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บทสรุปผูบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม 4 ดาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งไดทําการ
รับนักศึกษาเปนปที่ 8 มีนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 72 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป
2559 จํ านวน 37 คน มี งานทําร อยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเน นผูเรียนเปนสําคั ญ และมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base
learning, Course ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิด
การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง ทั้ ง ในและต า งประเทศ และทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น และได เ รี ย นรู ใ น
สถานการณจริง ผานการจัดโครงการ/กิจกรรม
ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการและวิจัย โดยได
จัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,024,865
บาท แบงเปน งบประมาณรายได 80,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน จํานวนทั้งสิ้น
จํานวน 2 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 944,865 บาท
ดานการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
พัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อสราง
เสริมความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพื้นฐานของความพอเพียง และยุทธศาสตรคณะ
พยาบาลศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวน
รวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ทองถิ่น และสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5
ป พ.ศ. 2560 – 2564 และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึง
ไดจัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการ
วิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนครอบคลุม วัยเด็ก วัยผูใหญและโดยเฉพาะการตอบสนองตอสังคมสูงวัยตามนโยบายของชาติ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 7
โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 835,000 บาท และเขาผูเขารวม
และผูรับบริการจํานวน 1,462 คน

ข

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยูอยางยั่งยืน ภารกิจประการหนึ่งของคณะฯ คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อันสอดคลองกับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และยังเปนองคประกอบขอหนึ่งใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเปนการการอนุรักษ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่นดานการดูแลสุขภาพ การปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และ
เชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน ทั้งยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริมนักศึกษา และเยาวชนใหมีความรูช่ืนชมหวงแหน
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ถูกนําไปผสมผสานกับการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว
การสงเสริมสุขภาพตามวิถีทางการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและพันธะกิจดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจ กรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม
จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินจํานวน 139,000 บาท
งบประมาณรายได จํ านวน 18,800 บาท และงบประมาณผลิ ตเพิ่ ม จํานวน 154,600 บาท รวมเป น เงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 312,400 บาทและเขาผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,053 คน
ดานความรวมมือระหวางประเทศ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับความรวมมือกับตางประเทศ และ
เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ ดานการศึกษาทางการพยาบาล และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ด านการศึ กษาทางการพยาบาล โดยได รั บ นั กศึก ษามาแลกเปลี่ ย นภายใตโ ครงการพั ฒ นาทักษะทางดา น
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเปนนักศึกษาจาก University of
Muhammadiyah Yogyakatar, Indonesia
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คํานํา
รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามปงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 )
เปนการรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอสาธารณชนทั่วไป
เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของคณะพยาบาลศาสตร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและการพัฒนาคณะเพื่อให
เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานภายใต
พันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชน
การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การใหบริการวิชาการโดยใหบริการ
สงเสริมสุขภาพแกคนในชุมชนทุกชวงวัยภายใตโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน หรือ โครงการลูกฮักลูกแพงโดยมอบนักศึกษาพยาบาลใหดูแลสุขภาพแกครอบครัวอุปถัมปซึ่ง
เปนการบูรณาการการใหบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
นอกจากนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร ยั งได จัดใหมีกิจ กรรมในดานการทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมอยาง
ตอเนื่อง
คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้ งสนับสนุนภารกิจของคณะพยาบาลศาสตรใหมีความเจริ ญรุดหนา ขอบคุ ณ
อธิการบดี ผูบ ริหารมหาวิทยาลั ยที่ใหการสนับสนุ นเอื้ออํานวย และรวมใหกําลังใจในการดําเนิน งาน และ
ขอขอบคุ ณ ท า นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการทุ ก ท า นที่ ค อยติ ด ตาม กํ า กั บ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของคณะเปนระยะตอเนื่องมาโดยตลอด สุดทายนี้ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานที่ได
รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในการจัดทํารายงานประจําป 2560 ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร

2

1. ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเปาหมายเสริมสราง
สุขภาวะคนไทยให มีสุขภาพแข็ งแรงทั้ งกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยูในขณะที่สัดสว น
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรของประเทศไทยยังไมเพียงพอคือมีเพียง 30 คนตอประชากรแสนคน
เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนมีจํานวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจํานวน 51 คน
และประเทศจี นมีจํานวน 164 คน ตอประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุ กตัวของบุคลากรทาง
การแพทยในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมือง จากสถานการณดังกลาวทําใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนเปนแบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพรวมกันดําเนินงานในดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้
พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรที่มีความขาดแคลนสูงสุด จากขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหสถานการณดาน
กําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑพื้นที่ (GIS) พบวาในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหนวย
บริการปฐมภูมิระดับตําบล 9,810 แหงแตมีพยาบาลวิชาชีพประจําเพื่อใหบริการสุขภาพเพียง 2,968 แหง
คิดเปนรอยละ 30.3 มีภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพระดับตําบลเทากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยพบวาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนสําหรับพื้นที่ใน
เขตอีสานใตจังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,599 คนแตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑพื้นที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3,681 คนจะเห็นวาจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพจํานวน 2,082 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนดําเนินการสรางศูนยวิจัยสุขภาพ
ขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา
รวมถึ งการให บ ริ การด านสุ ขภาพอนามั ย แกนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่ว ไปในเขตใกลเคีย งจึง
จําเปนตองมีอัตรากําลังดานพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมีคณะพยาบาลศาสตร
เพื่อเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปนหลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝรูมีจริยธรรมมีจิตสํานึกในการแกปญหาของทองถิ่นและประเทศ
โดยเปดโอกาสใหเยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อสําเร็จ
เป น พยาบาลวิ ช าชี พและให ก ารบริ การในหนว ยงานของภูมิ ลํา เนาตนเองเพื่อ ลดปญ หาการกระจาย
พยาบาลและเพิ่มอัตราการคงอยูในวิชาชีพใหยาวนานขึ้นไดอีก
คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ส ว นงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เ มื่ อ วั น ที่ 10
กุมภาพันธพ.ศ. 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 ไดนําเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ตอคณะกรรมการ
พิจ ารณากลั่น กรองหลักสูตร พิจารณาเห็ นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้ งที่ 5/2552 เมื่ อวัน ที่ 25
พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดประชุมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใน
การรวมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 จากการประชุมรวมกับผูแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 106 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะ
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เกษและอุบลราชธานี มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 37 แหง ที่มีความพรอมในการรวมผลิต
พยาบาลเพื่ อชุ มชน มี แผนการส งนั กศึกษาเขาเรีย นเพื่อเปน พยาบาลของชุมชน 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 ที่ประชุมไดรวมกันหาแนวทางในการรวมผลิตพยาบาล
ของชุมชนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตแนวทางการคัดเลือกผูเรียน การกําหนดโควตาผูเขาเรียน การสราง
ความรวมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเปนองคกรหุนสวน ในพื้นที่การพัฒนานักศึกษา
ใหมีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจางงานและการพัฒนาศักยภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา
แลว ทัง้ นี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ตอไปและเปนแนวทางของการกําหนดการขอรับรองหลักสูตรปการศึกษา 2555 จํานวน 36 คน และป
การศึกษา 2556 จํานวน 46 คน
ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดย
ไดรับการรับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปการศึกษา ตั้งแต ปการศึกษา 2557 – 2559
ในปการศึกษานี้ มีบัณฑิตพยาบาลรุนที่ 1 ซึ่งสําเร็จการศึกษาจํานวน 55 คน
ปการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตรไดเขารว มโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่ม ป
การศึกษานี้ รั บนั กศึกษาเข า ศึ กษาตอในระดับ ปริญ ญาตรี จํานวน 74 คน และ มีผูสําเร็จ การศึกษา
จํานวน 32 คน
ปการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน
96 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 34 คน
ปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตรเปดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจํานวน 82 คน
และในปการศึกษา 2559 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร รุนที่ 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

เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับ
ใชชุมชนทองถิ่น และสังคม สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความรวมมือทางการพยาบาล
และการสาธารณสุขใน ภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
วิสัยทัศน

เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานการพยาบาลในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
อัตลักษณ

สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม

วัตถุประสงค
1.เพื่ อ สร า งบั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ด มศึ กษาแหงชาติ มีจิ ตสํา นึ กต อทองถิ่น และมี ทักษะในการดําเนิน ชีวิตไดอยางมีความสุขบน
พื้นฐานความพอเพียง
2. สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการที่เขาถึงและตอบสนองตอความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะของ
บุคคลและชุมชนและเปนแหลงเรียนรูดานการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ เพื่อ
นําไปประยุกตใชและปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

4. พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร

1. สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาชีพ
2. สร างองคความรู และนวั ตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
3. บริการวิชาการและถายทอดความรู นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และเรียนรูวัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพ
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบ าล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรให เปนองคกรแหงการ
เรียนรู บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข
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5. คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร
คานิยมองคกร
N
U
R
S
E
U
B
U

NURSE UBU

= Nurturing
= Understanding
= Responsibility
= Smart Society
= Encouragement
= Unity
= Building Learning Organization
= Universal

: ใสใจดูแล
: เขาใจ
: รับผิดชอบ
: สรางสังคมอุดมปญญา
: สรางการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน
: สามัคคี
: สรางสรรคองคกรการเรียนรู
: สูสากล

วัฒนธรรมองคกร
“ดูแลดวยใจ ใฝสามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปดวยปญญา พัฒนาการเรียนรู มุงสูสากล”
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6. โครงสรางองคกรของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

สํานักงานเลขานุการ

กลุมวิชาพยาบาล

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

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร

กลุมงานอบรมและบริการ
ทางการพยาบาล
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7. โครงสรางการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดี
รองศาสตราจารย ดร. นงนิตย ธีระวัฒนสุข

รองคณบดีฝายวิชาการ
นางสาวเกษร สายธนู

รักษาราชการในตําแหนงหัวหนากลุม
วิชาพยาบาลศาสตร
นางสาวไพลิน พิณทอง

รองคณบดีฝายบริหาร

นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
นางสาวสุดารักษ ประสาร

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
นางสาวณิชา วองไว

8

8. คณะกรรมการประจํา คณะพยาบาลศาสตร
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
2. รองคณบดีฝายบริหาร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ ทํานุฯ
5. หัวหนากลุมวิชาพยาบาลศาสตร
6. นายสมปอง
พะมุลิลา
7. นางภรณี
แกวลี
8. นางยมนา
ชนะนิล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย
กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย
กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย

โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณารางระเบียบ กฎและขอบังคับภายในคณะแลวนําเสนอตอมหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. พิจารณานําเสนอเกี่ยวกับการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการหรือ
การประเมินเขาสูตําแหนงบริหารหรือวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
6. พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
7. แตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เห็นสมควร
8. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆเกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย

สวนที่ 2
สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2560

10

สรุปผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560
ในป พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินงานตามพันธกิจครอบคลุม
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งการใหความรวมมือระหวางประเทศ การบริหารงานองคกร ซึ่งคณะไดรับจัดสรรงบประมาณที่มาจากเงิน
อุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่มฯ และเงินรายไดคณะ โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมสรุปได ดังนี้
ดานการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งไดทําการ
รับนักศึกษาเปนปที่ 8 มีนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 75 คน ปจจุบันมีนักศึกษาคงอยูรวมทั้งสิ้น
295 คน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
รวม

ป 2559
82
82

ป 2560
75
75

เพิ่ม-ลดลง
ลดลง
ลดลง

รอยละ
9.14
9.14

จากการสํารวจคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน
ตอบกลั บ แบบสอบถาม จํ า นวน 23 ชุ ด (คิ ด เป น ร อ ยละ 67.64) โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ
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 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด
คือ สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะและใจกวาง และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(เฉลี่ย 4.10) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันคือ ความซื่อสัตย ขยัน และอดทน และ การเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับ
ขององคกร (เฉลี่ย 4.0)
2. ดานความรูวิชาการ วิชาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนน
สูงสุด ดานการมีความรูกฏระเบียบ ขอบังคับ ในการทํางาน เฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ ความรอบรูฯ และมีความรู
ดา นวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที่ ส ามารถต อ ยอดได มี ค วามรู ต ามทฤษฏี หลั กการในสาขา และ มี ความรู ใ นการ
ปฏิบัติงานไดทันที เทากัน (เฉลี่ย 3.70)
3. ดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด
คือ ดานการเปนผูใฝรู สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (เฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ สามารถคิด
วิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล และ นําความรูมาประยุกตใชได (เฉลี่ย 3.70)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.80 เมื่อจําแนกราย
ดาน พบวาประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด คือ มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวได และมีความ
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่นฯเทากัน (เฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี (เฉลี่ย 3.80)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 3.70 เมื่อ
จําแนกรายดาน พบวา ประเด็นที่มีคาคะแนนสูงสุด 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 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ทักษะดานการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ความสามารถในการใชเครื่องมือ/อุปกรณ/นวัตกรรมทางการพยาบาล เฉลี่ยเทากันคือ
3.70
7. การเปนที่พึ่งของสังคม มีคาเฉลี่ย 4.05 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคมอยูเสมอเฉลี่ย 4.10 และ สามารถใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชวย
แกปญหาในองคกร เฉลี่ย 4.00
8. ดา นอั ตลั กษณของนักศึ กษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : "สร างสรรค สามัค คี สํา นึกดีต อ
สังคม" มีคาเฉลี่ย 3.97 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานการมีความรัก ความสามัคคีในการทํางานรวมกับองคกร
หรื อหน ว ยงาน และ มี ความรั บ ผิ ดชอบต อสังคม โดยการทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ เทากัน เฉลี่ย 4.10
รองลงมาคือ มีความสํานึกดีตอสังคม เฉลี่ย 4.00
โดยในปการศึกษา 2559 คณะฯมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 37 คน ไดงานทําคิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 2 แสดงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2559 เทียบกับ 2558
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ระดับ
2558
2559
การศึกษา
ไดงานทํา
ยังไมไดงานทํา/
กําลัง
ไดงานทํา
ยังไมไดงานทํา/
ปริญญาตรี
รวม

33
33

ไมศึกษาตอ

-

ศึกษาตอ

-

ไมศึกษาตอ

37
37

-

กําลัง
ศึกษาตอ

-

เพิ่ม ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรคผลงานดานวิชาการและวิจัย โดยได
จัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป 2560 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,024,865
บาท แบงเปน งบประมาณรายได 80,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน จํานวนทั้งสิ้น
จํานวน 2 โครงการ รวมเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 944,865 บาท
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ลําดับ
1
2
3

แหลงเงิน

งบประมาณแผนดิน
เงินรายไดมหาวิทยาลัย/เงินรายไดจากคณะ
เงินงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
4
2
6

งบประมาณ (บาท)

80,000

944,865

1,024,865

ดานการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อ
พัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อสราง
เสริมความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพื้นฐานของความพอเพียง และยุทธศาสตรคณะ
พยาบาลศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวนรวม
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ทองถิ่น และสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อใหเกิด
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ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ.
2560 – 2564 และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึงไดจัดใหมี
การสํารวจความตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก
ชุ ม ชน/สั งคม ประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ การวิ ช าการที่ ต อบสนองความต อ งการของชุ ม ชน
ครอบคลุม วัยเด็ก วัยผูใหญและโดยเฉพาะการตอบสนองตอสังคมสูงวัยตามนโยบายของชาติ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 7
โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 835,000 บาท และเขาผูเขารวมและ
ผูรับบริการจํานวน 1,462 คน
ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการบริการวิชาการ
ลําดับ
แหลงเงิน
จํานวนโครงการ
1
งบประมาณแผนดิน
7
2
เงินรายไดและแหลงทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น
7

จํานวนผูเขาอบรม
1,462
1,462

งบประมาณ (บาท)
835,000
835,000

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยูอยางยั่งยืน ภารกิจประการหนึ่งของคณะฯ คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อัน
สอดคลองกับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และยังเปนองคประกอบขอหนึ่งในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงเปนการการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี
วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่นดานการดูแลสุขภาพ การปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรี
ของสถาบัน ทั้งยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริมนักศึกษา และเยาวชนใหมีความรูชื่นชมหวงแหนและเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ถูกนําไปผสมผสานกับการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว การสงเสริม
สุขภาพตามวิถีทางการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นการบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การวิจัยและพันธะกิจดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน
ทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินจํานวน 139,000 บาท งบประมาณ
รายได จํานวน 18,800 บาท และงบประมาณผลิตเพิ่ม จํานวน 154,600 บาท รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น
312,400 บาทและเขาผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,053 คน
ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณสนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลําดับ
1
2
3
4

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคา ความ
งามของศิลปะ
การศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและ
ของชาติ
มุงเนนกิจกรรมเผยแพรและถายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับ
และรูปแบบตางๆ
มุงเนนการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นในจังหวัด

จํานวน
โครงการ

จํานวนผู
เขาอบรม

งบประมาณ
(บาท)

4

414

123,000

3

576

170,400

1

45

30,000
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ลําดับ

5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
อุบลราชธานี/โดยดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความรวมมือกับ
จังหวัด
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

จํานวนผู
เขาอบรม

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

8

1,053

312,400

ดานความรวมมือกับตางประเทศ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดมีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับความรวมมือกับตางประเทศ และ
เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ ดานการศึกษาทางการพยาบาล และสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การศึกษาทางการพยาบาล โดยไดรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เป น นั ก ศึ ก ษาจาก University
of
Muhammadiyah Yogyakatar, Indonesia
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ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2560
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 7 ยุทธศาสตร โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา
วิชาชีพ เปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
เป า ประสงค : บัณฑิ ตมี ความเปน เลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรูและสรางสรรค
นวัตกรรม อุตสาหะในการทํางาน มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนุษยสัมพันธดี และ มี
ความสามารถดานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งไดทําการรับ
นักศึกษาเปนปที่ 8 มีนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2560 จํานวน 72 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในป 2559
จํานวน 37 คน มีงานทํารอยละ 100 คณะไดมีการจัดการเรียนสอนไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไดแก PBL,TBL, Learning contract, Community base learning, Course
ville, Project base learning , Interactive lecture ฯลฯ และไดพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจาก
สถานการณจริง ทั้งในและตางประเทศ และทั้งในและนอกหองเรียน และไดเรียนรูในสถานการณจริง ผานการจัด
โครงการ/กิจกรรม
1. การรับนักศึกษา
1.1 วิธีการรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มีวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีการรับตรงเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัดและ
นอกเขตพื้นที่ภาคอีสาน คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี้
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
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ตร และอาจารย ป ระจํ าคณะโดยกํ าหนดแบบฟอร ม ในการสั ม ภาษณ แนวคํ า ถาม การสั ง เกต
บุคลิกภาพ เพื่อใชในการสัมภาษณ
6. คณะกรรมการสอบสั มภาษณรวบรวมผลการสอบสัมภาษณและเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
วิช าการและอาจารยป ระจํา หลั กสู ตร จากนั้น เสนอตอคณะกรรมการประจํา คณะ เพื่ อพิ จารณาตั ดสิ นและคัด เลื อก
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร

ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตรรับเขานักศึกษาตามแผนรับละลงทะเบียนจริง ดังตาราง
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนการรับเขาเทียบกับแผนการรับ

วิธีรับเขาศึกษา

แผนรับ

จํานวนรับ

ลงทะเบียนจริง

1. รับตรงตามพื้นที่
1.1 รับตรงพื้นที่ภาคอีสาน
1.2 รับตรงพื้นที่ภาคอื่นๆ
รวม

70
10
80

70
10
80

68
4
72

ดังนี้

รอยละของ
แผนรับ : ลงทะเบียนจริง
รอยละ 97.14
รอยละ 40

สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา มีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

1. หลักสูตรกําหนดใหมีกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษาโดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของคณะพยาบาลศาสตรประจําปงบประมาณ 2559ภายใตโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม)
2. คณะกรรมการงานพัฒ นานักศึกษาซึ่งเปนผูรับ ผิดชอบการจัดกิจกรรม ประชุมวางแผนการจั ด
กิจกรรมโดยนําผลจากการสัมภาษณ คะแนนสอบ และแบบประเมินตนเองของนักศึกษา การประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตตอคุณภาพหลักสูตร มาวิเคราะหเพื่อกําหนดกิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
3. ดํ าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพรอ มตามแผนที่กํ าหนดไวโ ดยสอดคล องกับ ห ว งเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. นําผลการประเมินกิจกรรมมาวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมในรอบปถัดไป
1.2 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร รับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น จํานวน
72 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 72 คน และมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน
295 คน (ขอมูลงานบริการการศึกษา ณ วันที่ 25 ธ.ค.60)
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ป 2559
ป 2560
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

75

-

-

75

72

-

-

72

147

การ
เพิ่มขึ้น
/ลดลง
ลดลง

75

-

-

75

72

-

-

72

147

ลดลง

รวม
ทั้งสิ้น
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
75

ป 2559

0

0

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
ปริญญาตรี

0

ปริญญาเอก

72

ปริญญาโท

0

ปริญญาตรี

100

ป 2560

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2559 และ 2560

1.3 ผูสําเร็จการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มีผูสํ าเร็ จการศึกษาในป การศึกษา 2559 จํ านวนทั้งสิ้ น 37 คน เป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน ผลการติดตามภาวะการมีงานทํา คิดเปนรอยละ 100
2. การพัฒนาหลักสูตร
ในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร เปดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ จํานวนทั้งสิ้น
1 หลักสูตร เปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ โดยสามารถจําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา ไดดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

รายละเอียดหลักสูตร
กลุมวิชาพยาบาลศาสตร
รวม

ปริญญาตรี
1
1

ปริญญาโท ปริญญาเอก
-

รวม
1
1

3. การพัฒนานักศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร มุงผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ มีกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาผานการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย

ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการโครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้
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ตารางที่ 9 แสดงโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาเพื่อกระบวนการเรียนรู
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปสถานที่

งบประมาณ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร

ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4,980,500 บาท

จํานวน
ผูเขารวม
325 คน

263,540 บาท

325 คน

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

4. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อฝกทักษะการทํางานเปนทีม ประสบการณจากการ
ทําจริงหรือสหกิจศึกษา
ในปการศึกษา 2559 คณะฯจัดกิจรรมที่ไดพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณจริง ภายใตโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 รายวิชา นอกจากนี้การสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมผานกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มอบหมายการทํางานกลุม
5. การสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและแหลงเรียนรู
คณะไดจัดสรรคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการนักศึกษา ในการสืบคนขอมูล โดยมีใหบริการที่คณะพยาบาล
ศาสตร จํานวน 2 เครื่อง และ นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัย คือ สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย หากมีการเรียนการสอนที่ตองใชคอมพิวเตอร และ คณะไดมีการสงเสริมใหอาจารย ผลิตสื่อการเรียน
การสอน และ ตํารา หนังสือ ฯลฯ อีกดวย
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ประเภทสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ป 2559
รวม
ป 2560
รวม เพิ่มขึ้น
/ลดลง
จํานวน หนวยนับ
จํานวน หนวยนับ
1. หนังสือ ตํารา
8,592
เลม
8,592 10,620 เลม 10,620 เพิ่มขึ้น
2. วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ
3. วิทยานิพนธ ภายในประเทศ
4. หนังสืออื่นๆ
5. วารสาร
119
เลม
119
150
เลม
150 เพิ่มขึ้น
1) วารสารวิชาการ
82
เลม
82
เพิม่ ขึ้น
2) นิตยสารบันเทิง
68
เลม
68
เพิม่ ขึ้น
6. นิตยสารบันเทิง
68
เลม
68
เพิม่ ขึ้น
7. สื่อโสตทัศน
8. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
13
ฐาน
15
ฐาน
15
เพิ่มขึ้น
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หนังสือ ตํารา
15,000

10,620

8,592

10,000

หนังสือ ตํารา

5,000
0

2559

2560

150

160
140
120
100
80
60
40
20
0

119
2559

68

2560
13

0
วารสาร

นิตยสารบันเทิง
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ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ป 2559 และ 2560

6. การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการ/กิ จ กรรมที่ ห น ว ยงานดํ า เนิ น การนอกหลั กสู ต ร ที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาศึ ก ษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปสถานที่

1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม
16-18 ธ.ค.59 ณ ค า ยสรรพสิ ท ธิ
ประสงค กรมทหารราบที่ 6 อําเภอวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2.ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา
1-2 กรกฎาคม 2560
3.กิจกรรมพี่รักนอง
4.การปฐมนิเทศและการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
1.กีฬา freshy

7 - 11 สิงหาคม 2560 อาคาร
ปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สิงหาคม 2560 หองเรียน 201
คณะพยาบาลศาสตร
22 – ส.ค. 12 ต.ค. 59 และ 10 – 30

งบประมาณ

จํานวน
ผูเขารวม

160,900 บาท

199 คน

120,000 บาท

57 คน

9,900 บาท

78 คน

72,500 บาท

262 คน

19

โครงการ/กิจกรรม

2.กีฬา health science

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
1.พะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะ
หลวงปูชา ณ วัดหนองปาพง
2.ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต
3.คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน

4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
1.กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

2.ปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษากอนจบ
และวันสําเร็จการศึกษา
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1.แสดงความยินดีพี่บัณฑิต

2.แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล
3.อําลาพี่ป 4 จบการศึกษา
4.ไหวครู

งบประมาณ

จํานวน
ผูเขารวม

47,990 บาท

225 คน

13 มกราคม 2560 วั ดหนองปา พง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3 – 7 กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัอุบลราชธานี
26 – 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบาน
ดอนผอุง ตําบลคูเมือง อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

20,040 บาท

173 คน

15,680 บาท

180 คน

31,250 บาท

216 คน

วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ หองเรียน
PB401 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13,100 บาท

223 คน

1-3 มีนาคม 2560 โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

93,030 บาท

38 คน

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20,800 บาท

453 คน

22 เมษายน 2560
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วันที่ ๑ - 2 มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หองประชุม
201 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8,000 บาท

297 คน

36,360 บาท

301 คน

9,970 บาท

302 คน

วัน/เดือน/ปสถานที่
ม.ค. 60 ศูนยกีฬาอเนกประสงค
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 – 26 มีนาคม 2560 ศูนยกีฬา
อเนกประสงค โรงพลศึกษา
เอนกประสงค และลานสันทนาการ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.1 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดโครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอมขึ้น ในระหวางวันที่ 16-18
ธันวาคม 2559 โดยนํานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ทั้ง 4 ชั้นป เขาฝกระเบียบวินัย ณ คายสรรพสิทธิประสงค
กรมทหารราบที่ 6 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลไดฝกกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาใชภายใตกระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึง
การทํางานเปนทีม มุงเนน การสรางความสามัคคี รักใครกลมเกลียว ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความอดทน
ภาวะผูนํา ความเสียสละ นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาอีกดวย

รูปภาพที่ 1 โครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม
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1.2 ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ระหวางวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ในปการศึกษา
2560 นี้ ไดปรับรูปแบบกิจกรรมเปนการมอบงานระหวางสโมสรนักศึกษาชุดเกาและชุดใหม รวมทั้งไดทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับโครงการสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมเอิ้นขวัญสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ไดเชิญ
อาจารยณิชา วองไว ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิทยากร ในการอบรมใหความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเกิดความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูงานสโมสรนักศึกษา สามารถนําแผนงานมาปรับใชไดเหมาะสมและเกิด
ประโยชนแกสโมสรนักศึกษา ไดนําเสนอและวิพากษใหขอเสนอแนะงานสโมสรนักศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุง
แผนการดําเนินการสโมสรนักศึกษาในปถัดไป เปนแนวทางในการพัฒนาแผนงานสโมสรนักศึกษาใหดียิ่งขึ้น มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 57 คน

รูปภาพที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
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1.3 กิจกรรมพี่รักนอง
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมพี่รักนองขึ้น ในระหวาง วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00
-22.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการ
เรียนพยาบาล นักศึกษาใหมสามารถปรับตัวในการใชชีวิตในคณะและมหาวิทยาลัย มีความสามัคคีในรุนเดียวกัน
และระหวางรุนพี่รุนนอง โดยปลูกฝงความภาคภูมิใจในคณะ ความมีระเบียบวินัย ความรัก ความผูกพัน ความ
สามัคคี มีน้ําใจ และการชวยเหลือแนะนําใหนองใหมสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ทั้งนี้มี
นักศึกษาทุกชั้นปเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 335 คน คิดเปนรอยละ 100

รูปภาพที่ 3 กิจกรรมพีร่ ักนอง

1.4 การปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ หองเรียน 201 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษาใหม โดยใหขอมูลเบื้องตนที่นักศึกษาควรทราบ ไดแก ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาล
ศาสตร หลักสูตรการศึกษา การใหบริการดานการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานสวัสดิภาพและสวัสดิการ
สําหรับนักศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ระบบการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและ
สโมสรนักศึกษา เปนผลใหนักศึกษาสามารถปรับตัว ในดานการเรียนและการใชชีวิตขณะศึกษาอยูที่คณะพยาบาล
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ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอยางมีความสุข โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ผูปกครองนักศึกษา นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 150 คน

รูปภาพที่ 4 กิจกรรมการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
2.1 กีฬา freshy
ในปการศึกษา 2559 ไดกําหนดจัดกิจกรรม กีฬา freshy ในวันที่ 22 – ส.ค. 12 ต.ค. 59 ซึ่งนักศึกษาได
เตรียมความพรอมในการฝกซอมเพื่อแขงขัน แตเนื่องจากกําหนดการจัดกิจกรรมอยูในชวงถวายความอาลัย และ
รําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงกําหนดใหเลื่อนการจัดกิจกรรม เปนวันที่ 10 – 30
มกราคม 2560 ณ ศู น ยกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มีศึกษาคณะพยาบาลศาสตรเขารว ม
กิจกรรม จํานวน 262 คน เปนผลใหนักศึกษาไดรับการสงเสริมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณจากการออกกําลังกาย เปน
แบบอยางที่ดีในเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการออกกําลั งกาย สรางความสัมพันธและความสามัคคี ระหวาง
นักศึกษา สนุบสนุนใหนักศึกษามาใชแหลงสนับสนุนดานสุขภาพของคณะและมหาวิทยาลัย และสงเสริมให
นักศึกษามีประสบการณการจัดการแขงขันกีฬาและทักษะดานการเปนผูนํา ทั้งนี้ ในการประกวดแสตนเชียร คณะ
พยาบาลศาสตรไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

รูปภาพที่ 5 กิจกรรมกีฬา freshy
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2.2 กีฬา health science
กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560 ศูนยกีฬาอเนกประสงค โรงพลศึกษาเอนกประสงค และ
ลานสันทนาการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ซึ่งไดมีการทําขอตกลงความร วมมือในการจั ด
กิจกรรมรวมกัน ทั้ง 4 คณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย วิทยาลัย
แพทยศาสตร แ ละการสาธารณสุ ข คณะเภสั ช ศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และ คณะวิ ท ยาศาสตร สาขา
สิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันไดมีกิจกรรมรวมกันเปนปที่ 11 พรอมกันนี้ไดหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม
ทุกป ในปการศึกษา 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬา ผลของ
การจัดกิจกรรมนี้เปนผลใหนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความสามัคคีในหมูคณะ การ
ทํางานเปนทีม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และไดสงเสริมสุขภาพในฐานะผูนําทางดานสุขภาพใหกับชุมชนบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปนการถายทอด ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น อันดีงาม โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน ไดแก
กิจกรรมการแขงขันกีฬาฮาเฮ กิจกรรมสันทนาการและการแขงขันวงดนตรีลูกทุง ซึ่งผลการประกวดแขงขันวง
ดนตรีลูกทุง คณะพยาบาลศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ

รูปภาพที่ 6 กิจกรรมกีฬา health science

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
3.1 พะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา
กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 มกราคม 2560 วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ใน
การจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2559 มีการปรับรูปแบบกิจกรรมตามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนการทําจิต
อาสา และบําเพ็ญประโยชนเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
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ดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) รวมถึงไดรําลึกถึงหลวงปูชา สุภทโท ผูเผยแพรหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาและกอตั้งวัด
หนองปาพง จากผลการประเมินกิจกรรม พบวาผูเขารวมกิจกรรมเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ทําใหเยาวชนรุน
ใหมเปนกําลังสําคัญ ในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น นอกจากนี้ยัง แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและ
สังคมควรไดรับการสืบทอด มีนักศึกษา อาจารยและบุคลากรเขารวม จํานวน 173 คน

รูปภาพที่ 7 กิจกรรมพะยอมชอใหมรวมใจสืบสานประเพณี สักการะหลวงปูชา

3.2 ตนกลานักกิจกรรม งานเกษตรอีสานใต
กําหนดจัดในวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ 2560 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้
ไดจัดกิจกรรมในงานเกษตรอีสานใต ที่คณะเกษตรจัดขึ้นทุกป โดยในป 2560 นี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนด
จัดกิจกรรมในรูปแบบ การจัดแสดงนิทรรศการดานสุขภาพ การใหความรู คําแนะนําขอมูลดานสุขภาพ รวมทั้งการ
จําหนายผลิตอาหารและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 180 คน
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3.3 คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3
กําหนดจัดขึ้นใน ระหวางวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบานดอนผอุง ตําบลคูเมือง อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตรเห็นความสําคัญของการใหบริการสุขภาพ
โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลที่ระบบสาธารณสุขเขาถึงไดไมเต็มที่ เปนการสงเสริมใหคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีตาม
ศักยภาพ นักเรียนจึงเปนกลุมที่ควรมีการคัดกรองและใหความรูดานสุขภาพ เนื่องจากเด็กที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรง
ในวันนี้ จะสะทอนถึงภาวะสุขภาพของผูใหญในอนาคตไดจึงเลือกกลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
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 ครั้งที่ ๓ นี้ เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยสรางเสริมความรูและ
ประสบการณ ใ ห กั บ นั กศึ กษา อั น นํ า ไปสู การพั ฒ นาตนเองในด านตา งๆ ตลอดจนสามารถบูร ณาการความรู
ความสามารถและประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรมเขากับการเรียนในมหาวิทยาลัยและการทํางานตอไปใน
อนาคตอีกดวย มีผูเขารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น จํานวน 216 คน
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รูปภาพที่ 8 คายพยาบาลอาสารวมใจสงเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะไดกําหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ หองเรียน
PB401 คณะพยาบาลศาสตร เพื่อเปนตัวแทนจากนักศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
รวมกับ การเรี ยนการสอน ทั้งนี้ ก อนนายกสโมสรนักศึ กษาจะหมดวาระเพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ดังนั้น สโมสรนักศึกษาจึงไดกําหนด
จัดกิจกรรม “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น ซึ่งเปนผลให นักศึกษาเกิด
ความเขาใจ และยึดหลักประชาธิปไตย ไดปฏิบัติตามหนาที่พลเมือง และทักษะการมีสัมพันธภาพกับกลุมไดฝกการ
ทํ า งานเป น ที ม อย า งเป น ระบบ และมี ทักษะการเปน ผูนํา และมี ความรู ความเขาเกี่ ยวกั บระบบประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 223 คน ผูที่ไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นางสาวณัฐมล ภูสีทอง นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 3
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รูปภาพที่ 9 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 แสดงความยินดีพี่บัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 จะมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 34 คน สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการ “แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต” เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1-4ไดมีโอกาสแสดง
ความยินดีกับพี่บัณฑิต และเพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดี ความรัก ความสามัคคี ระหวางรุนพี่รุนนองใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูเขารวมกิจกรรม ทั้งสิ้นจํานวน 342 คน
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รูปภาพที่ 10 กิจกรรมแสดงความยินดีพี่บณ
ั ฑิต

5.2 แสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได จัด กิจ กรรมมอบหมวกพยาบาลใหกั บ นั กศึ กษา
พยาบาลชั้นปที่ 2 รุนที่ 6 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัด
กิจกรรมในครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค เพื่อใหนั กศึกษาได ตระหนักถึงคุณคาและความสําคั ญของวิชาชีพพยาบาล มี
คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีระหวางรุนพี่กับรุนนอง และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล
ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวมีนักศึกษาชั้นปที่ 2 เขารับมอบหมวกพยาบาลทั้งสิ้น 85 คน โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเปนประธานในพิธี และนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบดวงประทีป
ซึ่งเปนสัญลักษณของความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เพื่อเปนการระลึกถึงมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ผูที่ทํา
ใหเกิดวิชาชีพการพยาบาลในกิจกรรมมอบหมวกพยาบาลครั้งนี้อีกดวย
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รูปภาพที่ 11 กิจกรรมแสดงความยินดีวันมอบหมวกพยาบาล

5.3 แสดงความยินดีกับพี่ป 4 จบการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรไดมีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่ป 4 จบการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปนการแสดงออกถึง
ความรักความผูกพัน ความรูสึกเป นอันหนึ่งอันเดีย วกันของรุนพี่และรุนนอง ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมองคกรและ
วัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพ และเพื่อใหคณาจารยแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใกลจบการศึกษา และนักศึกษา
ที่ใกลจะจบการศึกษาไดแสดงความรัก ความเคารพและความกตัญูกตเวทีตอคณาจารย ซึ่งจะกอใหเกิดความรัก
ความผูกพัน ความสามัคคี และวัฒนธรรมองคกรอันดีงามในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รูปภาพที่ 12 กิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่ป 4 จบการศึกษา
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5.4 ไหวครู
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หองเรียน 201 อาคารปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงความเคารพนับถือและความกตัญูตอ
ครู-อาจารย เกิดความผูกพันใกลชิดระหวางอาจารยและลูกศิษย เกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ
และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมไหวครูแลว ยังมีกิจกรรมการมอบใบประกาศ
สําหรับนักศึกษาผูที่มีผลการเรียนดีเดน ผูที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน ผูมีจิตอาสาบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน และ
รางวัลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคดีเดนของนักศึกษาพยาบาล พรอมทั้ง มอบรางวัลใหอาจารยที่มีผลงาน
ดี เ ด น ด า นวิ ช าการ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร นํ า เสนอกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ณ University of
Muhammadlyah Yogyakarta Indonesia การใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมพบ
อาจารยที่ปรึกษา

รูปภาพที่ 13 กิจกรรมไหวครู
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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
ตารางที่ 12 รายละเอียดทุนการศึกษาในปการศึกษา 2559

ประเภททุน
ทุนตอเนื่อง
ทุนผูกพัน

ทุนใหเปลา

1

จํานวน
ทุนการศึกษา/ ป
20,000.00

รวมจํานวนเงิน
ทุนการศึกษา
20,000.00

5
3

30,000.00
30,000.00

150,000.00
90,000.00

1

30,000.00

30,000.00

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
1

15,000.00
20,000.00

30,000.00
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

ชื่อทุนการศึกษา

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุน

วิ จิ ต รพงศ พั น ธุ เพื่ อ
ส ง เ ส ริ ม ศ า ส น า
การศึกษา และสังคม
โรงพยาบาลกันทรลักษ
โรงพยาบาลตระกาล
พืชผล
โรงพยาบาลส ง เสริ ม
สุขภาพตําบลขัวสูง
ทุ น โครงการสนั บ สนุ น
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

7.1 กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร เปนสาขาวิชาชีพที่ยังขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาได
จัดสรรงบประมาณสําหรับใหนักศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนในเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) ทุกราย ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษาที่ไดรับเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่
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ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) อีกจํานวน 123 คน และยังมีนักศึกษาที่กูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) จํานวน 81 คน
7.2 การแนะแนวและการจัดหางาน
ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม อาคารสํานักอธิการบดี
(หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ไดเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถทั้งภาครัฐ 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
เขารวมกิจกรรมทําใหมั่นใจและมีความพรอมเขาสูบทบาทพยาบาลวิชาชีพหลังสําเร็จการศึกษามากขึ้น

รูปภาพที่ 14 กิจกรรมการแนะแนวและการจัดหางาน

การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวขอ “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกวาครึ่ง” ภายใตโครงการ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร รุนที่ 4 ในวันศุกร ที่ 3 มีนาคม 2560 โดยทีม
วิทยากรจากสํ า นักงานพั ฒ นานั กศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ หองประชุ มศรี เ มืองใหม อาคารสํานัก
อธิการบดี (หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากการเขารวมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความรูเขาใจในการพัฒนา
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บุคลิกภาพที่ดี มีความพรอมในการกาวเขาสูวิชาชีพพยาบาล สามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมไปใชในการพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพพยาบาลได

รูปภาพ 15 กิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

ดานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา
มีระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง อาจารยดูแลและใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกดาน โดยระบุ
ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษา และใหนักศึกษาทราบในคูมืออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา
ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจารยจะดูแลนักศึกษาดานสวัสดิภาพและสอบถามปญหา
ทั่วไป หากมีปญหาในคูยังมีแนวทางในการแกปญหา ใหคําปรึกษา และใหการชวยเหลือนักศึกษา นอกจากนี้ ใน
ดานการดูแลเมื่อเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาไดทราบชองทางในการรับการดูแลรักษา โดยคณะแจง
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และประชาสัมพันธแจงผานทางเว็บไซตคณะ นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2559
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาจารยที่ปรึกษา วันจันทร ที่ 31 กรกฎาคม 2560 หองเรียน
203 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถมีทักษะในการใหปรึกษา
ดานวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย จากการเขารวมกิจกรรมดังกลาว เปนการ
เตรียมความพรอม ความรูและทักษะในการใหคําปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศ และเตรียม
ความพรอมนักศึกษาใหม และพบนักศึกษาทุกชั้นปในวันไหวครู เปนผลเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและนักศึกษา ทําใหระบบการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริ บทของหนวยงานมากขึ้ น
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการรวมจิตผูกใจ สายใยรักดอกพะยอม ในวันที่ 16-18 ธ.ค. 59 ณ
คายสรรพสิทธิประสงค กรมทหารราบที่ ๖ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนการจัดกิจกรรมเพื่อฝก
ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป เขาฝกระเบียบวินัย ณ คายสรรพสิทธิประสงค กรมทหารราบที่ ๖
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนผลใหนักศึกษาพยาบาลไดฝกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและประยุกตความรูมาใชภายใตกระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 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 คณะพยาบาลศาสตรมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 3 รุน โดยคณะไดจัดใหมี
กิจกรรมกิจกรรม ศิษยเกาเลาประสบการณเรื่อง ““ความกาวหนาเชิงวิชาชีพพยาบาลกับ AEC” ภายใตโครงการ
พัฒนาระบบบริการและการใหคําปรึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 โดยชวงเชาไดจัดกิจกรรม“สังสรรค สาน
สัมพันธสายใยรักดอกพะยอม” ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สําหรับ
ภาคบ ายเป นการบรรยาย “ความกา วหน าเชิงวิช าชีพพยาบาลกับ AEC” ณ หองประชุ มศรี เ มืองใหม อาคาร
อธิการบดี (หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจากคุณชญาดา กลิ่นพงษาเปนวิทยากร ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงผูจัดการ International Customer Correspondence Department โรงพยาบาลสมิติเวชศรี
ราชา นอกจากนี้ ศิษยเ กา ยังได เล าประสบการณการทํางานใหนักศึกษาปจ จุบันฟง ผลการจัดกิจกรรม พบวา
นักศึกษาและศิษยเกา ไดรับความรูความเขาใจในแนวทางความกาวหนาวิชาชีพพยาบาลกับ AEC มากขึ้น ได
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ บทบาทพยาบาลในบริ บ ทต า ง ๆ มี ทั ก ษะและความรู ท างด า น
ภาษาตางประเทศในวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความรัก ความศรัทธาความภาคภูมิใจในวิชาชี พ
พยาบาล เปดโอกาสใหไดสรางสัมพันธภาพระหวางคณาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบันและผูรวมวิชาชีพมี ทําใหเกิด
ความรักความสามัคคีและภาคภูมิใจในสถาบันอีกดวย

รูปภาพที่ 16 กิจกรรมการสรางความสัมพันธกับศิษยเกา
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9. การมีสวนรวมกับประชาคมอาเซียน และการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการดานวิเทศสัมพันธเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา อาจารย
และบุคลากร ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 13 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดานวิเทศสัมพันธ

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพยาบาลระดับ
บัณฑิตศึกษาจาก University of
Muhammadlyah Yogyakarta
ประเทศอินโดนีเซีย
2.
โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยน
ภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระยะเวลา/สถานที่

จํานวน
ผูเขารวม
175

งบประมาณ

วั น ที่ 15 มกราคม
– 28 มกราคม
2560

202

146,340

10 ตุ ลาคม ถึ ง 6
พฤศจิกายน 2560

44,580

3.

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและการนําเสนอผลงาน
วิชาการเปนภาษาอังกฤษ

วันที่ 23 พฤษภาคม
– 15 มิ ถุ น ายน
2560

10

22,000

4.

การพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 27,28,29 มิถุนายน
2560 และ 3,4,5,6,
(ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ)
กรกฎาคม 2560
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล
3-20
สิ ง หาคม
2560
กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ 27 มีนาคม 2560
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ
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28,600

10

270,800

161

6,800

5.
6.

9.1 รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of
Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการสื่อสาร การอาน การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย
บุคลากรและนักศึกษา
2. เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคอาเซียน
3. เพื่อใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูในดานการสื่อสาร การเขียน การอาน
ภาษาอังกฤษและดานวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
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4. เพื่อใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดวางแผน ฝกทักษะในการสื่อสาร และการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการใชภาษาอังกฤษและภาษาในกลุม อาเซียน ในชีวิตประจําวันและทางวิชาการพยาบาลในสถานการณ
จริง
5. เพื่อสงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
วันที่ดําเนินงาน 10 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2560
ผู เ ข า ร วมโครงการ ประกอบด ว ยอาจารย บุ คลากร นั กศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี 165 คน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย 10 คน
สถานที่ดําเนิน 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. ผูเขารวมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คาเฉลี่ย 4.43 อยูในระดับมาก
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รูปภาพที่ 17 กิจกรรม รับนักศึกษาแลกเปลีย่ นพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาจาก
University of Muhammadiyah Yogyakarta

9.2 โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ ดานการศึกษาทางการพยาบาล
3. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการศึกษาทางการพยาบาล
วันเวลาดําเนินการ : วันที่ 15 มกราคม – 28 มกราคม 2560
สถานที่ในการดําเนินงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวม : มีนักศึกษาจาก University of Muhammadiyah Yogyakatar, Indonesia มา
แลกเปลี่ยน 5 คน นักศึกษาชั้นปที่ 1,2,3 อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวมจํานวน 202 คน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด :
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
การรําพื้นบานทั้งของไทยและอินโดนีเซีย และการดูแลสุขภาพตามวิถีมุสลิมในอินโดนีเซีย และการดูแลในบริบท
ของวัฒนธรรมไทย
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รูปภาพที่ 18 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

9.3 โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ งวิ ช าการและการนํ า เสนอผลงาน
วิชาการเปนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษาทราบและเขาใจหลักการในการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษได
2. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนและนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษได
วันเวลาดําเนินงาน : ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560
จํานวนผูเขารวมโครงการ : ผูเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 และ 3 ที่ไดรับการคัดเลือก
เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 10 คน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด:
1. ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการดานการพัฒนาความรู พบวาอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้
- ไดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80
- มีความรูความเขาใจในหลักการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.70
-ไดพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70
- มีความมั่นใจในการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80
2. ความคิดเห็นดานการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและการใชเทคโนโลยี พบวาอยูในระดับมาก
ที่สุดมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากันที่ระดับ 4.70 คือ นักศึกษาสามารถสื่อสารและมีสัมพันธภาพกับผูอื่นเพิ่มขึ้นและ
สามารถใชเทคโนโลยีชวยในการสืบคนขอมูลและสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3. ดานความคิดเห็นตอวิทยากรในการเรียน พบวาอยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80 คือ
ผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูและรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด 4.70
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รูปภาพที่ 19 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และการนําเสนอผลงานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ

9.4 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ)
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในคณะ
พยาบาลศาสตร
2. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษดานการศึกษาทางการ
พยาบาล
วันเวลาการดําเนินงาน : 27,28,29 มิถุนายน , 3,4,5,6, กรกฎาคม 2560
สถานที่ในการดําเนินงาน : หอง NU203 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวม : จํานวน 40 คน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 35 คน อาจารย และบุคลากร 5 คน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 100
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมอยูในระดับมาก 4.16
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด 4.58
4. กลุมเปาหมายมีทักษะดานภาษาตางประเทศ(ภาษาญี่ปุน) เพิ่มขึ้นรอยละ 88
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รูปภาพที่ 20 กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ)

9.5 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษา ในทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะดานทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อสงเสริมนักศึกษาใหมีทักษะทางการพยาบาลขามวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณดานการพยาบาลฉุกเฉินในสถานการณที่แตกตาง
5. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดนําองคความรูดานการพยาบาลฉุกเฉินมาประยุกตใชในบทบาทที่เกี่ยวของ
6. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
7. เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันเวลาการดําเนินงาน : 3-20 สิงหาคม 2560
สถานที่ในการดําเนินงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ University of
Muhammadlyah Yogyakarta Indonesia
จํานวนผูเขารวม : 10 คน
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 จํานวน 9 คน
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 จํานวน 1 คน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด:
1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอกิจกรรมเฉลี่ย 4.80
2.กลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและประสบการณดานการพยาบาลฉุกเฉินโดยการ
เรียนรูทฤษฎีและฝกปฏิบัติดังนี้
1) ฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2) ฝกปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบปญหาภัยพิบัติ
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3) การเรียนการสอนและการทดสอบที่หลากหลายเชน การเรียนแบบTutorial, PBL, Skill
Lab : active group therapy , การสอบแบบ MCQ และ OSCE ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมไดรับรางวัล Best
OSCE
4) ปฏิบัติการในสถานการณเสมือนจริง
3. กลุมเปาหมายมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยผานการรํา มารชอุบลราชธานีศรีวนาลัย
และการแสดง Body percussion ซึ่งการแสดงนี้ไดรับรางวัล Best performance
4. กลุมเปาหมายไดประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยในทีมที่เขารวม
แลกเปลี่ยนไดรับรางวัล 2 รางวัล คือ Best OSCE and Best performance
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รูปภาพที่ 21 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล

9.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อให ผูเ ข าร ว มกิ จ กรรมได มีโ อกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณทางการพยาบาลใน
ตางประเทศ
2. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูทางวิชาการและวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจแนวทางความกาวหนาเชิงวิชาชีพพยาบาล
4. เพื่อใหเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจในเรื่อง History of ideas in nursing
วันเวลาการดําเนินงาน : วันที่ 27 มีนาคม 2560
สถานที่ในการดําเนินงาน : หองเรียน PB406 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จํานวนผูเขารวม : 161 คน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด:
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

รูปภาพที่ 22 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ
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การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนใหอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน จํานวน 2 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 14 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะดานวิชาการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 การแลกเปลี่ ย นอาจารย บุ ค ลากร
พยาบาล
2 การพั ฒ นาทั กษะภาษาอั งกฤษสํ าหรับ
อาจารยและบุคลากร

ระยะเวลา/สถานที่

4-9 สิงหาคม 2560
20, 27 พฤษภาคม,
3 ,1 0 มิ ถุ น า ย น
2560

จํานวน
ผูเขารวม
3

งบประมาณ

9

20,500

89,930

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหอาจารยและบุคลากรมีความรู ความเขาใจทักษะภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหอาจารยและบุคลากรพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในดานตางๆ
วันเวลาการดําเนินงาน : 20, 27 พฤษภาคม, 3,10 มิถุนายน 2560
สถานที่ในการดําเนินงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด :
1. อาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรมรอยละ 87.5
2. คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด 4.83
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด 4.75
4. ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ 100

รูปภาพที่ 23 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร

- การแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร พยาบาล
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยในดานการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล และการจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษา
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3. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในดานวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ และศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
4. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนที่รูจักในกลุม
ประเทศอาเซียน
วันที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน วันที่ 4-9 สิงหาคม 2560
ผูเขารวมโครงการ อาจารย 3 คน
สถานที่ในการดําเนินงาน : University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
ตารางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย เพื่อเขารวมโครงการ 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

รูปภาพที่ 24 การแลกเปลี่ยนอาจารย บุคลากร พยาบาล
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10. ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป
ปการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล จํานวน 2 รางวัล
ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประจําป 2560

ลําดับ
ผูรับรางวัล
1. นางสาวจิตราพร ชํานาญ
เอื้อ

2.

นางสาวพรพิมล สุพล

ชื่อรางวัล
นั กศึ กษาพยาบาล
ดีเดนดานคุณธรรม
แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม
ประจําป 2560

รางวัล
พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2559
ระดับชมเชย

หนวยงาน/สถานที่รับรางวัล
วัน/เดือน/ป
หนวยงานที่มอบรางวัล คือ ที่ประชุม 21 กรกฎาคม
คณบดีและหั วหน าสถาบั นการศึ กษา
2560
สาขาพยาบาลศาสตรของรัฐ (ทคพย.)
รวมกับที่ประชุมผูอํานวยการวิทยาลัย
ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุ ข (สบช.) และที่ ป ระชุ ม
คณบดีสาขาพยาบาลศาสตร สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย (สสอท.) ณ โรงแรมอมารี ดอน
เมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ปการศึกษา 2559
อุดมศึกษา

11. การจัดบริการดานอาคารสถานที่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นที่ใชสอยในการดําเนินการจัดการเรียน
การสอน มีจํานวน 2 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 และ 2 สําหรับชั้น 3 เปนสํานักงานเลขานุการ และหองพักอาจารย โดย
จําแนกรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 16 แสดงรายละเอียดการจัดบริการดานอาคารสถานที่ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

ชื่ออาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 2)
อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 2)
อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 1)
อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 3)

จํานวน
หอง

พื้นที่ใชสอย
(ตาราง
เมตร)

ความจุ

ประเภท

เริ่มใชเมื่อ
พ.ศ

3

80 ที่นั่ง

หองเรียน

2560

1

120 ที่นั่ง

หองเรียน

2560

2

80 ที่นั่ง

หองปฏิบัติการพยาบาล

2560

3

20 ที่นั่ง

หองพักอาจารย

2560
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ชื่ออาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 3)
อาคารปฏิบัติการรวม
คณะพยาบาลศาสตร (ชั้น 2)

จํานวน
หอง

พื้นที่ใชสอย
(ตาราง
เมตร)

ความจุ

ประเภท

เริ่มใชเมื่อ
พ.ศ

1

50 ที่นั่ง

หองประชุม

2560

2

20 ที่นั่ง

หองประชุม

2560

12. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา
คณะฯ มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อลดจํานวนการตกออกการคงจํานวนนักศึกษา โดยกําหนดให
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการวางแผน กํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร โดยครอบคลุม
กระบวนการรับเขานักศึกษา การบริหารหลักสูตร คุณภาพอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาที่รวมดําเนินงานในการพัฒนานักศึกษาโดยมีระบบการดูแลใหคําปรึกษาทางดาน
วิชาการและดานทักษะชีวิต การปรับตัวในมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่คณะดําเนินงาน อาจสรุปไดดังนี้
1. วางแผนการรับเขานักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขารวมกับงานพัฒนานักศึกษา และจัด
3. ประชุมวางแผนจัดแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมนผลการเรียนรู
4. สํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ยและบั ณ ฑิ ต จบใหม แล ว
วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
5. วางแผนการปรับปรุงการจัดการของหลักสูตรตามผลการประเมินและขอเสนอแนะของอาจารย
ประจําหลักสูตร
6. การใหคําแนะนําปรึกษานักศึกษา
7. จั ดกิ จ กรรมนั กศึ กษาที่ ผู กพั น บูร ณาการ และ เชื่อมโยงกั บ การจั ดการเรีย นการสอน/ปรั บ
รูปแบบกิจกรรมแตละชวงเวลาใหเหมาะสม/อาจเปลี่ยนเปนฐานการเรียนรู
8. จัดกิจกรรมติวโดยรุนพี่หรืองานกิจฯ ทําใหเด็กที่รวม เรียนไดดีขึ้น
ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาที่รับเขา 82 คน ลาออก 7 คน คงเหลือ 75 คน อัตราการตก
ออกลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2559 ดังตาราง
ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการตกออกของนักศึกษา
ปการศึกษา จํานวนรับเขา จํานวนนักศึกษาที่
จํานวน
นักศึกษา
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาคงอยู
2556
43
34
2
2557
63
63
2558
85
85
2559
82
75
2560
75
72
(ขอมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 )

จํานวนนักศึกษา
ที่ตกออก
8
7
3

อัตราการตก
ออก(รอยละ)

8.54
4
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
เปาประสงค : อาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของ
สังคม
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยใหสามารถดําเนินงานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการวิจัยปงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัย จํานวน 4 โครงการ โดยมีการจัดอบรม ที่สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจการการวิจัย รวมถึงการสงบุคลากรเขารวมการอบรมทั้งในและนอกสถาบัน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
โครงการ/กิจกรรม
คณะ/หนวยงาน
ระยะเวลา
ผูเขารวม
อาจารยเขารวม 35
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ คณะพยาบาลศาสตร 24–25
กรกฎาคม 2560
คน
ดานการวิจัย

- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การ
เขียนบทความวิจยั บทความ
วิชาการ หนังสือและตํารา”
2. สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร

3.จัดสรรทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร
ดานการวิจัย และปรับปรุงการ
ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ดานการวิจัย

- ยังไมไดดําเนินการ
- อยูระหวางรอ
ประกาศระเบียบการ
ใชเงินรายได
- ยังไมไดดําเนินการ
- อยูระหวางรอ
ประกาศระเบียบการ
ใชเงินรายได
1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560

งบประมาณ
55,000

- ยังไมไดดําเนินการ

228,000
(ไมไดใช)

- ยังไมไดดําเนินการ

400,000
(ไมไดใช)
5,000
(ไมไดใช)

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือและตํารา”
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรไดพัฒนาการเขียนบทความวิจัย บทความ
วิชาการ หนังสือ และตํารา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่จะ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ แกคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ
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วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 24-25 กรกฎาคม2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 35 คน (อาจารย 29 คน บุคลากร 6 คน
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.85
2. ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการตอการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 4.33
3. มีความรูในการเขียนตําราอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22
4. มีความรูในการผลิตบทความวิชาการ/วิจัยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.22
5. ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.11

รูปภาพที่ 25 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ หนังสือและตํารา”
2. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการวิจัย และปรับปรุงการใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานการวิจัยภาพหองให

คําปรึกษาดานการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตรมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีหองปฏิบัติการให
คําปรึกษางานวิจัย ที่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตรเปนชองทางใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
โดยมี คณะกรรมการบริหารงานวิจัยเปนทีมผูดูแล มีหนังสือ วารสารทางดานการวิจัยที่ใชในการคนควาทําวิจัย
และมีระบบที่ปรึกษาในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาในการทําวิจัย
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รูปภาพที่ 26 หองปฏิบัติการใหคําปรึกษางานวิจัย

ดังนี้

โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบที่ปรึกษาในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย
1. รูปแบบการใหคําปรึกษา มีคะเเนนเฉลี่ย 4.56 อยูในระดับมากที่สุด
2. สถานที่/หองใหคําปรึกษา มีคะเเนนเฉลี่ย 4.72 อยูในระดับมากที่สุด
3. วารสาร/เอกสารงานวิจัย มีคะเเนนเฉลี่ย 4.22mอยูในระดับมากที่สุด

นอกจากนี้คณะฯยังไดสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดเขารวมประชุมและอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยที่จัดโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางที่ 19 แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประชุมและอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยที่จัดโดยหนวยงานภายใน
โครงการ/กิจกรรม
คณะ/หนวยงาน
ระยะเวลา
ผูเขารวม
งบประมาณ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
13-14
อาจารยเขารวม 9 คน ไมใชงบประมาณ
มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11
อุบลราชธานี
กรกฎาคม 2560
คณะ
การฝกอบรม “วิทยากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 24-28
อาจารยเขารวม 1 คน ไมใชงบประมาณ
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
เมษายน 2560
คณะ
(training for trainer) (แมไก)
การอบรมพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัย
24 พฤษภาคม 2560 อาจารยเขารวม 1 คน ไมใชงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
คณะ
เรื่อง “การประเมินผลกระทบ
จากงานวิจัย”
ประชุมวิชาการวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร 3 พฤษภาคม 2560 อาจารยเขารวม 13 คน ไมใชงบประมาณ
แพทยศาสตรและการ
และการสาธารณสุข
คณะ
สาธารณสุข ครั้งที่ 6
“Thailand 4.0 กับผูสูงอายุ
ไทย”
กิจกรรม Research café ครั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร 16 พฤษภาคม 2560 อาจารยเขารวม 5 คน ไมใชงบประมาณ
ที่ 10 เรื่อง “ความรวมมือ
และการสาธารณสุข
คณะ
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โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาโจทยการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ”

คณะ/หนวยงาน

ระยะเวลา

ผูเขารวม

งบประมาณ

2. งานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
2.1 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายใน
คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการวิจัย จากงบประมาณจากมหาวิทยาลัย(ทุนวิจัย
สถาบัน) ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 4 ทุน เปนจํานวนเงิน 80,000 บาท ดังนี้
ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ผูวิจัย
จํานวนเงิน (บาท)
อาจารยและนักวิจัย
ลําดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ประจํา (ตําแหนงทาง งบประมาณ งบประมาณ
วิชาการ)
แผนดิน
รายได
1
“ผลของการสงเสริมการ อาจารยเดือนเพ็ญ บุญมาชู
20,000
พัฒนาตนเองเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนฝก
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุนของนักศึกษา
พยาบาล”
2
“ภาวะซึมเศราและปจจัย อาจารยสิริทรัพย สีหะวงษ
20,000
ที่มีผลตอภาวะซึมเศรา
ของสมาชิกในครอบครัวที่
มีผูปวยโรคเรื้อรังใน
ชุมชน”
3
“ปจจัยที่มีความสัมพันธ อาจารยอุไรวรรณ สาสังข
20,000
ตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ในเขตตําบล
ธาตุ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี”
4
“บทบาทและความพรอม อาจารยเกษร สายธนู
20,000
ในการสงเสริมภาวะพฤฒิ
พลังผูสูงอายุที่มีปญ
 หา
สุขภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพในหนวยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ จังหวัด
อุบลราชธานี”

ประเภทโครงการ
โครงการเดิม
โครงการ
ตอเนื่องป
ใหม ป
2560
2560








2.2 ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
คณะฯไดรั บการจัด สรรทุ นจากหน วยงานภายนอก เพื่อดํ าเนิน โครงการวิจั ย ในปงบประมาณ2560
ทั้งหมด 2 ทุน คือ ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 ทุน จํานวนงบประมาณ 744,865 บาท
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และทุนวิจัยจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 1 ทุน จํานวนงบประมาณ 200,000
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 944,865 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
ลําดับที่
1

2

ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย

อาจารยและนักวิจัยประจํา
(ตําแหนงทางวิชาการ)

“การประเมินเพื่อพัฒนาการ อาจารยสุวภัทร นักรูกาํ พลพัฒน
ดําเนินงานตามนโยบาย 3
ลาน 3 ป เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิด
ไทองคราชัน ในเขตพื้นที่
สุขภาพที่ 10”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีย ธรรมิกบวร
“การจัดระบบการบริการ
สุขภาพสําหรับคนขามแดนใน
บริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร”

จํานวนเงิน
(บาท)
200,000

ประเภทโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม
ตอเนื่องป
ป 2560
2560


744,865



สรุปในปงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีคณาจารยประจําในคณะพยาบาลศาสตร จํานวน
ทั้งสิ้น 23 คน ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวน 6 โครงการ ไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,024,865 บาท เฉลี่ยทุน
สนับสนุนการวิจัยที่ไดรับในปงบประมาณ 2560 ตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา เทากับ 44,559.35 บาท ดัง
แผนภูมิทุนสนับสนุนการวิจัยทีไ่ ดรับในปงบประมาณ 2560 และดังแผนภูมิเปรียบเทียบทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับ
ในปงบประมาณ 2558 - 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในปที่ผานมา

แผนภูมิที่ 3 แสดงทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับในปงบประมาณ 2560
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับในปงบประมาณ 2558 – 2560
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3. ผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพร
3.1 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ (หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full

Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ 25 และตองมีผลงานจากสถาบันภายนอกอยางนอยรอยละ 25)

ตารางที่ 22 แสดงผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพรในประชุมวิชาการระดับชาติ
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน()
อาจารยและนักวิจัยประจํา
บทความ
บทความวิ
จ
ย
ั
(ตําแหนงทางวิชาการ)
วิชาการ
1
อาจารยสุดารักษ ประสาร
“การถายทอดภูมปิ ญญาทองถิ่นดานการดูแลรักษา
สุขภาพของกลุมชาติพันธุเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ”

2

ผศ.ดร.สุรีย ธรรมิกบวร

3

อาจารยอมรรัตน นธะสนธิ์
อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน

4.

อาจารยวิศนีย บุณหมั่น

“สถานการณเบื้องตนการจัดการะบบบริการสุขภาพ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติการดูแลขามวัฒนธรรม:
จังหวัดมุกดาหาร”
“ผลของนวัตกรรมภาพพลิกพิชิตสมองเสื่อมเพื่อ
ปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูส ูงอายุ ตําบลธาตุ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
“ความสัมพันธระหวางการสอบ OSCE กับการรับรู
สมรรถนะดานปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
รวม



การประชุม “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand
Research Expo 2016)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ใน
ระหวางวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559, หนา192-198.
การประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ มอบ.วิ จั ย ครั้ ง ที่ 11 ณ
อาคารเทพรั ต นสิ ริ ป ภา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 หนา 38-44
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 หนา 38-44
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ
อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 หนา 38-44




4

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานใดจัด)

-
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3.2 การเผยแพรผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ ดวยศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ 25

ตารางที่ 23 แสดงผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพเผยแพรในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน()
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
อาจารยและนักวิจัยประจํา (ตําแหนงทาง
บทความ
บทความวิจัย
วิชาการ)
วิชาการ
1
ผศ.ดร.สุรีย ธรรมิกบวร
Results of senior health promotion
tourism in Mae Khong river cultural

lifestyle program(Sa-som village), Ubon
Ratchatani province
รวม
1
-

การประชุมวิชาการ
(ชื่องานประชุม ครั้งที่ วันที่/เดือน/ป โดยหนวยงานใดจัด
ประเทศใด)
International Conference on Ethics, Esthetics, and
Empirics in Nursing: Driving Force for Better Health,
International Nursing Conference: July 5,
2017,Thailand

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

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.)

ตารางที่ 24 แสดงผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ชื่อผลงาน
ประเภทผลงาน()
อาจารยและนักวิจัยประจํา
บทความ
บทความวิจัย
(ตําแหนงทางวิชาการ)
วิชาการ
1
อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน
“การประเมินผลการดําเนินการของเครือขายบริการ
นางนิชนันท สุวรรณกูฏ
สุขภาพระดับอําเภอ กรณีอําเภอเดชอุดม จังหวัด

อาจารยยมนา ชนะนิล
อุบลราชธานี”
อาจารยภูษณิศา มีนาเขตร
2
อาจารยสาวิตรี สิงหาด
“การพยาบาลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร า ”

รวม

2

-

การประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/ ปที่พิมพ/ฉบับที่พิมพ/วันเดือนปที่
ตีพิมพ/หนาที่ลงพิมพ/
วารสารมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ป ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) หนา 105-130.
วารสารวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ป ที่ 18 ฉบั บ ที่ 3 หน า 15-24.
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4. ผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ตารางที่ 25 แสดงผลงานสรางสรรค/สิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ชื่อ-สกุล
ประเภทผลงาน()
อาจารยและนักวิจัยประจํา
ชื่อผลงาน
ลําดับที่
สรางสรรค สิ่งประดิษฐ
(ตําแหนงทางวิชาการ)
1
อาจารยสาวิตรี สิงหาด
“สื่ อ การเรี ย นรู การบริ ห ารสมองชุ ด การ
ส ง เสริ ม ความจํ า ออกกํ า ลั ง สมอง ป อ งกั น

ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ”
2
อาจารยยมนา ชนะนิล
“หุนจําลองแขนใหยาและสารน้ําทางหลอด

เลือดดํา”
รวม
2

ประเภทสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร

เลขที่

วันที่ออกให



เลขที่คําขอ
1703000222

อยูระหวาง
การยื่นขอ



เลขที่คําขอ
1703001419

อยูระหวาง
การยื่นขอ

2

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ตารางที่ 26 แสดงผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ลําดับที่ ชื่อ-สกุลของอาจารยและ
ชื่อผลงาน
นักวิจัยประจํา
1.

อาจารยอมรรัตน นธะสนธิ์

-ผลการวิจัย เรื่อง “ความรูทาง
โภชนาการ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
อ า ห า ร พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
รั บ ประทานอาหารและภาวะ
โภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท”

ประเภทผลงาน()
วิจัย


สรางสรรค

สรุปวัตถุประสงคและ/หรือ
ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่
ระบุไวในผลงาน
- นําองคความรูจากการวิจยั ไป
ใชในการจัดการเรียนการสอน

- ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
สงเสริมสุขภาพบุคคลในชุมชน

ลักษณะการใชประโยชน
บูรณาการการเรียนการสอน วิชา
1802 102 โภชนาการและโภชน
บําบัด (Nutrition and Diet
Therapy)
-ใชผลการวิจัยเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผนสงเสริมสุขภาพบุคคลใน
ชุมชน

หนวยงานนําไปใช
ประโยชน
-คณะพยาบาล
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-รพสต.บัววัด
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6. โครงการวิจัยที่ทํารวมกับองคกร หรือหนวยงานอื่น
ตารางที่ 27 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ทํารวมกับองคกร หรือหนวยงานอื่น
ชื่อโครงการวิจัย

ผูวิจัย

ความตองการการพยาบาลของผูม สี วนได
สวนเสียระดับปฐมภูมิ

อาจารยอมรรัตน นธะสนธิ์

“การจัดระบบการบริการสุขภาพสําหรับ
คนขามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร”

ผศ.ดร.สุรีย ธรรมิกบวร

หนวยงาน
ที่วิจัยรวม

งบประมาณ
(บาท)

มหาวิทยาลัยมหิดล

250,000

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

744,865

ประเภทโครงการ
โครงการเดิมตอเนื่อง
โครงการใหม ป 2560
ถึงป 2560

ระยะเวลา กันยายน ๒๕๕๙-ปจจุบัน

๒๕๖๐-ปจจุบัน

7. สรุปผลการดําเนินงานดานการวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560
ตารางที่ 28 สรุปผลการดําเนินงานดานการวิจยั ในปงบประมาณ พ.ศ.2560
ตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาติ

0

ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ

2

เผยแพรผลงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

1

เผยแพรผลงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

4

นําไปใชประโยชน

1

จดสิทธิบตั รหรืออนุ
สิทธิบัตร

2

งานสรางสรรคตีพิมพ
เผยแพร อื่นๆ

0

รวม

9
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9. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
คณะมีโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย ที่หนวยงานดําเนินงาน/เขารวม จํานวน 1
โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 29 รายละเอียดโครงการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่ จํานวนผูเขารวม
งบประมาณ
1

โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย

วั น ที่ 2 4-25 กรกฎาคม
2560 ณ คณะพยาบาล
- อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความ
ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
วิจัย บทความวิชาการ หนังสือและตํารา”
อุบลราชธานี

** (รายละเอียด และภาพประกอบดังที่กลาวไวแลวขางตน)

35 คน

27,400
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวน
รวม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ทองถิ่น และสังคม บนพื้นฐาน
ความพอเพียง
เปาประสงค ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่ชวยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความความ
เขมแข็งในการดํารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเนน สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา และไดรับการ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
คณะไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ โดยมีโครงการทั้งหมด จํานวน 7 โครงการ/
กิจกรรม ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินทุกโครงการ เปนเงิน 835,000 บาท โดยจัดใหมี
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 6 โครงการ โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 30 รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
100,000

1

มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปที่ 2 (สราง นางสาวภูษณิศา
เสริมสุขภาพดีวิถีไทย)
มีนาเขตร

2

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ผศ.ดร. สุรยี  ธรรมิก
บวร

100,000

-

3

โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและ
ใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน
(ลูกฮักลูกแพง ปที่ 5)

นางยมนา ชนะนิล

150,000

-

4

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัย
เรียน ปที่ 4

นางสาววิศนีย บุญ
หมั่น

45,000

-

5

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

นางสาวเกษร สายธนู

60,000

6

โครงการใกลชิดใจวัยผูส ูงอายุ

นางสาวเกษร สายธนู

80,000

7

โรงเรียนสรางสุขผูส ูงอายุ

นางสาวสาวิตรี สิงหาด

300,000

ผูเขารับบริการ
นักศึกษาพยาบาล 163
คน อาจารย/บุคลากร 24
คน และประชาชนทัว่ ไป
จํานวน 80 คน
อาจารย/บุคลากร 3 คน
เจาหนาที่สาธาณสุข
จํานวน 4 คน ประชาชน
ทั่วไป 73 คน
ผูนําชุมชน /อสม. /
กรรมการหมูบาน 28 คน
ประชาชนในพื้นที่ 160
คน นักศึกษาพยาบาล
200 คน อาจารยพยาบาล
และบุคลากร 20 คน
นักศึกษาพยาบาล 85 คน
อาจารย/บุคลากร 15 คน
และครูพี่เลี้ยง จํานวน 15
คน เด็กนักเรียน 146 คน
ผูปกครอง 78 คน
อาจารย/บุคลากร 34 คน
ประชาชนทั่วไป 98 คน
อาจารย/บุคลากร 15 คน
ประชาชนทั่วไป 71 คน
อาจารย/บุคลากร 30 คน
ประชาชนทั่วไป 137 คน
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รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีดังนี้
1.1 โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปที่ 2 (สรางเสริมสุขภาพดีวิถีไทย)
วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อสงเสริมศักยภาพในดานการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูจากการจัดโครงการบริการวิชาการในดานการจัดโครงการเพื่อ
สรางเสริมสุขภาพใหกับผูรับบริการ
3.เพื่อใหผูรวมโครงการไดเกิดความรู ความเขาใจในดานการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
4.เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพระหวางชุมชนกับนักศึกษา
พยาบาล
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาวัดบานวัด ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 267 คน (นักศึกษาพยาบาล 163 คน อาจารย/บุคลากร 24 คน
และประชาชนทั่วไป จํานวน 80 คน)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 265 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 88..80
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 91.20
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.64

รูปภาพที่ 27 โครงการมหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปที่ 2
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1.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่นสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่สุขภาพดี
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพในการใหบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลดงหองแห ตําบลปทุม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน (อาจารย/บุคลากร 3 คน เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 4
คน ประชาชนทั่วไป 73 คน)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 80 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยรอยละ 80
3. ผูรวมโครงการนําความรูไปใชประโยชนรอยละ 80

รูปภาพที่ 28 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

1.3 โครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุ
วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตที่ดี เสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจแกผูสูงอายุ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
3.เพื่อประคับประคองจิตใจแกผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพจิต
4.เพื่อใหครอบครัวมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ
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วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 86 คน (อาจารย/บุคลากร 15 คน ประชาชนทั่วไป 71 คน)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 86 คน
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 85.6
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83

รูปภาพที่ 29 โครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุ

1.4 โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง)
ปที่ 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 / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 408 คน ( ผูนําชุมชน /อสม. /กรรมการหมูบาน 28 คน ประชาชน
ในพื้นที่ 160 คน นักศึกษาพยาบาล 200 คน อาจารยพยาบาลและบุคลากร 20 คน )
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักลูกแพงสูครอบครัวอุปถัมภ)
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80.28
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เทากับ 4.41
3. ผูเขารวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 89.40

รูปภาพที่ 30 กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยอยดูแล สงเสริม ปองกันฟนฟูสุขภาพวัยผูใหญ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 98.88
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการคะแนนเฉลี่ย 4.54
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับมากระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.49

รูปที่ 31 กิจกรรมยอยดูแล สงเสริม ปองกันฟนฟูสุขภาพวัยผูใหญ

1.5 โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ
วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งพาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ
2.เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
ผูสูงอายุ
3.เพื่อเสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม
ทองถิ่นให ดํารงสืบไป
4.เพื่อเปนการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ การสรางองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยาง
ครบวงจร ของทุกคณะทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
5.เพื่อเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวาง คณะ/สถาบันการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรที่เกี่ยวของ ภาคสวนอื่นใน
ทองถิ่น และสวนกลาง ตลอดจนภาคีเครือขายและทีมสุขภาพในพื้นที่ กระบวนการมีสวนรวมของ
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ชุมชน ในการรว มพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิตผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุที่เขมแข็งและยั่งยืน เปน
รูปธรรม
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม รุน 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 – 25 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันการศึกษานอก
โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรม รุน 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 – 16 กันยายน 2560 ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 167 คน (อาจารย/บุคลากร 30 คน ประชาชนทั่วไป 137 คน)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 167 คน
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 91.6
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 91.6

รูปภาพที่ 32 โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ

1.6 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อใหบริการดานความรูในการดูแล สงเสริม และปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตแกประชาชนใน
ตําบลธาตุ
2.เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูการรับผิดชอบและทํางานเปนทีมโดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการแกชุมชนและและงานวิจัย
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วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 132 คน (อาจารย/บุคลากร 34 คน ประชาชนทั่วไป 98 คน)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 132 คน
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 90.4
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83

รูปภาพที่ 33 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
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1.7 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ปที่ 4
วัตถุประสงคโครงการ
1.ใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การ
พยาบาลเด็กและวัยรุน 1
2.ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนในสถานการณจริง
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานแขม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 339 คน (นักศึกษาพยาบาล 85 คน อาจารย/บุคลากร 15 คน
และครูพี่เลี้ยง จํานวน 15 คน เด็กนักเรียน 146 คน ผูปกครอง 78 คน)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 338 คน
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 88.4
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 90.2
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1

รูปภาพที่ 34 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ปที่ 4
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2. การสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ (หนวยงานกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ)
คณะพยาบาลศาสตรเปนคณะที่มุงเนนใหบริการดานสุขภาพ ในมิติของการสงเสริม ปองกัน รักษา
และฟ น ฟู ดั งนั้ น งานบริ การวิ ช าการของคณะจึงเนน มีกิ จ กรรม สงเสริม ปอ งกัน โรคและฟน ฟูสุข ภาพทั้ ง
ทางดานสุขภาพกายและดานสุขภาพจิต ใหแกประชาชนในเขพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และหนวยงาน
ที่ไดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวย 7 โครงการดังนี้
ตารางที่ 31 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ประเภทกิจกรรม

งบประมาณ

จํานวนผูเขารวม
สถานที่
กิจกรรม
265
ชุมชนตําบลธาตุ

1.

มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปที่ 2 - การถายทอดองคความรูดา น
(สรางเสริมสุขภาพดีวิถไี ทย)
สงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรค และการปฏิบัติตน

100,000

2.

โ ค ร งก า ร พั ฒ น า เ ทค โ น โ ล ยี - จั ด ทํ า แอพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การ
สารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพ สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ชีวิตผูสูงอายุ

100,000
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โรงพยาบาลส ง เสริ ม
สุขภาพชุมชนตําบลดง
หองแห

3.

โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาวะชุ ม ชน
และให บ ริ ก ารวิ ช าการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน(ลูกฮักลูกแพง ปที่
5)
โครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ใน
ชุมชน

- การถ า ยทอดองค ค วามรู
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ด า น
สงเสริม และฟนฟูสุขภาพ

150,000

400

ชุมชนตําบลธาตุ

- การถายทอดองคความรู
และการปฏิบัตติ นดาน
สงเสริมสุขภาพจิต

60,000

132

ชุมชนตําบลธาตุ

5.

โครงการใกลชิดใจวัยผูสูงอายุ

80,000

86

ชุมชนตําบลธาตุ

6.

โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ

- การถ า ยทอดองค ค วามรู
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ด า น
สงเสริมสุขภาพจิต
- การถายทอดองคความรูดาน
สุขภาพ และการปฏิบัติตัวใน
วัยสูงอายุ

300,000

167

7

โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอน - สงเสริมสุขภาพ
วัยเรียน ปที่ 4

45,000

338

กศน. ภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ /ชมรม
ผูสูงอายุสถานีกาชาด
ที่ 7
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแขม, ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานแขม,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

4.

(รายละเอียด และภาพประกอบดังที่กลาวไวแลวขางตน)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการดูแลสุขภาพ ปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของสถาบัน
เปาประสงค นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรูถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในภูมิภาคลุมน้ําโขงไดรับการ
พัฒนาใหเปนที่สนใจจากภายนอก
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมป 2 560 มี กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมให มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาและมีการประชุม
ติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาตรเพื่อรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา ตลอดจน
การ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
ปงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ระบบและกลไกคณะฯใชรวมกับมหาวิทยาลัย
2. ศึกษา คนควา วิจัย และรวบรวม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนในการเผยแพรองค
ความรูและภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน
คณะฯไดจัดโครงการ/กิจกรรมศึกษาวิจัย และรวบรวมองคความรู เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมี
แหล งเรี ย นรูใ นชุ มชนในการเผยแพร องค ค วามรูแ ละภูมิป ญ ญาดา นศิล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มและ
ประเพณี ในภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน มี 1 โครงการ คือ
ตารางที่ 32 รายละเอียดโครงการ ศึกษาวิจัย และรวบรวมองคความรู เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชน
งบประมาณ (บาท)
ว/ด/ป
ลําดับ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผูเขารวม
แผนดิน รายได ผลิตเพิ่ม สถานที่
/
1.
โครงการสํารวจวัฒนธรรม และ
อาจารยยมนา ชนะนิล
สิงหาคม45
30,000
ภูมิปญญาทองถิ่น การใชพืช
กันยายน
สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ
2560
คณะ
กรณีศึกษาปราชญชาวบานใน
พยาบาล
ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ศาสตร

2.1 โครงการสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ
กรณีศึกษา ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการใชพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ
ทองถิ่น ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อรวบรวมชนิดของพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของทองถิ่น ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
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สถานที่ดําเนินการโครงการ
เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 ณ ชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
ผูรูปราชญชาวบานและหมอสมุนไพรจํานวน 11 คน อาจารยจํานวน 4 ทาน นักศึกษารวมเก็บขอมูล
จํานวน 2 คน
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. รายงานผลการศึกษาวิจัย การสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืชสมุนไพร ในการ
ดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. หนังสือ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา
ปราชญชาวบานในชุมชนตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพที่ 35 โครงการสํารวจวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืชสมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ
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3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น
คณะฯไดจัด โครงการสงเสริมและสนับสนุนการการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 1 โครงการ
ตารางที่ 33 รายละเอียดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
งบประมาณ (บาท)
ลําดับ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
แผนดิน รายได ผลิตเพิ่ม
/
1. โครงการสืบสานภูมิปญ
 ญา อาจารยสาวิตรี สิงหาด
54,000
และพัฒนาเครือขาย การ
เรียนรูด านการสูงอายุ ครั้ง
ที่ 5

ว/ด/ป
สถานที่
17 มีนาคม
2560
โรงเรียน
บานหนอง
สองหอง

ผูเขารวม
200

3.1 โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขาย การเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งที่ 5
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อรวบรวมขอมูล ความรูดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ
2. เพื่อจัดเวทีเครือขายการเรียนรูความรูดานภูมิปญญาไทยโดยผูสูงอายุสูเยาวชน
3. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเองของผูสูงอายุวัน / เวลา /
สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 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)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 200 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 92.63
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 93.04
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รูปภาพที่ 36 โครงการสืบสานภูมปิ ญญาและพัฒนาเครือขาย การเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งที่ 5

4. ส งเสริ มและสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ กษาและบุค ลากรตระหนักถึ งคุณ คา ของขนบธรรมเนียมประเพณี มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และนานาชาติ
คณะฯไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึง
คุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล และของทองถิ่น จํานวน 6
โครงการ ไมไดดําเนินการ 2 โครงการ คือ วันพยาบาลแหงชาติและวันพยาบาลสากล เนื่องจาก อยูในชวง
ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
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ตารางที่ 34 โครงการที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีฯ
งบประมาณ (บาท)
ว/ด/ป
ลําดับ
โครงการ
ผูรับผิดชอบ
ผูเขารวม
แผนดิน รายได ผลิตเพิ่ม สถานที่
1.
/
พิธีมอบหมวกพยาบาล
อาจารยสุพัตรา ดี
22 เมษายน
90
80,100
ดวงพันธ
2560 คณะ
พยาบาล
ศาสตร
2.
/
วันพยาบาลสากล (จิตอาสา)
อาจารยสุดารักษ
ไมได
2,100
ประสาร
ดําเนินการ
3.
/
วันพยาบาลแหงชาติ (จิตอาสา)
อาจารยไพลิน พิณ
ไมได
11,000
ทอง
ดําเนินการ
4.
/
ประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ) อาจารยสุวภัทร
22
192
55,000
นักรูกําพลพัฒน
มิถุนายน
2560 คณะ
พยาบาล
ศาสตร
/
5.
วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร สํานักงาน
10
324
18,100
เลขานุการ
กุมภาพันธ
2560 คณะ
พยาบาล
ศาสตร
/
6.
บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งที่ 5
อาจารยเกษร สาย
6 เมษายน 184
61,400
ธนู
2560
ชุมชนตําบล
ธาตุ

4.1 โครงการพิธีมอบหมวกพยาบาล
วัตถุประสงคโครงการ
1.นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล
2.เปนการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักศึกษาดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และ
ความสามัคคีระหวางรุนพี่และรุนนอง
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 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)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 317 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85.8
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 86.8
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รูปภาพที่ 37 โครงการพิธีมอบหมวกพยาบาล

4.2 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ)
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสืบทอดประเพณีงานบุญซําฮะ
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 192 คน (นักศึกษาทุกชั้นป จํานวน 150 คน อาจารย/บุคลากร
จํานวน 42 คน )
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 192 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 87.6
3. ผูรวมโครงการเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม รอยละ 88.4
4. มีการเผยแพรประเพณีบุญซําฮะผานทางเว็บไซต
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รูปภาพที่ 38 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ)

4.3 วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่ออนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม
2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในองคกร

78

3. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 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)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 324 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 87.6
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 89.6

รูปภาพที่ 39 วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร

4.4 บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งที่ 5
วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีวันสงกรานต และสนับสนุนใหคงอยูตลอดไป
2. เพื่อสงเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว และเสริมสรางสุขภาพจิตที่ดีแกประชาชนในชุมชน
โดยผานกิจกรรม
วัน / เวลา / สถานที่ ดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรม วันที่ 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)
ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 184 คน
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 90.6
3. ผูรวมโครงการที่นําความรูไปใชประโยชน รอยละ 90.5

รูปภาพที่ 40 บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งที่ 5
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข
เปาประสงค องคกรมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และไดรับความชื่นชมใน
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
1. การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ในปงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการ
บริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 กํ า หนดนโยบายเชิ งรุ กในการถา ยทอดวิ สัย ทัศ น/ กลยุท ธ และนํ า จุ ด แข็ง ของ
มหาวิทยาลัยไปสูการพัฒนาการดําเนินงานทุกระดับอยางเปนรูปธรรม
คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
2560 และแผนปฏิบัตกิ ารประจําปที่สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการถายทอด
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยไดเชิญบุคลากรทุกระดับภายใน
คณะฯเขารวมรับทราบนโยบาย วิสัยทัศนจากผูบริหาร รวมถึงการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําป 2560 และ
สรุปผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจในปงบประมาณที่ผานมา
และเปนรูปธรรม

1.2 กระจายอํานาจบริหาร กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

คณะพยาบาลศาสตร มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในทุกพันธกิจของคณะฯทุกไตร
มาส โดยผานการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯมอบหมายผูรับผิดชอบ
ตั ว บ ง ชี้ ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ในปก ารศึก ษา 2559 ที่ผ า นมา และไดมี การประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส รวมถึงการกระจายอํานาจหนาที่ไปยังรอง
คณบดีฝายตางๆ
1.3 ปรับปรุงและจัด ทํามาตรฐานการปฏิ บัติงานของกระบวนการที่สรา งคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุน
1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน
การเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น โดยคณะฯ ไดมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 กิจกรรม การเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุนวิชาการ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หัวขอ “การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภท
ทั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น” และ “การวิเคราะหคางานเพื่อขอ
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กําหนดกรอบอัตรากําลั งของระดับ ตําแหนงสูง ขึ้น” วิ ทยากร วิท ยากร โดย วิทยากร นางเกษร จรัญพรหมสิ ริ
บุคลากรชํานาญการพิเศษ
การประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ไดเขารับการประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและพนักงานฯ
ป 2560 โดยกําหนดการประเมิน Pre-Test ในวันที่ 1,4 และ 5 กันยายน 2560

ชื่อโครงการ: โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร
กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร ประจําป 2560
โดยกิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร เพื่อกําหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่บูรณาการระหวางสายงานตาง ๆ ให
สามารถสนับสนุนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบุคลากรไดสรางความเขาใจ
และแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน เพื่อสงเสรมใหบุคลากรมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน
รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและรวมกําหนดแนวการแกไข อันจะสงผลใหไดบุคลากรที่เปนทรัพยากรที่
มีคุณคาของคณะฯ รวมแรงใจทํางานเพื่อมุงความสําเร็จใหเกิดแกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญเพื่อ
ไดเรียนรูแนวคิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข
ระยะเวลาดํ า เนิ น กิ จ กรรม ระหว างวัน ที่ ในวัน ศุกรที่ 29 ถึ ง วัน เสารที่ 30 กรกฎาคม
2560ณ พีรดา ริเวอรวิว รีสอรท อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวสุภ อองทิพย
และ นางสาวชวนพิศ ยงยิ่งยืน เปนวิทยากร
1.3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ
งานบุคคล ได ร วบรวมข อมู ลความตองการพัฒ นาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพื่อนํามาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยคลอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
รวมทั้งความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนารายบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40 ชม./ป
การศึกษา และสายสนับสนุนวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และเผยแพร
ความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดขึ้น
1.3.3 จรรยาบรรณบุคลากร
คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผานเว็บไซดคณะ
พยาบาลศาสตร พรอมทั้งสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ แลโขงริเวอรวิว รีสอรท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
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รูปภาพที่ 41 กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจําป 2560

1.5 มีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู
คณะพยาบาลศาสตร มีการดําเนิน การพัฒ นาหนว ยงานเกี่ยวกับการพัฒ นาสถาบัน สูการ
เรียนรู โดยไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูดานวิชาการและการวิจัยของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ใน
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ หอง PB401 คณะพยาบาลศาสตร ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการ(หลังเกา)
โดยมีสถาบันทางการพยาบาลจํานวน 2 แหง ไดแก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “การประเมินสมรรถนะดาน
การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล โดยวิธี OSCE” และ “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
และความวิจัยที่ดี”

รูปภาพที่ 42 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

2. ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของสวนงานและหนวยงานภายในใหเหมาะสม

คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังเพื่อนํามากําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.
2559-2562) โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2559-2562) และคณะกรรมการกลั่นกรองการ ขอกรอบ
อัตรากําลัง บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
พิจ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ และสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อวั น ที่ 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,
การขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ), รวมถึง การพัฒนาตนเองดานวิชาการและวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ที่มีความเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร ใชระบบรวมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ระบบลงทะเบียน REG เปนระบบประมวลผล และบริการทางการศึกษา
- ระบบบัญชี UBUFMIS เปนระบบประมวลผลดานแผน การเงินและบัญชี
- ระบบ DMS เปนระบบประมวลผลดานการบริหารงานบุคคล
3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ
ที่มีตอระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร โดยจะแบงเปนการประเมินความพึงพอใจตอคอมพิวเตอร และ
อุปกรณคอมพิวเตอร ประเมินความพึงพอใจตอการติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ประเมิ น ความพึ งพอใจต อระบบเครื อข าย (Network) และประเมิ น ความพึงพอใจตอ การใหบ ริก ารดา น
คอมพิวเตอรและเครือขาย ซึ่งในป 2560 ผลประเมิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 อยูในระดับ ดี
3.3 ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ห น ว ยงานใช ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย /
หนวยงานพัฒนาขึ้น มาใชในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส
คณะพยาบาลศาสตร ได ใช ร ะบบงบประมาณและการเงิ น ร ว มกั บ ของมหาวิ ทยาลัย (ระบบ
UBUFMIS) ซึ่งสามารถตรวจสอบการดําเนินการผานระบบไดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ คณะฯไดจัดทําระบบสารสนเทศ
ด า นการเงิ น และงบประมาณ เพื่ อรายงานและสรุ ป การใช จ ายงบประมาณเมื่ อ เที ย บกั บ แผนฯ ในระบบ
สารสนเทศของคณะฯ ซึ่งผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการตัดสินใจได
ทั้งนี้ งานสารสนเทศฯไดมีการอบรมการใชงานระบบ E-Meeting ใหกับบุคลากรคณะฯ เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการประชุมของแตละงาน สนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย

รูปภาพที่ 43 กิจกรรมการอบรมการใชงานระบบ E-Meeting ใหกับบุคลากรคณะฯ
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4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหบูรณาการสูการปฏิบัติงานประจํา โดยปรับปรุงระบบการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหสามารถใชรวมกัน
4.1 นโยบาย ระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยกําหนดไวดังนี้
1. สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนเครื่องมือและกลไกพื้นฐานใน
การพั ฒ นาและส งเสริ มคุ ณภาพบั ณฑิ ตและบริห ารคณะพยาบาลศาสตรตามพัน ธกิจ รวมทั้ งส งเสริ มและ
สนับสนุนใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะซึ่งประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่ อทําหนาที่พัฒ นา บริ หารและติดตามการดําเนินการประกั นคุณภาพการศึกษาของคณะ และ
กําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางทั่วถึงภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. กําหนด สงเสริม และสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับ คณะอยา งตอเนื่อง ตามตั วบ งชี้และเกณฑมาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะที่เกี่ยวของ
4. สนั บสนุน ให มีร ะบบการเที ยบเคี ยงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว างหน วยงาน
ภายนอกคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณะ
5. สงเสริม และสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจ และเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการ
สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
6. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค ณะพยาบาลศาสตร เ ป น องค ก รที่ มี ก ารจั ด การองค ค วามรู
(Knowledge Management) ที่มุงเนนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
7. เผยแพร ขอ มู ล ข า วสารและกิจ กรรมประกัน คุณ ภาพการศึ กษาเพื่อใหสั งคมภายนอก
รับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานของคณะ
8. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพตางๆ ใหเปนระบบที่สนับสนุน
ต อความต องการของผู ใช ขอ มู ล สามารถตรวจสอบไดแ ละเปน ปจ จุบั น และสามารถใชรว มกัน ได อยางมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะและคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบในตัวบงชี้ และไดกําหนดบทบาทหนาที่ไวในคําสั่ง ดังนี้
1. วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจ พัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. พั ฒ นาความเข า ใจระบบประกั น คุณภาพของบุคลากรในคณะ เพื่อ เพิ่มศั กยภาพของ
บุคลากรและเพิ่มมาตรฐานคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร
3. กํ า หนดนโยบายด า นการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และสนับ สนุน ใหมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด
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4. วางแผน ควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ รวมถึงการนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
5. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองใหสอดคลองกับการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร
7. สรุปผลการดําเนินงาน แจงแกผูรับผิดชอบทราบและนําผลมาวางแผนปรับปรุงการทํางาน
ของคณะพยาบาลศาสตรตอไป
4.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559
4.2.1 อบรมหลักสูตร Step by Step to Implementing EdPEx
คณะผูบริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ไดเขารวมอบรม
หลักสูตร Step by Step to Implementing EdPEx กับมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ 22 – 23 มิถุนายน
2560 ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตร Step –by- Step to Implementing EdPEx ในครั้งนี้ มีเปาหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
โลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ”

รูปภาพที่ 44 กิจกรรมการอบรมหลักสูตร Step by Step to Implementing EdPEx

การศึกษา 2559

4.2.2

รั บการตรวจประเมิน ประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับคณะ ประจํ า ป

คณะพยาบาลศาสตร มีกํา หนดการจัด กิจ กรรมรับ การตรวจประเมิน ประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 ในระหวางวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุม
ดอกมันปลา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร

รูปภาพที่ 45 กิจกรรมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ตารางที่ 35 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบปการศึกษา 2558 และ 2559

องคประกอบคุณภาพ
1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ

รวมเฉลี่ย

5 5

5
4
3
2

ผลประเมินปการศึกษา 2558
คะแนน
ระดับคุณภาพ
3.12
พอใช
3.15
พอใช
5.00
ดีมาก
4.00
ดี
4.50
ดี
3.55
ดี

3.8
3.15

3.12

4.5

4

ผลประเมินปการศึกษา 2559
คะแนน
ระดับคุณภาพ
1.96
ตองปรับปรุง
3.80
ดี
5.00
ดีมาก
3.00
พอใช
5.00
ดีมาก
3.26
พอใช

5

3

1.96

1

3.55

3.26

ผลประเมินปการศึกษา 2558
ผลประเมินปการศึกษา 2559

0

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินประกันคุณภาพฯ รายองคประกอบ ระหวางปการศึกษา 2558 และ 2559

5. ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะพยาบาลศาสตร มีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1.1 ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย

ขององคกร รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปจจัยในแตละดาน จัดทําแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในในแตละดาน ทั้งระดับองคกรและยุทธศาสตรตามระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ และ
ดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
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 ดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไว
4) คณะฯ ไดมีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ราย
ไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอตอมหาวิทยาลัย

6. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
6.1 ผลการสํ า รวจความพึ งพอใจโครงการสรา งสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพื่อจัด สรร
สวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร จึงเห็นควรใหจัดทําโครงการสราง
สุของคกร คณะพยาบาลศาสตร เพื่อจัดสรรสวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการทั่วไปใหแกบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร โดยคณะฯหวังวาการจัดโครงการดังกลาว จะเปนประโยชนและเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง
รวมถึง สามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลกรไดนั่นเอง โดย “สวัสดิการ” หมายความวาการ
สนับสนุนใหความชวยเหลือเกื้อกูลบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิต และสภาพความเปนอยูที่ดี ซึ่งสวัสดิการนับเปน
อีกหนึ่งแรงจูงใจที่สําคัญในการปฏิบัติงานในองคกร
ทั้ง นี้ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจโครงการสร า งสุ ข องค ก ร คณะพยาบาลศาสตร เพื่ อ จั ด สรร
สวัสดิการเครื่องดื่ม รวมถึงสวัสดิการทั่วไป บุคลากรมีความพึงพอใจตอสวัสดิการ คาเฉลี่ย 3.90 ระดับ ดี
มาก และมี ขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรจัด สถานที่ พักผอน และออกกําลังกายให เป นสัด สว น และควรเพิ่ ม
สวัสดิการดานที่พักอาศัย เปนตน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัตงิ าน
อยางมีความสุข และมีความผูกพันกับองคกร
เปาประสงค คณะมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการทํางาน สามารถขับเคลื่อนคณะใหบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจ
และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยความสุขและความผูกพันตอองคกร
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
1.1 การประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกั ด คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร ได มี ก ระบวนการดํ า เนิ น การด า นการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ร าชการ
ให มี ค วามถู ก ต อ ง โปร ง ใส ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดทําประกาศ
หลั กเกณฑ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลฯ โดยผ า นมติค ณะกรรมการประจําคณะฯ, คํ า สั่ งผู มีอํา นาจการประเมิ น ฯ
อยางเปนทางการ ทั้งนี้ ในทุกรอบการประเมิน บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนในสังกัด มีโอกาส
รวมกันในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติ
และเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2.1 ชื่อโครงการ: โครงการสรางสุของคกร คณะพยาบาลศาสตร กิจกรรม: สัมมนาบุคลากร
ประจําป 2560
โดยกิจกรรมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางสวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร เพื่อกําหนดแนวทางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่บูรณาการระหวางสายงานตาง ๆ ให
สามารถสนับสนุนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบุคลากรไดสรางความเขาใจ
และแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน เพื่อสงเสรมใหบุคลากรมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน
รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและรวมกําหนดแนวการแกไข อันจะสงผลใหไดบุคลากรที่เปนทรัพยากรที่
มีคุณคาของคณะฯ รวมแรงใจทํางานเพื่อมุงความสําเร็จใหเกิดแกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญเพื่อ
ไดเรียนรูแนวคิดการทํางานรวมกันอยางมีความสุข
ระยะเวลาดํ า เนิ น กิ จ กรรม ระหว างวัน ที่ ในวัน ศุกรที่ 29 ถึ ง วัน เสารที่ 30 กรกฎาคม
2560
ณ พีรดา ริเวอรวิว รีสอรท อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวสุภ
อองทิพย และ นางสาวชวนพิศ ยงยิ่งยืน เปนวิทยากร
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ
งานบุคคล ไดรวบรวมขอมูลความต องการพัฒนาสมรรถนะตนเองของบุคากร เพื่ อนํามา
จัดทําแผนพัฒนารายบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan สังกัด คณะพยาบาลศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2560 โดยคลอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ การเรียนการสอน การกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ รวมทั้งความกาวหนาในสายสนับสนุนวิชาการ และงานบุคคล ไดดําเนินการติดตามแผนพัฒนาราย
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บุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 2559 ซึ่งบุคลากรสายวิชาการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 40
ชม./ป การศึ กษา และสายสนับสนุน วิช าการทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองครบ 10 ชม./ปการศึกษา และ
เผยแพรความรู/ประโยชนที่ไดรับ ผานเว็บไซตสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร โดยการรายงานหลังจากพัฒนา
ตนเองของบุคลากร จะเปนไปตามแนวปฏิบัติและแบบฟอรมการติดตามที่คณะฯ กําหนดขึ้น
โดยพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ตารางที่ 36 รายละเอียดการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปงบประมาณ 2560
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ประชุม
อบรม
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดี
8
5
นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน
รองคณบดีฝายบริหาร
2
6
นางสาวเกษร สายธนู
รองคณบดีฝายวิชาการ
7
5
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ
5
2
นางสาวไพลิน พิณทอง
หน.กลุมวิชาพยาบาลศาสตร
5
1
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรีย ธรรมิกบวร ผูชวยศาสตราจารย
4
2
นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
อาจารย
3
0
นางสาววิศนีย บุญหมั่น
อาจารย
5
0
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
อาจารย
1
1
ดร.สมปอง พะมุลลิ า
อาจารย
2
0
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข
อาจารย
6
4
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
อาจารย
4
1
นางสาวอมรรัตน นธะสนธิ์
อาจารย
3
0
นางสาวยมนา ชนะนิล
อาจารย
3
0
นางสาวสุดารักษ ประสาร
อาจารย
4
0
นางกิ่งกาญจน ชูเมือง
อาจารย
4
1
ดร.สมจิตต ลุประสงค
อาจารย
4
0
นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ
อาจารย
5
0
นางสาวสิริทรัพย สีหะวงษ
อาจารย
3
0
นางสาวทัศนวรรณ ศิระพรหม
อาจารย
6
1
นางสาวสาวิตรี สิงหาด
อาจารย
3
0
นางสาวณิชา วองไว
ผช.ฝายแผนและประกันฯ
3
3
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุง
อาจารย
6
1
นางภรณี แกวลี
อาจารย
8
1
นางสาวอังศวีร มาริวงศ
อาจารย
1
0
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ
อาจารย
1
0
นางสาวอาภรณ ศรีชัย
อาจารย
1
0
นางสาวเพ็ญพักตร ไชยสงเมือง
อาจารย
1
0

รอยละการพัฒนา
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

29

นางวนิดา บุญพราหมณ

30
31
32
33
34
35
36
37
38

นายไวพจน อุนใจ
นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห
นางสาวมะลิวัลย จันทวรีย
นางสาววิไลลักษณ มารุตะพันธ
นางสาวจริยา สงศรี
นางสุฬดี กิตติวรเวช
นางนิชนันท สุวรรณกูฏ

ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
พยาบาล ชํานาญการพิเศษ
พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

ประชุม
(ครั้ง)
1
4
4
3
1
7
2
2
4
7

อบรม
(ครั้ง)
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0

รอยละการพัฒนา
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3. พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 37 รายละเอียดการพัฒนาผูบริหารทุกระดับในปงบประมาณ 2560
ลําดับ
ชื่อ-สกุล /ตําแหนง
การประชุม/อบรม
1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดี
เขารวมประชุมวิชาการประจําประดับชาติ"การพัฒนา
การศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ" ครั้งที่ 3 ภายใต
หัวขอหลัก เรียนรูรวมวิชาชีพ สูทมี สุขภาพไทย IPE
towards Thai Health Team
2 2.1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดี โครงการอบรมหลักสูตร Step-by-Step to
2.2 น.ส.เกษร สายธนู
Implementing EdPEx
รองคณบดีฝายวิชาการ
2.3 น.ส.สุวภัทร นักรูกํา
พลพัฒน
รองคณบดีฝายบริหาร
3 3.1 ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดี เรื่อง การปฏิรูประบบการบริหารจัดการพยาบาลในยุค
3.2 น.ส.เกษร สายธนู
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู Thailand 4.0 (Nursing
รองคณบดีฝายวิชาการ
Management moving to thailand 4.0)
3.3 น.ส.สุนันทา ครองยุทธ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ
4 4.1 น.ส.สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
รองคณบดีฝายบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร

รายละเอียด
21-22 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมพลูแมน แกรนด
สุขุมวิท กรุงเทพฯ
22 - 23 มิถุนายน 2560
ณ หองประชุมศรีเมืองใหม
สํานักงานอธิการบดี

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี
7-9 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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รูปภาพที่ 46 การพัฒนาผูบริหารทุกระดับ

4. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2
คน รองศาสตราจารย จํานวน 0 คน และศาสตราจารย จํานวน 0 คน
ตารางที่ 38 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนง
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม

จํานวน

ลาออก

23
2
0
0
25

1
0
0
0
1

ป 2559
โอนยาย เกษียณ
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ลาศึกษา
ตอ
1
0
0
0
1

จํานวน

ลาออก

26
2
0
0
28

1
0
0
0
1

ป 2560
โอนยาย เกษียณ
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ลาศึกษา
ตอ
1
0
0
0
1

5. การสงเสริมสนับสนุนระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ในป 2560 คณะฯ สนับสนุนสงเสริมอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 3 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 39 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมอาจารยมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่ จํานวนผูเขารวม
งบประมาณ
1
การให คํ า แนะนํ า แนวคิ ด หลั ก การ ขั้ น ตอน วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่ 29
20
ไมใชงบประมาณ
วิ ธี ก าร และเทคนิ ค ในการดํ า เนิ น การด า น มิถุนายน 2560 เวลา
ดั ง กล า ว โดย รองศาสตราจารย ดร.อริ ย า 15.00 น. เปนตนไป
ภรณพงษรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ณ ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะพยาบาลศาสตร
2
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ตั้ ง แต วั น ที่ 1 พ.ค .
2
กองทุนพัฒนา
2.1 นายสมปอง พะมุลลิ า
2557- 1 พ.ค. 2560
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
2.2 นางสาววิศนีย บุญหมั่น
ตั้ ง แต วั น ที่ 15 ส.ค.
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

3

การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
3.1 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู สาขาศาสตร
และศิลปทางการสอนพยาบาล รุน ที่ 10 โดย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ระยะเวลา/สถานที่ จํานวนผูเขารวม
งบประมาณ
2560 ถึงวันที่ 14 ส.ค.
อุบลราชธานี
2564
ตั้งแตวันที่ 6 ก.พ. –
1
พัฒนาตนเอง
31พ.ค. 2560

6. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน
การเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น โดยคณะฯ ไดมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 กิจกรรม การเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุนวิชาการ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หัวขอ “การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป
และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น” และ “การวิเคราะหคางานเพื่อขอกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของระดับตําแหนงสูงขึ้น” วิทยากร วิทยากร โดย วิทยากร นางเกษร จรัญพรหมสิริ บุคลากรชํานาญการ
พิเศษ
การประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ไดเขารับการประเมินความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการและพนักงานฯ ป
2560 โดยกําหนดการประเมิน Pre-Test ในวันที่ 1,4 และ 5 กันยายน 2560

7. สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุคลากรทํางานในองคกรอยางมีความสุข
- กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป 2560 คณะพยาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ให ความสํ าคั ญในการดู แลสวัส ดิการด านสุขภาพของบุ คลากร ดังนั้ น เพื่ อส งเสริมใหบุคลากรสุขภาพดี
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข พรอมทั้ง เพื่อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปญหาดานสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร จึงไดจัดทํารายละเอียดกิจกรรมสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจําปงบประมาณ
2560 ขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาพใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรไดรับตรวจ
สุขภาพบุคลากรในสังกัดคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปนการสงเสริม และกระตุนให
บุคลากรดูแล เอาใจใสสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหบุคลากรไดรับการแนะแนวทางใหดูแล
ปองกัน และรักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตองทันการณกรณีพบปจจัยเสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดย
ดําเนินการระหวางวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารผูปวยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ผลการตรวจสุขภาพพบวาสวนใหญบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรมีสุขภาพแข็งแรง
การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งทางคณะฯ ไดรับจัดสรรแฟลตที่พักอาศัยสําหรับบุคลากร จํานวน
5 หอง
การสงเสริมดานสุขภาพที่ดี โดยสนับสนุนใหบุคลากรที่มีความสามารถดานกีฬา รวมเขาแขงขันกีฬา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 36 พะเยาเกมส ระหว า งวั น ที่ 6-16 มิ ถุ น ายน 2560 ณ
มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ไดแก นายไวพจน อุนใจ และนางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เปนบุคคลผูสรางชื่อเสียงดานกีฬาใหกับมหาวิทยาลัย โดย
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ไดเขารับรางวัลบุคลากรดีเดน ดานกีฬาบุคลากร ประจําป 2560 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รูปภาพที่ 47 รางวัลบุคลากรดีเดน ดานกีฬาบุคลากร ประจําป 2560

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เชน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม
กิจกรรมวันสงกรานต

รูปภาพที่ 48 กิจกรรมเพื่อสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
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8. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ตารางที่ 40 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชุมวิชาการประจําป พ.ศ.2559 เรื่อง
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2
3
4

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู Mini_UKM ครงที่ 15 เรื่อง การ
ทวนสอบผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ
ประชุ ม เรื่ อง การบู รณาการมิ ติเพศภาวะไปใชในการส งเสริ มและ
บําบัดผูที่มีอาการซึมเศรา และการถอดบทเรียน ครั้งที่ 1
ประชุมวิชาการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอน
โดยใชหุนจําลอง (Sim Man)

ระยะเวลา/สถานที่
29-30 สิงหาคม 2559
AVANI Khon Kaen Hotel &
Convention Center
15-16 กุมภาพันธ 2560
หองประชุมศรีเมืองใหม ชั้น 3 สํานัก
อธิการบดี
18-19 สิงหาคม 2560
บานสวนคุณตา กอลฟ แอนด
รีสอรท จ.อุบลราชธานี
2-4 กุมภาพันธ 2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เปนแบบอยางที่ดี
คณะฯ ใหความสําคัญในการใหบุคลากรประพฤติตนเปนไปตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณในรูปแบบตางๆ เชน คูมือ โปสเตอร และการเผยแพรผานเว็บไซดคณะ
พยาบาลศาสตร พรอมทั้งสงบุคลากรใหเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ แลโขงริเวอรวิว รีสอรท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ตารางที่ 41 รายชื่อบุคลากรที่ไดรับรางวัลยกยองเชิดชู
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/สังกัด
1
นายไวพจน อุนใจ
นักวิชาการศึกษา
2

นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ

นักวิชาการศึกษา

รางวัลยกยองเชิดชู
รางวัลบุคลากรดีเดน
ดานกีฬาบุคลากร
ประจําป 2560
รางวัลบุคลากรดีเดน
ดานกีฬาบุคลากร
ประจําป 2560

หนวยงานผูมอบ
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่

สวนที่ 3
ขอมูลสารสนเทศ
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สวนที่ 3 ขอมูลสารสนเทศ
ดานการผลิตบัณฑิต

1. นักศึกษาเขาใหม ป 2560
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร รั บ นั ก ศึ กษาเขาศึ กษาในทุกหลักสู ตรทั้ งสิ้ น จํา นวน 72 คน เป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 72 คน
ป 2559
ป 2560
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก

หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต
รวม

รวม
ทั้งสิ้น

การ
เพิ่มขึ้น/
ลดลง

75

0

0

75

72

0

0

72

147

ลดลง

75

0

0

75

72

0

0

72

147

ลดลง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
75

80

72

60
40
20
0

0
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

0
ปริญญาเอก ปริญญาตรี

ป 2559

0
ปริญญาโท

0
ปริญญาเอก

ป 2560

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในป 2559 เปรียบเทียบกับ ป 2560
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2560
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 295 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวน 295 คน
หลักสูตร

ภาคปกติ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวม

295
295

ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
0
0

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

295

0
0

0
0

295

295

295
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3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 37 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 37 คน
หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
รวม

ป 2558
ป 2559
ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม
ตรี
โท
เอก
ตรี
โท
เอก
34

0

0

34

37

0

0

37

34

0

0

34

37

0

0

37

การ
เพิ่มขึ้น
/ลดลง
เพิ่มขึ้น

4. ภาวะการมีงานทํา
ในปการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรทั้งสิ้นจํานวน 35 คน เปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 35 คน จากการสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป จากผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 37 คน มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 35
คน คิดเปนรอยละ 94.59 ผลการสํารวจพบวารอยละบัณฑิตที่มีงานทํา คิดเปนรอยละ 100
ตารางภาวะการมีงานทํา ปการศึกษา 2559
หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวม

ผูสําเร็จ
การศึกษา
(คน)
37
37

ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน รอยละ
(คน)
35
94.59
35
94.59

บัณฑิตที่ไดงานทํา* บัณฑิตที่ยังไมไดงานทํา
จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
(คน)
(คน)
37
100
0
0
37
100
0
0

* หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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ดานงบประมาณ

ในปงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจ
ตา งๆ จํ านวนทั้ งสิ้ น 52,801,019.62 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 32,410,119.62 บาท
งบประมาณเงินรายได จํานวน 20,390,900 บาท
ตารางที่ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป 2559 และ 2560
ลําดับที่
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

งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่มฯ

22,539,512.10

30,815,719.62

30,815,719.62

22,539,512.10

20,390,900.00

1,594,400.00

20,000,000.00

1,095,900.00

ชื่อแกน

40,000,000.00

18,510,100.00

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป 2559และ 2560

งบประมาณ ป 59

-

งบประมาณ ป 60

ตารางที่ งบประมาณที่ไดเบิกจายป 2559 และ 2560
ลําดับที่
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ ป 2559

งบประมาณ ป 2560
1,643,399.70

2

งบประมาณรายได

9,687,602.47

19,737,441.72

3

งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพิ่มฯ

6,387,792.38

16,535,322.18

9,687,602.47

1,643,399.70

1,095,899.95

งบประมาณที่ไดเบิกจายป 2559 และ 2560

20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

16,535,322.18

1,095,899.95

6,387,792.38

งบประมาณแผนดิน

19,737,441.72

1

งบประมาณ ป 59
งบประมาณ ป 60
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ดานบุคลากร

1. จําแนกตามประเภทของประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 28 คน จําแนกเปนขาราชการ
จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน และ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 5 คน
พนักงาน
ขาราช มหาวิทยา
การ
ลัย

ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน
คณะพยาบาล
ศาสตร
รวม
รอยละ
...

ป 2559
ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ชั่วคราว

ป 2560

รวม

ขาราช
การ

พนักงาน
ลูกจาง
ลูกจางป
มหาวิทยา
ชั่วคราว
ระจํา
ลัย

รวม

เพิ่มขึ้น
/ลดลง

1

23

0

1

25

1

22

0

5

28

เพิ่มขึ้น

1
4

23
92

0
0

1
4

25
100

1
3.57

22
78.57

0
0

5
17.86

28
100

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

100

สายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 18 คน จําแนกเปน
ขาราชการจํานวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน และ จางเหมาบริการรายบุคคล จํานวน 8 คน
ป 2559
ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน

ขาราช
การ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ป 2560

ลูกจาง
ชั่วคราว

จาง
เหมา
บริการ

รวม

ขาราช
การ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจาง
ชั่วคราว

จางเหมา
บริการ

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

สํานักงาน
เลขานุการ
รวม

3

7

0

6

16

3

7

0

8

18

เพิ่มขึ้น

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 จํานวนทั้งสิ้น 28 คน จําแนกตามระดับ
การศึกษาเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 0 คน ปริญญาโท 23 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 5 คน
ปริญญาตรี
(คน)
0
0
0

ภาควิชา/สาขา/หนวยงาน/
คณะพยาบาลศาสตร
รวม
รอยละ

ปริญญาโท
(คน)
23
23
82

ปริญญาเอก
(คน)
5
5
18

รวม
(คน)
28
28
100

สายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 18 คน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนระดับ ปวส. จํานวน 1 คน ปริญญาตรีจํานวน 15 คน ปริญญาโท 2 คน และ ปริญญาเอก
จํานวน 0 คน
หนวยงาน/ภาควิชา/สาขา
สํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร
รวม
รอยละ

ปวส.
(คน)
1

ปริญญาตรี
(คน)
15

ปริญญาโท
(คน)
2

ปริญญาเอก
(คน)
0

รวม
(คน)
18

1
5.56

15
83.33

2
11.11

0
0

18
100
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3. จําแนกตามตําแหนง
3.1 ตําแหนงทางวิชาการสายวิชาการ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 28 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 26 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน
คณะพยาบาล
ศาสตร
รวม
รอยละ

ป 2559

ป 2560

อาจารย

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

อาจารย

ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

23

2

0

0

25

26

2

0

0

28

คงเดิม

23
92

2
8

0
0

0
0

25
100

26
92.86

2
7.14

0
0

0
0

28
100

คงเดิม
คงเดิม
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3.2 ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ในป 2560 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 18 คน จําแนก
ตามตําแหนง ชํานาญการ 1 คน ชํานาญการพิเศษ 2 คน ปฏิบัติการ 7 คน ผูปฏิบัติงาน 8 คน
ป 2559
ภาควิชา/สาขา/
หนวยงาน
สํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร
รวม
รอยละ

ป 2560

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

ปฏิบัติ
การ

ผูปฏิบัติ
งาน

รวม

ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การ
พิเศษ

ปฏิบัติ
การ

ผูปฏิบัติ
งาน

รวม

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

1

2

7

6

16

1

2

7

8

18

เพิ่มขึ้น

1

2

7

6

16

1

2

7

8

18

เพิ่มขึ้น

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 มีบุคลากรลาศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 1 คน
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
สายวิชาการ
ลําดับ
ชื่อ- สกุล
ระดับปริญญา
สาขา
สถานศึกษา
ทุนสนับสนุน
ที่
1 นางสาววิศนีย บุญหมั่น
ปริญญาเอก
การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนา
บุคลากร
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