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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Annual Report 2016
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ก

บทสรุปผู้บริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ ดาเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะฯ ได้รับนักศึกษาเป็นปีที่ 7 มีนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จานวน 96 คน ปัจจุ บันมี
นักศึกษาคงอยู่รวมทั้งสิ้น 266 คน และ มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี 2558 จานวน 35 คน มีงานทาร้อยละ 100
คณะได้มีการจัดการเรียนสอนได้เน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งคณะได้มี ความ
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง ในปีงบประมาณนี้มีนักศึกษาที่ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
ได้แก่ นางสาวนิศารัตน์ พิมพกันต์ นักศึกษา ปี 3 นักศึกษาได้รับรางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION ใน
การประชุ ม วิ ช าการ วิ ช าการ The 7 th International Nursing Students' Forum ณ Guangzhou University of Chinese
Medicine และ ส่ งผลให้ ได้ รับ รางวัล เยาวชนดีเด่ น สาขาสิ่ งประดิ ษฐ์ และนวัตกรรมในงานวัน เยาวชน จั งหวัด
อุบ ลราชธานี นอกจากนี้ นางสุฬดี กิตติวรเวช ยังได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปี 2558 ในวันพยาบาลแห่งชาติ
ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
คณะฯ ได้รับ งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 211,000 บาท คณะมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 จานวน 5 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 8 เรื่อง และผลงานที่ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการขออนุสิทธิบัตร จานวน 2 เรื่อง
ด้านการบริการวิชาการ
คณะฯ ได้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 433,000 บาท
ประกอบด้วย 1) มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2) พัฒ นาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
3)
ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพงปีที่ 4) 4) ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน และ ยังมีหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 และยังมีแผนการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 272,600 บาท ได้แก่
1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2) โครงการมอบหมวกและวันพยาบาลแห่งชาติ 3) โครงการบารุง
จิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 4 4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้ านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 5) โครงการ
บุญซาฮะ ปีที่ 4 6) โครงการ 5 ส. และ 7) โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

ข
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณ ะพ ยาบ าลศาสตร์ ไ ด้ ท าความตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งป ระเท ศ คื อ University of
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ในปีงบประมาณนี้ ได้เข้าร่วมโครงการ The 3rd International
Nursing Summer School ประเทศอิ น โดนี เซี ย และ โครงการ Emergency Nursing Camp 2016 และ
ได้ รั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล

ค

คานา
รายงานประจาปีฉบั บนี้ จัดทาขึ้นตามปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 )
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อสาธารณชนทั่วไป
เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์หลักของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพื่อให้
เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้าโขง คณะพยาบาลศาสตร์ดาเนินงานภายใต้
พันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน
การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อแก้ปั ญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การให้บริการวิชาการโดยให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่คนในชุมชนทุกช่วงวัยภายใต้โครงการศึกษาสุ ขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน หรือ โครงการลูกฮักลูกแพงโดยมอบนักศึกษาพยาบาลให้ดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวอุปถัมป์ซึ่ง
เป็นการบูรณาการการให้บริการวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
นอกจากนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ยั งได้ จัดให้ มีกิจกรรมในด้านการทานุ บารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
คณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การท ากิ จ กรรมต่างๆ รวมทั้ งสนั บ สนุ น ภารกิ จของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ มีค วามเจริญ รุด หน้ า ขอบคุ ณ
อธิการบดี ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลัย ที่ให้ การสนับสนุนเอื้ออานวย และร่วมให้ กาลั งใจในการดาเนินงาน และ
ขอขอบคุ ณ ท่ านนายกสภามหาวิท ยาลั ย และคณะกรรมการทุ ก ท่ านที่ ค อยติ ด ตาม ก ากั บ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของคณะเป็นระยะต่อเนื่องมาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้
รวบรวมและนาเสนอสรุปสาระสาคัญในการจัดทารายงานประจาปี 2559 ฉบับนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทา
มกราคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญรูปภาพ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปณิธาน และวัตถุประสงค์
พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์
ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม และตามประเด็นยุทธศาสตร์
สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปี 2559
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร
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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

จานวน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาแนกตามปีการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
จานวนหลักสูตร/สาขา
แสดงโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
แสดงรายละเอียดประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แสดงรายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
5 ด้าน
รายละเอียดทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558
แสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้า ตกออก และคงอยู่ จาแนกตามปีการศึกษาที่
รับเข้า
แสดงรายละเอียด อาคารสถานที่ ที่ใช้จัดการเรียนการสอน
แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์
แสดงรายละเอียดการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แสดงรายละเอี ย ดการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ฏิ บั ติ ต ามวิ ช าชี พ อย่ า งมี
จรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
แสดงรายละเอี ย ดการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ มี ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ ท าง
การศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน
แสดงการสนับสนุนสมรรถนะด้านการวิจัย จาแนกตาม โครงการ /กิจกรรม
แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายใน
ปีงบประมาณ 2559
แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ 2559
แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
แสดงรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจะทะเบียนอนุ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร
แสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
แสดงโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559
แสดงรายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษของอาจารย์
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ตารางที่
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26
ตารางที่ 27
ตารางที่ 28
ตารางที่ 29
ตารางที่ 30
ตารางที่ 31
ตารางที่ 32
ตารางที่ 33
ตารางที่ 34
ตารางที่ 35
ตารางที่ 36
ตารางที่ 37
ตารางที่ 38
ตารางที่ 39
ตารางที่ 40

แสดงรายละเอียดโครงทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับหลักสูตร
แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับคณะ
แสดงรายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
แสดงกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาผู้บริหาร
แสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์
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1. ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเป้าหมายเสริมสร้าง
สุ ขภาวะคนไทยให้ มีสุ ขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ น่าอยู่ในขณะที่ สั ดส่ ว น
บุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอคือมีเพียง30คนต่อประชากรแสนคน
เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีจานวน201คน ประเทศอินเดียมีจานวน51 คน
และประเทศจี น มี จ านวน164คนต่ อ ประชากรแสนคนและรวมถึง มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนเป็นแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดาเนินงานในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
กาลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พื้นที่ (GIS) พบว่าในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วย
บริการปฐมภูมิระดับตาบล 9,810 แห่งแต่มีพยาบาลวิชาชีพประจาเพื่อให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่ง
คิดเป็ นร้อยละ 30.3 มีภ าวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตาบลเท่ากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์พบว่าขาดแคลนพยาบาลวิ ชาชีพ 10,602 คนสาหรับพื้นที่ใน
เขตอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจานวน 1,599 คนแต่กาลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์ พื้ น ที่ ควรมีพ ยาบาลวิช าชี พ จ านวน 3,681 คนจะเห็ นว่าจังหวัดอุ บ ลราชธานี ยังขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพจานวน 2,082 คนอีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดาเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพ
ขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา
รวมถึงการให้ บ ริการด้านสุ ขภาพอนามัย แก่นักศึ กษาบุ คลากรและประชาชนทั่ วไปในเขตใกล้ เคียงจึง
จาเป็นต้องมีอัตรากาลังด้านพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นจานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝ่รู้มีจริยธรรมมีจิตสานึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อสาเร็จ
เป็ น พยาบาลวิช าชีพ และให้ ก ารบริ ก ารในหน่ ว ยงานของภู มิ ล าเนาตนเองเพื่ อ ลดปั ญ หาการกระจาย
พยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพให้ยาวนาน ขึ้นได้อีก
คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง การจั ด ตั้ งส่ ว นงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เมื่ อ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ์พ.ศ. 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 ได้นาเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ต่อคณะกรรมการ
พิจ ารณากลั่ น กรองหลั กสูตร พิจ ารณาเห็ น ชอบหลั กสู ตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวัน ที่ 25
พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ.2552คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน
การร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 จากการประชุมร่วมกั บผู้แทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะ
เกษและอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 37 แห่ ง ที่มีความพร้อมในการร่วมผลิ ต
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พยาบาลเพื่อชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพื่อเป็นพยาบาลของชุมชน ระหว่างปีการศึกษา 25532556 จานวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จานวน 19 คน พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน พ.ศ. 2555 จานวน
36 คน และพ.ศ. 2556 จานวน 34 คนที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน
อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่แนวทางการคัดเลือกผู้เรียน การกาหนดโควตาผู้เข้าเรียน การสร้างความร่วมมือ
กั บ สถานบริ ก ารสุ ข ภาพหรื อ โรงพยาบาลซึ่ งเป็ น องค์ ก รหุ้ น ส่ ว น ในพื้ น ที่ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
สมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป
และเป็ น แนวทางของการก าหนดการขอรั บ รองหลั กสู ต รปี การศึ ก ษา 2555 จ านวน 36 คน และ ปี
การศึกษา 2556 จานวน 46 คน
ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดย
ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปีการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 – 2559
ในปีการศึกษานี้ มีบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ 1 ซึ่งสาเร็จการศึกษาจานวน 55 คน
ปี การศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการผลิ ตบัณ ฑิ ตพยาบาลเพิ่ม ปี
การศึกษานี้ รั บ นั กศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญ ญาตรี จานวน 74 คน และ มีผู้ ส าเร็จการศึกษา
จานวน 32 คน
ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน
96 คน และ มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 34 คน

2. ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
ตราสัญลักษณ์

สีประจาคณะ
สีประจาคณะคือ “สีชมพู”
ดอกไม้ประจาคณะ
ดอกไม้ประจาคณะคือ “ดอกพะยอม”

3. วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปณิธาน และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
อัตลักษณ์
สร้างสรรค์ สามัคคี สานึกดีต่อสังคม
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ปณิธาน
เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชั้นนาเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพพัฒนา
คุณ ภาพชีวิต ทาหน้ าที่วิจัย เพื่อพัฒ นา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุ ขใน
ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
มีจิตสานึกต่อท้องถิ่น สามารถทางานเป็นทีม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
ในการประกอบอาชี พ สามารถท างานและด าเนิ น ชี วิ ต ในชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนาไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใน
ชุมชนลุ่มน้าโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะของ
บุคคลและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. อนุ รักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

4. พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง

5. ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
NURSE UBU
N
U
R
S
E

= Nurturing
= Understanding
= Responsibility
= Smart Society
= Encouragement

: ใส่ใจดูแล
: เข้าใจ
: รับผิดชอบ
: สร้างสังคมอุดมปัญญา
: สร้างการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน
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U
B
U

= Unity
= Building Learning Organization
= Universal

: สามัคคี
: สร้างสรรค์องค์กรการเรียนรู้
: สู่สากล

วัฒนธรรมองค์กร
“ดูแลด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปด้วยปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล”

6. โครงสร้างองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

สานักงานเลขานุการ
-งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารบุคคล
- งานคลังและพัสดุ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ
- งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานบริการการศึกษา
- งานพัฒนานักศึกษา
- งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กลุ่มวิชาพยาบาล
ศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์

กลุ่มงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล
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7. โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวเกษร สายธนู

นางสาวสุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์

รักษาราชการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
วิชาพยาบาลศาสตร์
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
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8. คณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์
8.1 คณะกรรมการประจา คณะพยาบาลศาสตร์
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทานุฯ
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
6. นางสาวยมนา
ชนะนิล
7. นางสาววิศนีย์
บุญหมั่น
8. นางสาวไพลิน
พิณทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาร่างระเบียบ กฎและข้อบังคับภายในคณะแล้วนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. พิจารณานาเสนอเกี่ยวกับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือ
การประเมินเข้าสู่ตาแหน่งบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปีของคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
7. แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นสมควร
8. ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆเกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย
8.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
5. ประธานสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
กรรมการ
6. ประธานสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กรรมการ
7. ประธานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กรรมการ
8. ประธานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
กรรมการ
9. ประธานสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
กรรมการ
10.ประธานสาขาบริหารการพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
กรรมการ
11. นายไวพจน์ อุ่นใจ
เลขานุการ
12. นางสาวณิรัฒฎาภรณ์ พันธ์ภักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. วางระบบและกลไกการเปิด ปิดหลักสูตร การบริหารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. บริห ารกิจการวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพ ตาม
หลักสูตรที่กาหนด และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. วางแผน ควบคุม กากับ ติดตาม และดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาการและพัฒนาอาจารย์
4. กากับ ดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ
5. วางแผนและกาหนดเป้าหมายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกปีการศึกษา
6. ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพด้านการเรียนการสอน อาทิ การประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา รวมทั้งการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต
การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ การติดตามคุณภาพบัณฑิต และภาวะการมีงานทา
7. บริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนทุกประเภทให้แก่ผู้รับบริการ เช่น อาจารย์พิเศษ สื่อ
ประกอบการสอน การจัดหาห้องเรียน ฯลฯ
8. พิจารณาและติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ
9. จัดระบบและกลไกในการกากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
10. กากั บ ดู แลการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศให้ ค รบถ้ว นตามการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เช่น หลักสูตร สถิตินิสิตรับเข้าและจบ
การศึกษา การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี มาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต FTES ผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
8.3 คณะกรรมการดาเนินงานด้านนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์
1. นางสุฬดี
กิตติวรเวช
2. นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
6. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง
2. กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
องค์กรสู่ระดับบุคคล
3. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
4. พิจารณางบประมาณในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์
5. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และท าการประเมิน มูล ค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้ งกาหนดแหล่ งที่ มาของงบประมาณและวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
6. วางแผน และรับผิ ดชอบดาเนิ น งานด้านการบริห ารงานบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนด้าน
อัตรากาลั ง การพั ฒ นาอาจารย์ และบุ คคล การดู แลสวัส ดิ การของอาจารย์และบุค ลากร และการพัฒ นา
องค์การ
7. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานบริหารงานบุคคล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. กาหนดนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแผนดาเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางที่กาหนด
9. ดาเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญ ของปั จจัยในแต่ละด้าน จัดทาแผนการบริห ารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในในแต่ละด้าน ทั้งระดับองค์กรและยุทธศาสตร์ตามระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เ กิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม
10. จัดทาแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และติดตามให้การบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายในรายงานอย่ า งเป็ น ระบบ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งตั้ ง แต่
กระบวนการการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
11. สรุปผลและประเมินผลความสาเร็จการดาเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัย
12. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
8.4 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผศ. ดร.สงวน
ธานี
ที่ปรึกษา
2. นางสาวสุนันทา
ครองยุทธ
ที่ปรึกษา
3. นางสาวเกษร
สายธนู
ที่ปรึกษา
4. นางสาวสุวภัทร
นักรู้กาพลพัฒน์ ที่ปรึกษา
5. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
ประธานกรรมการ
6. นางยมนา
ชนะนิล
กรรมการ
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7. นางนิชนันท์
8. นางสาวไพลิน
9. นางสาวอมรรัตน์
10. นางกิ่งกาญจน์
11. นางสาวสุพัตรา
12. นางสาวสิรินุช

สุวรรณกูฏ
พิณทอง
นธะสนธิ์
ชูเมือง
ดีดวงพันธ์
หมื่นเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแผนการปฏิบั ติงานด้านการพัฒ นานักศึกษา ประกอบด้วย ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ด้ า นสโมสรนั ก ศึ ก ษา ด้ า นสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา ด้ า นสวั ส ดิ ภ าพนั ก ศึ ก ษา
และด้านศิษย์เก่า ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะพิเศษตามหลัก สูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2558
2. เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย
3. ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. สนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ
5. ประชุม กากับ ดูแล ติดตามงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินไปตามกาหนดไว้และเน้นการ มี
ส่วนร่วมของนักศึกษา
6. เสนอความเห็นกับคณะกรรมการประจาคณะในการพัฒนางานด้านการพัฒนานักศึกษา
7. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการประจา
8. จัดทาข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
8.5 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผศ.ดร.สงวน
ธานี
ที่ปรึกษา
2. นางสาวสุนันทา
ครองยุทธ
ประธานกรรมการ
3. นางยมนา
ชนะนิล
กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์
นธะสนธิ์
กรรมการ
5. นางสาววิศนีย์
บุญหมั่น
กรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์
ประสาร
กรรมการ
7. นางสาวจริยา
ส่งศรี
เลขานุการ
8. นายวชิรศักดิ์
ปกาสิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.ร่วมกาหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะ และมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ
3. วางระบบและกลไก ติดตามการดาเนินงานและให้คาปรึกษาด้านการส่งเสริมการวิจัย
4. กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัย
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5. ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยทั้งภายนอกและภายในสถาบัน
6. จัดทาข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและจัดทาหลักฐานด้านงานวิจัย
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8.6 คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผศ.ดร.สงวน
ธานี
ที่ปรึกษา
2. นางสาวสุนันทา
ครองยุทธ
ประธานกรรมการ
3. นางยมนา
ชนะนิล
กรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา
มีนาเขตร
กรรมการ
5. นางสาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม
กรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์
ประสาร
กรรมการ
7. นางสาวไพลิน
พิณทอง
กรรมการ
8. นางสาวจริยา
ส่งศรี
เลขานุการ
9. นายวชิรศักดิ์
ปกาสิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1.ร่วมกาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
2. ดาเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของงานบริการวิชาการ
3. กากับ ดูแล ติดตาม งานด้านบริการวิชาการ ให้ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
4. ประสานงานการดาเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปงานและผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจา
6.จัดทาข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและจัดทาหลักฐานด้านงานบริการ
วิชาการ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8.7 คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผศ.ดร.สงวน
ธานี
ที่ปรึกษา
2. นางสาวสุนันทา
ครองยุทธ
ประธานกรรมการ
3. นางนิชนันท์
สุวรรณกูฏ
กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี
สิงหาด
กรรมการ
5. นางสาวสุดารักษ์
ประสาร
กรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา
ดีดวงพันธ์
กรรมการ
7. นางกิ่งกาญจน์
ชูเมือง
กรรมการ
8. นางสาวสิริทรัพย์
สีหะวงษ์
กรรมการ
9. นางสาวสิรินุช
หมื่นเจริญ
เลขานุการ
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โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ดาเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. กากับ ดูแล ติดตาม งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้ดาเนินการตาม ที่กาหนด
4. ประสานงานการดาเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปงานและผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจา
6. จัดทาข้อมูลประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงานภาพรวม ประจาปี 2559
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สรุปผลการดาเนินงานภาพรวม ประจาปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ดาเนินงานตามพันธกิจ
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ การบริหารงานองค์กร ซึ่งคณะได้รับ
จัดสรรงบประมาณที่มาจากเงินอุ ดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่มฯ และเงินรายได้คณะ ซึ่ งได้จัดสรรงบประมาณ
ในการดาเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริ ห ารองค์ ก ร เป็ น สั ด ส่ ว นตามล าดั บ คื อ 11.07 : 1.36 : 1.07 : 0.68: 85.82 โดยมี ผ ลการ
ดาเนินงานในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
ได้ ท าการรั บ นั ก ศึ กษาเป็ น ปี ที่ 7 มีนั ก ศึ กษาที่ รับ เข้ าในปี ก ารศึ กษา 2558 จานวน 96 คน ปั จจุ บั น มี
นักศึกษาคงอยู่รวมทั้งสิ้น 266 คน และ มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี 2558 จานวน 35 คน มีงานทาร้อยละ
100
จากการสารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน
32 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 17 ฉบับ (ร้อยละ 51.51) มีค่าเฉลี่ยรวม 6 ด้าน เท่ากับ 3.58 จาแนก
รายด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.87 (S.D.=0.76) 2) ด้านความรู้ 3.51 (S.D. = 0.05) 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 3.50 (S.D. = 0.10) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.76 (S.D.=0.08) 5) ด้ า นทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลขฯ 3.56 (S.D.=0.136) 6) ด้ า นทั กษะการ
ปฏิบัติงาน 3.29 (S.D.= 0.05)
คณะได้มีการจัดการเรียนสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ ห ลากหลายได้ แก่ PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course ville,
Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และได้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
สถานการณ์ จ ริ ง ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
International Nursing Students Summer Camp, Indonesia และ ร่ ว ม โค รงการ Emergency
Nursing Camp, Indonesia ซึ่งกิจ กรรมท าให้ นัก ศึกษาเกิ ดการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย และได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
ภายในประเทศได้มีเครือข่ายความร่ว มมือกับสถาบัน พยาบาล 4 สถาบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีส รรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการทากิจกรรมจิต
อาสาร่ว มกัน นอกจากนี้ คณะได้ส่งเสริม ทักษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นัก ศึกษาในด้านการ
นาเสนอผลงานทางวิช าการ ซึ่งได้มีโ ครงการระดับคณะ เพื่ อประกวดและได้ตัวแทน เพื่อนาเสนอใน
งานประชุม วิช าการ เรื่อ ง การจัดการเรีย นรู้เพื่อ พัฒ นางานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล ใน
วัน ที่ 29-30 สิงหาคม 2559 จัดโดยที่ป ระชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทคพย.)
ทั้งนี้ยังได้ส่งเสริมการนาเสนอผลงานเป็นภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาในการประชุม วิชาการ The
7th International Nursing Students' Forum ณ Guangzhou University of Chinese
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Medicine ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 มีนักศึกษาจาวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการเข้าร่วม
กิจ กรรมครั้ งนี้ นางสาวนิศ ารัต น์ พิม พกัน ต์ นั ก ศึก ษา ปี 3 ได้ รั บ รางวั ล EXCELLENT POSTER
PRESENTATION ผลงานนวัตกรรม ผลของวงล้อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารสาหรับ
ผู้ป่ วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตาบลธาตุ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี และส่งผลให้
นางสาวนิศารัตน์ พิมพกันต์ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจาปี
2559 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 และ นางสาวพร
พิมล สุพล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้า
ร่วมประชุมสัมมนาด้านการพัฒ นานั กศึกษานานาชาติ "The 15th APSSA international Conference
2016" ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมกิจการนักศึกษา
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ นางสุฬดี กิตติวรเวช ยังได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น จังหวัด
อุบลราชธานี ประจาปี 2558 ในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
อาจารย์ และบุคลากรต่อไป
ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ด้ า นการวิ จั ย จ านวน 5
โครงการ ประกอบด้วยทุนสนั บสนุ นการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ งชาติ จานวน 1
โครงการ จานวนเงิน 155,000 บาท และทุนวิจัยภายในสถาบัน 4 โครงการ จานวนเงิน 56,000 บาท รวม
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 211,000 บาท คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1
จานวน 5 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ จ านวน 8 เรื่ อ ง และผลงานที่ อ ยู่ ร ะหว่างการด าเนิ น การขออนุ สิ ท ธิ บั ต ร จ านวน 2 เรื่อ ง
นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ทาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นต้น
ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จานวน 4 โครงการ เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น433,000 บาท ประกอบด้วย 1) มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2) พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ 3) ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพงปีที่ 4)
4) ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน การนี้ทุกกิจกรรมนั้นมุ่ งตอบสนองความต้องการของชุมชน และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย นอกจากโครงการบริการวิชาการดังกล่าว ยังมีหลักสูตร
อบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 และยังมีแผนการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 272,600 บาท
ได้แก่
1) โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 2) โครงการมอบหมวกและวันพยาบาลแห่งชาติ 3) โครงการ
บารุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 4 4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 5)
โครงการบุญซาฮะ ปีที่ 4 6) โครงการ 5 ส. และ 7) โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยคณะฯ ได้
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มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เพื่อให้มีการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี
อันมีคุณค่าและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทาความตกลงความร่ว มมือ กับต่างประเทศ คือ University of
Muhammadiyah Yogyakarta ,Indonesia ในเดือ นมิถ ุน ายน 2559 และได้ม ีก ารแลกเปลี ่ย น
นักศึกษาใน
1) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ Thai Nguyen University
of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2559 2)
โครงการ 3rd International Nursing Summer School ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 8-21
สิงหาคม 2559 และ 3) โครงการ Emergency Nursing Camp 2016 ระหว่า งวัน ที่ 5-8 สิงหาคม
2559 นอกจากนี้คณะฯ ได้รับ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Muhammadiyah
Yogyakarta ,Indonesia มาแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ด้า นการจัด การเรีย นการสอนด้า นการพยาบาล ใน
ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2558
ด้านการบริหารงานองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณนี้ บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพมากกว่า 40 ชั่วโมง/คน/ปี และสายสนับสนุนได้รับการพัฒนามากกว่า 10 ชั่วโมง/คน/
ปี และได้มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ในปีงบประมาณนี้ มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน
คือ นายสมปอง พะมุลิลา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะได้ดาเนินงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

Annual Report 2016 / 17

ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี และมีความ
พร้อมเพรียงเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1.1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษา
1.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑
1.1.3 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ครบถ้วนทุก
รายวิชา ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
1.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การหา
ประสบการณ์จากการทาจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
1.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
1.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลัก สูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยและมีความสุข
1.1.9 มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา
1.1.10 พั ฒ นาระบบและกลไกเพื่ อลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนั กศึกษาและให้ นั กศึกษา
สามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร
1.1.11 สร้า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ศิษ ย์ เก่ า ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ ศิ ษ ย์ เก่า มี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 : นักศึกษามีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
มาตรการ
1.2.1 พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
ได้ ท าการรั บ นั ก ศึ กษาเป็ น ปี ที่ 7 มีนั ก ศึ กษาที่ รับ เข้ าในปี ก ารศึ กษา 2558 จานวน 96 คน ปั จจุ บั น มี
นักศึกษาคงอยู่รวมทั้งสิ้น 266 คน และ มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี 2558 จานวน 35 คน มีงานทาร้อยละ
100
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จากการสารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน
32 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.51 มีค่าเฉลี่ยรวม 6 ด้าน เท่ากับ 3.58
จาแนกรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.87 (S.D.=0.76) 2) ด้านความรู้ 3.51 (S.D. = 0.05)
3) ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญา 3.50 (S.D. = 0.10) 4) ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ 3.76 (S.D.=0.08) 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขฯ 3.56 (S.D.=0.13) และ 6) ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน 3.29 (S.D.= 0.05)
1. การรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มีการออกแบบหลักสูตรภายใต้ความเชื่อว่าสุขภาพเป็นสุข
ภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถทางานในประชาคมอาเซียนได้ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที่ ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต สามารถให้ ก ารพยาบาลแบบองค์ รวม มี ก ารคิ ด อย่ างเป็ น ระบบและคิ ด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณ สามารถท างานเป็ น ที ม และท างานร่ว มกั บ สหสาขาวิช าชี พ และชุ ม ชน และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงกาหนดการรับนักศึกษาดังนี้
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
1. เปิ ด รับ นั กศึ กษาจ านวน 100 คน โดยแบ่งเป็ น รับ โดยวิธีรับ ตรง 85 คน และโดยการ
admissions 15 คน ซึ่งโดยวิธีรับตรง จานวน 85 คน โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 โควตากลุ่ ม จั งหวัดที่ อยู่ในเครือข่ายบริการสุ ขภาพเขต 10 จานวน 5 จังหวัด
ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอานาจเจริญ จานวน 60 คน
1.2 โควตากลุ่ ม จั งหวัด ที่ อ ยู่ น อกเขตเครื อข่ ายบริก ารสุ ข ภาพเขต 10 จ านวน 15
จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลาภู
หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และมหาสารคาม จานวน 25 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2557 สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2 มี ผ ลการทดสอบวิช าความถนั ดทั่ ว ไป (GAT) วิช าความถนั ดทางคณิ ตศาสตร์
(PAT1) และวิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
2.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม. 6)
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์
2.4 จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เกณฑ์การตัดสินคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์กาหนดค่าน้าหนักขององค์ประกอบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากคะแนนเต็ม ดังนี้
3.1 ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
ร้อยละ 10
3.2 ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ร้อยละ 25
3.3 ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ร้อยละ 30
3.4 ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ร้อยละ 10
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3.5 ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 15
3.6 ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 10
และการสอบสัมภาษณ์ ผลการสอบสัมภาษณ์ ระบุ ผ่าน/ไม่ผ่าน
ร้อยละของการรับเข้าในแต่ละวิธี

รับตรงในเขต
15%
25%

รับตรงในเขต

60%

รับผ่าน
ส่วนกลาง

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของการรับเข้า จาแนกแต่ละวิธี

1.2 จานวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต จานวน 100 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 1 จานวน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาแนกตามปีการศึกษา
ปริญญาเอก

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

ปี 2559

ปริญญาโท

หลักสูตร

ปี 2558

ปริญญาตรี

ปี 2557

การ
รวม เพิ่มขึ้น
ทั้งสิ้น /ลดลง

74

-

-

74

96

-

-

96

82

-

-

82

252

74

-

-

74

96

-

-

96

82

-

-

82

252

แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2557-2559

ลดลง
ร้อยละ
7.87
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1.3 ผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 34 คน เป็นนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จากการติ ด ตามภาวการณ์ มี งานท าของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2558
จานวน 34 คน พบว่า ร้อยละ 100 มีงานทา
จากการสารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน
32 คน ตอบแบบสอบถามจานวน 17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 51.51 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.61 จาแนกราย
ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมค่าเฉลี่ย 3.87 (S.D.=0.76 )
2) ด้านความรู้ค่าเฉลี่ย 3.51 (S.D. =0.05)
3) ด้านทักษะทางปัญญาค่าเฉลี่ย 3.50 (S.D. = 0.10)
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.08 )
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ ค่าเฉลี่ย 3.56 (S.D.=0.13 )
6) ด้านทักษะการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ย 3.29 (S.D.=0.05)
7) ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ค่าเฉลี่ย 3.72
(S.D.=0.07)
2. การพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการจัดการเรียนการสอนจานวน 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรได้ปรับปรุงตามวงรอบ ในปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 2 รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบ TQF
จานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่
จานวนหลีกสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1
-

-

ปริญญา
เอก
-

รวม
1
-

สามารถจาแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ภาควิชาต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ดังนี้
ตารางที่ 3 จานวนหลักสูตร/สาขา

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาการพยาบาล
รวม

ปริญญาตรี
1
1

ปริญญาโท
-

ปริญญาเอก
-

รวม
1
1
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3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ในรอบปี 2559 ที่หน่วยงานดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตารางที่ 4 แสดงโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ
2559

ลาดับที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
(อธิบายรายละเอียดการดาเนินงาน)
อบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ
Education ICT Forum 2016 ภายใต้
แนวคิด Digital Technology for 21th
Century, The Future of Higher
Education

วัน/เดือน/ปีสถานที่

27-28 เมษายน 2559
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5
โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเรียนรู้ 25-26 พฤษภาคม 2559
การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อกร ห้อง มิราเคิล แกรนท์บอลรูม
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ การสร้าง ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนท์
เสริมสุขภาพสาหรับวิชาชีพการพยาบาล คอนเวนชั่น กทม.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ 26-27 พฤษภาคม 2559
สอนนักศึกษาระดับปรีคลินิคอย่างมี
ห้องบรรยาย 3A01
ประสิทธิภาพ (Effective pre clinical
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A
teaching) ครั้งที่ 2/ 2559
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าช
พยาบาล
UBU active learning 21
11 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวน
ผู้เข้าร่วม
6

2

2

10
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4. การส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ประสบการณ์
จากการทาจริงหรือสหกิจศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะ
การทางาน เป็นทีม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากโครงการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง
ในรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล และมีการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกต่างๆ
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

5. การสนับสนุน และพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้
คณะได้จัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษา ในการสืบค้นข้อมูล โดยมีให้บริการที่
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 เครื่อง และ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับมหาวิทยาลัย คือ
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หากมีการเรียนการสอนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และ คณะได้มีการส่ งเสริม
ให้อาจารย์ ผลิตสื่อการเรียนการสอน และ ตารา หนังสือ ฯลฯ อีกด้วย
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. หนังสือ ตารา
2. วิทยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ
3. วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ
4. หนังสืออื่นๆ
5. วารสาร
1) วารสารวิชาการ
2) นิตยสารบันเทิง
6. นิตยสารบันเทิง
7. สื่อโสตทัศน์
8. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2558
จานวน หน่วยนับ
2,505
เล่ม

21

-

เล่ม

รวม
2,505

21

ปี 2559

รวม

จานวน หน่วยนับ
8,592
เล่ม
8,592

119

-

เล่ม

119

เพิ่มขึ้น
/ลดลง
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาแนกตามปีงบประมาณ 2558-2559

6. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน
จานวน
โครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี สถานที่
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และ
14 สิงหาคม 2559
136,690 บาท 102 คน
นวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
1.2 กิจกรรมติวเพื่อน้อง
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559
8,000 บาท
77 คน
ห้อง PB 401
คณะพยาบาลศาสตร์
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา 19 - 21 สิงหาคม 2559
36 คน
และประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2.1 กิจกรรมกีฬา freshy
15-27 กุมภาพันธ์ 2559
57,000 บาท
222 คน
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2 กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 - 6 มีนาคม 2559
25,000 บาท
151 คน
สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (health science)
ศูนย์กีใอเนกประสงค์ และลานสันทนา
การ 70 ไร่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี สถานที่

3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
10 กุมภาพันธ์ 2559
พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
3.2 กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจ
23-24 มิถุนายน 2559
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
โรงเรียนบ้านแมดคาลือชา(ประชาราษฎร์
สามัคคี) และชุมชนบ้านแมด ตาบลโพธิ์
ใหญ่ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4.2 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
พยาบาลศาสตร์
4.3 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี
4.4 กิจกรรมพะยอมช่อใหม่ร่วมใจสืบ
สานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัด
หนองป่าพง ปีการศึกษา 2558
4.5 กิจกรรมไหว้ครู

19-20 ธันวาคม 2558
วัดสว่างวีรวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี
10 กุมภาพันธ์ 2559
คณะพยาบาลศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2559
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
14 พฤศจิกายน 2558
วัดหนองป่าพง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
20 สิงหาคม 2558
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 กิจกรรมลอยกระทง
25 พฤศจิกายน 2558
ลานสันทนาการ 70 ไร่ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
5.2 กิจกรรมต้นกล้านักกิจกรรม งาน
8 กุมภาพันธ์ 2559
เกษตรอีสานใต้
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

งบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

10,000 บาท

183 คน

20,000 บาท

85 คน

58,600 บาท

62 คน

10,000 บาท

183 คน

10,000 บาท

221 คน

10,000 บาท

172 คน

1,160 บาท

242 คน

6,500 บาท

195 คน

10,450 บาท

127 คน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2559 คณะฯ ได้ จั ด กิ จ กรรม“พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการวิ จั ย และ
นวัตกรรม นาเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการนาเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ รูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรม และผลงาน
สร้างสรรค์ ก่อนการนาเสนอผลงานได้เชิญให้นักศึกษาที่ไปนาเสนอผลงานวิจัยที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน มาเล่ าประสบการณ์ การน าเสนอผลงานในต่างประเทศให้ ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมฟั ง ในการ
ประกวดผลงานมีนักศึกษาส่งผลงาน จานวน 14 ผลงาน โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกร่วม
ตัดสินผลงานและให้ข้อเสนอแนะ
ผลการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานรอกกะลา จอมพลัง โดยนางสาวรวิวรรณ ดารงตระกูลสมบัติ
และคณะ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ผลงานภาพพลิก พิชิตสมองเสื่อม โดยนางสาวจุฑารัตน์ ประทุมวันและ
คณะ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ผ้าปิดตาสดใส ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการส่องไฟ โดย นางสาววัน
เพ็ญ บรรทุปาและคณะ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
ผลงานชิงช้าชะลอโรค โดย นางสาวกัลยารัตน์ สุพิชญ์ และคณะ
ผลงานโอบรัก โดย นางสาวขวัญฤทัย สายแวว และคณะ

ภาพที่ 3 กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษา

1.2 กิจกรรมติวเพื่อน้อง
ระหว่าง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม
ติวเพื่ อน้ อง โดย มีนั กศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 77 คน ผลจากการจัดกิจกรรมทาให้ นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจรายวิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาสรีรวิทยา และวิชาชีวเคมีสาหรับพยาบาลมากขึ้น เป็น
การสร้างความพร้อมและลดภาวะเครียดในการสอบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามัคคี
และฝึกทักษะการทางานเป็นทีม
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1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
วั น ที่ 20 – 21 สิ ง หาคม 2559 สโมสรนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี ได้จั ดกิ จ กรรม “ศึ กษาดูงานสโมสรนั กศึ ก ษาและประกัน คุณ ภาพการศึก ษา” โดยมี
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 29 คน อาจารย์ จานวน 3 คน และบุคลากร
จ านวน 3 คน เข้ าศึ ก ษาดู งานและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ก ารด าเนิ น งานของสโมสรนั กศึ กษา รวมทั้ งการ
ดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง คณะผู้บริห าร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มา
ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากนั้นในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2559 ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จ าปาวะดี รองคณบดี ฝ่า ยพั ฒ นานั กศึก ษา คณะผู้ บริห าร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มาต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงานทั้ง 2
สถาบัน เป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นแบบ อย่างที่ดี
และมี การดาเนิ น งานอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทั้ งนี้ สโมสรนั กศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี จะได้นาไปพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา

1.4 คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา”
วั น ที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 คณะฯ จั ด กิ จ กรรม“พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
นักศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ าร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัยต่างชาติ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
50 คน เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 จานวน 42 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
คน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 1 คน และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 6 คน
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ภาพที่ 5 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2.1 กิจกรรมกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ม.อุบล Freshy
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทาโครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะ ระหว่างวัน ที่ 16 -26 กุมภาพันธ์ 2559 การแข่งขันประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ วันที่ 27
กุมภาพัน ธ์ 2559 และการประกวด UBU Freshy Boys & Girls 2015 วันที่ 3 ตุ ล าคม 2558 ณ ศูน ย์
กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ด้านร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์จากการออกกาลังกาย สร้างความสัมพันธ์และ
ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการแต่งกาย จิตอาสา ตรง
ต่อเวลา โดยสโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลั ยในการร่วมกิจ กรรมดังกล่าว คือ นายเจริญ ศิลป์ กิ่ งบู (Freshy Boy) และนางสาว
อภิญญา นาครินทร์ (Freshy Girl) ประจาปีการศึกษา 2558 ผลการจัดกิจกรรม ได้รับรางวัลดังนี้ การ
ประกวด UBU Freshy Boys & Girls 2015 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 UBU
Freshy Boys 2015 นาย เจริ ญ ศิ ล ป์ กิ่งบู นั กศึ กษาชั้น ปี ที่ 1 และมีก ารแข่งขั น กีฬ าภายในเพื่ อเชื่อ ม
สัมพันธ์ระหว่างคณะ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 222 คน
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ภาพที่ 6 กิจกรรมกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ม.อุบล Freshy

2.2 กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (health science)
วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2559 จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน 151 คน โดยเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันแสตนด์เชียร์และวงดนตรีลูกทุ่ง
ร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ
คณะวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดจัดโครงการวัน
สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 183 คน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม การสร้างความสามัคคีของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและส่งเสริมให้
นักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ และการสร้างขวัญกาลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทาบุญตักบาตร การ
บริจาคโลหิต เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ สร้างความสามัคคี และสามารถทางาน
เป็นทีม
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ภาพที่ 7 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

3.2 กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการค่าย
พยาบาลอาสา ร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแมดคาลือชา(ประชาราษฎร์สามัคคี)
ต.โพธิ์ใหญ่
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสานึก รักท้องถิ่น มีจิตอาสา การทางาน
เป็ น ที ม มี ภ าวะผู้ น า มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย การสื บ ค้ น ปั ญ หาของชุ ม ชนรอบ
มหาวิทยาลัยและดาเนินการแก้ไขปัญหา ให้บริการอนามัยโรงเรียน การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนใน
ชุมชนบ้านแมด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน และกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวค่าย ซึ่งมีโครงการในการ
แก้ ปั ญ หาชุ ม ชน 5 โครงการ ดั งนี้ 1) โครงการป้ องกั น ลู ก น้ ายุ งลาย 2) โครงการพยาบาลอาสาดู แ ล
สุขอนามัยส่วนบุ คคล 3) โครงการพยาบาลอาสาบาบัดน้าเพื่อชาวบ้านบ่งมั่ง 4) โครงการสานสัมพันธ์
ช่วยกันแยกขยะ และ 5) โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้ชุมชนบ้านบ่งมั่ง มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 85 คน

ภาพที่ 8 กิจกรรมค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 คณะได้พัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ภายใต้โครงการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อาเภอ
สว่างวีระวงศ์ จั งหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ นักศึกษาพยาบาล ได้ทราบถึงหลั กธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
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ประกอบวิช าชีพ มีความตระหนั กในการนาหลั กธรรมมาใช้ป ระโยชน์ ในชีวิต ประจาวัน และให้ ท ราบ
แนวทางปฏิบัติตนตามวิถีธรรมกับการเรียนพยาบาล โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่
2 ร่วมกิจกรรม จานวน 62 คน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จานวน 58,600
บาท

ภาพที่ 9 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

4.2 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี
วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 คณะได้ จั ด พิ ธี รั บ หมวกและเข็ ม ชั้ น ปี ณ โรงแรมยู เ พลส
มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี อ าจารย์ บุ ค ลากร และนั กศึ ก ษาเข้ าร่ว มกิ จ กรรม จ านวน 221 คน มี
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง เอกลักษณ์ของวิชาชีพ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพให้สืบทอด
ต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

ภาพที่ 10 กิจกรรมพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี

4.3 กิจกรรมพะยอมช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่า
พง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพะยอม
ช่ อ ใหม่ ร่ ว มใจสื บ สานประเพณี สั ก การะหลวงปู่ ช า ณ วั ด หนองป่ า พง อ าเภอวาริ น ช าราบ จั งหวั ด
อุบลราชธานี มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 172 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสานึกดีต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมนักศึกษาให้
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั ก สามั ค คี มี จิ ต อาสา แต่ งกายถู ก กาลเทศะ และความตรงต่ อ เวลา อี ก ทั้ งยั ง
เสริมสร้างการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยตลอดเส้นทางนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร หลังจากนั้นร่วมฟังธรรมเทศนาและ
สักการะพระเจดีย์
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ภาพที่ 11 กิจกรรมพะยอมช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง

4.4 กิจกรรมไหว้ครู
วัน ที่ 20 สิ งหาคม 2559 สโมสรนั ก ศึก ษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัด กิจ กรรมไหว้ค รู ณ
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 264
คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาเกิดความตระหนักต่อหน้าที่ในการศึกษา โดยมีครูอาจารย์เป็นบุคคล
สาคัญที่ควรให้ความเคารพ และระลึกถึงคุณความดีของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์และเป็น
การสืบ สานวัฒ นธรรมอัน ดีงามของไทยสื บไป นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าวยังได้จัดให้ มีกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะพูด คุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และ
อาจารย์

ภาพที่ 12 กิจกรรมไหว้ครู

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 กิจกรรมลอยกระทง
วัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมลอย
กระทง ณ ลานกิจกรรม 70 ไร่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการ
ลอยกระทง และให้นักศึกษามีความสร้างสรรค์และให้นักศึกษาเกิดความสานึกที่ดีต่อสังคม โดยมีกิจกรรม
การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศและกิจกรรมออกร้านของสโมสรนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 195 คน
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5.2 กิจกรรมต้นกล้านักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต้
วัน ที่ 9 กุมภาพัน ธ์ 2559 สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมต้น กล้ านั ก
กิจกรรม ณ เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วย การร้องเพลง
ประสานเสียงจากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 บนเพลง มาร์ชพยาบาล ผู้หญิงสีขาว ปริญญา
ของแม่ และการแสดงดนตรี โดยกิจกรรมนี้เป็นการแสดงอัตลักษณ์ และเอกลั กษณ์ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ แสดงความสามารถและความเป็นผู้นา มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน
เดียว ความเป็นพี่น้องของคณะพยาบาลศาสตร์ และความมีจิตอาสาและความเสียสละของคณะพยาบาล
ศาสตร์
6. การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดาเนินการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากแหล่งทุน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีทั้งประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนผูกพัน
และทุนให้เปล่า ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จานวน 29 คน 31 ทุน
เป็นเงินทั้งหมด 584,000 บาท รายละเอียดแสดงในตาราง
ตารางที่ 7 รายละเอียดทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558
ประเภททุน

ทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง
ทุนให้เปล่า

ทุนผูกพัน

ชื่อทุนการศึกษา

1.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2. ทุนมูลนิธิโอสถสภา
3.ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา
การศึกษา และสังคม
1.ทุ น โครงการสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัยอุ บลราชธานี ปีการศึกษา
2558
2.ทุ น ช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
3.ทุ น ช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
1.ทุนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2.ทุนการศึกษาโรงพยาบาลกันทรลักษ์
3.ทุนโรงพยาบาลตระการพืชผล

จานวน
นักศึกษาที่
ได้รับทุน

จานวน
ทุนการศึกษา
/ ปี

รวมจานวนเงิน
ทุนการศึกษา
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กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มี นั ก ศึ ก ษาที่ กู้ ยื ม เงิน กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา(กยศ.) จานวน 107 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) อีกจานวน 65 คน
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การจัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศเตรียม
ความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นจบและวั น ส าเร็ จ การศึ ก ษา” และจั ด อบรมการเตรี ย มความพร้อ ม เรื่ อ ง
“ความก้าวหน้าของวิชาชีพ” โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 45 คน
สวัสดิการสาหรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ การสนับสนุนในด้านสวั สดิการสาหรับนักศึกษา ครอบคลุมกับ
ความต้องการของนักศึกษาทุกด้าน ดังต่อไปนี้
1. มีบริการรถรับ – ส่ง นักศึกษาในการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกต่างๆ ทั้งใน
โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเดชอุ ด ม โรงพยาบาลวาริ น ช าราบ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ และแหล่งฝึกในชุมชน
2. สวัสดิการการหารายได้ระหว่างเรียน คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
จ านวน 20,000 บาท เพื่ อ เป็ น งบประมาณในการจ้ างงานนั ก ศึ กษาหารายได้ ระหว่ างเรีย น โดยในปี
การศึกษา 2558 โดยมีการจ้างงานวันละ 300 บาท หรือ ครึ่งวัน 150 บาท มีนักศึกษาสมัครเข้าทางานหา
รายได้ระหว่างเรียน จานวน 14 คน เป็นเงิน 19,800 บาท
3. การร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานดีเด่น หรือเป็นนักศึกษา
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ
4. การช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่นักศึกษา ในกรณีผู้ปกครอง บิดา มารดาเสียชีวิต โดย
มอบเงินร่วมทาบุญ มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ การจัดหารถสาหรับการเข้าร่วมพิธี
7. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออก การคงจานวนนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ นักศึกษาได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยกาหนดให้มีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 1: 12 และจัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา
พบนั กศึกษาในวัน ปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ วันไหว้ครู และจัดทาคู่มือการเป็น อาจารย์ที่ป รึกษาให้ กับ
อาจารย์
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และพั ฒ นาศักยภาพอาจารย์ ที่ป รึกษา ภายใต้โครงการพั ฒ นาระบบบริการและให้ ค าปรึกษา โดยจัด
กิจกรรมในระหว่างวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2558 ณ แก่งพิสมัยรีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ผลของการจัดกิจกรรมทาให้อาจารย์มีทักษะและเทคนิคในการให้คาปรึกษา สามารถช่วยเหลือให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวต่อกระบวนการศึกษาได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาไปจัดระบบ และกลไกในการให้
คาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 13 กิจกรรมการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

การแนะแนวและการจัดหางาน
คณะได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและจัดหางานให้นักศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้
สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ ณ ห้องพวงพะยอม อาคารเฉลิม
พระเกีย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้เชิญ วิท ยากรจากโรงพยาบาลต่ างๆ มาบรรยายเกี่ ยวกั บ
สมรรถนะทางวิชาชีพที่จาเป็นก่อนการเข้าสู่วิชาชีพ และเล่าประสบการณ์การทางานให้นักศึกษาฟัง พร้อม
ทั้งหน่วยงานเหล่านั้นได้มาขอรับสมัครงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีความพร้อมและมีความ
มั่นใจในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้น 1 มีความมั่นใจ
ในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการสาเร็ จการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ
พยาบาล

ภาพที่ 14 กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะฯ จัดกิจกรรม“พัฒนาทักษะความเป็นผู้นา” ภายใต้โครงการ
พัฒ นากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ในหัวข้อ
“พยาบาลกับการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ ” และหัวข้อ "บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ให้กับนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 - 4 มีจานวนนั กศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม จานวน 102 คน ณ ห้องประชุมบอลรูม C
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 15 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

ด้านวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา
วั น ที่ 19-20 ธั น วาคม 2558 คณะฯ ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามประกาศวิ นั ย
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง“แต่งกายถูกระเบียบ ตรงต่อเวลา และมีจิตอาสา”โดยได้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ และ
เข้าใจในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ วัดสว่างวีระวงศ์ อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผลให้
นักศึกษาพยาบาลได้ทราบหลักธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ มีความตะหนักรู้ในการนา
หลั กธรรมะมาใช้ป ระโยชน์ ในชีวิต และให้ ทราบแนวทางปฏิ บัติตนตามวิถีธ รรมกับการเรียนพยาบาล
นอกจากนี้ คณะได้ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาโดยการประชาสั ม พั น ธ์ และติ ด ประกาศวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
คณะฯ มี ร ะบบกลไกอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ เข้ ม แข็ ง อาจารย์ ดู แ ลและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นักศึกษาทุกด้าน โดยระบุให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และให้นักศึกษาทราบใน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์จะ
ดูแลนักศึกษาด้านสวัสดิภาพและสอบถามปัญหาทั่วไป หากมีปัญหาในคู่ยังมีแนวทางในการแก้ปัญหา ให้
คาปรึกษา และให้การช่วยเหลือนักศึกษา นอกจากนี้ ในด้านการดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
นักศึกษาได้ทราบช่องทางในการรับการดูแลรักษา โดยคณะแจ้งนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านทางเว็บไซต์คณะ
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน และการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัย โดยในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนินโครงการด้านความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ จานวน 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ Thai Nguyen University
of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2559
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วันที่ 10 – 24 มกราคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ด้านภาษา วัฒนธรรม และ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างการพยาบาล จ านวน 6 คน ณ Thai Nguyen University of Medicine and
Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. โครงการแลกเปลี ่ย นนัก ศึก ษาพยาบาล กิจ กรรมนัก ศึก ษาเข้า ร่ว มโครงการ
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL (INSS)2016 ณUNIVERSITRAS OF MUHAMMADLYAH
YOGYAKARTA ประเทศอิน โดนีเ ซี ย
วัน ที่ 4 – 21 สิง หาคม 2559 โดยอาจารย์แ ละนัก ศึก ษาได้ร่ว มแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
และเข้าร่ว มให้ ก ารพยาบาลในการจาลองสถานการณ์ ผู้ ป่ว ยฉุกเฉินในเหตุ ภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังได้
เรีย นรู้ด้า นภาษา วัฒ นธรรม และการพยาบาลข้า มวัฒ นธรรม มีอ าจารย์ จานวน 2 คน และ
นั กศึกษาจานวน 4 คน เข้าร่ ว มโครงการ

ภาพที่ 16 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ International Summer School
(INSS)

3. โครงการน าเสนอผลงานต่างประเทศในการประชุม International nursing student
forum
วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559 อาจารย์จานวน 7 คน นักศึกษา 7 คน เข้าร่วม ประชุม
และน าเสน อผลงาน ในการประชุม วิช าการ The 7th International Nursing Students'
Forum ณ Guangzhou University of Chinese Medicine น า ง ส า ว น ิศ า ร ัต น ์ พ ิม พ
กัน ต์ นั กศึกษา ปี 3 ได้รับรางวัล EXCELLENT POSTER PRESENTATION ผลงานนวัตกรรม ผล
ของวงล้อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารสาหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์นิชนันท์ สุวรรณกูฏ และอาจารย์สุวภัทร นักรู้กา
พลพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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ภาพที่ 17 โครงการนาเสนอผลงานต่างประเทศในการประชุม International nursing student forum

4. โครงการรั บนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Muhammadlyah
Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ 12 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับแลกเปลี่ยนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta จานวน 5
คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาทางการพยาบาล ทั้งภาค ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 18 โครงการรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

5. โครงการจั ด การเรีย นการสอนรายวิช าการดูแ ลข้า มวัฒ นธรรมบู รณาการกั บการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
วันที่ 7 – 9 เมษายน 2559 คณะฯ ได้ ศึกษาดูงานในรายวิชา การดูแลข้ามวัฒนธรรม ด้าน
การให้ ก ารพยาบาลในมิ ติ ข องการพยาบาลข้ ามวั ฒ นธรรม ณ โรงพยาบาลจ าปาสั ก แขวงจ าปาสั ก
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ นักศึกษาได้สัมภาษณ์และศึกษาผู้ ป่วยรายบุคคลในหอ
ผู้ป่วย เพื่อทาความเข้าใจความเชื่อ การตัดสินใจการดูแลตนเองและการรับการรักษา และนักศึกษาได้
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา โดยการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและการดูแลผู้ ป่วยเป็นรายบุคคล สร้างความ
ประทั บ ใจให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ผู้ ป่ ว ยเป็ น อย่างมาก มี อาจารย์ และบุ คลากรเข้าร่ว ม จานวน 7 ท่ าน
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จานวน 32 คน

ภาพที่ 19 กิจกรรมในรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

9. การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวน 2 รุ่น โดย
คณะได้จัดให้มีกิจกรรมกิจกรรม ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์เรื่อง “ความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ” กิจกรรม
ย่อย ACLS ภายใต้ โครงการโครงการพัฒ นาระบบบริการและการให้ค าปรึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม
2559 ณ ห้อง PB 401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์
พยาบาล โรงพยาบาลวารินชาราบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันทั้งในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเพื่อ ให้ศิษย์เก่าได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบั ติการช่วยชีวิตขั้นสูงในบทบาทของพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เป็น
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและแนวทางในการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็ จ ส่งเสริมให้เกิดความ
ผูกพัน ต่อสถาบั นและความสั มพัน ธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันเพื่อพัฒ นาวิชาชีพ
พยาบาล ทั้งนี้ มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน 95 คน เป็นศิษย์
เก่า จานวน 21 คน จากผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้ในการปฏิบัติการ ATLS และ
การจัดกระทา ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

ภาพที่ 20 กิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์เรื่อง “ความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ”
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10. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทเหงียน
ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการส่งนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนภาษา
วัฒ นธรรม และความรู้ทางวิชาการพยาบาลเป็นประจาทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ ได้ส่ง
นักศึกษาจานวน 6 คน ไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยไทเหงียน ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 10 –
24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้ ดาเนิ น การจัดทาบั นทึ กข้อตกลงความร่วมมื อทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Faculty of Medicine and Health
Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่งอยู่ ระหว่ างการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจานวนการตกออกการคงจานวนนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีระบบและกลไก ในดูแลนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ ที่ทาหน้าที่วางแผน กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ทาหน้าที่ในการวางแผน
กากับ ติดตาม และประเมิน ผลการให้ คาปรึกษาผ่ านระบบอาจารย์ที่ป รึกษา และจัดกิ จกรรมพัฒ นา
นักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ภาพที่ 21 กิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตารางที่ 8 แสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้า ตกออก และคงอยู่ จาแนกตามปีการศึกษาที่รับเข้า

ปีการศึกษาที่รับเข้า
2556
2557
2558
2559

จานวนคน
43
74
96
82

จานวนตกออก
7
11
11
1

จานวนที่คงอยู่
36
63
85
81

Annual Report 2016 / 41
120
100
80
60
40
20
0
2556

2557
จำนวนคน

2558
จำนวนตกออก

2559

จำนวนที่คงอยู่

แผนภูมิที่ 4 แสดงจานวนนักศึกษารับเข้า ตกออก และคงอยู่ จาแนกตามปีการศึกษา 2556-2559

12. การจัดบริการด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ อ าคารสถานที่ ในการจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ได้แก่ ตึกอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 4 จานวน 4 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จานวน
1 ห้ อ ง วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข ในรายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียด อาคาร สถานที่ ที่ใช้จัดการเรียนการสอน

ชื่ออาคารเรียน
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ตึก
อธิการบดี (หลังเก่า) ชั้น 4
ห้องบรรยาย 404
ห้องบรรยาย 401
ห้องบรรยาย 406
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

จานวนห้อง

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)

เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ

1
1
1

80
200
200

2553
2553
2557

1

140

2554

4

320

2555
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทัน
ต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล
เป้าประสงค์ อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคม
มาตรการ
2.1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.1.2 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ท าวิ จั ย เพื่ อ สร้า งนวั ต กรรมการจั ด การเรีย นรู้ ผลิ ต
สื่อการศึกษา ตารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
2.1.3 ส่งเสริมและกากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมรรถนะเชิงวิชาชีพ (Faculty Practice)
และมีจรรยาบรรณ เป็น แบบอย่างที่ดีแก่นั กศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2.1.4 จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
2.1.5 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
1. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และด้านวิชาชีพต่างๆ โดยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ให้กับอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์นาความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์
เข้ารับการอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่
ที่
1 อบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ ในวันที่ 27 – 28 เมษายน
Education ICT Forum 2016
2559
ภายใต้แนวคิด Digital
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
Technology for 21th Century, ราชการและคอนเวนชัน
The Future of Higher
เซ็นเตอร์
Education
แจ้งวัฒนะ
2 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น
2.1 ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็ก ระหว่างวันที่ 23-25
และวัยรุ่น ครั้งที่ 20 ภายใต้กรอบ กุมภาพันธ์ 2559
แนวคิด "ผ่าทางตัน ปัญหา
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

งบประมาณ
พัฒนา
ตนเอง

พัฒนา
ตนเอง

จานวน
ผู้เข้าร่วม
5

3
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ครอบครัวแหว่งกลาง"
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ อุบลราชธานี
ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม วันที่ 17-20 พฤศจิกายน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐาน 2558 ณ โรงแรมออคิด จ.
เชิงประจักษ์
เชียงใหม่
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2558
ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง
ณ ห้องประชุมศรีกาล
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
พฤกษ์ คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาล
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน
โรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 2558 ณ ห้องราชาบอลรูม
ประจาปี 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โรงแรมปริ้นเซสพาเลส
ด้านโรคมะเร็งสาหรับพยาบาล
มหานาค กรุงเทพมหานคร
เรื่อง Strengthening Oncology
Nursing Practice for Today
and Tomorrow
อบรม เรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พบบ่อย
ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ในเด็ก
ณ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ระหว่างวันที่ 6-16
เตรียมพยาบาลเพื่อการพยาบาล
มิถุนายน 2559
ผู้ป่วยวิกฤติที่มีปัญหาระบบหัวใจ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
หลอดเลือด และทางเดินหายใจ
กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง
23-27 พฤษภาคม 2559
พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค : การ
ณ โรงแรมแอมบาซเดอร์
รักษาโรคเบื้องต้นและการ จัดการ กรุงเทพฯ
ภาวะเร่งด่วน
ประชุมวิชาการสูติศาสตร์-นรีเวช วันที่ 27-29 เมษายน
วิทยา พ.ศ.2559 Them:
2559 ณ ห้องคอนเวน
STRONG:Skills,Trends and
เซนชั่นฮอลล์
Reviews in O aNd G
เอ และ บี โรงแรมแอม
บาสเดอร์ กทม.

งบประมาณ

พัฒนา
ตนเอง

1

พัฒนา
ตนเอง

1

พัฒนา
ตนเอง

1

พัฒนา
ตนเอง

1

พัฒนา
ตนเอง

2

พัฒนา
ตนเอง

2

พัฒนา
ตนเอง

1
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่
ที่
2.9 ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมาร วันที่ 13-15 มิถุนายน
เวชศาสตร์ ครั้งที่ 28 เรื่อง
2559
Pediatric Nursing Update 2016 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอรริน (เรดิสัน)
กรุงเทพมหานคร
2.10 ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการ วันที่11-12 กรกฎาคม 59
ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องครบ
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง
วงจร
จ.ขอนแก่น
2.11 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 14-18 พฤศจิกายน 2559
ประจาปี 2560 เรื่อง พยาบาลเวช ณ ห้องประชุมชั้น 3
ปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินใน อาคารกาญจนาภิเษก
ระดับปฐมภูมิ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสรรพสิทธิประสงค์
2.12 อบรมการบาบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 16-18 ธันวาคม 2558
ด้วยการแก้ปัญหา (Problem
โรงพยาบาลพระศรีมหา
Solving Therapy:PST)
โพธิ์
2.13 ประชุมวิชาการ เรื่อง Sharing
ในวันอังคารที่ 17
Experiences on Innovative
พฤศจิกายน 2558 วลา
Teaching & Research in
09.00 – 12.00 น. ณ
Nursing, Health Sciences
ห้องประชุม ไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

งบประมาณ
พัฒนา
ตนเอง

จานวน
ผู้เข้าร่วม
2

พัฒนา
ตนเอง

1

พัฒนา
ตนเอง

2

พัฒนา
ตนเอง

3

พัฒนา
ตนเอง

2

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ได้ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์เข้าร่ว ม
โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงรายละเอียด การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ วิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ประชุม มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมภิ าค ประจาปี 2559
(Regional Research Expo
2016)

ระยะเวลา/สถานที่
วันที่ 3 -5 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมไพรพระยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

งบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
พัฒนาตนเอง
2
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
2 ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
ครบวงจร
3 การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ ราชธานี
ประจาปี 2559 ครั้งที่ 1

4

5

6
7

8

ระยะเวลา/สถานที่

วันที่11-12 กรกฎาคม 59
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชย์สมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
ประชุมวิชาการ ทคพย. ประจาปี ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม
2559 เรื่อง การจัดการเรียนรู้
2559 ณ AVANI Khon Kaen
เพื่อพัฒนางานวิจัยและ
Hotel & Convention
นวัตกรรมทางการพยาบาล
Center
อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
การเผยแพร่ผลงานทางวิจัยและ ประชุมศูนย์การเรียนรู้
งานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
บรรยายพิเศษ เรื่อง หลัก
3-5 มีนาคม 2559
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
โครงการวิชาการ Research
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม
Express : มหาวิทยาลัยราชภัฎ 2559
อุบลราชธานี "การวิเคราะห์
ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัย
สังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย"
ราชภัฎอุบลราชธานี
สาหรับคณาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
นาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
ณ รัฐเนวาดาประเทศ
Factors influencing wellสหรัฐอเมริกา 7-16 พ.ย.58
being among post
myocardial infarction
patients ในการประชุม ของ
The Honor Society of
Nursing, Sigma Theta Tau
International 43rd Biennial

งบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
พัฒนาตนเอง
1
พัฒนาตนเอง

1

พัฒนาตนเอง

5

พัฒนาตนเอง

1

พัฒนาตนเอง

18

พัฒนาตนเอง

1

พัฒนาตนเอง

1

Annual Report 2016 / 46

ลาดับ
ที่
9

10

11

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา/สถานที่

Convention ณ รัฐเนวาดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4
ธันวาคม 2558
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา
วิจัยในคน หลักสูตรเร่งรัด
08.30-16.30 น. ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อบรมเชิงปฏิ บั ติ การ“การเขีย น 25เมษายน 2559
บ ท ค วาม ท างการวิ จั ย แ ล ะ
บทความวิชาการ”

งบประมาณ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย

4

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย

17

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย

5

3. การส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ อันจะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานปฏิบัติตน เพื่อสร้างความเจริญก้า วหน้าให้แก่ตนเองและหน่วยงาน และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักศึกษา
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ยั งปิดป้ ายประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ เพื่อให้ทุกท่านได้
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ รายละเอียด ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดการส่งเสริมให้ อาจารย์ปฏิบั ติตามวิชาชีพ อย่างมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่
นักศึกษา

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไก
จริ ย ธรรมเพื่ อการธ ารงรั ก ษ า
จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
บ ท บ า ท วิ ช า ชี พ ก ร ร ม ก า ร
จริ ย ธรรม และผู้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาล กลุ่มที่ 1
ป ฐ ม นิ เ ท ศ บุ ค ล า ก ร ใ ห ม่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ประจาปีงบประมาณ 2559

2

ระยะเวลา/สถานที่

งบประมาณ

27-28 เมษายน 59 ณ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

พัฒนาตนเอง

29-30 กันยายน 2559 ณ งบประมาณ
โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวน
ผู้เข้าร่วม
1

6
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4. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณนี้มีอาจารย์จานวน 1 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายละเอียด ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา/
ที่
สถานที่
1 การจั ด สรรทุ น การศึ ก ษา ตามประกาศ
บุ ค ลากร กองทุ น พั ฒ นา มหาวิทยาลัย
บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

งบประมาณ

จานวนผู้เข้าร่วม

ส่วนงาน กองการ
เจ้าหน้าที่ สานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ในปีงบประมาณ 2559
คณะพยาบาลศาสตร์มี
บุคลากรที่ได้รับจัดสรร
ทุนการศึกษาฯ จานวน
1 ราย คือ นายสมปอง
พ ะมุ ลิ ล า พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์

5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าภาษาอังกฤษ
เป็ น ภาษาสากลที่ ใช้ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ต่ างชาติ โดยจั ด กิ จกรมรอบรมและพั ฒ นาทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสนับสนุนให้อาจารย์มีสมรรถนะ
ด้ านวิช าการรองรั บ การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรม จานวน 1
กิจกรรม มีรายละเอียด ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงรายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการ

ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ (TOEFL)

ระยะเวลา/สถานที่ งบประมาณ
2 กรกฎาคม - 13
16,840
สิงหาคม พ.ศ. 2559
ห้องเรียน PB406
คณะพยาบาลศาสตร์

จานวนผู้เข้าร่วม
11 คน
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กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ านการวิ จัย เพื่ อ สร้างองค์ความรู้แ ละนวั ต กรรม
ทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อนาไปสู่
การดูแลสุขภาพของชุมชนลุ่มน้าโขงและอาเซียน
เป้าประสงค์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนาไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใน
ชุมชนลุ่มน้าโขงและอาเซียน
มาตรการ
3.1.1 พั ฒ นาระบบกลไกการบริ ห ารงานวิ จั ย ให้ ส ามารถด าเนิ น งานเชิ ง รุ ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
3.1.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
หน่วยงานระดับประเทศหรือต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณา
การวิจัยกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
3.1.6 พัฒนาระบบการการบริหารจัดการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีส่ อดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ความสาคัญกับการ
วิจัย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
โดยมีกิจกรรมสนั บ สนุ น ส่ งเสริมให้ อาจารย์ และบุคลการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒ นาและ
ดาเนินงานด้านการวิจัย การเขียนข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน และสนับสนุน
การติพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่มีทั้งวิจัยทางการพยาบาลให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม และวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ด้ า นการวิ จั ย จ านวน 5
โครงการ ประกอบด้วยทุนสนั บสนุ นการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ งชาติ จานวน 1
โครงการ จานวนเงิน 155,000 บาท และทุนวิจัยภายในสถาบัน 4 โครงการ จานวนเงิน 56,000 บาท รวม
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 211,000 บาท คณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 1
จานวน 5 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ จ านวน 8 เรื่ อ ง และผลงานที่ อ ยู่ ร ะหว่างการด าเนิ น การขออนุ สิ ท ธิ บั ต ร จ านวน 2 เรื่อ ง
นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ทาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นต้น
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1. พัฒ นาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนิน งานเชิงรุกได้อย่า งมีประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลาการได้พัฒนาตนเอง ด้านความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานวิจัย การพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงานวิจัย มีทั้งหมด 4 โครงการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงการสนับสนุนสมรรถนะด้านการวิจัย จาแนกตาม โครงการ /กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนบทความทางการ
วิจัย และบทความวิชาการ”
2. โครงการสนันสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และบุคลากร
3.จัดสรรทุนวิจัย
4. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัย

คณะ/หน่วยงาน
ระยะเวลา
ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 วัน
อาจารย์คณะ
50,000
วันที่ 25 - 26 พยาบาลศาสตร์
เมษายน
2559
คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

70,500
359,000
ไม่ใช้
งบประมาณ

1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางการวิจัย
และบทความวิชาการ” ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบุณฑริก และห้องประชุมศรีเมือง
ใหม่ สานักงานอธิการ (หลังใหม่)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้พัฒ นาการเขียนบทความวิจัยวิชาการ และ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความวิจั ยและบทความวิช าการให้ มีคุณ ภาพและมาตรฐานที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน

ภาพที่ 22 โครงการการเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวิชาการ
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นอกจากนี้ มี การส่ งเสริ มอาจารย์ให้ เข้าร่ว มกิ จกรรมวิช าการเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ าน
งานวิจัย ได้แก่
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางการวิจัย และบทความวิชาการ”
เรื่อง “Writing for publication” ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ผู้ให้ความรู้ อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 16 คน
2) โครงการอบรม “สร้างนั กวิจัยรุ่นใหม่ ” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
2558 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4 คน
3) อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection and Good Clinical
Practice” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 10 คน
4) มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 3
- 5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน 18 คน
5) กิจกรรม Research Café ครั้งที่ 4 “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง วันที่
22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้ องประชุม CTB 205 ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบั ติการเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2 คน
1.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร
ในปี งบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง คือ
1) การใช้รูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบ าบั ด ของนั กศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยอุบ ลราชธานี โดย
อาจารย์เกษร สายธนู ในที่ประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการครั้งที่ 1
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559.
2) ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สุฬดี กิตติวรเวช และสาวิตรี สิงหาด (2559). ประมวล
บทความในการประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ มอบ.วิ จั ย ครั้ ง ที่ 10 ณ อาคารเทพรั ต นสิ ริ ป ภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559
3) ภาวะโภชนาการของผู้ อ ายุ ในชุ ม ชนกึ่ งชนบท. โดย อมรรัต น์ นธะสนธิ์ และคณะ
(2559). ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ณ อาคารเทพรัตน
สิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559
4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการสอบ OSCE กับการรับรู้สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2558. โดย เกษร สายธนู และคณะ (2559). ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559
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1.3 จัดสรรทุนวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มี แผนในการจัดสรรทุ น วิจัย ซึ่งเป็ นงบประมาณเงินรายได้ค ณะฯ
จานวน 359,000 บาท
1.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย เพื่อบริหารโครงการวิจัยที่เป็น
งบประมาณ เงิน รายได้คณะฯ (www.nurse.ubu.ac.th/it) ร่ว มกับการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารโครงการและงบประมาณวิ จั ย ของระบบบริ ห ารงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (National Research
Management System: NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ โดย
อาจารย์ที่ได้รับทุนของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มีสิทธิการใช้ระบบ สามารถส่งข้อมูล
โครงการ แก้ไขข้อมูลโครงการ ข้อมูลการจัดการงานวิจัย งบประมาณและรายงานความก้าวหน้าโครงการ
2. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
2.1 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจานวนโครงการ
จานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น จานวน 56,000 บาท
รายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดง รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายใน ปีงบประมาณ 2559

ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
ผู้วิจัย
งบประมาณ งบประมาณ เดิมสิ้นสุด ใหม่ ปี
ปี 2559 2559
แผ่นดิน
รายได้
อ. เกษร สายธนู
14,000
/
และ คณะ
จานวนเงิน (บาท)

ชื่อโครงการวิจัย
1. “ผลของการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานต่อ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในรายวิชาจิตเวช 1”
2. “ผลของการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานต่อการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ความพร้อมใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
3. “ผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนต่อ

อ. ไพลิน
พิณทอง และ
คณะ

-

13,000

-

/

อ.วิศนีย์
บุญหมั่น และ
คณะ

-

13,000

-

/
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ประเภทโครงการ
โครงการ โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ เดิมสิ้นสุด ใหม่ ปี
ปี 2559 2559
แผ่นดิน
รายได้
จานวนเงิน (บาท)

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล”
4. “การพัฒนารูปแบบการ
อ. ภูษณิศา
จัดการเรียนการสอนรายวิชา มีนาเขตร และ
สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชน คณะ
เป็นฐาน”

16,000

/

2.2 ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) จานวน 1 ทุน จานวน 155,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย จากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการวิจัย
1. เรื่อง “ ผลของกลุ่มบาบัดด้วยการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติต่อ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรค
เรื้อรังในชุมชนเทศบาลตาบลธาตุ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี”

ประเภทโครงการ
ผู้วิจัย
อาจารย์และนักวิจัย จานวนเงิน โครงการ โครงการ
ประจา (ตาแหน่ง
(บาท) เดิมสิ้นสุด ใหม่ ปี
ทางวิชาการ)
ปี 2559 2559
อ.เกษร สายธนู
155,000
/

สรุป ในปี งบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มี อาจารย์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จานวน 5 โครงการ รวมทั้ งสิ้ น 211,000 บาท เฉลี่ ยทุ นสนับ สนุน การวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจา
เท่ากับ 10,292.68 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558
งบประมาณแผ่นดิน,
ปีงบประมาณ 2557,
290,400
เงินรายได้,
ปีงบประมาณ 2557,
163,000

เงินรายได้
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณแผ่นดิน,
ปีงบประมาณ 2558,
426,200

งบประมาณแผ่นดิน,
ปีงบประมาณ 2559,
เงินรายได้,
155,000

ปีงบประมาณ 2559,
56,000

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนวิจยั ทั้งภายในและ
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
3.1 การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ จานวน 8 เรือง
รายละเอียดดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 รายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ลาดับที่

1

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และ
นักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทาง
วิชาการ)
ผศ.ดร สงวน ธานี,
ดร.สมจิตต์ ลุ
ประสงค์
อ.เกษร สายธนู.

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย วิชาการ

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี
โดยหน่วยงานใดจัด)

-ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขของ
นักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี
2558.

/

ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9
การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเซียน:
ความหลากหลายบนพืน้ ทีช่ ายแดน ณ
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 671-682.

2

ผศ.ดร สงวน ธานี,
อ.ดร.สมจิตต์ ลุ
ประสงค์
อ.เกษร สายธนู.

- ผลของการสอน
รายวิชาจิตวิทยา
สาหรับพยาบาล
ต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

/

ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9
การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเซียน :
ความหลากหลายบนพืน้ ทีช่ ายแดน ณ
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 102-113.

3

อ.เกษร สายธนู
ผศ.ดร สงวน ธานี,
อ.ดร.สมจิตต์ ลุ
ประสงค์

- ผลของการสอน
รายวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาล
จิตเวช 2 ต่อ
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล
ตามกรอบ

/

ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9
การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเซียน :
ความหลากหลายบนพืน้ ทีช่ ายแดน ณ
อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558: 659-670.
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ลาดับที่

4.

5

6

7

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และ
นักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทาง
วิชาการ)

ชื่อผลงาน

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ.
อ.ดร.รวีวรรณ
- การพัฒนา
เผ่ากัณหา
คุณภาพชีวิต
ผศ.ดร.สงวน ธานี ผู้สูงอายุ
อ. ยมนา ชนะนิล กรณีศึกษา ตาบล
อ. สุฬดี กิตติวรเวช ธาตุ จังหวัด
และคณะ.
อุบลราชธานี.
อ.เกษร สายธนู
การใช้รูปแบบการ
อ.อุไรวรรณ สาสังข์ สอบOSCE เพื่อ
และคณะ
ประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติการ
สร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบาบัด
ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อ.สุฬดี กิตติวรเวช ความคาดหวังของ
อ.สาวิตรี สิงหาด นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อ
คุณภาพบริการ
แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
อ.อมรรัตน์ นธะ
ภาวะโภชนาการ
สนธิ์ และคณะ
ของผู้อายุในชุมชน
กึ่งชนบท.

ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย วิชาการ

/

/

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี
โดยหน่วยงานใดจัด)

ประมวลบทความในการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่
ประจาปี 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริป
ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
วันที่ 18 กันยายน 2558 : 44-51.
ในที่ประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวชิ าการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 :
2204-2214.

/

ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 169-176.

/

ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
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ลาดับที่

8

ชื่อ-สกุล
อาจารย์และ
นักวิจัยประจา
(ตาแหน่งทาง
วิชาการ)
อ. เกษร สายธนู
และคณะ

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()
บทความ บทความ
วิจัย วิชาการ

ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งความ
คิ ด เห็ น ต่ อ การ
สอบ OSCE กั บ
การรั บ รู้
สมรรถนะด้ า น
การปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลของ
นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ชั้ น ปี ที่
4 คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ปี
การศึ ก ษา
2558.

รวม

/

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ปี
โดยหน่วยงานใดจัด)
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 176-185.
ประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559: 391-401.

8

3.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จานวน 5
เรือง รายละเอียดดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 รายละเอียดงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ลาดับที่

1

2

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน()

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/
บทความ บทความ
ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/
วิจัย วิชาการ
หน้าที่ลงพิมพ์/
อาจารย์ อมรรัตน์ นธะสนธิ์ เรื่อง การใช้ฉลาก
/
ตีพิมพ์ในรามาธิบดีพยาบาลสาร ปี
อาจารย์ไพลิน พิณทอง
โภชนาการและ
ที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ภาวะโภชนาการ
2559: 81-92. (TCI 1)
ของประชาชนใน
ชุมชนภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ สาวิตรี สิงหาด
เรื่อง ปัจจัย
/
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิจัยและพัฒนา
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

3

อาจารย์ สาวิตรี สิงหาด

4

อาจารย์ สาวิตรี สิงหาด

5.

อาจารย์สุนันทา ครองยุทธ

รวม

ชื่อผลงาน

ทานายความรู้
และการป้องกัน
โรคหลอดเลือด
สมองในผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยง
เรื่ อ ง การใช้การ
บาบัดทางเลือกใน
ผู้สูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงโดย
เรื่อง การ
พยาบาลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะซึมเศร้า.
เรื่ อ งการจัดการ
ภาวะสับสน
เฉียบพลันใน
ผู้ป่วยไอ ซี ยู

ประเภทผลงาน()

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/
บทความ บทความ
ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/
วิจัย วิชาการ
หน้าที่ลงพิมพ์/
ระบบสุขภาพปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ตุลาคม 2558): 182188. (TCI 1)
/

/
/

2

ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 1-7.
(TCI 1)
วารสารวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2559:18(3):15-24.
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 23
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
2558: 89-99. (TCI 1)

3

3.3 ผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ในปี งบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มี ผลงานสร้างสรรค์ ที่ อยู่ ระหว่างการขอรับ การจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร จานวน 2 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

ชื่อ-สกุล
ประเภทผลงาน()
ประเภทสิทธิบัตร
อาจารย์และนักวิจัย
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
เลขที่
อนุ
ประจา
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
1
อ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ “เป้อุ้มเด็ก”
/
/
รอ
อนุมัติ
2
อ.สาวิตรี สิงหาด
“บันไดงู ฝึก
/
/
รอ
ความคิด
อนุมัติ
พิชิตสมอง
เสื่อม”
รวม
2
2

วันที่
ออก
ให้
รอ
อนุมัติ
รอ
อนุมัติ
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กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
เป้าประสงค์ : คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาวะแก่บุคคลและชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการ
4.1.1 ก้าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการชองชุมชนและ
สังคมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
4.1.3 ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1. กรอบและทิศทางงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนโยบายและ
ทิศทางการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการด้าเนินตามนโยบายบริการ
วิ ช าการในรอบปี 2559 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามกรอบนโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ซึ่งมีนโยบายให้บริการวิชาการในเขตพืนที่ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รอบมหาวิทยาลัยจ้านวน 4
อบต. ได้แก่ ต้าบล ธาตุ ต้าบล ค้าขวาง ต้าบล ศรีไค และ ต้าบลโพธิ์ใหญ่
ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการส้ารวจความต้องการของชุมชนบัววัด ต้าบลธาตุ และน้ามา
จัดบริการวิชาการโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูกฮักลูกแพง)
ปี 4 ซึ่งมี 4 กิจกรรม 1) กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรัก 2)กิจกรรมมอบ
ลูกฮักสู่ครอบครัวอุปถัมป์ 3) กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮักแม่ฮัก และ 4) กิจกรรมเยี่ยม
บ้านสานรัก น้าความรู้สู่ปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
และส้ารวจความต้องการของชุมชน ต้าบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อน้ามาวางแผนจัด โครงการพัฒนา
ระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง ปีที่ 2
ในปีงบประมาณ 2559 นี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการ จ้านวน 4 โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน จ้านวนทังสิน
353,000 บาท และงบประมาณรายได้ จ้านวนทังสิน 80,000 บาท
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2. ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด้าเนินการบริการวิชาการตามหลักเกณฑ์และขันตอนโดยได้มีค้าสั่ง
แต่งตังคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อท้าหน้าที่ วางแผน ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการให้บริการ
วิชาการ ในปีการศึกษา 2558 นี คณะได้มีการบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการ
สอน จ้านวน 4 โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ลักษณะการน้าไปบูรณาการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยก่อนเรียน

รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
1พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้
จากการเรียนในหัวข้อ เรื่อง การส่งเสริม
สุขภาพเด็ก น้ามาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อน
เรียน
1.รายวิชาการพยาบาลพืนฐาน พัฒนา
นักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้จากการ
เรียนในหัวข้อ เรื่อง การให้สุขศึกษา ใช้ระบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่จะให้สุขศึกษา และออกเยี่ยม
บ้านให้ค้าแนะน้าด้านการดูแลสุขภาพ
2. รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ พัฒนา
นักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้จากการ
เรียนในหัวข้อ เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ
ตามรูปแบบการประเมิน 11 แบบแผนของ
กอร์ดอน
3.รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 พัฒนา
นักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้จากการ
เรียนในหัวข้อ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและ
การดูแลผู้ป่วยโรคเรือรัง
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือกนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยเรือรัง และจัดกิจกรรมในวันมอบลูกฮัก
ลูกแพง
4 ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชโดยการน้าองค์ความรู้จากการเรียน
ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้ที่เสี่ยง
ต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชน และให้บริการ
วิชาการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง)
ปีที่ 4
กิจกรรม 1: เครือข่ายการ
ดูแลครอบครัวในชุมชน
(มอบลูกฮักสู่ครอบครัว
อุปถัมภ์)
กิจกรรม 2 : เทิดไท้องค์
ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮัก
แม่ฮัก
กิจกรรม 3 : เยี่ยมบ้าน
สารรัก น้าความรู้สู่ปฏิบัติ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครัง
ที่ 1
กิจกรรม 4 : เยี่ยมบ้าน
สารรัก น้าความรู้สู่ปฏิบัติ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ครัง
ที่ 2
โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยงต่อ
การต่อการเกิดปัญหา

รายวิชาที่บูรณาการกับ
บริการวิชาการ
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

1.รายวิชาการพยาบาล
พืนฐาน
2.รายวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ

3.รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1

4.รายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ลักษณะการน้าไปบูรณาการ

สุขภาพจิต ปี2559
- พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้
กิจกรรมย่อย : คืนข้อมูล จากการเรียนในหัวข้อเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพจิตแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตโดย
สู่ชุมชน
การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
โครงการมหกรรมสร้าง พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ
เสริมสุขภาพ
โครงการบริการวิชาการ น้าองค์ความรู้ในการ
เรียนการสอนเรื่อง การประเมินความเครียด
การประเมินภาวะโภชนาการ ในชันปีที่ 2 การ
ป้องกันภาวะสมองขาดเลือด และป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ การส่งเสริมสุขภาพสตรี
และการเลียงลูกด้วยนมแม่ ในชันปีที่ 3

โครงการพัฒนาระบบการ
เยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง
ปีที่ 2

พัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้
จากการเรียนในหัวข้อ เรื่อง การเยี่ยมบ้าน
น้ามาฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยฝึก
ปฏิบัติเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรือรัง

รายวิชาที่บูรณาการกับ
บริการวิชาการ

1.รายวิชาจิตวิทยาส้าหรับ
พยาบาล
2.รายวิชาโภชนาการและ
โภชนาบ้าบัด
3.รายวิชาส่งเสริมสุขภาพ
4.รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2
5.รายวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 2
รายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
นักศึกษาชันปี 2

2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการทังหมด จ้านวน 4 โครงการเป็น
จ้านวนงบประมาณทังสิน 176,096 บาท มีผู้เข้าร่วมจ้านวนทังสิน 1,511 คน มีรายละเอียดดังตารางที่
22
ตารางที่ 22 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยก่อนเรียน

อ.วิศนีย์ บุญหมั่น

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้
26,487

โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชน และให้บริการ

อ.ยมนา ชนะนิล

65,507

ผู้เข้ารับบริการ
- นักศึกษา 64 คน
- เด็กวัยก่อนเรียน 102 คน
- ผู้ปกครอง 45 คน
- อาจารย์ 2 คน
- ครูศูนย์เด็ก 9 คน
รวม 177 คน
- นักศึกษา 385 คน
- ผู้น้าชุมชน 24 คน
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โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้

วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปีที่
4

โครงการมหกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ

อ. ภูษณิษา
มีนาเขตร

โครงการพัฒนาระบบการ อ. ภูษณิษา
เยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม
มีนาเขตร
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง
ปีที่ 2

17,000

ผู้เข้ารับบริการ

- ประชาชนในชุมชน 48 คน
- ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง
35 คน
- นักเรียน 101 คน
- อาจารย์และบุคลากร 30
คน
- ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล 32 คน
- ผู้ป่วยเรือรัง 96 คน
รวม 751 คน
66,684 - น.ศ.188 คน
- อาจารย์ บุคลากรทังในและ
นอกคณะฯ 32 คน
- บุคลากรนอกมหาวิทยาลัย
223 คน
รวม 443 คน
- ประชาชนในชุมชนโพธิ์ใหญ่
200 คน
ด้าเนินโครงการยังไม่เสร็จสิน
อยู่ระหว่างจัดท้าคู่มือเยี่ยม
บ้าน (ขอขยายเวลาการ
ด้าเนินงาน)

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ปีที่ 3
วันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ โดย บูรณาการ กับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม สังกัด
เทศบาลต้าบลเมืองศรีไค อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 23 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน

Annual Report 2016 / 61

2) โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 4
เป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปี
งบประมาณ 2559 เพื่อมุ่งเน้น ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน เครือข่าย และสังคมตามพันธกิจ
ขององค์กร และตอบสนองความต้องการของชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมการมอบครอบครัวอุปถัมภ์ให้
นักศึกษาดูแล เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอุปถัมภ์ และบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับพันธกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ผลการด้าเนิน
กิจกรรมย่อยโครงการรายละเอียดมีดังต่อไปนี
2.1) กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การ
ปฏิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ท้าการก้านันต้าบลธาตุ บ้านวัด หมู่ที่ 5 ต. ธาตุ อ.วารินช้า
ราบ จั งหวัดอุบ ลราชธานี เพื่ อรั บ ทราบข้อมูล ที่ เป็ นปั ญ หาสุ ขภาพของชุม ชน อันที่ จะน้ าไปสู่ การวาง
แผนการให้บริการวิชาการและชุมชนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายจ้านวน 50 คน 2.2)
กิจกรรม เครือข่ายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสู่ครอบครัวอุปถัมภ์)
: บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลพืนฐาน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านวัด บ้านวัด หมู่ที่ 5 ต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครังนีจ้านวน 286 คน คือ ผู้น้าชุมชน ประชาชน
ในพืนที่นักศึกษาพยาบาลชันปีที่ 1 และชันปีที่ 2 อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ทังนีจากการ
ด้าเนินกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน 206 คน
2.3) กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน สานสัมพันธ์พ่อฮักแม่ฮัก
วั น ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ชุ ม ชนเทศบาลต้ า บลธาตุ อ้ า เภอวาริ น ช้ า ราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ; บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลการประเมินภาวะสุขภาพ และ กิจกรรม : การเยี่ยมบ้าน
สานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครังที่ 1 (การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรือรังและผู้ดูแล) วันที่
12 พฤษภาคม 2559 ณ ชุมชนเทศบาลต้าบลธาตุ อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี :บูรณาการใน
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2.4) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครังที่
2 : บูรณาการในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครังที่ 2 : บูรณา
การในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาได้มีส่วนในการให้บริการ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่บ้านภายใต้การก้ากับติดตามจากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งท้าให้นักศึกษาเกิดทักษะ
ด้านการประเมินสุขภาพจิต และ ใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนการสอน

ภาพที่ 24 กิจกรรมการเยีย่ มบ้านสานรัก น้าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครังที่ 2
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3) โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 คณะได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ให้บริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบของการจัดนิทรรศการในด้านต่างๆ ได้แก่ การลด ละ
เลิกบุหรี่ การส่งเสริมการเลียงลูกด้วยนมแม่ การประเมินภาวะเครียด การป้องกันและเฝ้าระวังโรคหลอด
เลือดสมอง โรคหั วใจและหลอดเลือด การส่งเสริมด้านโภชนาการ การตรวจสุขภาพเบืองต้น กิจกรรม
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต โดยบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร จ้ านวน 5 รายวิ ช า ผู้ เข้ า ร่ว มโครงการ
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
และ ผู้สนใจ ทังในและนอกมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 25 โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

4) โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อผู้ป่วยเรือรัง
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เรือรัง ในกิจกรรมได้มีการบูร ณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการระบาดส้าหรับ
พยาบาล

ภาพที่ 26 โครงการบริการวิชาการสนับสนุนระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อผูป้ ่วยเรือรัง
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5) โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง ปีที่ 2
มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อพัฒ นาระบบการเยี่ยมบ้ านเพื่อส่ งเสริมคุณ ภาพชีวิตผู้ ป่ว ยเรือรังและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากรทางการพยาบาลในการให้บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในเขตพืนที่โพธิ์
ใหญ่ ซึ่งเป็นพืนที่ในเขตให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการ

ภาพที่ 27 โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรือรัง ปีที่ 2

6. โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ โดยการจัดอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ซึ่ง รับผู้อบรมแล้ว 3 รุ่น
2.2 การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2559 ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดการเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษของอาจารย์

ล้าดับ
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
หัวข้อในการบรรยาย
ผู้เป็นวิทยากร
อาจารย์นิชนันท์ สุวรรณกูฏ จัดท้าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
ระดับอ้าเภอ
ผศ.ดร.สงวน ธานี
การพั ฒ นารูแ บบการป้ อ งกั น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
การฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ครังที่ 1
ผศ.ดร.สงวน ธานี
การพั ฒ นารูแ บบการป้ อ งกั น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
การฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ครังที่ 2
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม
นางสาวสุ ว ภั ท ร นั ก รู้ ก้ า สมัชชาสุขภาพ
พลพัฒน์
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์

ระยะเวลา
6 ตุ ล า ค ม
2558
15-17
กุ ม ภ า พั น ธ์
2559
6-7 เมษายน
2559
8 กรกฎาคม
2559

องค์กร/
หน่วยงานที่จัด
บ้านสวนคุณ สมัชชาสุขภาพ
ตา โฮเทล
แอนด์กอล์ฟ
บ้านสวนคุณ ศูนย์สุขภาพจิต
ตา โฮเทล
ที่2
แอนด์กอล์ฟ จ.พิษณุโลก
บ้านต้นสัก ศูนย์สุขภาพจิต
อ.แกลง
ที่2
จ.ระยอง
จ.พิษณุโลก
โรงแรมเน สมัชชาสุขภาพ
วาด้า อุบลฯ
สถานที่
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทังเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้า
โขงและอาเซียนรวมทังภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ
มาตรการ
5.1.1 ก้าหนดกรอบและนโยบายการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพแห่งลุ่มน้าโขงและอาเซียน
5.1.2 พัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารงานท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1.3 อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5.1.4 ส่งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ นั กศึกษาและบุคลากรตระหนั กถึงคุณ ค่าของขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความส้าคัญของการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามยังคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายและทิศทางด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ“สืบสาน เผยแผ่
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และอาเซียน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ และได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
1. กรอบและนโยบายการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาคแห่งลุ่ม
น้าโขงและอาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการส่งเสริม
ด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการกับ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การบริการ
วิช าการแก่สังคม และการวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณนีได้มีโครงการจ้านวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณ
แผ่ น ดิน จ้ านวน 3 โครงการ และ งบประมาณเงิน รายได้ จ้านวน 3 โครงการ และ 2 โครงการไม่ ใช้
งบประมาณในการด้าเนินงาน
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณ ะพยาบาลศาสตร์ ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารงานท้ า นุ บ้ า รุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม และมีการ วางแผน ควบคุม ก้ากับติดตามในรูปแบบของ คณะกรรมการ เพื่อก้าหนด
นโยบายแนวทางในการด้าเนินงาน ซึ่ง โครงการด้านการท้านุฯ จ้านวน ทังสิน 8 โครงการ/กิจกรรม โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินทังสิน 156,000 บาท และงบประมาณรายได้
เป็ น เงิน ทั งสิ น 116,600 บาท ซึ่ งได้ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 รายละเอียดโครงท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ (บาท)
ล้าดับ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน
รายได้
1
บายศรีสู่ขวัญ
อ.สุพัตรา ดีดวงพันธ์
นักศึกษาใหม่

2

วันพยาบาล
แห่งชาติ

อ.กิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์

3

มอบหมวก

อ. สุนันทา ครองยุทธ

4,250.00

48,429.50
4

วันสถาปนา
คณะพยาบาล
ศาสตร์

น.ส.นฤมล ธรรมาวิรุฬห์
24,968.00

5

สืบสานภูมิปญ
ั ญา อ.สาวิตรี สิงหาด
และพัฒนาการ
เรียนรูด้ ้าน
ผู้สูงอายุ ครังที่ 3

48,429.50

6

บ้ารุงจิต ใกล้ชิด
ใจ ครังที่ 4

อ.เกษร สายธนู

48,097.00

7

บุญซ้าฮะ ปีที่ 4

อ.นิชนันท์ สุวรรณกูฎ

53,963.00

8

5ส.

อ.สุดารักษ์ ประสาร

-

-

ว/ด/ป
ผู้เข้าร่วม
สถานที่
(คน)
22 ก.ค. 2558
2,000
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบฯ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
21 ต.ค. 2558
33
หอประชุมไพรพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
5 ก.พ. 2559
352
โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
10 ก.พ. 2559
213
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
28 มี.ค. 2559
200
หอประชุมโรงเรียน
บ้านบัววัด ต.ธาตุ อ.
วารินช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
8 เม.ย. 2559
275
ศาลากลางบ้านเก่า
น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ
อ.วาริช้าราบ จ.
อุบลราชธานี
9-10 มิ.ย. 59
131
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
9 มิ.ย. 59
194
ลานพระพรหม, ศาล
ตายาย, ศาลพระภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

Annual Report 2016 / 66

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเผยแพร่
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ
อาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มสูงอายุ โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี
โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ครังที่ 4
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้
ด้านผู้สูงอายุ ครังที่ 4 บูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยในผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และมีทักษะในการส่ งเสริมสุ ขภาพผู้ สู งอายุอย่างเป็นองค์รวม สร้างเจตคติที่ดีต่อผู้ สู งอายุ ส่ งเสริมให้
เยาวชนมีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญา
โดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 28 กิจกรรมในโครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาและพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นผูส้ ูงอายุ ครังที่ 4

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด :
วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2559 คณะฯ ได้จัดโครงการ บุญ ซ้าฮะ ปีที่ 4 โดยได้บูรณาการกับ
วิชาปฏิบั ติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 และ โครงการ 5 ส เพื่อการธ้ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณี
วัฒ นธรรมอัน ดีงามของอีสาน โดยได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ้านวน 55,000 บาท
กิจกรรมประกอบด้วย การท้าความสะอาด ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์เย็น สักการะศาลพระพรหม และ
ถวายเพล
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ภาพที่ 29 โครงการประเพณีบญ
ุ เดือนเจ็ด

1.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
โดยจัดที่ วัดสว่างวีระวงศ์ อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาและฝึกปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักรู้ในการน้าหลักธรรมะมาใช้ประโยชน์ในชีวิต

ภาพที่ 30 กิจกรรมในโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุ ณ ค่ า ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี มี สุ น ทรี ย ภาพทางศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น
ดังต่อไปนี
5.1 โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2558 คณะฯ ได้ เข้ าร่ ว มโครงการบายศรีสู่ ข วั ญ นั ก ศึ ก ษาใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและก้าลังใจ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ใหม่ รุ่นพี่ และคณาจารย์ นอกจากนียังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตระหนักถึง
คุณค่าและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี บายศรีสู่ขวัญ โดยก้าหนดจัดกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Annual Report 2016 / 68

ภาพที่ 31 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

5.2 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ
หอประชุ ม ไพรพะยอม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุบ ลราชธานี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น้ อ มร้าลึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล
และการน้าเสนอนวัตกรรมนักศึกษา

ภาพที่ 32 กิจกรรมในโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

5.3 กิจกรรมมอบหมวก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะฯ จัดกิจกรรมมอบหมวก ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ นั ก ศึก ษาได้ ตระหนั ก ถึงคุ ณ ค่ าและความส้ าคัญ ของวิช าชี พ
พยาบาล ปลู กฝั ง คุณ ธรรม จริ ยธรรมให้ กับ นักศึกษา และ สื บสานวัฒ นธรรมประเพณี อันดีงามของ
วิชาชีพพยาบาล

ภาพที่ 33 กิจกรรมวันหมอบหมวกพยาบาล
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5.4 กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม อันดี
งาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสนับสนุน
ให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบ้าเพ็ญประโยชน์

ภาพที่ 34 วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี

5.5 โครงการบ้ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ครังที่ 4
วัน ที่ 8 เม.ย. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จั ด โครงการบ้ า รุง จิ ต ใกล้ ชิ ด ใจ ณ ศาลา
กลางบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ อ.วาริช้าราบ จ.อุบลราชธานี โดยได้บูรณาการกับการเนือหาในรายวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 เพื่อส่งเสริม ให้ตระหนักถึงความส้าคัญของประเพณีวันสงกรานต์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ในครอบครัว นอกจากนียังส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะในการประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว

ภาพที่ 35 โครงการบ้ารุงจิตใกล้ชิดใจ
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานการตัดสินใจ โดย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
มาตรการ
6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
6.1.1.1 ก้าหนดนโยบายในการน้าจุดแข็งของคณะไปสู่การพัฒ นาการด้าเนินงานของ
คณะอย่างเป็นรูปธรรม
6.1.1.2 กระจายอ้านาจบริหาร และการจัดให้มีระบบก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
6.1.1.3 การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1.1.4 ปรับปรุงและจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติงานของประบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนที่สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย
6.1.1.5 ปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของคณะให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
6.1.1.6 มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
6.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก้าลังของคณะให้เหมาะสม
6.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพการก้ากับติดตามและประเมินการด้าเนินงานของคณะ
6.1.3.1 ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
6.1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6.1.3.3 ก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
6.1.3.4 พัฒนาระบบและกลไกการก้ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก
และที่เกี่ยวข้อง
6.1.3.5 พัฒนาระบบและกลไกการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลที่มีต่อคุ ณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทังการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
6.1.4 พั ฒ นาระบบสื่ อสาร จั ดท้าแผนกลยุท ธ์ และการประชาสั มพัน ธ์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.1.5 พั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาให้ บู รณาการสู่ การปฏิ บั ติ งานประจ้า โดย
ปรับปรุงระบบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
6.1.6 จัดท้าแผนกลยุทธ์การเงินโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ
6.1.7 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ขันตอนการปฏิบัติงาน
6.1.8 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.9 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทังภายในและภายนอกคณะที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ
6.1.10 ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร
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6.1.11 ส่งเสริมและสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทังเพิ่มพืนที่
สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน
1. การบริหารที่มีธรรมาภิบาล
1.1 ก้ า หนดนโยบายเชิ ง รุ ก ในการถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ / กลยุ ท ธ์ และน้ า จุ ด แข็ ง ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาการด้าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการแผนและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ประจ้าได้มีการก้าหนดนโยบายเชิงรุกในการจัดท้าแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555 – 2559) ร่วมกับการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการวางแผนการด้าเนินงานของคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร รวมทังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยเพื่ อ ร่ ว มกั น วิเคราะห์ จุ ด อ่ อ น จุด แข็ งเพื่ อ พั ฒ นาและทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ แ ละวางแผน
ปฏิบัติการประจ้าปี
1.2 การกระจายอ้านาจการบริหาร ก้ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มี การก้ ากั บ ติด ตามการด้าเนิ น งานตามตั ว ชีวัดแผนกลยุท ธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ้าปีโดยการมอบหมายคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่มีคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ
และรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ก้ากับติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานมายังคณะกรรมการ
ประจ้าคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป
2. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก้าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพื่อให้
การด้าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดในแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะฯ บริหารกรอบอัตราก้าลัง ตามแผนกรอบอัตราก้าลัง 4 ปี (พ.ศ.25552558) ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน คณะมีบุคลากรสายวิชาการจ้านวน
25 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 10 คน
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ้า โดยปรับปรุงระบบ
การรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มีก ารก้ าหนดแนวทางในการด้ าเนิ นงานด้ านการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อมุ่งพัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทังในส่วนของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล โดย มีคณะกรรมการในการ
ด้าเนินงาน ซึ่งในปี การศึกษา 2560 นี จะได้ตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล เพื่อการรับรองสถาบัน
ต่อไป
3.1 นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการด้าเนินงานตามระบบและกลไก ตามการประกันคุณภาพภายใน
และมีการก้ากับติดตาม ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และจัดท้ารายงานการประเมินตนเองเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามรอบการประเมิน นอกจากนีคณะได้มีโครงการ พัฒ นาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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3.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม และการประชุมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ดังนี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด้าเนินงานตามตัวบ่งชีและเกณฑ์ การประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะได้ ส่งเสริมให้อาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน
คุณ ภาพภายในระดับ หลั กสู ตร ระว่างวัน ที่ 20-22 มิ ถุน ายน 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี

ภาพที่ 36 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด้าเนินงานตามตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2558

3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทังในระดับหลักสูตรและในระดับ
คณะ โดยมีผลการด้าเนินงาน ดังนี
ตารางที่ 25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบและตัวบ่งชี
องค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตั วบ่ งชี ที่ 2.2 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ได้ งานท้ า หรือ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ตัวบ่งชีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ้าหลักสูตร

คะแนน

ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

3.58

ดี

5.00

ดีมาก

4
3
3

ดี
พอใช้
พอใช้

3

พอใช้
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ตัวบ่งชีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ตัวบ่งชีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตั ว บ่ งชี ที่ 5.4 ผลการด้ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย

1.33
2

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

2
3
3
5

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดี
ดี
ดีมาก

4

ดี

3.22

ดี

ตารางที่ 26 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2558 ระดับคณะ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชีที่ 1.2 อาจารย์ประจ้าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชีที่ 1.3 อาจารย์ประจ้าคณะที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ

คะแนน

ผลการประเมิน

3.22
1.74
0.78

ตัวบ่งชีที่ 1.4 จ้านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้า
ตัวบ่งชีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.00
4.00
4.00

พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดี
ดี

5.00

ดีมาก

1.03

ตัวบ่งชีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก้ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชีที่ 5.2 ระบบก้ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6

3.41
5.00

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
พอใช้
ดีมาก

4.00

ดี
ดี

4.00
5.00
3.55

ดีมาก
ดี
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4. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไก การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในรูป
ของคณะกรรมการ โดยมีค ณบดี เป็ น ประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ฝ่ ายต่ างๆ รวมทั งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบสาขา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อท้าหน้าที่ ก้าหนดนโยบายและ
ระบบบริหารความเสี่ยงรวมทังแผนด้าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ด้าเนินการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 นี คณะมีความเสี่ยงทังหมด 3 ด้าน และได้ด้าเนินการในการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในโครงการ จัดการ
สารสนเทศและการตัดสินใจ นอกจากนีคณะ ยังได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อการ
สื่อสารที่ดีในองค์กร และให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ภาพที่ 37 เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์

6. การพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทังภายในและภายนอกคณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีน โยบายการพั ฒ นาระบบสื่ อสารและประชาสัมพั นธ์ภ ายในและ
ภายนอก ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ปรั บ ปรุงโทรศั พ ท์ แ บบ VoIP และ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทาง
website เครือข่ายสังคม online สื่อต่างๆ รวมทังการสื่อสารผ่าน email และ งานตลาดนัดหลักสูตร
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กลยุท ธ์ที่ 7 พัฒ นาระบบบริการทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ โดยให้ บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการท้างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการให้บุคลากร ส่งเสริมและ
สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : บุคลากรท้างานได้เต็มศักยภาพ
มาตรการ
7.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีการ
ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่ อน้ามาปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐานและ
น้ามาใช้ในหน่วยงาน
7.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชีวัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
7.1.3 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลง
7.1.4 ส่งเสริมและสนั บ สนุ นให้ บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณ วุฒิ
ศักยภาพและประสบการณ์
7.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 2 : บุคลากรท้างานได้อย่างมีความสุข
7.2.1 สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท้างานในองค์กรอย่างมีความสุข
7.2.2 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีนโยบายในการเป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งได้มีการ
พัฒนาระบบกลไก ในการบริหารงานบุคคล ได้มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรจ้านวน 4
โครงการ ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงรายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ล้าดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 การพัฒนาอาจารย์
- พัฒนาตามการวางแผน IDP
- อบรมศาสตร์และศิลป์
- การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- การพัฒนาเข้าสู่ต้าแหน่งทางวิชาการ
- พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียน
2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- พัฒนาตามการวางแผน IDP

งบประมาณที่จัดสรร
1,074,500 บาท

115,100 บาท
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ล้าดับ

3
4

โครงการ/กิจกรรม
- การพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
- ศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ
- ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ้าปี
สัมมนาบุคลากร

งบประมาณที่จัดสรร

36,000
251,600 บาท

2. การประเมิน ผลปฏิ บัติ ร าชการของบุ ค ลากรในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีกระบวนการด้าเนินการด้านการประเมินผลปฏิบัติราชการให้มี
ความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ตามหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดท้าประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการโดยผ่านมติคณะกรรมการประจ้าคณะ
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
3.1 โครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม : สัมมนาบุคลากร ประจ้าปี
2559
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรม สัมมนาบุคลากร ณ สตาร์
เวลล์ การ์เดนท์โฮม รีสอร์ท อ้าเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อนของแต่ละสายงาน ก้าหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานที่บูรณาการระหว่าง
สายงานต่าง ให้สามารถสนั บสนุ นและด้าเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท้างาน รวมทังรับทราบปัญหา อุปสรรคและ ก้าหนดแนวการแก้ไข

ภาพที่ 38 โครงการสัมมนาบุคลากร ประจ้าปีงบประมาณ 2559

3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุค ลากร
เพื่อน้ามาจัดท้าแผนพัฒนารายบุคคล : Individual Development Plan โดยคลอบคลุมทังด้านวิชาการ
วิชาชีพ การเรียนการสอน การก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ รวมทังความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการ
โดยได้มีการรายงานผลการพัฒ นาตนเองตามแผนการพั ฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ในปีงบประมาณนี
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บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ปีการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุก
คนได้รับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปีการศึกษา
4. พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร แก่
ผู้บริหาร รายละเอียด ดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาผู้บริหาร
ล้าดับ
ชื่อ-สกุล /ต้าแหน่ง
การประชุม/อบรม
รายละเอียด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
20-22 มิถุนายน 2559
ดร.สงวน ธานี
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี
2557
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครังที่ 15 เพื่อ 9-13 พฤศจิกายน 2558
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้หัวข้อ "อนาคตการพยาบาล : น้า
การเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคม
อาเซียน" (Future of Nursing :
Leading Change ,Advancing Health
in ASEAN Community)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อ 6 พฤศจิกายน 2558
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
เนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น
ที่ 3
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศึกดูงาน โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 4-5 มีนาคม 2559
ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
2559
5 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
อบรมโครงการภาวะผู้น้าเพื่อการ
15-19 กุมภาพันธ์ 2559
เปลี่ยนแปลง ICN Leadership For
Chande (LFC) รุ่นที่ 2/2558
(Workshop 2)
6 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกล
27-28 เมษายน 2558
จริยธรรมเพื่อการธ้ารงรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลบทบาทวิชาชีพ
กรรมการจริยธรรม และผู้บริหารทางการ
พยาบาล กลุ่มที่ 1
7 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
อบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้น้าและ 12-14 กรกฎาคม 2559
นักบริหารการพยาบาลตามหลักสูตร ICN ณ สภาการพยาบาล
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ล้าดับ

ชื่อ-สกุล /ต้าแหน่ง

การประชุม/อบรม
Leadership for Change (LFC)
Training Program (อบรมภาวะผู้น้าเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2/2558)
Workshop 3

รายละเอียด

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
5.1 สายวิชาการ
คณะได้จัดโครงการในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยแก่อาจารย์ บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมี
สมรรถนะด้านการวิจัย และพัฒนาผลงานเพื่อน้าไปสู่การขอต้าแหน่งทางวิชาการ ในกิจกรรม การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ” โดยมีวิทยากรคือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถด้ านการวิจั ย และประสบการณ์ ในการเป็ น Peer review ในวารสารทั งในและ
ต่างประเทศ พร้อมทังมีผลงานการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม
แลกเปลี่ย นเรียนรู้ เรื่องการ ท้าผลงานทางวิชาการ และค้นหาข้อมูล เพิ่มเติม จากเอกสาร เวปไซด์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาสู่การปฏิบัติ

ภาพที่ 39 กิจกรรม “เขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์”

5.2 สายสนับสนุนวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนให้สายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม เพื่อให้มีความก้าวหน้าทาง
สายงาน โดยร่ว มอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานเพื่ อก้าหนดระดับ
ต้าแหน่งที่สูงขึน ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม
2559 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท้างานในองค์กรอย่างมีความสุข
6.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ้าปี 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความส้าคัญในการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพของบุคลากร โดย จัด
กิจ กรรมสวัส ดิ ก ารด้ านการตรวจสุ ข ภาพประจ้าปี งบประมาณ 2559 เพื่ อ เสริม สร้างสุ ขภาพให้ กั บ
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บุคลากรภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
6.2 สวัสดิการอื่นๆ เช่น การเยี่ยมคลอด
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการสนับสนุนสวัสดิการแก่อาจารย์บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การเยี่ยมเมื่อมีการเจ็บป่วย คลอด และ แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ

ภาพที่ 40 แสดงการเยี่ยมคลอดอาจารย์บุคลากร
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่ งเสริมและสนับ สนุนให้ บุ คลากรทุกระดับ มีการจัดการความรู้
ร่วมกันเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในรอบปีงบประมาณ 2559 ได้แก่
7.1 การจัดการความรู้ (Knowledge management; KM)
คณะ ฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ จึงได้มีการความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการจัดการความรู้ใน 2 เรื่อง คือ
1. ด้านการเรียนการสอน คณะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประเมินสมรรถนะ
ด้านการปฏิบั ติการพยาบาล ที่ส อดคล้องกับสาขาวิชา โดยได้มีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วราวุธ สุมาวงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และการประเมินทางคลินิก อาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการประเมิน แบบ OSCEs และ น้ามาสู่แนวปฏิบัติที่ดี
2. ด้านการวิจัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการท้าผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ในการเป็น Peer review ในวารสารทังใน
และต่างประเทศ พร้อมทังมีผลงานการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วม
แลกเปลี่ย นเรียนรู้ เรื่องการ ท้าผลงานทางวิชาการ และค้นหาข้อมูล เพิ่มเติม จากเอกสาร เวปไซด์ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาสู่การปฏิบัติ น้ามาสู่การจัดท้าแนวปฏิบัติที่ดี
7.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่ ว มสั ม มนาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รการเรี ย นรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษา Mini UKM ระหว่างวัน ที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว
นครพนม
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ประสบการณ์ และการด้าเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อ การจัดการ ความรู้ “มือใหม่หัดขับ” และ การ
สร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
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ภาพที่ 41 กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini UKM

8. ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการสนับสนุน ยกย่องอาจารย์ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ขวัญและก้าลังใจในการท้างาน ซึ่งในปี งบประมาณ 2559 นี นางสุฬดี กิตติวรเวช ได้รับรางวัลอาจารย์
พยาบาลดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจ้าปี 2558 ในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึ่ง
น้ามาสู่ความภาคภูมิใจในคณะฯ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ภาพที่ 42 บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี “อาจารย์พยาบาลดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี
ประจ้าปี 2558”

ส่วนที่ 3
ข้อมูลสารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปี 2559

ด้านการผลิตบัณฑิต
1. นักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2558
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษา เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทั้งสิ้น จานวน 81 คน
ตารางที่ 29 แสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์

ปริญญาเอก

รวม

ปริญญาตรี

รวม

การ
รวม เพิ่มขึ้น
ทั้งสิ้น /ลดลง

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

89

-

-

89

81

81

170

89

-

-

89

81

81

170

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปริญญาโท

ปีการศึกษา 2559

ปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2558

ลดลง

89
90
85
80
75

81

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปี 2558

ปี 2559

แผนภูมิที่ 6 แสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ในปี 2558 เปรียบเทียบ ปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
ในปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ รับมีจานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจานวน 81 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 81 คน รายละเอียดดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

ปริญญาตรี
ภาค โครงการ รวม
ปกติ
พิเศษ
81
81
81

-

81

ปริญญาโท

ปริญญา
เอก

รวม

-

-

81

-

-

81
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3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 34 คน
ตารางที่ 31 แสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ปีการศึกษา 2558

ปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2557

การ
เพิ่มขึ้น
/ลดลง

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

32

-

-

32

34

-

-

34

เพิ่มขึ้น

32

-

-

32

34

-

-

34

34
32

34
33
32
31
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปี 2557

ปี 2558

แผนภูมิที่ 7 แสดงจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ในปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์

4. ภาวะการมีงานทา
ในปี การศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตจานวน 34 คน จากการสารวจข้อมูลภาวะการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จาก
ผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จานวนทั้งสิ้น 34 คน โดยมีผู้ตอบแบบสารวจทั้งหมด 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลจากการสารวจพบว่า บัณฑิตได้งานทาตรงสาขาจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 32
ตารางที่ 32 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

ผู้ตอบ
บัณฑิตที่ได้งาน บัณฑิตที่ยังไม่ได้งาน
ผู้สาเร็จ
ทา*
ทา
การศึกษ แบบสอบถาม
า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
32
32
100
32
100
32

32

100

32

100

-

-
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ตารางที่ 33 แสดงภาวะการมีงานทา ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้สาเร็จ
หลักสูตร
การศึกษา
(คน)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
34
รวม
34

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน ร้อยละ
(คน)
34
100
34
100

บัณฑิตที่ได้งานทา* บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทา
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
34
100
34
100
100

100
100

0
ร้อยละ

ร้อยละ

บัณฑิตที่ได้งานทา 2557 บัณฑิตที่ได้งานทา 2558

แผนภูมิที่ 8 แสดงภาวะการมีงานทา ในปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์

ด้านงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
ตามพันธกิจต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 42,145,512.10.-บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวนทั้งสิ้น
1,095,900.00.-บาท งบประมาณเงินรายได้จานวน 18,510,100.00.-บาท และงบประมาณเงินอุดหนุน
ผลิตพยาบาลเพิ่มฯได้จานวน 22,539,512.10.-บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 34
ตารางที่ 34 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ จาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณปี 2558
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน 1,412,900.00 806,176.10
งบประมาณรายได้ 11,852,300.00 7,892,943.36
งบประมาณเงิน
13,849,800.00 10,924,987.81
อุดหนุนผลิต
พยาบาลเพิ่มฯ
รวม
27,115,000.00 19,624,107.27

งบประมาณปี 2559
รับจัดสรร
เบิกจ่าย
1,095,900.00 1,095,899.95
18,510,100.00 9,687,602.47
22,539,512.10 6,387,792.38
42,145,512.10 17,171,294.80

เพิ่มขึ้น/ลดลง
-317,000.00
+6,657,800.00
+8,689,712.10

Annual Report 2016 / 85

22,539,512.10

25,000,000.00

18,510,100.00

20,000,000.00
11,852,300.00

15,000,000.00

13,849,800.00

10,000,000.00
5,000,000.00

งบประมาณ ปี 58

1,412,900.00 1,095,900.00

งบประมาณ ปี 59

-

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2559

15,000,000.00
9,687,602.47
10,000,000.00
5,000,000.00
-

7,892,943.36

806,176.10 1,095,899.95

10,924,987.81
6,387,792.38

งบประมาณ ปี 58
งบประมาณ ปี 59

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2559
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ด้านบุคลากร
1. จาแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 25 คน จาแนกเป็น
ข้าราชการจานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 คน รายละเอียด
ดังตารางที่ 35
ตารางที่ 35 จานวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จาแนกตามประเภทบุคลากร

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

จ้างเหมา

รวม

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ปี 2559

ข้าราชการ

ปี 2558

คณะพยาบาลศาสตร์
รวม
ร้อยละ

1
1
3

22
22
71

3
3
10

5
5
16

31
31
100

1
1
4

23
23
92

1
1
4

25
25
100

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

จ้างเหมาฯ

23

22

3

1

5

1

ปี 2558

1

0

ปี 2559

แผนภูมิที่ 11 แสดงจานวน บุคลากรสายวิชาการ

ปี 2558
71

3
ข้าราชการ

ปี 2559

92

10

4
พนักงานมหาวิทยาลัย

4

ลูกจ้างชั่วคราว

16
จ้างเหมาฯ

แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละ บุคลากรสายวิชาการ

0

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ลดลง
ลดลง
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สายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 16 คน
จาแนกเป็ น ข้าราชการจานวน 3 คน พนั กงานมหาวิท ยาลัย 7 คน และ จ้างเหมาบริการรายบุ คคล
จานวน 6 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 36
ตารางที่ 36 จานวนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จาแนกตามประเภทบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

4
4
29

14 3
14 3
100 18.
75

ปี 2558

7
3

0
0
0

ปี 2559

7

6

4

3

ข้าราชการ

7
7
43.75

พนักงานมหาวิทยาลัย

จ้างเหมาฯ

แผนภูมิที่ 13 แสดงจานวน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ปี 2558
50

ปี 2559
43.75

37.5
29

21 18.75

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

จ้างเหมาฯ

แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

จ้างเหมา

0
0
0

ลูกจ้างชั่วคราว

7
7
50

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

จ้างเหมา

3
3
21

ข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

สานักงานเลขานุการ
รวม
ร้อยละ

รวม

ภาควิชา/สาขา/
หน่วยงาน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ปี 2559

ข้าราชการ

ปี 2558

รวม เพิ่มขึ้น/
ลดลง

6
6
37.
5

16
16
100

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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2. จาแนกตามระดับการศึกษา
สายวิชาการ
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 25 คน จาแนกตาม
ระดับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 0 คน ปริญญาโท 22 คน และ ปริญญาเอกจานวน 3 คน
ตารางที่ 37 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(คน)
0
0
0

ภาควิชา/สาขา/หน่วยงาน/
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปริญญาโท
(คน)
22
22
88

จานวน(คน)

ปริญญาเอก
(คน)
3
3
12

รวม
(คน)
25
25
100

ร้อยละ

88

0

22

0

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

12

3

ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 15 จานวน ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุ คลากรสายสนับ สนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 16คน
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นระดับ ปวส. จานวน 1 คน ปริญญาตรีจานวน 13 คน ปริญญาโท 2 คน
ตารางที่ 38 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยงาน/ภาควิชา/สาขา
สานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปวส.
(คน)
1

ปริญญา
ตรี
(คน)
13

1
6.25

13
81.25

2

ปริญญา
เอก
(คน)
0

2
12.5

0
0

ปริญญาโท
(คน)

รวม
(คน)
16
16
100
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จานวน(คน)

ร้อยละ

81.25

13

1 6.25
ปวส.

2

ปริญญาตรี

12.5

0

ปริญญาโท

0

ปริญญาเอก

แผนภูมิที่ 16 จานวน ร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ

3. จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 25 คน จาแนกตาม
ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 23คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน รายละเอียด ดัง
ตารางที่ 39
ตารางที่ 39 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ปี 2558
ภาควิชา/สาขา/
อาจาร
หน่วยงาน
ย์
คณะพยาบาล
ศาสตร์
รวม
ร้อยละ

ปี 2559

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

24

2

0

0

26

23

24
92

2
8

0
0

0
0

26
100

23
92

26

24

2
อาจารย์

ผศ.

0

0

รศ.

ศ.

ปี 2558

ศ.

2

0

0

25

2
8

0
0

0
0

25 เท่าเดิม
100 เท่าเดิม

25

23

2
รวม

รศ.

เพิ่มขึ้น/
รวม ลดลง

อาจาร
ผศ.
ย์

อาจารย์

ผศ.

0

0

รศ.

ศ.

รวม

ปี 2559

แผนภูมิที่ 17 จานวน บุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
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ปี 2558

ปี 2559

92 92

8
อาจารย์

8

ผศ.

0
รศ.

0

0

0

ศ.

แผนภูมิที่ 18 ร้อยละ บุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ

4. บุคลากรลาศึกษาต่อ
ในปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น
1 คน จาแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
สายวิชาการ
ตารางที่ 40 แสดงจานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ

ลาดับ
ชื่อ- สกุล
ที่
1 นายสมปอง พะมุลิลา

ระดับ
ปริญญา
เอก

สาขา

สถานศึกษา

ทุนสนับสนุน

การพยาบาล มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

กองทุนพัฒนา
บุคลากร/ทุน
ส่วนตัว
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คณะผู้จดั ทำ
ที่ปรึกษำ
๑. ผศ.ดร.สงวน
๒. นางสาวสุวภัทร
๓. นางสาวเกษร
๔. นางสาวสุนันทา
๕. นางสาวอุไรวรรณ
๖. นางสาวเดือนเพ็ญ
๗. นางนิชนันท์
๘. นางสุฬดี

ธานี
นักรู้กาพลพัฒน์
สายธนู
ครองยุทธ
สาสังข์
บุญมาชู
สุวรรณกูฎ
กิตติวรเวช

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทานุฯ
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดทำ
๑. นางวนิดา
๒. นางสาวสิรินุช
๓. นางสาวจริยา
๔. นางสาววิไลลักษณ์
๕. นางสาวมะลิวัลย์
๖. นายไวพจน์
๗. นางสาวนฤมล

บุญพราหมณ์
หมื่นเจริญ
ส่งศรี
มารุตะพันธ์
จันทวรีย์
อุ่นใจ
ธรรมาวิรุฬห์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รวบรวมข้อมูล
นางสาวสุวภัทร
นางสาวนฤมล

นักรู้กาพลพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ธรรมาวิรุฬห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งข้อมูล สานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
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