. นางสาวจิราภรณ์ บุญปก 1 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 

(ทุนต่อเนื่อง) 
15,000 
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โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
ส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาทั้งสิ้น  4 โครงการ 22 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกับพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุมกิจกรรมด้านวิชาการ กีฬาและ
การส่งเสริมสุขภาพ บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
1 โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
รับหมวกและตะเกียง รุ่นที่ 1 13 ต.ค.54 
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค.54 
กีฬาพยาบาลศาสตร์สัมพันธ์สร้าง
เสริมสุขภาพ 

ธ.ค.54 

กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ค.55 
จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุนการท างาน
สโมสรนักศึกษา 

เม.ย.55 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พ.ค. 55 
รับขวัญดอกปีป พ.ค.55 
กีฬาน้องใหม่ ก.ค. – ส.ค.55 

 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือกับองค์การบริหารต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการกิจกรรมของชุมชน และกิจกรรมการจัดการสอนควบคู่ไปกับการ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัย อย่างต่อเนื่อง 
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ผลงานนักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

 1. นางสาวเกศรา  เดชใจทัศน์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลผู้มีพฤติกรรมตามจารีตประเพณีอิสาณ 10 
ข้อ จากโครงการสืบสานน าฮอยหม่อมเจียงค า 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. นางสาวพัชรี  เจริญสุข นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน ประกวดเขียนเรียงความ 
ประเภทเรียงความภาษาไทย หัวข้อ “อนาคตประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” เนื่องในงานวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 
2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ด้านผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

 
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้ งภายในและ
ภายนอกรวมทั้งสิ้น 355,000 บาท จ าแนกเป็นแหล่งเงินสนับสนุนจากภายในจ านวน 310,000 บาทและ
แหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกจ านวน 45,000 บาท  โดยมีโครงการวิจัยทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ. สุฬดี   กิตติวรเวช 
ดร. รวีวรรณ   เผ่ากัณหา 

 

15,000 บาท 

2 การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร. รวีวรรณ   เผ่ากัณหา 
ดร. สมจิตต์   ลุประสงค์ 
อ. สุฬดี   กิตติวรเวช 
อ. ขวัญประภัสร  จันทร์บูลวัชร 
อ. สุนันทา  ครองยุทธ 

50,000 บาท 

3 การจัดการเรียนการสอน (Project based) 
เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์พยาบาลของชุมชน: 
กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร. น าพิชญ์   ธรรมหิเวศน ์
อ. จารุวรรณ  ชุปวา 

25,000 บาท 

4 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล                     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ดร. น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 
อ.   สุวภัทร   นักรู้ก าพลพัฒน์  
อ.   นิชนันท์   สวุรรณกูฏ  
อ.   ภูษณิศา  มีนาเขตร 
อ.   เกษร     สายธนู 

60,000 บาท 

5 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อ
ความความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชน 
 

อ.   เกษร     สายธนู 
 

30,000 บาท 

6 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา 
อ.  สาวิตรี  สิงหาด 

35,000 บาท 

7 ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้หญิงที่มีสามีดื่ม
สุรา 

ดร. สมจิตต์   ลุประสงค์ 
ดร. สุรีย์       ธรรมิกบวร  

35,000 บาท 
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8 นวัตกรรมการผสมผสานภูมิปัญญาไทยในการ
ดูแลช่วงเปลี่ยนผ่าน  

ดร. สุรีย์       ธรรมิกบวร 
ดร. สมจิตต์   ลุประสงค์ 

35,000 บาท 

9 รูปแบบการน านโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการสู่งานประจ าของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร. น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 
 

  25,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 310,000 
 
 
โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 การศึกษาการน าใช้ภูมิปัญญาเพ่ือการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน 

ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร   45,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 
 
 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ที ่ ผู้ด าเนินผลงาน ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้ใช้ประโยชน ์
1 อ.สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ 

และคณะ 
การศึกษาสุขภาวะต าบล กรณีศึกษา
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี    

อบต.ธาตุและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบัววัด 
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ด้านการบริการวิชาการ 

 
  
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 2 โครงการ 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดโครงการ 

1 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) 

ดร.รวีวรรณ เผ่ากณัหา 335,200 บาท ตุลาคม 2554-
กันยายน2555 
(1-2 ต.ค. 2554 , 21
ต.ค. 2554 , 24 พ.ย.
2554 ,  มีค-เมย. 
2555, 8 ก.พ. 2555, 
28 เมย. 2555 , 23 
พค. 2555, 25-26 
สค. 2555 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง อ.กันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.รวีวรรณ เผ่ากณัหา 200,000 บาท 28 ก.พ. 2555, 
22-23 มีค. 2555, 
11 มิย.2555, 
8-9 สค .2555  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  535,200  บาท 
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ด้านการท านุศิลปวัฒนธรรม 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีงามให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ใน
ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

1. วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ์ นางสาวสุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน ์ 9,000 10 ก.พ.55 

2. 
โครงการร้อยรักดวงใจผู้สูงวัยในวนั
สงกรานต ์

นางสาวเกษร    สายธน ู 44,480 12 เมย.55 
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ด้านการบริหารจัดการ 

 
 

ด้านบุคลากร 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น  26 คน  จ าแนกตามสายงาน ได้แก่ 

- บุคลากรสายวิชาการ  จ านวน  19 คน 
- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน    7 คน 

 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2555 

เอก โท ตรี รวม 
รองศาสตราจารย์ - 1 - 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1 - 3 
อาจารย์ 3 13 - 16 

รวม 4 15 - 19 
 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

สายสนับสนุน 
จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 
ต  ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ข้าราชการ 2  2  
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)้ -    
ลูกจ้างชั่วคราว 5 - 5  

รวม 7  7  
 
ตารางแสดงอัตราก าลังของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

อัตราก าลัง จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 
 - สายวิชาการ 

2  

- สายสนับสนุน 2  
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 
- สายวิชาการ 

17  

- สายสนับสนุน -  
ลูกจ้างชั วคราว 
- สายวิชาการ 

-  
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- สายสนับสนุน 5  
รวม 26  

 
 
       การพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานของบุคลากร 

ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  
ดร.รวีวรรณ     เผ่ากัณหา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
  ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
นางสาวสุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
  การประชุม “พยาบาลไทยสูส่ังคมอาเซียน” ขอนแก่น 
นางสาววิศนีย ์ บุญหมั่น ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
  วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก  
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
นายสมปอง พะมุลิลา ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
นางสาวเกษร สายธน ู ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
  การประชุม “พยาบาลไทยสูส่ังคมอาเซียน” ขอนแก่น 
นางสาวสาวิตรี สิงหาด ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
อุบลราชธาน ี

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
นางสุฬดี กิตติวรเวช การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
อุบลราชธาน ี

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
 

อุบลราชธาน ี

นางสาวชลลดา มีทอง การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

อุบลราชธาน ี

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
  ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การประชุม “พยาบาลไทยสูส่ังคมอาเซียน” ขอนแก่น 
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ชื อ – สกุล รายละเอียด สถานที  
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
  ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี
  การประชุม “พยาบาลไทยสูส่ังคมอาเซียน” ขอนแก่น 
นางน าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ ประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาลก้าวไกลสู่อาเซียน” อุบลราชธาน ี

 
 
ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการมาจากสองส่วน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนการการบริหารงานด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555) ดังนี้ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2555 

(บาท) 
1. รายรับ 

1.1 งบประมาณแผ่นดิน 
- เงินกองทุน 
- เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการบริการวิชาการ 
- เงินงบประมาณ 
- ทุนการศึกษาและโควต้า 

รวมรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

1.2 งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 
- ดอกเบี้ยรับ 

รวมรายรับงบประมาณเงินรายได้ 
รวมรายได้ทั้งสิ้น 

2. รายจ่าย 
- ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- เงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร 
- ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
- ทุนการศึกษา 
- ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ 
- เงินอุดหนุน ม.อุบลฯ 
- โควตา 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

 
 

636,000.00 
62,100.00 
785,700.00 
144,600.00 

1,628400.00 
 
 

5,462,192.50 
5,994.48 

5,468,186.98 
7,096,586.98 

 
58,995.00 
76,326.14 

8,056,470.95 
2,434,222.53 

130,00.00 
296,628.40 
3,105.00 
14,600.00 

11,070,348.02 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที ปรึกษา 

๑. ผศ.ดร.สุรีย์           ธรรมิกบวร                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. ดร.รวีวรรณ           เผ่ากัณหา                  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารงานบุคคล 
๓. ดร.น าพิชญ์           ธรรมหิเวศน์                รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
๔. นางสาวจารุวรรณ    ชุปวา                        รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 

 
คณะผู้จัดท า 

๑. นางวนิดา              บุญพราหมณ์     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิรินุช         หมื่นเจรญิ            กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา          ส่งศร ี                กรรมการ 
๔. นางสาววิไลลักษณ์    มารุตะพันธ์               กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์      จันทวรยี์                   กรรมการ  
๖. นายไวพจน์             อุ่นใจ                      กรรมการ 
๗. นายจักรกริช           มรรครมย์                 กรรมการ 
๘. นางสาวนฤมล         ธรรมาวริุฬห์              เลขานุการ   

 
ผู้รวบรวมข้อมูล            นางสาวนฤมล    ธรรมาวิรุฬห์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
แหล่งข้อมูล                 ส านักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 




