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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ

รับนักศึกษาเปนปท่ี 8 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 72 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 

2559 จํานวน 37 คน มีงานทํารอยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base 

learning, Course ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิด

การเรียนรูจากสถานการณจริง ท้ังในและตางประเทศ และท้ังในและนอกหองเรียน และไดเรียนรูใน

สถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 

ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค  

          ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการและวิจัย โดยได
จัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 1,024,865 
บาท แบงเปน งบประมาณรายได 80,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน จํานวนท้ังสิ้น 
จํานวน 2 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 944,865 บาท  
 

ดานการบริการวิชาการ  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
พัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือสราง
เสริมความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  และยุทธศาสตรคณะ
พยาบาลศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวน
รวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 
ป พ.ศ. 2560 – 2564 และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึง
ไดจัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการ
วิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนครอบคลุม วัยเด็ก วัยผูใหญและโดยเฉพาะการตอบสนองตอสังคมสูงวัยตามนโยบายของชาติ   

ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 7
โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 835,000 บาท และเขาผูเขารวม
และผูรับบริการจํานวน 1,462 คน 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ใหศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยูอยางยั่งยืน ภารกิจประการหนึ่งของคณะฯ คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อันสอดคลองกับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และยังเปนองคประกอบขอหนึ่งใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเปนการการอนุรักษ สืบสาน 
ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ินดานการดูแลสุขภาพ การปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และ
เชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน ท้ังยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริมนักศึกษา และเยาวชนใหมีความรูชื่นชมหวงแหน
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ถูกนําไปผสมผสานกับการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว 
การสงเสริมสุขภาพตามวิถีทางการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและพันธะกิจดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนท้ังสิ้น  8 โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินจํานวน 139,000 บาท 
งบประมาณรายได จํานวน 18,800 บาท และงบประมาณผลิตเพ่ิม จํานวน 154,600 บาท รวมเปนเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 312,400 บาทและเขาผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,053 คน 
 

ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับความรวมมือกับตางประเทศ และ

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ ดานการศึกษาทางการพยาบาล และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการศึกษาทางการพยาบาล โดยไดรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเปนนักศึกษาจาก University of 

Muhammadiyah Yogyakatar, Indonesia 
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คํานํา 

 รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามปงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ) 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนท่ัวไป 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพ่ือให
เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานภายใต
พันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน 
การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การใหบริการวิชาการโดยใหบริการ
สงเสริมสุขภาพแกคนในชุมชนทุกชวงวัยภายใตโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน หรือ โครงการลูกฮักลูกแพงโดยมอบนักศึกษาพยาบาลใหดูแลสุขภาพแกครอบครัวอุปถัมปซ่ึง
เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ 
นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัดใหมีกิจกรรมในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง  
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริญรุดหนา ขอบคุณ
อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนเอ้ืออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนินงาน และ
ขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทุกทานท่ีคอยติดตาม กํากับ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2560 ฉบับนี ้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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สารบัญ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปคณะพยาบาลศาสตร  1 
 ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร 

ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคระพยาบาลศาสตร 
2 
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 วิสัยทัศน  อัตลักษณ ปณิธาน และวัตถุประสงค  4 
 พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร  4 
 คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร  5 
 โครงสรางองคกร คณะพยาบาลศาสตร 6 
 โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร  7 
 คณะกรรมการประจาํ คณะพยาบาลศาสตร  8 
สวนท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม และตามประเด็นยุทธศาสตร 9 
 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ประจําปงบประมาณ 2560  10 
 ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําป 2560  14 
 กลยุทธท่ี 1 14 
 กลยุทธท่ี 2 50 
 กลยุทธท่ี 3  61 
 กลยุทธท่ี 4  71 
 กลยุทธท่ี 5  80 
 กลยุทธท่ี 6  88 
สวนท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศ  95 
 ดานการผลิตบัณฑิต  96 
 ดานงบประมาณ  98 
 ดานบุคลากร  99 
 คณะผูจัดทํา 105 
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สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร 
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1. ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเปาหมายเสริมสราง

สุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยูในขณะท่ีสัดสวน
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคน
เม่ือเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เชน ประเทศญ่ีปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คน
และประเทศจีนมีจํานวน 164 คน ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทาง
การแพทยในบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริม
สุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซ่ึงในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้
พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรท่ีมีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดาน
กําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพ้ืนท่ี (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหนวย
บริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพ่ือใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหง
คิดเปนรอยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพ้ืนท่ีใน
เขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพ้ืนท่ีควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพ
ขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา 
รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปในเขตใกลเคียงจึง
จําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตร
เพ่ือเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียน  มีความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถ่ินและประเทศ
โดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือสําเร็จ
เปนพยาบาลวิชาชีพและใหการบริการในหนวยงานของภูมิลําเนาตนเองเพ่ือลดปญหาการกระจาย
พยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานข้ึนไดอีก 

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 10 
กุมภาพันธพ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28
พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใน
การรวมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมรวมกับผูแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะ
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เกษและอุบลราชธานี  มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 37 แหง ท่ีมีความพรอมในการรวมผลิต
พยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการสงนักศึกษาเขาเรียนเพ่ือเปนพยาบาลของชุมชน ระหวางปการศึกษา  
2553-2556  จํานวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จํานวน 19 คน พ.ศ. 2554 จํานวน 50 คน พ.ศ. 2555 
จํานวน 36 คน และพ.ศ. 2556 จํานวน 34 คน ท่ีประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาล
ของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสราง
ความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรหุนสวน  ในพ้ืนท่ีการพัฒนานักศึกษา
ใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเม่ือสําเร็จการศึกษา
แลว ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน
ตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตรปการศึกษา 2555 จํานวน 36 คน และป
การศึกษา 2556 จํานวน 46 คน 

ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดย
ไดรับการรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปการศึกษา ตั้งแต ปการศึกษา 2557 – 2559 
ในปการศึกษานี้  มีบัณฑิตพยาบาลรุนท่ี 1 ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจํานวน 55 คน 

ปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรไดเขารวมโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ิม ป
การศึกษานี้  รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 74 คน และ มีผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 32 คน   

ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 
96 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  34 คน  

ปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจํานวน 82 คน 
และในปการศึกษา 2559 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร รุนท่ี 4 สอบผานในครั้งแรก รอยละ 60 และมี
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  35 คน 

 

2. ตราสัญลักษณ สี และดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร 
 ตราสัญลักษณ 
 

 

 
 
สีประจําคณะ   

สีประจําคณะคือ “สีชมพู”  
 
ดอกไมประจําคณะ  

ดอกไมประจําคณะคือ “ดอกพะยอม”  
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3. ปณิธาน วิสัยทัศน  อัตลักษณ และวัตถุประสงค 
ปณิธาน 
 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับ
ใชชุมชนทองถ่ิน และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาล
และการสาธารณสุขใน ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน ผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน 
 
อัตลักษณ 
 สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม 
 

วัตถุประสงค 
 1. เ พ่ือสรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีจิตสํานึกตอทองถ่ิน และมีทักษะในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขบน
พ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
 3. บริการวิชาการท่ีเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของ
บุคคลและชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพ่ือ
นําไปประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 

4. พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร 
 1. สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 3. บริการวิชาการและถายทอดความรู นวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน และเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน  
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
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5. คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร 

คานิยมองคกร 

     NURSE UBU 
  N = Nurturing    : ใสใจดูแล 
  U = Understanding   : เขาใจ 
  R = Responsibility   : รับผิดชอบ 
  S = Smart Society   : สรางสังคมอุดมปญญา 
  E = Encouragement   : สรางการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
  U = Unity     : สามัคคี 
  B = Building Learning Organization   : สรางสรรคองคกรการเรียนรู 
  U = Universal    : สูสากล 

วัฒนธรรมองคกร 

 “ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล” 
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6. โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการ 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
- งานสงเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 

กลุมวิชาพยาบาล

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร 

กลุมงานอบรมและบริการ

ทางการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร 
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7. โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 

                                                                       

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รองคณบดีฝายวิชาการ 
นางสาวเกษร  สายธนู 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารย ดร. นงนิตย   ธีระวัฒนสุข 

รองคณบดีฝายบริหาร 
นางสาวสุวภัทร  นักรูกําพลพัฒน 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ 

นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
นางสาวสุดารักษ  ประสาร 

รักษาราชการในตําแหนงหัวหนากลุม
วิชาพยาบาลศาสตร 

นางสาวไพลิน  พิณทอง  

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
นางสาวณชิา  วองไว 
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8. คณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร 
 1. คณบดคีณะพยาบาลศาสตร   ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝายวิจัย  บริการวิชาการ ทํานุฯ  กรรมการ 
 5. หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร   กรรมการ 
 6. นายสมปอง  พะมุลิลา   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 
 7. นางภรณี  แกวลี   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 
 8. นางยมนา  ชนะนิล   กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย 

 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งและนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

3. พิจารณารางระเบียบ กฎและขอบังคับภายในคณะแลวนําเสนอตอมหาวิทยาลัยหรือสภา 

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. พิจารณานําเสนอเก่ียวกับการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือ 

การประเมินเขาสูตําแหนงบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

6. พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

7. แตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 

8. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบด ี

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

    สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร 

             ประจาํปงบประมาณ 2560 
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สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 

ในป พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม
ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมท้ังการใหความรวมมือระหวางประเทศ การบริหารงานองคกร ซ่ึงคณะไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีมาจากเงิน
อุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิมฯ และเงินรายไดคณะ โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมสรุปได ดังนี้  
 
ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการ
รับนักศึกษาเปนปท่ี 8 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 75 คน ปจจุบันมีนักศึกษาคงอยูรวมท้ังสิ้น 
295 คน  

 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา ป 2559 ป 2560 เพ่ิม-ลดลง รอยละ 
ปริญญาตรี 82 75 ลดลง 9.14 

รวม 82 75 ลดลง 9.14 
 

จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน 
ตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 23 ชุด (คิดเปนรอยละ 67.64) โดยมีความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
คุณลักษณะและสรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน 6 ดาน 
และ 8 ดาน เฉลี่ย 3.80 , 3.80 และ 3.81 ตามลําดับ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ย 4.01 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด 
คือ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะและใจกวาง และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(เฉลี่ย 4.10) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันคือ ความซ่ือสัตย ขยัน และอดทน และ การเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับ
ขององคกร (เฉลี่ย 4.0)  

2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนน
สูงสุด ดานการมีความรูกฏระเบียบ ขอบังคับ ในการทํางาน เฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ ความรอบรูฯ และมีความรู
ดานวิชาการ และวิชาชีพท่ีสามารถตอยอดได มีความรูตามทฤษฏี หลักการในสาขา และ มีความรูในการ
ปฏิบัติงานไดทันที เทากัน (เฉลี่ย 3.70)   

3. ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด 
คือ ดานการเปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล และ นําความรูมาประยุกตใชได (เฉลี่ย 3.70)  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.80 เม่ือจําแนกราย
ดาน พบวาประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปรับตัวได และมีความ
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืนฯเทากัน (เฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี (เฉลี่ย 3.80) 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือ
จําแนกรายดาน พบวา ประเด็นท่ีมีคาคะแนนสูงสุด คือ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร ศึกษา 
คนควา วิเคราะห และคัดเลือกขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือการใช
ภาษาในการติดตอ สื่อความหมายฯ (เฉลี่ย 3.70) 
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6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.70 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ทักษะดานการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณ/นวัตกรรมทางการพยาบาล เฉลี่ยเทากันคือ 
3.70   

7. การเปนท่ีพ่ึงของสังคม มีคาเฉลี่ย 4.05 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคมอยูเสมอเฉลี่ย 4.10 และ สามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวย
แกปญหาในองคกร เฉลี่ย 4.00 

8. ดานอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม" มีคาเฉลี่ย 3.97 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ดานการมีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับองคกร 
หรือหนวยงาน และ มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยการทําหนาท่ีของตนเองอยางเต็มท่ี เทากันเฉลี่ย 4.10 
รองลงมาคือ มีความสํานึกดีตอสังคม เฉลี่ย 4.00  

โดยในปการศึกษา 2559 คณะฯมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 37 คน ไดงานทําคิดเปนรอยละ 100 
 

     ตารางท่ี 2  แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2559 เทียบกับ 2558 

ระดับ
การศึกษา 

 ปการศึกษา
2558 

  ปการศึกษา 
2559 

 
เพ่ิม -
ลดลง ไดงานทํา ยังไมไดงานทํา/ 

ไมศึกษาตอ 
กําลัง 

ศึกษาตอ 
ไดงานทํา ยังไมไดงานทํา/ 

ไมศึกษาตอ 
กําลัง 

ศึกษาตอ 

ปริญญาตร ี 33 - - 37 - - เพ่ิมข้ึน 
รวม 33 - - 37 - - เพ่ิมขึ้น 

 

 
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
          ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการและวิจัย โดยได
จัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 1,024,865 
บาท แบงเปน งบประมาณรายได 80,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน จํานวนท้ังสิ้น 
จํานวน 2 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 944,865 บาท  
 

ตารางท่ี 3  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผนดิน - - 
2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย/เงินรายไดจากคณะ 4 80,000 
3 เงินงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 2 944,865 
 รวมท้ังสิ้น 6 1,024,865 

 
ดานการบริการวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
พัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือสราง
เสริมความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  และยุทธศาสตรคณะ
พยาบาลศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวนรวม 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  เพ่ือใหเกิด



12 
 

ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 
2560 – 2564 และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึงไดจัดใหมี
การสํารวจความตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก
ชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน
ครอบคลุม วัยเด็ก วัยผูใหญและโดยเฉพาะการตอบสนองตอสังคมสูงวัยตามนโยบายของชาติ   

ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 7
โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 835,000 บาท และเขาผูเขารวมและ
ผูรับบริการจํานวน 1,462 คน 

 
ตารางท่ี 4  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนผูเขาอบรม งบประมาณ (บาท) 
1 งบประมาณแผนดิน 7 1,462 835,000 
2 เงินรายไดและแหลงทุนภายนอก - - - 
 รวมท้ังสิ้น 7 1,462 835,000 

 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยูอยางยั่งยืน ภารกิจประการหนึ่งของคณะฯ คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อัน
สอดคลองกับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และยังเปนองคประกอบขอหนึ่งในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเปนการการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ินดานการดูแลสุขภาพ การปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรี
ของสถาบัน ท้ังยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริมนักศึกษา และเยาวชนใหมีความรูชื่นชมหวงแหนและเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ถูกนําไปผสมผสานกับการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว การสงเสริม
สุขภาพตามวิถีทางการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การวิจัยและพันธะกิจดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน
ท้ังสิ้น  8 โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินจํานวน 139,000 บาท งบประมาณ
รายได จํานวน 18,800 บาท และงบประมาณผลิตเพ่ิม จํานวน 154,600 บาท รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
312,400 บาทและเขาผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,053 คน 
 

ตารางท่ี 5  แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนผู
เขาอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
สงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคณุคา ความ
งามของศิลปะ 

4 414 123,000 

2 
การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ
อนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณวัีฒนธรรมอันดีงามของอีสานและ
ของชาต ิ

3 576 170,400 

3 
มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับ 
และรูปแบบตางๆ 

   

4 มุงเนนการสงเสรมิการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ินในจังหวัด 1 45 30,000 
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ลําดับ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนผู
เขาอบรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

อุบลราชธานี/โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดํารฯิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

5 
การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับ
จังหวัด 

- - - 

 รวมท้ังสิ้น 8 1,053 312,400 

 
ดานความรวมมือกับตางประเทศ 
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับความรวมมือกับตางประเทศ และ

เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ ดานการศึกษาทางการพยาบาล และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การศึกษาทางการพยาบาล โดยไดรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเปนนักศึกษาจาก University of 

Muhammadiyah Yogyakatar, Indonesia 
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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร  ประจําป 2560 
  
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตยุทธศาสตรท้ัง 7 ยุทธศาสตร โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ จําแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
วิชาชีพ เปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

เปาประสงค : บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรูและสรางสรรค
นวัตกรรม อุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนุษยสัมพันธดี และ มี
ความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงไดทําการรับ
นักศึกษาเปนปท่ี 8 มีนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 72 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 2559 
จํานวน 37 คน มีงานทํารอยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course 
ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจาก
สถานการณจริง ท้ังในและตางประเทศ และท้ังในและนอกหองเรียน และไดเรียนรูในสถานการณจริง ผานการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
   
 

1. การรับนักศึกษา 
 1.1 วิธีการรับนักศึกษา  
  คณะพยาบาลศาสตร มีวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรงเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน 20 จังหวัดและ
นอกเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี ้

1. หลักสูตรกําหนดจํานวนการรับนักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาล ซึ่งกําหนด
อัตราสวนจํานวนอาจารยพยาบาลตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 8) 

2. คณะพยาบาลศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการรับเขา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรเขาศึกษาตอ 

3. อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหาร ประชุมรวมกับงานรับเขาของมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดแนวทาง
และวางแผนการรับนักศึกษา ประกอบดวย คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑการใหคะแนน จํานวนรับนักศึกษา เกณฑการ
สัมภาษณ เกณฑการคัดเลือก เปนตน 

4. ดําเนินการตามแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
5. การสอบสัมภาษณ คณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําคณะโดยกําหนดแบบฟอรมในการสัมภาษณ แนวคําถาม การสังเกต
บุคลิกภาพ เพื่อใชในการสัมภาษณ 

6. คณะกรรมการสอบสัมภาษณรวบรวมผลการสอบสัมภาษณและเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการและอาจารยประจําหลักสูตร จากนั้นเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาตัดสินและคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตรรับเขานักศึกษาตามแผนรับละลงทะเบียนจริง ดังตาราง 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนการรับเขาเทียบกับแผนการรับ 
 

วิธีรับเขาศึกษา แผนรับ จํานวนรับ ลงทะเบียนจริง 
รอยละของ 

แผนรับ : ลงทะเบียนจริง 
1. รับตรงตามพ้ืนท่ี     
1.1 รับตรงพ้ืนท่ีภาคอีสาน 70 70 68 รอยละ 97.14 
1.2 รับตรงพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ 10 10 4 รอยละ 40 

รวม 80 80 72  
 

 สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  มีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ดังนี้ 
 1. หลักสูตรกําหนดใหมีกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของคณะพยาบาลศาสตรประจําปงบประมาณ 2559ภายใตโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF 
และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม) 
 2. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมโดยนําผลจากการสัมภาษณ คะแนนสอบ และแบบประเมินตนเองของนักศึกษา การประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตตอคุณภาพหลักสูตร มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดกิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมตามแผนท่ีกําหนดไวโดยสอดคลองกับหวงเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม   
 5. นําผลการประเมินกิจกรรมมาวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมในรอบปถัดไป 
 
 

 1.2 จํานวนนักศึกษา 
  ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้น จํานวน 
72 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 72  คน และมีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 
295 คน (ขอมูลงานบริการการศึกษา ณ วันท่ี 25 ธ.ค.60) 
 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ป 2559  ป 2560  
รวม

ท้ังสิ้น 

การ
เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

75 - - 75 72 - - 72 147 ลดลง 

รวม 75 - - 75 72 - - 72 147 ลดลง 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทียบจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2559 และ 2560 

 
 1.3 ผูสําเร็จการศึกษา 
  คณะพยาบาลศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 37 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน ผลการติดตามภาวะการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 100  
 
2. การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 
1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ โดยสามารถจําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 1 - - 1 

รวม 1 - - 1 

 
3. การพัฒนานักศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา  
 คณะพยาบาลศาสตร มุงผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาผานการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการโครงการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9  แสดงโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรู 
 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปสถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสตูร ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  

ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4,980,500 บาท 325 คน 

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  
ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

263,540 บาท 325 คน 

 
4. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม ประสบการณจากการ
ทําจริงหรือสหกิจศึกษา 
  ในปการศึกษา 2559  คณะฯจัดกิจรรมท่ีไดพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติการพยาบาลใน

สถานการณจริง ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ 
รวมท้ังสิ้น จํานวน  11  รายวิชา  นอกจากนี้การสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมผานกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมอบหมายการทํางานกลุม 

 
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู 
 คณะไดจัดสรรคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการนักศึกษา ในการสืบคนขอมูล โดยมีใหบริการท่ีคณะพยาบาล
ศาสตร จํานวน 2 เครื่อง และ นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัย คือ สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย หากมีการเรียนการสอนท่ีตองใชคอมพิวเตอร  และ คณะไดมีการสงเสริมใหอาจารย ผลิตสื่อการเรียน
การสอน และ ตํารา หนังสือ ฯลฯ อีกดวย  
 
     ตารางท่ี 10  แสดงจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ประเภทส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ป 2559 รวม ป 2560 รวม เพ่ิมข้ึน
/ลดลง จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ 

1. หนังสือ ตํารา 8,592 เลม 8,592 10,620 เลม 10,620 เพ่ิมข้ึน 
2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ - -  - - - - 
3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ - -  - - - - 
4. หนังสืออ่ืนๆ  - -  - - - - 
5. วารสาร 119 เลม 119 150 เลม 150 เพ่ิมข้ึน 
 1) วารสารวิชาการ - - - 82 เลม 82 เพ่ิมข้ึน 
 2) นิตยสารบันเทิง - - - 68 เลม 68 เพ่ิมข้ึน 
6. นิตยสารบันเทิง - - - 68 เลม 68 เพ่ิมข้ึน 
7. สื่อโสตทัศน - - - - - - - 
8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  13 ฐาน  15 ฐาน 15 เพ่ิมข้ึน 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทียบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ป 2559 และ 2560 

 
 
6. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการนอกหลักสูตร ท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาศึกษา

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11  แสดงโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปสถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 1.โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม 16 -18 ธ .ค .59  ณ ค ายสรรพสิท ธิ

ประสงค กรมทหารราบท่ี 6 อําเภอวา
รินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

160,900 บาท 199 คน 

 2.ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา 1-2 กรกฎาคม 2560 
 

120,000 บาท 57 คน 

 3.กิจกรรมพ่ีรักนอง 7  - 11 สิงหาคม 2560 อาคาร
ปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

  

 4.การปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม 

3 สิงหาคม 2560 หองเรียน 201 
คณะพยาบาลศาสตร 

9,900 บาท 78 คน 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 1.กีฬา freshy 22 – ส.ค. 12 ต.ค. 59 และ 10 – 30 72,500 บาท 262 คน 
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปสถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
ม.ค. 60 ศูนยกีฬาอเนกประสงค 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 2.กีฬา health science 24 – 26 มีนาคม 2560 ศูนยกีฬา
อเนกประสงค โรงพลศึกษา
เอนกประสงค และลานสันทนาการ
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

47,990 บาท 225 คน 

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 1.พะยอมชอใหมรวมใจสบืสานประเพณี สักการะ

หลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง 
13 มกราคม 2560 วัดหนองปาพง 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

20,040 บาท 173 คน 

 2.ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต 3 – 7 กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัอุบลราชธานี 

15,680 บาท 180 คน 

 3.คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสรมิสุขภาพชุมชน 26 – 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบาน

ดอนผอุง ตําบลคเูมือง  อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

31,250 บาท 216 คน 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
 1.กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา วันท่ี 3 เมษายน 2560 ณ หองเรยีน 

PB401 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
 

13,100 บาท 223 คน 

 2.ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษากอนจบ
และวันสําเร็จการศึกษา 

1-3 มีนาคม 2560 โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

93,030 บาท 38 คน 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.แสดงความยินดีพ่ีบัณฑติ วันท่ี 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

20,800 บาท 453 คน 

 2.แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล 22 เมษายน 2560 
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

8,000 บาท 297 คน 

 3.อําลาพ่ีป 4 จบการศึกษา วันท่ี ๑  - 2 มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

36,360 บาท 301 คน 

 4.ไหวคร ู วันท่ี 1 กันยายน 2560 ณ หองประชุม 
201 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9,970 บาท 302 คน 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  1.1 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม  
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดโครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอมข้ึน ในระหวางวันท่ี 16-18 
ธันวาคม 2559 โดยนํานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ท้ัง 4 ชั้นป เขาฝกระเบียบวินัย ณ คายสรรพสิทธิประสงค 
กรมทหารราบท่ี 6 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลไดฝกกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาใชภายใตกระบวนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึง
การทํางานเปนทีม มุงเนน การสรางความสามัคคี รักใครกลมเกลียว ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความอดทน 
ภาวะผูนํา ความเสียสละ นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาอีกดวย  
 

  
 

  
 

  
 

รูปภาพท่ี 1 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม 
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 1.2 ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา 
       คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ระหวางวันท่ี 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ เข่ือนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี ท้ังนี้ ในปการศึกษา 
2560 นี้ ไดปรับรูปแบบกิจกรรมเปนการมอบงานระหวางสโมสรนักศึกษาชุดเกาและชุดใหม รวมท้ังไดทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับโครงการสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมเอ้ินขวัญสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ไดเชิญ
อาจารยณิชา วองไว ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิทยากร ในการอบรมใหความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเกิดความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมนักศึกษา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูงานสโมสรนักศึกษา สามารถนําแผนงานมาปรับใชไดเหมาะสมและเกิด
ประโยชนแกสโมสรนักศึกษา ไดนําเสนอและวิพากษใหขอเสนอแนะงานสโมสรนักศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุง
แผนการดําเนินการสโมสรนักศึกษาในปถัดไป เปนแนวทางในการพัฒนาแผนงานสโมสรนักศึกษาใหดียิ่งข้ึน มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 57 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคณุภาพการศึกษา 
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     1.3 กิจกรรมพ่ีรักนอง  
         คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมพ่ีรักนองข้ึน ในระหวาง วันท่ี 7 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 
-22.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีในการ
เรียนพยาบาล นักศึกษาใหมสามารถปรับตัวในการใชชีวิตในคณะและมหาวิทยาลัย มีความสามัคคีในรุนเดียวกัน 
และระหวางรุนพ่ีรุนนอง โดยปลูกฝงความภาคภูมิใจในคณะ ความมีระเบียบวินัย ความรัก ความผูกพัน ความ
สามัคคี  มีน้ําใจ และการชวยเหลือแนะนําใหนองใหมสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ท้ังนี้มี
นักศึกษาทุกชั้นปเขารวมกิจกรรม จํานวนท้ังส้ิน 335 คน คิดเปนรอยละ 100 

    

   
 

  
รูปภาพท่ี 3 กิจกรรมพ่ีรักนอง 

 
   1.4 การปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 ณ หองเรียน 201 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษาใหม โดยใหขอมูลเบื้องตนท่ีนักศึกษาควรทราบ ไดแก ขอมูลท่ัวไปของคณะพยาบาล
ศาสตร หลักสูตรการศึกษา การใหบริการดานการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานสวัสดิภาพและสวัสดิการ
สําหรับนักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ระบบการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและ
สโมสรนักศึกษา เปนผลใหนักศึกษาสามารถปรับตัว ในดานการเรียนและการใชชีวิตขณะศึกษาอยูท่ีคณะพยาบาล
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ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอยางมีความสุข โดยมีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ผูปกครองนักศึกษา นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 150 คน  
 

  

  
 

  
 

  
รูปภาพท่ี  4  กิจกรรมการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
     2.1 กีฬา freshy  
 ในปการศึกษา 2559 ไดกําหนดจัดกิจกรรม กีฬา freshy ในวันท่ี 22 – ส.ค. 12 ต.ค. 59 ซ่ึงนักศึกษาได
เตรียมความพรอมในการฝกซอมเพ่ือแขงขัน แตเนื่องจากกําหนดการจัดกิจกรรมอยูในชวงถวายความอาลัย และ
รําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงกําหนดใหเลื่อนการจัดกิจกรรม เปนวันท่ี 10 – 30 
มกราคม 2560 ณ ศูนยกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีศึกษาคณะพยาบาลศาสตรเขารวม
กิจกรรม จาํนวน 262 คน เปนผลใหนักศึกษาไดรับการสงเสริมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณจากการออกกําลังกาย เปน
แบบอยางท่ีดีในเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย สรางความสัมพันธและความสามัคคีระหวาง
นักศึกษา สนุบสนุนใหนักศึกษามาใชแหลงสนับสนุนดานสุขภาพของคณะและมหาวิทยาลัย และสงเสริมให
นักศึกษามีประสบการณการจัดการแขงขันกีฬาและทักษะดานการเปนผูนํา ท้ังนี้ ในการประกวดแสตนเชียร คณะ
พยาบาลศาสตรไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

 
  
 
  
 
 
 
 
    

รูปภาพท่ี 5 กิจกรรมกีฬา freshy 
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 2.2 กีฬา health science  
 กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี  24 - 26 มีนาคม 2560 ศูนยกีฬาอเนกประสงค โรงพลศึกษาเอนกประสงค และ

ลานสันทนาการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงไดมีการทําขอตกลงความรวมมือในการจัด

กิจกรรมรวมกัน ท้ัง 4 คณะ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และ คณะวิทยาศาสตร สาขา

สิ่งแวดลอม ซ่ึงปจจุบันไดมีกิจกรรมรวมกันเปนปท่ี 11 พรอมกันนี้ไดหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม

ทุกป ในปการศึกษา 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬา ผลของ

การจัดกิจกรรมนี้เปนผลใหนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความสามัคคีในหมูคณะ การ

ทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และไดสงเสริมสุขภาพในฐานะผูนําทางดานสุขภาพใหกับชุมชนบริเวณ

รอบมหาวิทยาลัย อีกท้ังเปนการถายทอด ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน อันดีงาม โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน ไดแก 

กิจกรรมการแขงขันกีฬาฮาเฮ กิจกรรมสันทนาการและการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ซ่ึงผลการประกวดแขงขันวง

ดนตรีลูกทุง คณะพยาบาลศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ 

    

  

รูปภาพท่ี 6 กิจกรรมกีฬา health science 

 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

3.1  พะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา  
        กําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 13 มกราคม 2560 วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ใน
การจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2559 มีการปรับรูปแบบกิจกรรมตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนการทําจิต
อาสา และบําเพ็ญประโยชนเพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
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ดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) รวมถึงไดรําลึกถึงหลวงปูชา สุภทโท ผูเผยแพรหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาและกอตั้งวัด
หนองปาพง จากผลการประเมินกิจกรรม พบวาผูเขารวมกิจกรรมเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ทําใหเยาวชนรุน
ใหมเปนกําลังสําคัญ ในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ิน นอกจากนี้ยัง แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและ
สังคมควรไดรับการสืบทอด มีนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเขารวม จํานวน 173 คน 
 

  
 

  
 

  
รูปภาพท่ี 7 กิจกรรมพะยอมชอใหมรวมใจสบืสานประเพณี สักการะหลวงปูชา 

  
 3.2 ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต  
  กําหนดจัดในวันท่ี 3 - 7 กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีท้ังนี้ 
ไดจัดกิจกรรมในงานเกษตรอีสานใต ท่ีคณะเกษตรจัดข้ึนทุกป โดยในป 2560 นี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนด
จัดกิจกรรมในรูปแบบ การจัดแสดงนิทรรศการดานสุขภาพ การใหความรู คําแนะนําขอมูลดานสุขภาพ รวมท้ังการ
จําหนายผลิตอาหารและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 180 คน 
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3.3 คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 3 

      กําหนดจัดข้ึนใน ระหวางวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบานดอนผอุง ตําบลคูเมือง  อําเภอ

วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรเห็นความสําคัญของการใหบริการสุขภาพ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีระบบสาธารณสุขเขาถึงไดไมเต็มท่ี เปนการสงเสริมใหคนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีตาม

ศักยภาพ นักเรียนจึงเปนกลุมท่ีควรมีการคัดกรองและใหความรูดานสุขภาพ เนื่องจากเด็กท่ีมีภาวะสุขภาพแข็งแรง

ในวันนี้ จะสะทอนถึงภาวะสุขภาพของผูใหญในอนาคตไดจึงเลือกกลุมเปาหมายคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1 - 6 โรงเรียนบานดอนผอุง  ตําบลคูเมือง    อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 44 คน โดยจะเปน

การบริการสุขภาพในมิติงานอนามัยโรงเรียน  การใหความรูสุขศึกษาในการดุแลสุขภาพของนักเรียน การบริการ

สุขภาพกับประชาชนในหมูบานดอนผอุง  และรวมพัฒนาภูมิทัศนในโรงเรียน ( จัดหองพยาบาล ตัดหญา ทาสี

กําแพง ฯลฯ) และไดรับความรวมมือจากนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร  วิศวกรรมศาสตร และนิติศาสตร ในการจัด

กิจกรรมคายพยาบาลรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี ๓ นี้ เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจะชวยสรางเสริมความรูและ

ประสบการณใหกับนักศึกษา อันนําไปสูการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู 

ความสามารถและประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรมเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัยและการทํางานตอไปใน

อนาคตอีกดวย มีผูเขารวมกิจกรรม ท้ังสิ้น จํานวน 216 คน 
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รูปภาพท่ี 8 คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 3 

 

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
4.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  

  คณะไดกําหนดจัดกิจกรรมเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา ในวันท่ี 3 เมษายน 2560 ณ หองเรียน 
PB401 คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือเปนตัวแทนจากนักศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
รวมกับการเรียนการสอน ท้ังนี้ กอนนายกสโมสรนักศึกษาจะหมดวาระเพ่ือใหมีการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ดังนั้น สโมสรนักศึกษาจึงไดกําหนด
จัดกิจกรรม “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน ซ่ึงเปนผลให นักศึกษาเกิด
ความเขาใจ และยึดหลักประชาธิปไตย ไดปฏิบัติตามหนาท่ีพลเมือง และทักษะการมีสัมพันธภาพกับกลุมไดฝกการ
ทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ และมีทักษะการเปนผูนําและมีความรูความเขาเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 223 คน ผูท่ีไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นางสาวณัฐมล ภูสีทอง นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 3 
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รูปภาพท่ี 9  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

 
 5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     5.1 แสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต  

  คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปการศึกษา 2558 ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 จะมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 34 คน สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร

จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการ “แสดงความยินดีกับพ่ีบัณฑิต” เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1-4ไดมีโอกาสแสดง

ความยินดีกับพ่ีบัณฑิต และเพ่ือสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดี ความรัก ความสามัคคี ระหวางรุนพ่ีรุนนองใน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผูเขารวมกิจกรรม ท้ังสิ้นจํานวน  342  คน 
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รูปภาพท่ี  10  กิจกรรมแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต 

 
     5.2 แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล  
          คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรมมอบหมวกพยาบาลใหกับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปท่ี 2 รุนท่ี 6 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล มี
คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีระหวางรุนพ่ีกับรุนนอง และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล  
        ท้ังนี้กิจกรรมดังกลาวมีนักศึกษาชั้นปท่ี 2 เขารับมอบหมวกพยาบาลท้ังสิ้น 85 คน โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเปนประธานในพิธี  และนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบดวงประทีป 
ซ่ึงเปนสัญลักษณของความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือเปนการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ผูท่ีทํา
ใหเกิดวิชาชีพการพยาบาลในกิจกรรมมอบหมวกพยาบาลครั้งนี้อีกดวย 
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รูปภาพท่ี  11  กิจกรรมแสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล 

 

 5.3 แสดงความยินดีกับพ่ีป 4 จบการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพ่ีป 4 จบการศึกษา ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๙ ในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนการแสดงออกถึง
ความรักความผูกพัน ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของรุนพ่ีและรุนนอง ดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมองคกรและ
วัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพ และเพ่ือใหคณาจารยแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีใกลจบการศึกษา และนักศึกษา
ท่ีใกลจะจบการศึกษาไดแสดงความรัก ความเคารพและความกตัญูกตเวทีตอคณาจารย ซ่ึงจะกอใหเกิดความรัก
ความผูกพัน ความสามัคคี และวัฒนธรรมองคกรอันดีงามในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี  12  กิจกรรมแสดงความยินดีกับพ่ีป 4 จบการศึกษา 
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5.4 ไหวครู  
           คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรม ในวันท่ี 1 กันยายน 2560 ณ หองเรียน 201 อาคารปฏิบัติการ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความเคารพนับถือและความกตัญูตอ

คร-ูอาจารย  เกิดความผูกพันใกลชิดระหวางอาจารยและลูกศิษย  เกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ 

และเพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ท้ังนี้ นอกจากกิจกรรมไหวครูแลว ยังมีกิจกรรมการมอบใบประกาศ

สําหรับนักศึกษาผูที่มีผลการเรียนดีเดน ผูที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน ผูมีจิตอาสาบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน และ

รางวัลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคดีเดนของนักศึกษาพยาบาล พรอมทั้ง มอบรางวัลใหอาจารยท่ีมีผลงาน

ดีเดนดานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการ นําเสนอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of 

Muhammadlyah  Yogyakarta Indonesia การใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพบ

อาจารยท่ีปรึกษา  

 
 

  
 

  
 

รูปภาพท่ี 13  กิจกรรมไหวคร ู
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7. การสนับสนุนดานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษามีทั้งประเภททุนการศึกษาตอเนื่อง ทุนผูกพันและทุนใหเปลา ทั้งนี้ในปการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 30 คน  31 ทุน เปนเงินทั้งหมด 5250,000 บาท โดยรายละเอียด แยกตาม
ประเภทการใหทุนการศึกษา ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี  12 รายละเอียดทุนการศึกษาในปการศึกษา 2559 

ประเภททุน ชื่อทุนการศึกษา จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน 
จํานวน

ทุนการศึกษา/ ป 
รวมจํานวนเงิน
ทุนการศึกษา 

ทุนตอเน่ือง วิ จิ ต รพงศพั น ธุ  เพื่ อ
ส ง เ ส ริ ม ศ า ส น า 
การศึกษา และสังคม 

1 20,000.00 20,000.00 

ทุนผูกพัน โรงพยาบาลกันทรลักษ 5 30,000.00 150,000.00 
โรงพยาบาลตระกาล
พืชผล 

3 30,000.00 90,000.00 

โรงพยาบาลส ง เส ริม
สุขภาพตําบลขัวสูง 

1 30,000.00 30,000.00 

ทุนใหเปลา ทุนโครงการสนับสนุน
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ป
การศึกษา 2559 

11 10,000.00 110,000.00 

1 15,000.00 15,000.00 

1 20,000.00 20,000.00 

ทุ น ผู มี จิ ต ศ รั ท ธ า
ประกอบการถายภาพ 

2 15,000.00 30,000.00 

1 20,000.00 20,000.00 

ธนาคารไทยพาณิชย 1 10,000.00 10,000.00 

ทุน ดร.สมจิตต ยอด

เสรณี 

2 5,000.00 10,000.00 

ทุนอาจารยสุนันทา 

ครองยุทธ 

1 10,000.00 10,000.00 

ทุนอาจารยสุฬดี 

กิตติวรเวช 

1 10,000.00 10,000.00 

 
 7.1 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร เปนสาขาวิชาชีพท่ียังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได
จัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) ทุกราย ในปการศึกษา  2559 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ี



34 
 

ผกูพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) อีกจํานวน  123 คน และยังมีนักศึกษาท่ีกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) จํานวน 81 คน  

 
 

 7.2 การแนะแนวและการจัดหางาน 
 ในปการศึกษา  2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม อาคารสํานักอธิการบดี 
(หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท้ังนี้ ไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังภาครัฐ และเอกชน มา
บรรยายในหัวขอ “ทิศทางพยาบาลกับการสาธารณสุขไทย” วิทยากรโดย คุณพรทิพย สาระบุตร หัวหนางานดูแล
งานคุมครองสิทธิ์  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 10 การพัฒนาสูความกาวหนาในวิชาชีพ “มองงาน 
มองตน” โดยตัวแทนจากโรงพยาบาลตางๆ  บรรยาย “การพัฒนาตนเองสูคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ระบบประกัน
คุณภาพ และการบริหารองคกรเอกชน” วิทยากรโดย  คุณสุภ  อองทิพย คุณนุชจิรา ศรีขจรเกียรติและคณะ 
บรรยาย “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง”ทีมวิทยากรโดย งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการ
เขารวมกิจกรรมทําใหมั่นใจและมีความพรอมเขาสูบทบาทพยาบาลวิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษามากข้ึน 
 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี  14  กิจกรรมการแนะแนวและการจัดหางาน 

 
 การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวขอ “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง” ภายใตโครงการ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร รุนท่ี 4  ในวันศุกร ท่ี 3 มีนาคม 2560 โดยทีม
วิทยากรจากสํานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หองประชุมศรีเมืองใหม อาคารสํานัก
อธิการบดี (หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการเขารวมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความรูเขาใจในการพัฒนา
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บุคลิกภาพท่ีดี มีความพรอมในการกาวเขาสูวิชาชีพพยาบาล สามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมไปใชในการพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพพยาบาลได 
 

   
รูปภาพ 15 กิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

  
 ดานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 

มีระบบกลไกอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน โดยระบุ

ใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 

ในสวนของข้ันตอนการดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและสอบถามปญหา

ท่ัวไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา นอกจากนี้ ใน

ดานการดูแลเม่ือเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา โดยคณะแจง

นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2559 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาจารยท่ีปรึกษา วันจันทร ท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หองเรียน 

203 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถมีทักษะในการใหปรึกษา

ดานวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จากการเขารวมกิจกรรมดังกลาว เปนการ

เตรียมความพรอม ความรูและทักษะในการใหคําปรึกษานักศึกษาชั้นปท่ี 1 ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศ และเตรียม

ความพรอมนักศึกษาใหม และพบนักศึกษาทุกชั้นปในวันไหวครู  เปนผลเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางอาจารยท่ี

ปรึกษาและนักศึกษา ทําใหระบบการใหคําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานมากข้ึน 

นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม ในวันท่ี 16-18 ธ.ค. 59 ณ 

คายสรรพสิทธิประสงค กรมทหารราบท่ี ๖ อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือฝก

ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาท้ัง 4 ชั้นป เขาฝกระเบียบวินัย ณ คายสรรพสิทธิประสงค กรมทหารราบท่ี ๖ 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลไดฝกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณและประยุกตความรูมาใชภายใตกระบวนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงการทํางานเปนทีม 

มุงเนน การสรางความสามัคคี รักใครกลมเกลียว ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความอดทน ภาวะผูนํา ความ

เสียสละ นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาอีกดวย 
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 สวัสดิการสําหรับนักศึกษา 
  คณะพยาบาลศาสตรไดใหการสนับสนุนในดานสวัสดิการสําหรับนักศึกษา ครอบคลุมกับความตองการของ

นักศึกษาทุกดาน ดังตอไปนี้ 
1. มีบริการรถรับ – สง นักศึกษาในการเดินทางไปฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝกตางๆ ทั้งในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และแหลง
ฝกในชุมชน 

2. ชอดอกไมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาไดรับรางวัลผลงานดีเดน หรือเปนนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือก
เปนนักศึกษาดีเดนดานตางๆ 

3. การชวยเหลือและใหกําลังใจแกนักศึกษา ในกรณีผูปกครอง บิดา มารดาเสียชีวิต โดยมอบเงินรวมทําบุญ 
มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ การจัดหารถสําหรับการเขารวมพิธี  

 
8. การสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 

 ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตรมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 รุน โดยคณะไดจัดใหมี

กิจกรรมกิจกรรม ศิษยเกาเลาประสบการณเรื่อง ““ความกาวหนาเชิงวิชาชีพพยาบาลกับ AEC” ภายใตโครงการ

พัฒนาระบบบริการและการใหคําปรึกษา ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560  โดยชวงเชาไดจัดกิจกรรม“สังสรรค สาน

สัมพันธสายใยรักดอกพะยอม” ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สําหรับ

ภาคบายเปนการบรรยาย “ความกาวหนาเชิงวิชาชีพพยาบาลกับ AEC” ณ หองประชุมศรีเมืองใหม อาคาร

อธิการบดี (หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังนี้ ไดรับเกียรติจากคุณชญาดา กลิ่นพงษาเปนวิทยากร ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงผูจัดการ International Customer Correspondence Department โรงพยาบาลสมิติเวชศรี

ราชา นอกจากนี้ศิษยเกายังไดเลาประสบการณการทํางานใหนักศึกษาปจจุบันฟง ผลการจัดกิจกรรม พบวา 

นักศึกษาและศิษยเกา ไดรับความรูความเขาใจในแนวทางความกาวหนาวิชาชีพพยาบาลกับ AEC มากข้ึน ได

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ บทบาทพยาบาลในบริบทตาง ๆ มีทักษะและความรูทางดาน

ภาษาตางประเทศในวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความรัก ความศรัทธาความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล เปดโอกาสใหไดสรางสัมพันธภาพระหวางคณาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบันและผูรวมวิชาชีพมี ทําใหเกิด

ความรักความสามัคคีและภาคภูมิใจในสถาบันอีกดวย  

  

รูปภาพท่ี  16  กิจกรรมการสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
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9. การมีสวนรวมกับประชาคมอาเซียน และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการดานวิเทศสัมพันธเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา อาจารย
และบคุลากร ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีท้ังหมด 6 โครงการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 13  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดานวิเทศสัมพันธ 

ลําดับ
ท่ี  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณ 

1. รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพยาบาลระดับ
บัณฑิตศึกษาจาก University of 
Muhammadlyah Yogyakarta  
     ประเทศอินโดนีเซีย 

10 ตุลาคม ถึง 6 
พฤศจกิายน 2560 

175 44,580 

2.  โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยน
ภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 วันท่ี 15 มกราคม 
– 2 8  ม ก ร า ค ม 
2560 

202 146,340 
 

3. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและการนําเสนอผลงาน
วิชาการเปนภาษาอังกฤษ 
 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 
– 15 มิถุนายน 
2560 

10 22,000 

4. การพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ) 
 

27,28,29 มิถุนายน 
2560 และ 3,4,5,6, 
กรกฎาคม 2560   

40 28,600 

5. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล 
 

3-20 สิงหาคม 
2560 

10 270,800 

6. กิ จกรรมการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู กั บ
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในตางประเทศ  
 

27 มีนาคม 2560 161 6,800 

 
9.1 รับนักศึกษาแลกเปล่ียนพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of  

Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนเีซีย  
 วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการสื่อสาร การอาน การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารวมแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3. เพ่ือใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูในดานการสื่อสาร การเขียน การอาน
ภาษาอังกฤษและดานวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
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4. เพ่ือใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดวางแผน ฝกทักษะในการสื่อสาร และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
ในการใชภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมอาเซียน ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการพยาบาลในสถานการณ
จริง 

5. เพ่ือสงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

 วันท่ีดําเนินงาน 10 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจกิายน 2560 
 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวยอาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 165 คน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย 10 คน 
 สถานท่ีดําเนิน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ผลการดําเนินงาน  

1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ รอยละ 100 
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีศักยภาพในการสื่อสาร การอาน การเขียน ภาษาอังกฤษ คาเฉลี่ย 3.75 อยูในระดับ

มาก 
3. ผูเขารวมกิจกรรมไดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูในดานการสื่อสาร การเขียน การอานภาษาอังกฤษและ

ดานวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน คาเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก 
4. ผูเขารวมกิจกรรมมีมีทักษะในการสื่อสาร และการแกไขปญหาเฉพาะหนา ในการใชภาษาอังกฤษ และ

ภาษาในกลุมอาเซียน ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการพยาบาลในสถานการณจริง คาเฉลี่ย 4.32 อยูใน
ระดับมาก 

5. ผูเขารวมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คาเฉลี่ย 4.43 อยูในระดับมาก 
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รูปภาพท่ี  17  กิจกรรม รับนักศึกษาแลกเปลีย่นพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาจาก  

University of Muhammadiyah Yogyakarta 

 
9.2 โครงการรับนักศึกษามาแลกเปล่ียนภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร  
2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ ดานการศึกษาทางการพยาบาล  
3. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษาทางการพยาบาล  

 วันเวลาดําเนินการ : วันท่ี 15 มกราคม – 28 มกราคม 2560  
 สถานท่ีในการดําเนินงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จํานวนผูเขารวม : มีนักศึกษาจาก University of Muhammadiyah Yogyakatar, Indonesia มา
แลกเปลี่ยน 5 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 1,2,3 อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมจํานวน 202 คน  
 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด :  

1. ผูเขารวมโครงการโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ ระดับมาก 4.13 
2. นักศึกษาอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการพยาบาล 2 เรื่อง คือ community Nursing in 

Thailand และ community nursing in Indonesia 
3. นักศึกษา อาจารยและบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 3 เรื่อง คือ วัฒนธรรมดานอาหาร 

การรําพ้ืนบานท้ังของไทยและอินโดนีเซีย และการดูแลสุขภาพตามวิถีมุสลิมในอินโดนีเซีย และการดูแลในบริบท
ของวัฒนธรรมไทย 
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รูปภาพท่ี 18  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

 
  9.3  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการนําเสนอผลงาน
วิชาการเปนภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคของโครงการ  
1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบและเขาใจหลักการในการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษได 
2. เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนและนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษได 
วันเวลาดําเนนิงาน :  ระหวางวันท่ี 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560  

 

           จํานวนผูเขารวมโครงการ : ผูเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 และ 3 ท่ีไดรับการคัดเลือก
เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 10 คน 
 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด:  

1. ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการดานการพัฒนาความรู พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ 
  - ไดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80 

 - มีความรูความเขาใจในหลักการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.70 

 -ไดพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70  
- มีความม่ันใจในการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80 

2. ความคิดเห็นดานการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและการใชเทคโนโลยี พบวาอยูในระดับมาก
ท่ีสุดมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันท่ีระดับ 4.70 คือ นักศึกษาสามารถสื่อสารและมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนเพ่ิมข้ึนและ
สามารถใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลและสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

3. ดานความคิดเห็นตอวิทยากรในการเรียน พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80 คือ 
ผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูและรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม   

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 4.70  
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รูปภาพท่ี  19 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

และการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ 

 
  9.4 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ  (ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ) 
 วัตถุประสงคของโครงการ  

1. เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในคณะ
พยาบาลศาสตร  

2. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษดานการศึกษาทางการ
พยาบาล  
 วันเวลาการดําเนินงาน :  27,28,29 มิถุนายน , 3,4,5,6, กรกฎาคม 2560   

  สถานท่ีในการดําเนินงาน :  หอง NU203 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  จํานวนผูเขารวม : จํานวน 40 คน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 35 คน อาจารย และบุคลากร 5 คน 
  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 100 
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมอยูในระดับมาก 4.16 
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 4.58 
4. กลุมเปาหมายมีทักษะดานภาษาตางประเทศ(ภาษาญี่ปุน) เพ่ิมข้ึนรอยละ 88 
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รูปภาพท่ี  20  กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ  (ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ) 

 

  9.5 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงคของโครงการ  
1. เพ่ือสงเสริมพัฒนานักศึกษา ในทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
2. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะดานทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
3. เพ่ือสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะทางการพยาบาลขามวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน  
4. เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณดานการพยาบาลฉุกเฉินในสถานการณท่ีแตกตาง  
5. เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดนําองคความรูดานการพยาบาลฉุกเฉินมาประยุกตใชในบทบาทท่ีเก่ียวของ  
6. เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
7. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันเวลาการดําเนินงาน :  3-20 สิงหาคม 2560 
สถานท่ีในการดําเนินงาน :  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ University of  

                                           Muhammadlyah Yogyakarta Indonesia   
  จํานวนผูเขารวม  :   10 คน  

1. นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 2      จํานวน  9 คน 
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 3      จํานวน  1 คน 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด:   

   1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกิจกรรมเฉลี่ย 4.80 
   2.กลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและประสบการณดานการพยาบาลฉุกเฉินโดยการ
เรียนรูทฤษฎีและฝกปฏิบัติดังนี้ 
    1) ฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
    2) ฝกปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบปญหาภัยพิบัติ 
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3) การเรียนการสอนและการทดสอบท่ีหลากหลายเชน การเรียนแบบTutorial, PBL, Skill 
Lab : active group therapy , การสอบแบบ MCQ และ OSCE ซ่ึงนักศึกษาท่ีเขารวมไดรับรางวัล Best 
OSCE 

4) ปฏิบัติการในสถานการณเสมือนจริง 
3. กลุมเปาหมายมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยผานการรํา มารชอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

และการแสดง Body percussion ซ่ึงการแสดงนี้ไดรับรางวัล Best performance 
4. กลุมเปาหมายไดประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยในทีมท่ีเขารวม

แลกเปลี่ยนไดรับรางวัล 2 รางวัล คือ Best OSCE and Best performance 
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รูปภาพท่ี  21 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล 

 
  9.6 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูกับพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในตางประเทศ  

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณทางการพยาบาลใน

ตางประเทศ 
2. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจแนวทางความกาวหนาเชิงวิชาชีพพยาบาล 
4. เพ่ือใหเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในเรื่อง History of ideas in nursing 

วันเวลาการดําเนินงาน  :  วนัท่ี 27 มีนาคม 2560  
 

สถานท่ีในการดําเนินงาน  :  หองเรียน PB406 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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  จํานวนผูเขารวม : 161 คน 
   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด:  

1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 153.33 
2. คะแนนความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมาก 4.29 

 3. ผูเขารวมกิจกรรมไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณทางการพยาบาลในตางประเทศ และ 
Health care in 21th century และ History of  idea in nursing 
 4. หลังเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในแนวทางความกาวหนาเชิงวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 4.35 
 5. หลังเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ เรื่อง History of idea in nursing มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 4.32 

 

 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 22 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูกับพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในตางประเทศ 
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การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนใหอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน จํานวน 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตารางท่ี 14  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ลําดับ
ท่ี  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณ 

1 การแลกเปลี่ ยนอาจารย  บุคลากร 
พยาบาล 

4-9 สิงหาคม 2560 3 89,930 

2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร 
 

20, 27 พฤษภาคม, 
3 ,1 0  มิ ถุ น า ย น 
2560 

9 20,500 

   
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร 
 วัตถุประสงคของโครงการ 
          1. เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรมีความรู ความเขาใจทักษะภาษาอังกฤษ  
          2. เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในดานตางๆ 

วันเวลาการดําเนินงาน :    20, 27 พฤษภาคม, 3,10 มิถุนายน 2560 
สถานท่ีในการดําเนินงาน :  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด :  
1. อาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรมรอยละ 87.5 
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 4.83 
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 4.75 
4. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนรอยละ 100 

 

 
รูปภาพท่ี 23 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร 

 

- การแลกเปล่ียนอาจารย บุคลากร พยาบาล 
 วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล และการจัดโครงการพัฒนา

นักศึกษา 
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3. เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังในดานวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ และศิลปวัฒนธรรมและประเพณี    
4. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนท่ีรูจักในกลุม

ประเทศอาเซียน 
 วันท่ีเดินทางไปแลกเปล่ียน วันท่ี 4-9 สิงหาคม 2560 
  ผูเขารวมโครงการ อาจารย 3 คน 
  สถานท่ีในการดําเนินงาน :  University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. 

ตารางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย เพ่ือเขารวมโครงการ 4th International  Emergency Nursingcamp  
และ 4th  International Nursing Summer School  ณ UNIVERSITY MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 ผลการดําเนินงาน 
 1. ความพึงพอใจตอกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 4.44 
 2. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ  1 เรื่อง คือ Trauma assessment: primary survey of trauma 
 3. ไดเผยแพรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย 

  4. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานพัฒนานักศึกษาผานการจัดโครงการ 4th International  Emergency 
Nursing camp และ 4th  International Nursing Summer School 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 24 การแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร พยาบาล 
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10. ผลงานนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําป 
   ปการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล จํานวน 2 รางวัล 
ดังนี้  
 

ตารางท่ี  15  แสดงผลงานนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ประจําป 2560 

ลําดับ ผูรับรางวัล ช่ือรางวัล หนวยงาน/สถานท่ีรับรางวัล วัน/เดือน/ป 
1. นางสาวจิตราพร  ชํานาญ

เอ้ือ 
นักศึกษาพยาบาล

ดีเดนดานคุณธรรม

แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 

ประจําป 2560 

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คือ ท่ีประชุม
คณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ (ทคพย.) 
รวมกับท่ีประชุมผูอํานวยการวิทยาลัย
ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข (สบช.) และท่ีประชุม
คณบดีสาขาพยาบาลศาสตร สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย (สสอท.) ณ โรงแรมอมารี ดอน
เมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร 

21 กรกฎาคม 
2560 

2.  
 

นางสาวพรพิมล  สุพล รางวัล
พระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา 
ปการศึกษา 2559 
ระดับชมเชย 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา                       

ปการศึกษา 2559       

 
 
11. การจัดบริการดานอาคารสถานท่ี ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
 อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร มีท้ังหมด 3 ชั้น โดยชั้นท่ีใชสอยในการดําเนินการจัดการเรียน
การสอน มีจํานวน 2 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 และ 2 สําหรับชั้น 3 เปนสํานักงานเลขานุการ และหองพักอาจารย โดย
จําแนกรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  16  แสดงรายละเอียดการจัดบริการดานอาคารสถานท่ี ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

ช่ืออาคารเรียน 
จํานวน
หอง 

พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตาราง
เมตร) 

ความจุ ประเภท 
เริ่มใชเม่ือ 

พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการรวม 
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 2) 

3  80 ท่ีนั่ง หองเรียน 2560 

อาคารปฏิบัติการรวม 
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 2) 

1  120 ท่ีนั่ง หองเรียน 2560 

อาคารปฏิบัติการรวม 
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 1) 

2  80 ท่ีนั่ง หองปฏิบัติการพยาบาล 2560 

อาคารปฏิบัติการรวม 
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 3) 

3  20 ท่ีนั่ง หองพักอาจารย 2560 
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ช่ืออาคารเรียน 
จํานวน
หอง 

พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตาราง
เมตร) 

ความจุ ประเภท 
เริ่มใชเม่ือ 

พ.ศ 

อาคารปฏิบัติการรวม 
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 3) 

1  50 ท่ีนั่ง หองประชุม 2560 

อาคารปฏิบัติการรวม 
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 2) 

2  20 ท่ีนั่ง หองประชุม 2560 

 
12. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา  
               คณะฯ มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา โดยกําหนดให
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาท่ีในการวางแผน กํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร โดยครอบคลุม
กระบวนการรับเขานักศึกษา การบริหารหลักสูตร คุณภาพอาจารย  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีรวมดําเนินงานในการพัฒนานักศึกษาโดยมีระบบการดูแลใหคําปรึกษาทางดาน
วิชาการและดานทักษะชีวิต การปรับตัวในมหาวิทยาลัย  กิจกรรมท่ีคณะดําเนินงาน อาจสรุปไดดังนี้ 

1. วางแผนการรับเขานักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย  
2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขารวมกับงานพัฒนานักศึกษา  และจัด 
3. ประชุมวางแผนจัดแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมนผลการเรยีนรู  
4. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาชั้นปสุดทายและบัณฑิตจบใหม แลว

วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน  
5.  วางแผนการปรับปรุงการจัดการของหลักสูตรตามผลการประเมินและขอเสนอแนะของอาจารย

ประจําหลักสูตร 
6. การใหคําแนะนําปรึกษานักศึกษา 
7.  จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีผูกพัน บูรณาการ และ เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน/ปรับ

รูปแบบกิจกรรมแตละชวงเวลาใหเหมาะสม/อาจเปลี่ยนเปนฐานการเรยีนรู 
8.  จัดกิจกรรมติวโดยรุนพ่ีหรืองานกิจฯ  ทําใหเด็กท่ีรวม เรียนไดดีข้ึน  

 ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา  82 คน ลาออก 7 คน คงเหลือ 75 คน อัตราการตก
ออกลดลงเม่ือเทียบกับปการศึกษา 2559 ดังตาราง 
 

           ตารางท่ี  17  แสดงการเปรียบเทียบอัตราการตกออกของนักศึกษา 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษา 

จํานวน
นักศึกษาคงอยู 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีตกออก 

อัตราการตก
ออก(รอยละ) 

2556 43 34 2 8  
2557 63 - 63 -  
2558 85 - 85 -  
2559 82 - 75 7 8.54 
2560 75 - 72 3 4 

        (ขอมูลจากงานทะเบียน ณ วันท่ี 16 มกราคม 2561 ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 

เปาประสงค : อาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของ
สังคม 
 
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการวิจัยปงบประมาณ 2560 เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัย จํานวน 4 โครงการ โดยมีการจัดอบรม ท่ีสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจการการวิจัย รวมถึงการสงบุคลากรเขารวมการอบรมท้ังในและนอกสถาบัน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  
ตารางท่ี  18  แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หนวยงาน ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัย  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การ
เขียนบทความวิจยั บทความ
วิชาการ หนังสือและตาํรา” 

คณะพยาบาลศาสตร 24–25  
กรกฎาคม 2560 

อาจารยเขารวม 35  
คน 

55,000 

2. สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร 

คณะพยาบาลศาสตร - ยังไมไดดําเนินการ 
- อยูระหวางรอ
ประกาศระเบียบการ
ใชเงินรายได 

- ยังไมไดดําเนินการ 
 

228,000 
(ไมไดใช) 

3.จัดสรรทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร - ยังไมไดดําเนินการ 
- อยูระหวางรอ
ประกาศระเบียบการ
ใชเงินรายได 

- ยังไมไดดําเนินการ 
 

400,000 
(ไมไดใช) 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการวิจัย และปรับปรุงการ
ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ดานการวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร 1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560 

 5,000 
(ไมไดใช) 

   
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือและตํารา” 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรไดพัฒนาการเขียนบทความวิจัย บทความ
วิชาการ หนังสือ และตํารา 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีจะ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ แกคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 
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วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม วันท่ี 24-25 กรกฎาคม2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 35 คน (อาจารย  29 คน  บุคลากร 6 คน  
 ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.85 
 2. ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการตอการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.33 
 3. มีความรูในการเขียนตําราอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22 
 4. มีความรูในการผลิตบทความวิชาการ/วิจัยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22 
 5. ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัยอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.11 
 

 
รูปภาพท่ี 25 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือและตํารา” 

 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย และปรับปรุงการใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานการวิจัยภาพหองให
คําปรึกษาดานการวิจัย 
 คณะพยาบาลศาสตรมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีหองปฏิบัติการให
คําปรึกษางานวิจัย ท่ีชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตรเปนชองทางใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
โดยมี  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยเปนทีมผูดูแล มีหนังสือ วารสารทางดานการวิจัยท่ีใชในการคนควาทําวิจัย
และมีระบบท่ีปรึกษาในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาในการทําวิจัย 
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รูปภาพท่ี 26 หองปฏิบัติการใหคําปรึกษางานวิจัย 

 
 
 

 โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบท่ีปรึกษาในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย 
ดังนี้ 
 1. รูปแบบการใหคําปรึกษา มีคะเเนนเฉลี่ย 4.56  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 2. สถานท่ี/หองใหคําปรึกษา มีคะเเนนเฉลี่ย 4.72  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. วารสาร/เอกสารงานวิจัย มีคะเเนนเฉลี่ย 4.22mอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
 นอกจากนี้คณะฯยังไดสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดเขารวมประชุมและอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยท่ีจัดโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  19  แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประชุมและอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยที่จัดโดยหนวยงานภายใน 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หนวยงาน ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 11 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

13-14 
 กรกฎาคม 2560 

อาจารยเขารวม 9 คน  ไมใชงบประมาณ
คณะ 

การฝกอบรม “วิทยากร
หลักสตูรการพัฒนานักวิจัย” 
(training for trainer) (แมไก) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 24-28 
 เมษายน 2560 

อาจารยเขารวม 1 คน ไมใชงบประมาณ
คณะ 

การอบรมพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เรื่อง “การประเมินผลกระทบ
จากงานวิจัย” 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

24 พฤษภาคม 2560 อาจารยเขารวม 1 คน ไมใชงบประมาณ
คณะ 

ประชุมวิชาการวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ครั้งท่ี 6 
“Thailand 4.0 กับผูสูงอายุ
ไทย” 

วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข 

3 พฤษภาคม 2560 อาจารยเขารวม 13 คน ไมใชงบประมาณ
คณะ 

กิจกรรม Research café ครั้ง
ท่ี 10 เรื่อง “ความรวมมือ

วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข 

16 พฤษภาคม 2560 อาจารยเขารวม 5 คน ไมใชงบประมาณ
คณะ 
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โครงการ/กิจกรรม คณะ/หนวยงาน ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 
พัฒนาโจทยการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ” 

 
2. งานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน 
 2.1 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน  
 คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการวิจัย จากงบประมาณจากมหาวิทยาลัย(ทุนวิจัย
สถาบัน) ประจําปงบประมาณ 2560  จํานวน 4 ทุน เปนจํานวนเงิน 80,000 บาท ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  20  แสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัย 

ผูวิจัย 

อาจารยและนักวิจัย
ประจํา (ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
ประเภทโครงการ 

โครงการเดิม
ตอเนื่องป 

2560 

โครงการ
ใหม ป 
2560 

งบประมาณ
แผนดิน 

งบประมาณ
รายได 

1 “ผลของการสงเสรมิการ
พัฒนาตนเองเพ่ือเตรยีม
ความพรอมกอนฝก
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุนของนักศึกษา
พยาบาล” 

อาจารยเดือนเพ็ญ บุญมาชู  20,000   

2 “ภาวะซึมเศราและปจจัย
ท่ีมีผลตอภาวะซมึเศรา
ของสมาชิกในครอบครัวท่ี
มีผูปวยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน” 

อาจารยสิริทรัพย  สหีะวงษ  20,000   

3 “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ในเขตตําบล
ธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี” 

อาจารยอุไรวรรณ  สาสังข  20,000   

4 “บทบาทและความพรอม
ในการสงเสริมภาวะพฤฒิ
พลังผูสูงอายุท่ีมีปญหา
สุขภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพในหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ จังหวัด
อุบลราชธานี” 

อาจารยเกษร  สายธนู  20,000   

  
 2.2 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  
 คณะฯไดรับการจัดสรรทุนจากหนวยงานภายนอก เพ่ือดําเนินโครงการวิจัย ในปงบประมาณ2560 
ท้ังหมด 2 ทุน คือ ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 ทุน  จํานวนงบประมาณ 744,865 บาท 
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และทุนวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 1 ทุน  จํานวนงบประมาณ 200,000 
บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 944,865 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี  21  แสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัย 

ผูวิจัย 

อาจารยและนักวิจัยประจํา 
(ตําแหนงทางวชิาการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิม
ตอเนื่องป 

2560 

โครงการใหม 
ป 2560 

1 “การประเมินเพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 3 
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิด
ไทองคราชัน ในเขตพ้ืนท่ี
สุขภาพท่ี 10” 

อาจารยสุวภัทร   นักรูกาํพลพัฒน 200,000   

2 “การจัดระบบการบริการ
สุขภาพสาํหรับคนขามแดนใน
บริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร” 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย  ธรรมิกบวร 744,865   

 
 สรุปในปงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีคณาจารยประจําในคณะพยาบาลศาสตร จํานวน
ท้ังสิ้น 23 คน ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวน 6 โครงการ ไดรับงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,024,865 บาท เฉลี่ยทุน
สนับสนนุการวิจัยท่ีไดรับในปงบประมาณ 2560 ตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา เทากับ 44,559.35 บาท ดัง
แผนภูมิทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับในปงบประมาณ 2560 และดังแผนภูมิเปรียบเทียบทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับ
ในปงบประมาณ 2558 - 2560  เม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับในปงบประมาณ 2560 
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แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับในปงบประมาณ 2558 – 2560 
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3. ผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพร 
 3.1 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ (หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings)ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ 25 และตองมีผลงานจากสถาบันภายนอกอยางนอยรอยละ 25)   
 

ตารางท่ี  22   แสดงผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในประชุมวิชาการระดับชาติ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ช่ืองานประชุม ครั้งท่ี วันท่ี/เดือน/ป โดยหนวยงานใดจัด) 

บทความวิจัย 
บทความ
วิชาการ 

1 อาจารยสุดารักษ  ประสาร “การถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินดานการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุมชาติพันธุเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ” 

 

 การประชุม “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand 
Research Expo 2016)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ใน

ระหวางวันท่ี 17-21 สิงหาคม 2559, หนา192-198. 
2 ผศ.ดร.สรุีย  ธรรมิกบวร “สถานการณเบ้ืองตนการจัดการะบบบริการสุขภาพ

เขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติการดูแลขามวัฒนธรรม: 
จังหวัดมุกดาหาร” 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 11 ณ 

อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี  วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2560  หนา 38-44 

3 อาจารยอมรรัตน นธะสนธ์ิ  
อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 

“ผลของนวัตกรรมภาพพลิกพิชิตสมองเสื่อมเพ่ือ
ปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ตําบลธาตุ 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 
 

 การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งท่ี 11 ณ 
อาคารเทพรัตนสิรปิภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2560  หนา 38-44 

4. อาจารยวิศนีย  บุณหมั่น “ความสัมพันธระหวางการสอบ OSCE กับการรับรู
สมรรถนะดานปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 

 

 การประชุมทางวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งท่ี 11 ณ 
อาคารเทพรัตนสิรปิภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2560  หนา 38-44 

รวม 4 -  

 
 
 



57 
 

3.2 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ ดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 

 

ตารางท่ี  23   แสดงผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา (ตําแหนงทาง

วิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
 (ช่ืองานประชุม ครั้งท่ี วันท่ี/เดือน/ป โดยหนวยงานใดจัด 

ประเทศใด) 
บทความวิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.สรุีย  ธรรมิกบวร Results of senior health promotion 
tourism in Mae Khong river cultural 
lifestyle program(Sa-som village), Ubon 
Ratchatani province 

  

International Conference on Ethics, Esthetics, and 
Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health, 
International Nursing Conference: July 5, 
2017,Thailand 

รวม 1 -  

  
 
 3.3  งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ (หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI)  หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.) 
 

ตารางท่ี  24   แสดงผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ  
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() การประชุมวิชาการ 
ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ/ ปท่ีพิมพ/ฉบับท่ีพิมพ/วันเดือนปท่ี

ตีพิมพ/หนาท่ีลงพิมพ/ 
บทความวิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 
นางนิชนันท  สุวรรณกูฏ 
อาจารยยมนา  ชนะนิล 
อาจารยภูษณิศา  มีนาเขตร 

“การประเมินผลการดําเนินการของเครือขายบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ กรณีอําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี” 

  

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป ท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) หนา 105-130. 

2 อาจารยสาวิตรี  สิงหาด “การพยาบาลผูสูงอายุ ท่ีมีภาวะซึมเศรา” 
  

วารสารวิทยาศาสตรและ เทค โน โลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ป ท่ี 18 ฉบับท่ี 3 หนา 15-24. 

รวม 2 -  
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4.  ผลงานสรางสรรค/ส่ิงประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
 

ตารางท่ี  25  แสดงผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

ลําดับท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

อาจารยและนักวิจัยประจํา  
(ตําแหนงทางวิชาการ) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน() ประเภทสิทธิบัตร 

เลขท่ี  วันท่ีออกให 
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

1 อาจารยสาวิตรี  สิงหาด “สื่อการเรียนรู การบริหารสมองชุด การ
สงเสริมความจํา ออกกําลังสมอง ปองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ” 

    
เลขท่ีคําขอ 

1703000222 
อยูระหวาง
การยื่นขอ 

2 อาจารยยมนา  ชนะนิล “หุนจําลองแขนใหยาและสารนํ้าทางหลอด
เลือดดํา” 

    
เลขท่ีคําขอ 

1703001419 
อยูระหวาง
การยื่นขอ 

รวม 2   2   
 

 
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
 

ตารางท่ี  26  แสดงผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุของอาจารยและ
นักวิจัยประจํา 

ชื่อผลงาน ประเภทผลงาน() สรุปวัตถุประสงคและ/หรือ
ขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ี 

ระบุไวในผลงาน 

ลักษณะการใชประโยชน หนวยงานนําไปใช
ประโยชน 

วิจัย สรางสรรค 
1. อาจารยอมรรัตน นธะสนธ์ิ -ผลการวิจัย เรื่อง “ความรูทาง

โภชนาการ ทัศนคติ เ ก่ียวกับ
อ า ห า ร  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
รับประทานอาหารและภาวะ
โภชนาการในชุมชนก่ึงชนบท”  

  - นําองคความรูจากการวิจยัไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
- ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
สงเสริมสุขภาพบุคคลในชุมชน 

บูรณาการการเรียนการสอน วิชา 
1802 102  โภชนาการและโภชน
บําบัด (Nutrition and Diet 
Therapy) 
-ใชผลการวิจัยเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การวางแผนสงเสรมิสุขภาพบุคคลใน
ชุมชน 

-คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 
-รพสต.บัววัด 
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6. โครงการวิจัยท่ีทํารวมกับองคกร หรือหนวยงานอ่ืน 
 

ตารางท่ี  27  แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับองคกร หรือหนวยงานอ่ืน 

ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย 
หนวยงาน 
ท่ีวิจัยรวม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเภทโครงการ 
โครงการเดิมตอเนื่อง

ถึงป 2560 
โครงการใหม ป 2560 

 ความตองการการพยาบาลของผูมสีวนได
สวนเสยีระดับปฐมภูม ิ

อาจารยอมรรัตน นธะสนธ์ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 250,000   
ระยะเวลา กันยายน ๒๕๕๙-ปจจุบัน 

 “การจัดระบบการบริการสุขภาพสําหรับ
คนขามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร” 

ผศ.ดร.สรุีย ธรรมิกบวร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 744,865   
๒๕๖๐-ปจจุบัน 

 
 
  7. สรุปผลการดําเนินงานดานการวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

ตารางท่ี  28  สรุปผลการดาํเนินงานดานการวิจยั ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ เผยแพรผลงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

เผยแพรผลงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

นําไปใชประโยชน จดสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

งานสรางสรรคตีพิมพ 
เผยแพร อ่ืนๆ 

รวม 

0 2 1 4 1 2 0 9 
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9. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  
 คณะมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย ท่ีหนวยงานดําเนินงาน/เขารวม จํานวน 1 
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  29  รายละเอียดโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความ

วิจัย บทความวิชาการ หนังสือและตํารา” 

วันท่ี24-25 กรกฎาคม

2560 ณ คณะพยาบาล

ศาสตร  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

35 คน 27,400 

         **  (รายละเอียด และภาพประกอบดังท่ีกลาวไวแลวขางตน) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวน

รวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถิ่น และสังคม บนพ้ืนฐาน

ความพอเพียง 
 

เปาประสงค  ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาความความ
เขมแข็งในการดํารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง  โดยเนน สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา และไดรับการ
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 

  

1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม 

 คณะไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ โดยมีโครงการท้ังหมด จํานวน 7 โครงการ/
กิจกรรม ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินทุกโครงการ เปนเงิน 835,000 บาท โดยจัดใหมี
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  6 โครงการ โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียด 
ดังนี้  
ตารางท่ี  30  รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) 

ผูเขารับบริการ 
แผนดิน รายได 

1 มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปท่ี 2 (สราง
เสรมิสุขภาพดีวิถีไทย) 

นางสาวภูษณศิา 

 มีนาเขตร 

100,000 - นักศึกษาพยาบาล 163 
คน  อาจารย/บุคลากร 24 
คน และประชาชนทัว่ไป 
จํานวน 80 คน 

2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

ผศ.ดร. สุรยี ธรรมิก
บวร 

100,000 - อาจารย/บุคลากร 3 คน 
เจาหนาที่สาธาณสุข  
จํานวน 4 คน ประชาชน
ทั่วไป 73 คน 

3 โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและ
ใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน
(ลูกฮักลูกแพง ปท่ี 5) 

นางยมนา   ชนะนิล 150,000 - ผูนําชุมชน /อสม. /
กรรมการหมูบาน 28 คน 
ประชาชนในพื้นที่ 160 
คน นักศึกษาพยาบาล 
200 คน อาจารยพยาบาล
และบุคลากร 20 คน 

4 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัย
เรียน ปท่ี 4 

นางสาววิศนีย บุญ
หมั่น 

45,000 - นักศึกษาพยาบาล 85 คน  
อาจารย/บุคลากร 15 คน 
และครูพี่เล้ียง จํานวน 15 
คน เด็กนักเรียน 146 คน 
ผูปกครอง 78 คน 

5 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน นางสาวเกษร สายธนู 60,000  อาจารย/บุคลากร 34 คน 
ประชาชนทั่วไป 98 คน 

6 โครงการใกลชิดใจวัยผูสูงอาย ุ นางสาวเกษร สายธนู 80,000  อาจารย/บุคลากร 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 71 คน 

7 โรงเรียนสรางสุขผูสูงอาย ุ นางสาวสาวิตรี สิงหาด 300,000  อาจารย/บุคลากร 30 คน 
ประชาชนทั่วไป 137 คน 
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 รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีดังนี้ 
 

1.1 โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปท่ี 2 (สรางเสริมสุขภาพดีวิถีไทย) 
วัตถุประสงคโครงการ  
 1.เพ่ือสงเสริมศักยภาพในดานการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหบริการของ
มหาวิทยาลัย 

2.เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูจากการจัดโครงการบริการวิชาการในดานการจัดโครงการเพ่ือ
สรางเสริมสุขภาพใหกับผูรับบริการ 

 3.เพ่ือใหผูรวมโครงการไดเกิดความรู ความเขาใจในดานการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 
 4.เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพระหวางชุมชนกับนักศึกษา

พยาบาล 
วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  

จัดกิจกรรม วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาวัดบานวัด ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 267 คน (นักศึกษาพยาบาล 163 คน  อาจารย/บุคลากร 24 คน 
และประชาชนท่ัวไป จํานวน 80 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 265 คน 
 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 88..80 
 3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 91.20 
 4. ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.64 

 

    
 

    
รูปภาพท่ี 27  โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปท่ี 2 
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1.2  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
วัตถุประสงคโครงการ  

1.เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชั่นสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีสุขภาพดี 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพในการใหบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม วันท่ี 16 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลดงหองแห ตําบลปทุม 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ  

จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน (อาจารย/บุคลากร 3 คน เจาหนาท่ีสาธารณสุข  จํานวน 4 
คน ประชาชนท่ัวไป 73 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 คน 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 80 
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 80 

 

     
 

      
รูปภาพท่ี 28 โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

 
1.3  โครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุ 
วัตถุประสงคโครงการ  

1.เพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดี เสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจแกผูสูงอายุ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
3.เพ่ือประคับประคองจิตใจแกผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
4.เพ่ือใหครอบครัวมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 
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วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม วันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 86 คน (อาจารย/บุคลากร 15 คน ประชาชนท่ัวไป 71 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 86 คน 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 85.6 
3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83 

 

         
 

                
รูปภาพท่ี 29 โครงการใกลชิดใจวัยสูงอาย ุ

 
1.4 โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง)  
ปท่ี 5  
วัตถุประสงคโครงการ  

1.ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคมตามพันธกิจขององคกร และตอบสนอง
ความตองการของชุมชน  

2.พัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดานการดูแลสุขภาพ โดยใชรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ 
และระบบการเยี่ยมบาน 

3.บูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เขากับพันธกิจดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนานักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 
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วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

จํานวนผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 408 คน ( ผูนําชุมชน /อสม. /กรรมการหมูบาน 28 คน ประชาชน
ในพ้ืนท่ี 160 คน นักศึกษาพยาบาล 200 คน อาจารยพยาบาลและบุคลากร 20 คน ) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักลูกแพงสูครอบครัวอุปถัมภ) 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.28 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เทากับ 4.41  
3. ผูเขารวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 89.40 
 

     
 
           

               
รูปภาพท่ี 30 กิจกรรมเครือขายดแูลครอบครัวในชุมชน 
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กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมยอยดูแล สงเสริม ปองกันฟนฟูสุขภาพวัยผูใหญ 
 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 98.88   

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการคะแนนเฉลี่ย 4.54  
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางเปนระดับมากระดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.49 
 

     
 

     
รูปท่ี 31 กิจกรรมยอยดูแล สงเสรมิ ปองกันฟนฟูสุขภาพวัยผูใหญ 

 
1.5  โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ 
วัตถุประสงคโครงการ  

1.เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพ่ึงพาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 
2.เพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
ผูสูงอายุ 

3.เพ่ือเสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม
ทองถ่ินให ดํารงสืบไป  

4.เพ่ือเปนการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ การสรางองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยาง
ครบวงจร ของทุกคณะท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

5.เพ่ือเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวาง คณะ/สถาบันการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรท่ีเก่ียวของ ภาคสวนอ่ืนใน
ทองถ่ิน และสวนกลาง ตลอดจนภาคีเครือขายและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี กระบวนการมีสวนรวมของ
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ชุมชน ในการรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเขมแข็งและยั่งยืนเปน
รูปธรรม 

วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม รุน 2 วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2559 – 25 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันการศึกษานอก

โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี  
จัดกิจกรรม รุน 3 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 – 16 กันยายน 2560 ณ สถานีกาชาดท่ี 7 จังหวัด

อุบลราชธานี 
จํานวนผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 167 คน  (อาจารย/บุคลากร 30 คน ประชาชนท่ัวไป 137 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 167 คน 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 91.6 
3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 91.6 

 

     
 

     
รูปภาพท่ี 32 โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอาย ุ

 
1.6  โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
วัตถุประสงคโครงการ  

1.เพ่ือใหบริการดานความรูในการดูแล สงเสริม และปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตแกประชาชนใน
ตําบลธาตุ 

2.เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูการรับผิดชอบและทํางานเปนทีมโดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการแกชุมชนและและงานวิจัย 
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วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 กันยายน 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 132 คน (อาจารย/บุคลากร 34 คน ประชาชนท่ัวไป 98 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 132 คน 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 90.4 
3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83 
 

     
 

       
 

              
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 33 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
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1.7  โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ปท่ี 4 
วัตถุประสงคโครงการ  

1.ใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การ
พยาบาลเด็กและวัยรุน 1  

2.ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนในสถานการณจริง 
วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  

จัดกิจกรรม วันท่ี 16 มีนาคม 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานแขม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 339 คน (นักศึกษาพยาบาล 85 คน  อาจารย/บุคลากร 15 คน 
และครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 15 คน เด็กนักเรียน 146 คน ผูปกครอง 78 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 338 คน 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 88.4 
3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 90.2 
4. ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากเขารวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 

 

     
 

               
รูปภาพท่ี 34 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ปท่ี 4 
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2. การสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ (หนวยงานกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ)  
 คณะพยาบาลศาสตรเปนคณะท่ีมุงเนนใหบริการดานสุขภาพ ในมิติของการสงเสริม ปองกัน รักษา 
และฟนฟู ดังนั้นงานบริการวิชาการของคณะจึงเนนมีกิจกรรม สงเสริม ปองกันโรคและฟนฟูสุขภาพท้ัง
ทางดานสุขภาพกายและดานสุขภาพจิต ใหแกประชาชนในเขพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และหนวยงาน
ท่ีไดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 7 โครงการดังนี้ 
 

ตารางท่ี 31 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม งบประมาณ 
จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 
สถานท่ี 

1. มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปท่ี 2 
(สรางเสริมสุขภาพดีวิถีไทย) 

- การถายทอดองคความรูดาน
สงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรค และการปฏิบัติตน 

100,000 265 ชุมชนตําบลธาต ุ

2. โ ค ร งก า ร พัฒนา เ ทค โน โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

- จัดทําแอพลิเคช่ันเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

100,000 80 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพชุมชนตําบลดง
หองแห 

3. โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
และใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน(ลูกฮักลูกแพง ปท่ี 
5) 

- การถายทอดองคความรู 
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ด า น
สงเสริม และฟนฟูสุขภาพ 

150,000 400 ชุมชนตําบลธาตุ 

4. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

- การถายทอดองคความรู 
และการปฏิบัตตินดาน
สงเสริมสุขภาพจิต 

60,000 132 ชุมชนตําบลธาตุ 

5. โครงการใกลชิดใจวัยผูสูงอายุ - การถายทอดองคความรู 
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ด า น
สงเสริมสุขภาพจิต 

80,000 86 ชุมชนตําบลธาตุ 

6. โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ - การถายทอดองคความรูดาน
สุขภาพ และการปฏิบัติตัวใน
วัยสูงอายุ 

300,000 167 กศน. ภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ /ชมรม
ผูสูงอายสุถานีกาชาด
ท่ี 7 

7 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอน
วัยเรียน ปท่ี 4 

- สงเสริมสุขภาพ 45,000 338 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแขม, ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแขม, 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

 

(รายละเอียด และภาพประกอบดังท่ีกลาวไวแลวขางตน) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น 

ดานการดูแลสุขภาพ ปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน 

เปาประสงค นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรูถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดรับการ

พัฒนาใหเปนท่ีสนใจจากภายนอก 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา   
 คณะพยาบาลศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมป2560 มีกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาและมีการประชุม
ติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาตรเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา ตลอดจน
การ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ปงบประมาณ 2560 ท้ังนี้ ระบบและกลไกคณะฯใชรวมกับมหาวิทยาลัย 
  
2. ศึกษา คนควา วิจัย และรวบรวม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนในการเผยแพรองค
ความรูและภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 
 คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรมศึกษาวิจัย และรวบรวมองคความรู เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมี
แหลงเรียนรูในชุมชนในการเผยแพรองคความรูและภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน มี 1 โครงการ คือ 
 

ตารางท่ี 32 รายละเอียดโครงการ ศึกษาวิจัย และรวบรวมองคความรู เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชน 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานท่ี 
ผูเขารวม 

แผนดิน รายได ผลิตเพ่ิม 

1. โครงการสํารวจวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน การใชพืช
สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ
กรณีศึกษาปราชญชาวบานใน
ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารยยมนา ชนะนิล / 

30,000 

  สิงหาคม-
กันยายน 
2560  
คณะ
พยาบาล
ศาสตร 

45 

 

2.1 โครงการสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ 
กรณีศึกษา ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับการใชพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ 
ทองถ่ิน ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

2. เพ่ือรวบรวมชนิดของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของทองถ่ิน ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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สถานท่ีดําเนินการโครงการ 
 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวนผูเขารวมโครงการ  
 ผูรูปราชญชาวบานและหมอสมุนไพรจํานวน 11 คน อาจารยจํานวน 4 ทาน นักศึกษารวมเก็บขอมูล
จํานวน 2 คน 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. รายงานผลการศึกษาวิจัย การสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินการใชพืชสมุนไพร ในการ 
ดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

2. หนังสือ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินการใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา 
ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 35 โครงการสํารวจวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ินการใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ 
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3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 คณะฯไดจัด โครงการสงเสริมและสนับสนุนการการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 1 โครงการ 
 

ตารางท่ี 33 รายละเอียดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานท่ี 
ผูเขารวม 

แผนดิน รายได ผลิตเพ่ิม 

1. โครงการสืบสานภูมิปญญา
และพัฒนาเครือขาย การ
เรียนรูดานการสูงอายุ ครั้ง
ท่ี 5 

อาจารยสาวิตรี  สิงหาด / 

54,000 
  17 มีนาคม 

2560 
โรงเรียน
บานหนอง
สองหอง 

200 

  
 3.1 โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขาย การเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 5 
วัตถุประสงคโครงการ  
 1.  เพ่ือรวบรวมขอมูล ความรูดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ     
 2.  เพ่ือจัดเวทีเครือขายการเรียนรูความรูดานภูมิปญญาไทยโดยผูสูงอายุสูเยาวชน 
 3.  เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเองของผูสูงอายุวัน / เวลา / 
สถานท่ี ดําเนินโครงการ  

จัดกิจกรรม วันท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบานหนองสองหอง ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 200 คน (กลุมเยาวชนนักเรียน จํานวน 70 คน  นักศึกษา
พยาบาลศาสตร ชั้นป 2 จํานวน  85 คน อาจารย/บุคลากร จํานวน 15 คน กลุมผูสูงอายุ จํานวน 30 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 200 คน 
 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 92.63 
 3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 93.04 
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รูปภาพท่ี 36 โครงการสืบสานภูมปิญญาและพัฒนาเครือขาย การเรยีนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 5 

 
 4. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และนานาชาติ 
 คณะฯไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล และของทองถ่ิน  จํานวน 6 
โครงการ ไมไดดําเนินการ 2 โครงการ คือ วันพยาบาลแหงชาติและวันพยาบาลสากล เนื่องจาก อยูในชวง
ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
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ตารางท่ี 34 โครงการท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีฯ 

ลําดับ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ (บาท) ว/ด/ป 

สถานท่ี 
ผูเขารวม 

แผนดิน รายได ผลิตเพ่ิม 
1. พิธีมอบหมวกพยาบาล อาจารยสุพัตรา ดี

ดวงพันธ 

 / 
80,100 

 22 เมษายน 
2560 คณะ
พยาบาล
ศาสตร 

90 

2. วันพยาบาลสากล (จิตอาสา) อาจารยสุดารักษ  
ประสาร 

 / 
2,100 

 ไมได
ดําเนินการ 

 

3. วันพยาบาลแหงชาติ (จิตอาสา) อาจารยไพลิน พิณ
ทอง 

 / 
11,000 

 ไมได
ดําเนินการ 

 

4. ประเพณีบุญเดือนเจด็ (บุญซําฮะ) อาจารยสุวภัทร 
นักรูกําพลพัฒน 

/ 
55,000 

  22 
มิถุนายน 
2560 คณะ
พยาบาล
ศาสตร 

192 

5. วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร สํานักงาน
เลขานุการ 

 / 
18,100 

 10 
กุมภาพันธ 
2560 คณะ
พยาบาล
ศาสตร 

324 

6. บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 5 อาจารยเกษร สาย
ธนู 

 / 
61,400 

 6 เมษายน 
2560 
ชุมชนตําบล
ธาตุ 

184 

 
 4.1 โครงการพิธีมอบหมวกพยาบาล 
วัตถุประสงคโครงการ  
 1.นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล 

2.เปนการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษาดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และ
ความสามัคคีระหวางรุนพ่ีและรุนนอง 

วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ  
จัดกิจกรรม วันท่ี 22 เมษายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 317 คน (นักศึกษาพยาบาลป 1-4 จํานวน 262 คน  อาจารย/
บุคลากร จํานวน 42 คน และแขกผูมีเกียรติ จํานวน 13 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 317 คน 
 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85.8 
 3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 86.8 
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รูปภาพท่ี 37 โครงการพิธีมอบหมวกพยาบาล 

 
 4.2 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ) 

วัตถุประสงคโครงการ  
 1.  เพ่ือสืบทอดประเพณีงานบุญซําฮะ      
 2.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย  
วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ 

จัดกิจกรรม วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 192 คน (นักศึกษาทุกชั้นป จํานวน 150 คน อาจารย/บุคลากร 
จํานวน 42 คน ) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 192 คน 
 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 87.6 
 3. ผูรวมโครงการเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม รอยละ 88.4 
  4. มีการเผยแพรประเพณีบุญซําฮะผานทางเว็บไซต 
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รูปภาพท่ี 38 ประเพณบุีญเดือนเจด็ (บุญซําฮะ) 

 

 4.3 วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร 

วัตถุประสงคโครงการ  
 1.  เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม      
 2.  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร 
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 3.  เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน  
วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนนิโครงการ 

จัดกิจกรรม วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 324 คน (นักศึกษาทุกชั้นป จํานวน 208 คน อาจารย/บุคลากร 
จํานวน 42 คน แขกผูมีเกียรติ จํานวน 74 คน) 
ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 324 คน 
 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 87.6 
 3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 89.6 
 

 

 
รูปภาพท่ี 39 วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร 

 

 4.4 บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 5 

วัตถุประสงคโครงการ  

 1. เพ่ือสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีวันสงกรานต และสนับสนุนใหคงอยูตลอดไป 

 2. เพ่ือสงเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว และเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีดีแกประชาชนในชุมชน

โดยผานกิจกรรม 

วัน / เวลา / สถานท่ี ดําเนินโครงการ 
 จัดกิจกรรม วันท่ี 6 เมษายน 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
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จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 184 คน (นักศึกษาทุกชั้นป จํานวน 85 คน อาจารย/บุคลากร 

จํานวน 10 คน พอฮักแมฮัก จํานวน 89 คน) 

ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 184 คน 

 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90.6 

 3. ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 90.5 

 

 

รูปภาพท่ี 40 บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 5 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพล

วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข 
 

เปาประสงค   องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชมใน
ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
 

1. การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล   
 ในปงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการ
บริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
  1.1 กําหนดนโยบายเชิงรุกในการถายทอดวิสัยทัศน/กลยุทธ และนําจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม  
  คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2560 และแผนปฏิบัตกิารประจําปท่ีสอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการถายทอด
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยไดเชิญบุคลากรทุกระดับภายใน
คณะฯเขารวมรับทราบนโยบาย วิสัยทัศนจากผูบริหาร รวมถึงการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป 2560 และ
สรุปผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจในปงบประมาณท่ีผานมา 
 
  1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
และเปนรูปธรรม  
   คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตร
มาส โดยผานการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 
และรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2559 ท่ีผานมา และไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส รวมถึงการกระจายอํานาจหนาท่ีไปยังรอง
คณบดีฝายตางๆ  
 
  1.3 ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุน  
  1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน  

   การเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน โดยคณะฯ ไดมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 กิจกรรม การเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของสาย

สนับสนุนวิชาการ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี หัวขอ “การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภท

ทั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น” และ “การวิเคราะหคางานเพ่ือขอ
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กําหนดกรอบอัตรากําลังของระดับตําแหนงสูงขึ้น” วิทยากร วิทยากร โดย วิทยากร นางเกษร จรัญพรหมสิริ 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ   

 การประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ              
ไดเขารับการประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและพนักงานฯ             
ป 2560 โดยกําหนดการประเมิน Pre-Test ในวันที่ 1,4 และ 5 กันยายน 2560 
  ช่ือโครงการ: โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร  
  กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร ประจําป 2560 

 โดยกิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจ            

ของบุคลากร เพ่ือกําหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานท่ีบูรณาการระหวางสายงานตาง ๆ ให

สามารถสนับสนุนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบุคลากรไดสรางความเขาใจ

และแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน เพ่ือสงเสรมใหบุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 

รวมท้ังเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและรวมกําหนดแนวการแกไข อันจะสงผลใหไดบุคลากรท่ีเปนทรัพยากรท่ี

มีคุณคาของคณะฯ รวมแรงใจทํางานเพ่ือมุงความสําเร็จใหเกิดแกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญเพ่ือ

ไดเรียนรูแนวคิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข  

  ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม ระหวางวันท่ี ในวันศุกรท่ี 29 ถึง วันเสารท่ี 30 กรกฎาคม 

2560ณ พีรดา ริเวอรวิว รีสอรท อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวสุภ อองทิพย 

และ นางสาวชวนพิศ ยงยิ่งยืน เปนวิทยากร 
 

1.3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ  

 งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพ่ือนํามาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยคลอบคลุมท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
รวมท้ังความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนารายบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2559 ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ป
การศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพร
ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการติดตามท่ีคณะฯ กําหนดข้ึน 
 
  1.3.3 จรรยาบรรณบุคลากร 
 คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผานเว็บไซดคณะ
พยาบาลศาสตร พรอมท้ังสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ระหวางวันท่ี  22-23 สิงหาคม 2560 ณ แลโขงริเวอรวิว รีสอรท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
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รูปภาพท่ี 41 กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจําป 2560 

 
1.5 มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  
  คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการพัฒนาหนวยงานเก่ียวกับการพัฒนาสถาบันสูการ
เรียนรู โดยไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูดานวิชาการและการวิจัยของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ใน
วันพุธท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอง PB401 คณะพยาบาลศาสตร ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการ(หลังเกา) 
โดยมีสถาบันทางการพยาบาลจํานวน 2 แหง ไดแก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “การประเมินสมรรถนะดาน
การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยวิธี OSCE” และ “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
และความวิจัยท่ีดี”  
 

 
   รูปภาพท่ี 42 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
 

2. ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของสวนงานและหนวยงานภายในใหเหมาะสม 
   คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังเพื่อนํามากําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 

2559-2562) โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2559-2562) และคณะกรรมการกลั่นกรองการ ขอกรอบ

อัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 

พิจารณาใหความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 

พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลังใหมเพิ่มเติมในแตละรอบปงบประมาณ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) โดยเปนกรอบ

อัตรากําลังบุคลากรประเภทสายวิชาการ และกรอบอัตรากําลังสําหรับการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) ดังนั้น ปการศึกษา 2559 ปงบประมาณ 2560 

คณะพยาบาลศาสตร จึงไดดําเนินการตามแผนกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2559-2562) นอกจากนี้ คณะพยาบาล
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ศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อกําหนด (ราง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งประกอบดวย แผนการขอตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก, 

การขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน (สายสนับสนุนวิชาการ), รวมถึง การพัฒนาตนเองดานวิชาการและวชิาชีพ  

 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
 3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ท่ีมีความเช่ือมโยงภายในมหาวิทยาลัย 
  คณะพยาบาลศาสตร ใชระบบรวมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ระบบลงทะเบียน REG เปนระบบประมวลผล และบริการทางการศึกษา 
- ระบบบัญชี UBUFMIS เปนระบบประมวลผลดานแผน การเงินและบัญช ี
- ระบบ DMS เปนระบบประมวลผลดานการบริหารงานบุคคล  
 

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ 
ท่ีมีตอระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร โดยจะแบงเปนการประเมินความพึงพอใจตอคอมพิวเตอร และ
อุปกรณคอมพิวเตอร ประเมินความพึงพอใจตอการติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
ประเมินความพึงพอใจตอระบบเครือขาย (Network)  และประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการดาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย ซ่ึงในป 2560 ผลประเมิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 อยูในระดับ ดี 
 
 3.3 ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีหนวยงานใชรวมกับมหาวิทยาลัย/
หนวยงานพัฒนาข้ึน มาใชในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดใชระบบงบประมาณและการเงินรวมกับของมหาวิทยาลัย (ระบบ 
UBUFMIS) ซ่ึงสามารถตรวจสอบการดําเนินการผานระบบไดทุกข้ันตอน ท้ังนี้ คณะฯไดจัดทําระบบสารสนเทศ
ดานการเงินและงบประมาณ เพ่ือรายงานและสรุปการใชจายงบประมาณเม่ือเทียบกับแผนฯ ในระบบ
สารสนเทศของคณะฯ ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการตัดสินใจได  
 ท้ังนี้ งานสารสนเทศฯไดมีการอบรมการใชงานระบบ E-Meeting  ใหกับบุคลากรคณะฯ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในการประชุมของแตละงาน สนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 

                                          
รูปภาพท่ี 43 กิจกรรมการอบรมการใชงานระบบ E-Meeting  ใหกับบุคลากรคณะฯ 
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4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหสามารถใชรวมกัน 
 4.1 นโยบาย ระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2557 โดยกําหนดไวดังนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนเครื่องมือและกลไกพ้ืนฐานใน
การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพบัณฑิตและบริหารคณะพยาบาลศาสตรตามพันธกิจ รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

  2. กําหนดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะซ่ึงประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสีย เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ
กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางท่ัวถึงภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  3. กําหนด สงเสริม และสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะอยางตอเนื่อง ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะท่ีเก่ียวของ 
  4. สนับสนุนใหมีระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหวางหนวยงาน
ภายนอกคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของคณะ 
  5. สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจ และเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการ
สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  6. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะพยาบาลศาสตรเปนองคกรท่ีมีการจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) ท่ีมุงเนนแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหสังคมภายนอก
รับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของคณะ 
  8. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพตางๆ ใหเปนระบบท่ีสนับสนุน
ตอความตองการของผูใชขอมูล สามารถตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน และสามารถใชรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับคณะและคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบในตัวบงชี้ และไดกําหนดบทบาทหนาท่ีไวในคําสั่ง ดังนี้  

1. วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจ พัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. พัฒนาความเขาใจระบบประกันคุณภาพของบุคลากรในคณะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรและเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร 

  3. กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนด 
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  4. วางแผน ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ รวมถึงการนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

  5. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้  
    6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองใหสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 
   7. สรุปผลการดําเนินงาน แจงแกผูรับผิดชอบทราบและนําผลมาวางแผนปรับปรุงการทํางาน
ของคณะพยาบาลศาสตรตอไป 
 
 4.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 
  4.2.1 อบรมหลักสูตร Step by Step to Implementing EdPEx 
        คณะผูบริหาร และบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ไดเขารวมอบรม
หลักสูตร Step by Step to Implementing EdPEx กับมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันท่ี 22 – 23 มิถุนายน 
2560  ซ่ึงการจัดอบรมหลักสูตร Step –by- Step to Implementing EdPEx ในครั้งนี้ มีเปาหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ป ฉบับท่ี 2  เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว สําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
โลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ”  

รูปภาพท่ี 44 กิจกรรมการอบรมหลักสูตร Step by Step to Implementing EdPEx  

   
  4.2.2 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2559 
  คณะพยาบาลศาสตร มีกําหนดการจัดกิจกรรมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 ในระหวางวันท่ี 4 - 5 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุม
ดอกมันปลา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร  

 

รูปภาพท่ี 45 กิจกรรมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 



86 
 

 4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  
     
      ตารางท่ี 35  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบปการศึกษา 2558 และ 2559 

องคประกอบคุณภาพ 
ผลประเมินปการศึกษา 2558 ผลประเมินปการศึกษา 2559 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 การผลิตบัณฑิต 3.12 พอใช 1.96 ตองปรับปรุง 
2 การวิจัย 3.15 พอใช 3.80 ด ี
3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 4.00 ด ี 3.00 พอใช 
5 การบริหารจัดการ 4.50 ด ี 5.00 ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 3.55 ดี 3.26 พอใช 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเปรยีบเทียบผลการประเมินประกันคณุภาพฯ รายองคประกอบ ระหวางปการศกึษา 2558 และ 2559 

 
5. ระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 คณะพยาบาลศาสตร มีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี ้

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี ้

1.1 ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย

ขององคกร รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปจจัยในแตละดาน จัดทําแผนการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายในในแตละดาน ท้ังระดับองคกรและยุทธศาสตรตามระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และ

ดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

1.2 จัดทําแบบวิเคราะหความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และติดตามใหการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานอยางเปนระบบ พิจารณาผลการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงตั้งแตกระบวนการการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
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1.3 กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถายทอดตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล 

 2) คณะพยาบาลศาสตรไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง และนํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อ

จัดลําดับความเสี่ยงและนํามาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 3) คณะฯ ดําเนนิงานดานการควบคุมและปองกันความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไว  

 4) คณะฯ ไดมีการติดตาม และรายงานผลการดําเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน ราย

ไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ และนาํเสนอตอมหาวิทยาลัย  

 

6. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและบุคลากร  
 6.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจโครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือจัดสรร
สวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการท่ัวไป 
 คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร จึงเห็นควรใหจัดทําโครงการสราง
สุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือจัดสรรสวัสดิการเครื่องด่ืม รวมถึงสวัสดิการท่ัวไปใหแกบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร โดยคณะฯหวังวาการจัดโครงการดังกลาว จะเปนประโยชนและเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง 
รวมถึง สามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลกรไดนั่นเอง โดย “สวัสดิการ” หมายความวาการ
สนับสนุนใหความชวยเหลือเก้ือกูลบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิต และสภาพความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงสวัสดิการนับเปน
อีกหนึ่งแรงจูงใจท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานในองคกร  

ท้ังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือจัดสรร
สวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการท่ัวไป บุคลากรมีความพึงพอใจตอสวัสดิการ คาเฉล่ีย 3.90 ระดับ ดี
มาก และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรจัดสถานท่ีพักผอน และออกกําลังกายใหเปนสัดสวน และควรเพ่ิม
สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย เปนตน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธภิาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัตงิาน

อยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร 
 

เปาประสงค  คณะมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงในการทํางาน สามารถขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ 

และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความสุขและความผูกพันตอองคกร 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม  
 1.1 การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดมีกระบวนการดําเนินการดานการประเมินผลปฏิบัติราชการ                      
ให มีความถูกตอง โปร ง ใส ตามหลัก เกณฑวิ ธี การประเ มินผลการปฏิบั ติ ร าชการของบุคลากร                                
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยมีการจัดทําประกาศ
หลักเกณฑวิธีการประเมินผลฯ โดยผานมติคณะกรรมการประจําคณะฯ, คําสั่งผูมีอํานาจการประเมินฯ                  
อยางเปนทางการ ท้ังนี้ ในทุกรอบการประเมิน บุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนในสังกัด มีโอกาส
รวมกันในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ 
และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
 2.1 ช่ือโครงการ: โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร 
ประจําป 2560 

 โดยกิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจ            

ของบุคลากร เพ่ือกําหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานท่ีบูรณาการระหวางสายงานตาง ๆ ให

สามารถสนับสนุนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบุคลากรไดสรางความเขาใจ

และแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน เพ่ือสงเสรมใหบุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 

รวมท้ังเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและรวมกําหนดแนวการแกไข อันจะสงผลใหไดบุคลากรท่ีเปนทรัพยากรท่ี

มีคุณคาของคณะฯ รวมแรงใจทํางานเพ่ือมุงความสําเร็จใหเกิดแกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญเพ่ือ

ไดเรียนรูแนวคิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข  

  ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม ระหวางวันท่ี ในวันศุกรท่ี 29 ถึง วันเสารท่ี 30 กรกฎาคม 

2560        ณ พีรดา ริเวอรวิว รีสอรท อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวสุภ 

อองทิพย และ นางสาวชวนพิศ ยงยิ่งยืน เปนวิทยากร 

 
 2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ  
 งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพ่ือนํามา

จัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร 

ประจาํปงบประมาณ 2560 โดยคลอบคลุมท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ รวมท้ังความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย
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บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2559 ซ่ึงบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 

ชม./ปการศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และ

เผยแพรความรู/ประโยชนท่ีไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนา

ตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการติดตามท่ีคณะฯ กําหนดข้ึน  

 โดยพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 36 รายละเอียดการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2560 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ประชุม 
(คร้ัง) 

อบรม 
(คร้ัง) 

รอยละการพัฒนา 

1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบด ี 8 5 100 

2 นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน รองคณบดฝีายบริหาร 2 6 100 

3 นางสาวเกษร สายธนู รองคณบดฝีายวิชาการ 7 5 100 
4 นางสาวสุนันทา ครองยุทธ รองคณบดฝีายวิจัยฯ 5 2 100 
5 นางสาวไพลิน พิณทอง หน.กลุมวิชาพยาบาลศาสตร 5 1 100 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรุีย ธรรมิกบวร ผูชวยศาสตราจารย 4 2 100 
7 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา อาจารย 3 0 100 
8 นางสาววิศนีย บุญหมั่น อาจารย 5 0 100 
9 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู อาจารย 1 1 100 
10 ดร.สมปอง พะมุลลิา อาจารย 2 0 100 
11 นางสาวอุไรวรรณ สาสังข อาจารย 6 4 100 
12 นางสาวภูษณศิา มีนาเขตร อาจารย 4 1 100 
13 นางสาวอมรรตัน นธะสนธ์ิ อาจารย 3 0 100 
14 นางสาวยมนา ชนะนิล อาจารย 3 0 100 
15 นางสาวสุดารักษ ประสาร อาจารย 4 0 100 
16 นางก่ิงกาญจน ชูเมือง อาจารย 4 1 100 
17 ดร.สมจติต ลุประสงค อาจารย 4 0 100 
18 นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ อาจารย 5 0 100 
19 นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ อาจารย 3 0 100 
20 นางสาวทัศนวรรณ ศิระพรหม อาจารย 6 1 100 
21 นางสาวสาวิตร ีสิงหาด อาจารย 3 0 100 
22 นางสาวณิชา วองไว ผช.ฝายแผนและประกันฯ 3 3 100 
23 ดร.เพชรตะวัน ธนะรุง อาจารย 6 1 100 
24 นางภรณ ีแกวล ี อาจารย 8 1 100 
25  นางสาวอังศวีร มาริวงศ  อาจารย 1 0 100 
26 นางสาวณัฐสุดา คติชอบ  อาจารย 1 0 100 
27 นางสาวอาภรณ ศรีชัย  อาจารย 1 0 100 
28 นางสาวเพ็ญพักตร ไชยสงเมือง อาจารย 1 0 100 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ประชุม 
(คร้ัง) 

อบรม 
(คร้ัง) 

รอยละการพัฒนา 

29 นางวนิดา บุญพราหมณ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ 

1 1 100 

30 นายไวพจน อุนใจ  นักวิชาการศึกษา 4 2 100 

31 นายผดุงเกียรต ิเกียรตผิิวนวล นักวิชาการศึกษา 4 2 100 

32 นางสาวสิรินุช หมื่นเจรญิ นักวิชาการศึกษา 3 1 100 

33 นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 100 

34 นางสาวมะลิวัลย จันทวรีย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 7 1 100 

35 นางสาววิไลลักษณ มารตุะพันธ  นักวิชาการเงินและบัญชี 2 1 100 

36 นางสาวจริยา สงศร ี นักวิชาการพัสด ุ 2 1 100 

37 นางสุฬด ีกิตติวรเวช พยาบาล ชํานาญการพิเศษ 4 1 100 

38 นางนิชนันท สุวรรณกูฏ พยาบาล ชํานาญการพิเศษ 7 0 100 
 

 
3. พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันตอการ
เปล่ียนแปลง  
 

ตารางท่ี 37 รายละเอียดการพัฒนาผูบริหารทุกระดับในปงบประมาณ 2560 

ลําดับ ช่ือ-สกุล /ตําแหนง การประชุม/อบรม รายละเอียด 
1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบด ี เขารวมประชุมวิชาการประจําประดับชาติ"การพัฒนา

การศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ" ครั้งท่ี 3 ภายใต
หัวขอหลัก เรียนรูรวมวิชาชีพ สูทีมสุขภาพไทย IPE 
towards Thai Health Team 

21-22 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมพลูแมน แกรนด 

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

2 2.1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบด ี
2.2 น.ส.เกษร สายธนู 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
2.3 น.ส.สุวภัทร นักรูกํา

พลพัฒน 
รองคณบดฝีายบริหาร 

โครงการอบรมหลักสูตร Step-by-Step to 
Implementing EdPEx 

22 - 23 มิถุนายน 2560 
ณ หองประชุมศรีเมืองใหม 

สํานักงานอธิการบด ี

3 3.1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบด ี
3.2 น.ส.เกษร สายธนู 

รองคณบดฝีายวิชาการ 
3.3  น.ส.สุนันทา ครองยุทธ 
       รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

เรื่อง การปฏริูประบบการบริหารจัดการพยาบาลในยุค
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู Thailand 4.0 (Nursing 
Management moving to thailand 4.0) 

วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2560 
โรงแรมลายทอง จังหวัด

อุบลราชธานี 

4 4.1 น.ส.สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน 
      รองคณบดีฝายบรหิาร 

อบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร 

7-9 มิถุนายน 2560 
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี 
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รูปภาพท่ี 46 การพัฒนาผูบรหิารทุกระดับ 

 
4. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 
คน รองศาสตราจารย จํานวน 0 คน และศาสตราจารย จํานวน 0 คน  
 

ตารางท่ี 38  จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนง 
ป 2559 ป 2560 

จํานวน ลาออก โอนยาย เกษียณ ลาศึกษา
ตอ 

จํานวน ลาออก โอนยาย เกษียณ ลาศึกษา
ตอ 

อาจารย 23 1 0 0 1 26 1 0 0 1 
ผูชวยศาสตราจารย 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 25 1 0 0 1 28 1 0 0 1 

 
5. การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 
 ในป 2560 คณะฯ สนับสนุนสงเสริมอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน 3 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 39  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนสงเสริมอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
1 การใหคําแนะนําแนวคิดหลักการ ข้ันตอน 

วิธีการ และเทคนิคในการดําเนินการดาน
ดังกลาว โดย รองศาสตราจารย ดร.อริยา
ภรณพงษรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

วั น พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  29 
มิถุนายน 2560 เวลา 
15.00 น. เปนตนไป 
ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
สํานักงานเลขานุการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

20 ไมใชงบประมาณ 

2 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
2.1 นายสมปอง พะมุลลิา 

ตั้ ง แต วั น ท่ี  1  พ .ค . 
2557- 1 พ.ค. 2560 

2 กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
มหาวิทยาลยั 2.2 นางสาววิศนีย บุญหมั่น ตั้ งแต วัน ท่ี  15 ส.ค.
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ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี จํานวนผูเขารวม งบประมาณ 
2560 ถึงวันท่ี 14 ส.ค. 
2564 

อุบลราชธานี 

3 การอบรมหลักสตูรเฉพาะทาง  
3.1 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู สาขาศาสตร
และศลิปทางการสอนพยาบาล รุนท่ี 10 โดย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ตั้งแตวันท่ี 6 ก.พ. – 
31พ.ค. 2560 

1 พัฒนาตนเอง 

  
6. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน  

การเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน โดยคณะฯ ไดมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 กิจกรรม การเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของสาย

สนับสนุนวิชาการ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.  ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี หัวขอ “การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป 

และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน” และ “การวิเคราะหคางานเพื่อขอกําหนดกรอบ

อัตรากําลังของระดับตําแหนงสูงข้ึน” วิทยากร วิทยากร โดย วิทยากร นางเกษร จรัญพรหมสิริ บุคลากรชํานาญการ

พิเศษ   

การประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ              

ไดเขารับการประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและพนักงานฯ ป 

2560 โดยกําหนดการประเมิน Pre-Test ในวันที่ 1,4 และ 5 กันยายน 2560 

  

7. สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ือใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข  
 - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป  2560 คณะพยาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
ใหความสําคัญในการดูแลสวัสดิการดานสุขภาพของบุคลากร ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสุขภาพดี 
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข พรอมท้ัง เพ่ือเปนการปองกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากปญหาดานสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดทํารายละเอียดกิจกรรมสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ 
2560 ข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพใหกับบุคลากรภายในองคกร เพ่ือใหบุคลากรไดรับตรวจ
สุขภาพบุคลากรในสังกัดคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปนการสงเสริม และกระตุนให
บุคลากรดูแล เอาใจใสสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหบุคลากรไดรับการแนะแนวทางใหดูแล 
ปองกัน และรักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองทันการณกรณีพบปจจัยเสี่ยงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ โดย
ดําเนินการระหวางวันท่ี 15-31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารผูปวยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ผลการตรวจสุขภาพพบวาสวนใหญบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรมีสุขภาพแข็งแรง  
 การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย ซ่ึงทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร จํานวน              
5 หอง 
 การสงเสริมดานสุขภาพท่ีดี โดยสนับสนุนใหบุคลากรท่ีมีความสามารถดานกีฬา รวมเขาแขงขันกีฬา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้ง ท่ี 36 พะเยาเกมส ระหวางวันท่ี 6-16 มิถุนายน 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ไดแก นายไวพจน อุนใจ และนางสาวสิรินุช หม่ืนเจริญ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เปนบุคคลผูสรางชื่อเสียงดานกีฬาใหกับมหาวิทยาลัย โดย
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ไดเขารับรางวัลบุคลากรดีเดน ดานกีฬาบุคลากร ประจําป 2560 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 47 รางวัลบุคลากรดเีดน ดานกีฬาบุคลากร ประจําป 2560 

 
  
 จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เชน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 
กิจกรรมวันสงกรานต 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 48 กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสบืสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
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8. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
 

ตารางท่ี 40 โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู 

ลําดับท่ี  โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ี 
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมวิชาการประจําป พ.ศ.2559 เรื่อง 

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
29-30 สิงหาคม 2559 

AVANI Khon Kaen Hotel & 
Convention Center 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู Mini_UKM ครงท่ี 15 เรื่อง การ
ทวนสอบผลสสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 

15-16 กุมภาพันธ 2560 
หองประชุมศรีเมืองใหม ช้ัน 3 สํานัก

อธิการบด ี
3 ประชุม เรื่อง การบูรณาการมิติเพศภาวะไปใชในการสงเสริมและ

บําบัดผูท่ีมีอาการซึมเศรา และการถอดบทเรียน ครั้งท่ี 1 
18-19 สิงหาคม 2560 

บานสวนคุณตา กอลฟ แอนด 
รีสอรท จ.อุบลราชธานี 

4 ประชุมวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอน
โดยใชหุนจําลอง (Sim Man) 

2-4 กุมภาพันธ 2560 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
9. สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  
 คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผานเว็บไซดคณะ
พยาบาลศาสตร พรอมท้ังสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหวางวันท่ี  22-23 สิงหาคม 2560 ณ แลโขงริเวอรวิว รีสอรท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
 

ตารางท่ี 41 รายช่ือบุคลากรท่ีไดรับรางวัลยกยองเชิดชู 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง/สังกัด รางวัลยกยองเชิดชู หนวยงานผูมอบ 
1 นายไวพจน อุนใจ นักวิชาการศึกษา รางวัลบุคลากรดเีดน 

ดานกีฬาบุคลากร 
ประจําป 2560 

กองการเจาหนาท่ี 

2 นางสาวสิรินุช หมื่นเจรญิ นักวิชาการศึกษา รางวัลบุคลากรดเีดน 
ดานกีฬาบุคลากร 
ประจําป 2560 

กองการเจาหนาท่ี 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สวนที่ 3 

ขอมูลสารสนเทศ 
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สวนที่ 3 ขอมูลสารสนเทศ 
 

ดานการผลิตบัณฑิต 
1. นักศึกษาเขาใหม ป 2560 
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร  รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 72  คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 72 คน  
 

หลักสูตร 

ป 2559  ป 2560  
รวม

ท้ังสิ้น 

การ
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบัณฑติ 

75 0 0 75 72 0 0 72 147 ลดลง 

รวม 75 0 0 75 72 0 0 72 147 ลดลง 

 

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในป 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560 
 
2. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ปการศึกษา 2560  
 ในป 2560  คณะพยาบาลศาสตร   มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 295 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวน 295 คน  
 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ภาคปกติ โครงการพิเศษ รวม 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 295 0 295 0 0 295 

รวม 295 0 295 0 0 295 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ป 2559 ป 2560 

75 

0 0 

72 

0 0 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
 ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร  มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 37 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 37 คน  
 

หลักสูตร 

ป 2558  ป 2559  การ
เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

34 0 0 34 37 0 0 37 เพ่ิมข้ึน 

รวม 34 0 0 34 37 0 0 37 

 
4. ภาวะการมีงานทํา  
 ในปการศึกษา 2559  คณะพยาบาลศาสตร  มีผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 35 คน เปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 35 คน จากการสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป จากผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 37 คน  มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวนท้ังสิ้น 35 
คน คิดเปนรอยละ 94.59 ผลการสํารวจพบวารอยละบัณฑิตท่ีมีงานทํา คิดเปนรอยละ 100 
 
ตารางภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ผูสําเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

ผูตอบแบบสอบถาม บัณฑิตท่ีไดงานทํา* บัณฑิตท่ียังไมไดงานทํา 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 37 35 94.59 37 100 0 0 
รวม 37 35 94.59 37 100 0 0 

     
*  หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
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ดานงบประมาณ  
 ในปงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ
ตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 52,801,019.62 บาท  จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 32,410,119.62 บาท 
งบประมาณเงินรายได จํานวน 20,390,900 บาท 
 

ตารางท่ี      งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรป 2559 และ 2560 

ลําดับท่ี ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ป 2559 งบประมาณ ป 2560 

1 งบประมาณแผนดิน 1,095,900.00 1,594,400.00 

2 งบประมาณรายได  18,510,100.00 20,390,900.00 

3 งบประมาณเงินอุดหนุนผลติพยาบาลเพ่ิมฯ 22,539,512.10 30,815,719.62 
 

 

 

 

ตารางท่ี      งบประมาณท่ีไดเบิกจายป 2559 และ 2560 

ลําดับท่ี ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ป 2559 งบประมาณ ป 2560 

1 งบประมาณแผนดิน 1,095,899.95 1,643,399.70 

2 งบประมาณรายได 9,687,602.47 19,737,441.72 

3 งบประมาณเงินอุดหนุนผลติพยาบาลเพ่ิมฯ 6,387,792.38 16,535,322.18 
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ดานบุคลากร 
1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร 

  สายวิชาการ 
  ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 28 คน จําแนกเปนขาราชการ
จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน และ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 5 คน 
 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2559 ป 2560 

เพ่ิมขึ้น
/ลดลง 

ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจาง 
ประจํา 

 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย 
 

ลูกจางป
ระจํา 

 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

 
รวม 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

1 23 0 1 25 1 22 0 5 28 เพ่ิมข้ึน 

รวม 1 23 0 1 25 1 22 0 5 28 เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  4 92 0 4 100 3.57 78.57 0 17.86 100 เพ่ิมขึ้น 

 
... 
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 สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 18 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ จางเหมาบริการรายบุคคล จํานวน 8 คน  

 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2559 ป 2560 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

จาง
เหมา
บริการ 

รวม 
ขาราช 
การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

จางเหมา
บริการ รวม 

สํานักงาน
เลขานุการ 

3 7 0 6 16 3 7 0 8 18 เพิ่มขึ้น 

รวม 3 7 0 6 16 3 7 0 8 18 เพิ่มขึ้น 

รอยละ  18.75 43.75 0 37.5 100 16.7 38.9 0 44.4 100 เพิ่มขึ้น 
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2. จําแนกตามระดับการศึกษา  
สายวิชาการ 

  ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 28 คน จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 0 คน ปริญญาโท 23 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 5 คน  
 

ภาควิชา/สาขา/หนวยงาน/ 
ปริญญาตรี 

(คน) 
ปริญญาโท 

(คน) 
ปริญญาเอก 

(คน) 
รวม 
(คน) 

คณะพยาบาลศาสตร 0 23 5 28 
รวม 0 23 5 28 

รอยละ  0 82 18 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  สายสนับสนุนวิชาการ 
  ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 18 คน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนระดับ ปวส. จํานวน 1 คน ปริญญาตรีจํานวน  15 คน ปริญญาโท 2 คน และ ปริญญาเอก
จํานวน 0 คน  

หนวยงาน/ภาควิชา/สาขา 
ปวส. 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สํานักงานเลขานุการ  
คณะพยาบาลศาสตร 

1 15 2 0 18 

รวม 1 15 2 0 18 
รอยละ  5.56 83.33 11.11 0 100 
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3. จําแนกตามตําแหนง 
  3.1 ตําแหนงทางวิชาการสายวิชาการ 
  ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 28 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 26 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน  
   

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2559 ป 2560  

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

คณะพยาบาล
ศาสตร 

23 2 0 0 25 26 2 0 0 28 คงเดิม 

รวม 23 2 0 0 25 26 2 0 0 28 คงเดิม 

รอยละ  92 8 0 0 100 92.86 7.14 0 0 100 คงเดิม 
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 3.2 ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
   ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 18 คน จําแนก
ตามตําแหนง ชํานาญการ 1 คน ชํานาญการพิเศษ 2 คน ปฏิบัติการ 7 คน ผูปฏิบัติงาน 8 คน  
 

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน 

ป 2559 ป 2560  

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

ผูปฏิบัติ 
งาน 

รวม 
ชํานาญ

การ 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

ผูปฏิบัติ 
งาน 

รวม 

สํานักงานเลขานุการ 
คณะพยาบาลศาสตร 

1 2 7 6 16 1 2 7 8 18 เพิ่มขึ้น 

รวม 1 2 7 6 16 1 2 7 8 18 เพิ่มขึ้น 

รอยละ  6.25 12.5 43.75 37.5 16 5.56 11.10 38.89 44.45 100 เพิ่มขึ้น 
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 4. บุคลากรลาศึกษาตอ 
 ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรลาศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 1 คน 
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 
 สายวิชาการ  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ- สกุล ระดับปริญญา สาขา สถานศึกษา ทุนสนับสนุน 

1 นางสาววิศนีย บุญหม่ัน ปริญญาเอก การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนา
บุคลากร 
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www.nurse.ubu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตรที่เปนเลิศทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ำโขง 

และอาเซียน 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�
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