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1. ขอมูลพ้ืนฐานองคกร 

1.1 ความเปนมาของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
 

24 มกราคม พ.ศ.2551  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติให
จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ และอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี            
เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ เม่ือวันท่ี  24 มกราคม พ.ศ. 
2551  

28 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แตงตั้งคณบดีคณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ คนแรก คือ นางมาลี ลวนแกว 

8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 คณะพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดจัดสงรายงานการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภใหม สําหรับ
การพิจารณารับรองสถาบัน ปท่ี 1  ของการเปดดําเนินการ ไปยังสภาการพยาบาล
เ พ่ือขอรับรองการเปดสถาบันการศึกษาใหม  พรอมสงหลักสูตรพยาบาล              
ศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 เพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรจาก                   
สภาการพยาบาล 

14 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ผูทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล 3 คน ไดมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลและ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ ใหขอเสนอแนะวา ควรเปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลและ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ” เปน “คณะพยาบาลศาสตร” เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปน
ศาสตรเฉพาะทาง  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2551 มีมติใหจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร” ในวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2551   

สภาการพยาบาลไดใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร ดังนี้ 
ปท่ี 1 วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2551 
ปท่ี 2 วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
ปท่ี 3  วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
ปท่ี 4 วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
ปท่ี 5 วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2556 ใหการรับรอง 2 ป คือ ปการศึกษา 2556-2557 
ปท่ี 7 วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ใหการรับรอง 3 ป คือ ปการศึกษา 2558-2560 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และอัตลักษณ 

ขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
ปรัชญา 

(Philosophy) 
สรางปญญา พัฒนาทองถ่ิน การจัดการศึกษาพยาบาลดวยหัวใจของ

ความเปนมนุษย เปนรากฐานของการผลิต

พยาบาลท่ีมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

วิสัยทัศน 
(Vision) 

มหาวิทยาลัยพลังแผนดิน สรางแผนดินใหเปน
พลัง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพใน

ระดับภูมิภาคและอาเซียน เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี

มีคุณธรรมนําความรู สามารถชี้นําสังคมดาน

สุขภาพ 

พันธกิจ 
(Mission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการบน
พ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย 
และภู มิปญญาสากล มีความรู  คู คุณธรรม
จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ
ผูกพันตอทองถ่ินรวมท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอด 
ชี วิ ต ในชุ มชน  โดย มีจํ านวนและ คุณภาพ 
สอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
2. เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง 
3. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู แสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ 
การบํารุ งรั กษาและการใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน 
4. บริการทางวิชาการแกสังคมท่ีหลากหลาย 
ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 
5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สรางความรู ความเขาใจ
ในคุณคา ความสํานึกและความภูมิภูมิใจใน

1.จัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตใหมีสมรร
การพยาบาล และตอบสนองความตองการของ  
2.สรางและขยายเครือขายความรวมมือดาน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
ตางประเทศ ในระดับภูมิภาคและอาเซียน 
3.จัดบริการวิชาการ บูรณาการองคความรู
ดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสุขภาวะ
ของชุมชน 
4.พัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพา
ปฏิบัติงาน การวิจัย และมีสมรรถนะดานทักษะ  
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกร 
6.สงเสริมเอกลักษณความเปนไทย และ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ขอมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
วัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษเผยแพร
และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
6. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ผูนําชุมชน ศาสนาและนักการเมืองทองถ่ิน ใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงาน 
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือประโยชนของ
สวนรวม 
7 .  ศึกษา  ส ง เ สริ ม  สื บสานโครงกา ร อัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

วัตถุประสงค
(Objectives) 

 

1. ใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงรวมถึงการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มุงเนนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและ
การวิจัยเชิงบูรณาการในทองถ่ินเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 
3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยการพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ินและสังคม
เพ่ือใหสังคมมีการเรียนรูอยางตอเนื่องเกิดสังคม
ฐ านคว าม รู  (Knowledge-Based Society) 
สามารถพ่ึงพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินมุงใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถ่ินและประเทศชาต ิ

1. ผลิตบัณฑิต ใหเปนท่ียอมรับของสังคมท้ัง
ทางดานวิชาการ และคุณธรรม   
2. พัฒนา สงเสริมงานวิจัย ดานสุขภาพท่ี
สนองความตองการของทองถ่ิน 
3. แสวงหาความรวมมือระหวางคณะกับ
องคกรอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ
เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร 
4. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน 
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเนน
การมีสวนรวมกับองคกรภายนอก 
5. ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกสังคม  
 

อัตลักษณ 
(Identity) 

“มหาวิทยาลัยแหงเมืองคนดี” 
 

SRUN 
S = Spirit (มีน้ําใจ) 
R = Responsibility (รับผิดชอบ) 
U = Usefulness (ทําตนใหเปนประโยชน) 
N = Neatness (ความเปนระเบียบเรียบรอย) 
 

 
 ปรัชญา วิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร เกิดจากบุคลากรของคณะรวมกันกําหนดใหสอดคลองกับ 
ปรัชญาและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบริบทของชุมชนสุราษฎรธานีและภาคใตตอนบน                        
ซ่ึงไดประชาสัมพันธสรางความเขาใจแกบุคคล นักศึกษาผานชองทางหลายอยาง เชน เอกสารเผยแพร ชี้แจงใน
ท่ีประชุม และลงในเวปไซตของคณะพยาบาลศาสตร 
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1.3 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
1. มีความรูและประสบการณ สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ                 

การปองกันการเจ็บปวย การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
2. มีระบบคิดท่ีดี กลาคิด และประยุกตศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของรวมท้ังภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือแกปญหาสุขภาพแกบุคคล ครอบครัวและชุมชนไดอยางมี
คุณภาพ 

3. มีทักษะในการสอน แนะนํา ใหคําปรึกษาและเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

4. มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานท่ีรับผิดชอบ มีจิตสํานึกในการใหบริการดวย
หัวใจของความเปนมนุษยและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดจนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีจิตสํานึกในการใหบริการดวยหัวใจเพ่ือเพ่ือนมนุษย เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีและความเปน
ปจเจกท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

6. มีจิตสํานึกสาธารณะ คิดถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง  
7. มีการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลได 
8. มีความรูในการวิจัยเบื้องตน ใหความรวมมือในการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปประยุกตในการ

ปฏิบัติการพยาบาลได 
9. มีความใฝรู พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
10. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เปนพลเมืองดี            

มีความสํานึกในหนาท่ีและรับผิดชอบตอสังคม 
 
1.4 โครงสรางการบริหาร   

คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดโครงสรางการบริหารของคณะสอดคลองกับพันธกิจ ท้ัง 4 ดานของ
สถาบันอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีความพยายามท่ีจะบูรณาการระหวางพันธกิจ กอใหเกิดผลดีในการเรียนรูแกนักศึกษา
มากท่ีสุด อีกท้ังมีการสงเสริมทักษะตาง ๆ เชน ทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
โดยจัดบุคลากรรับผิดชอบการสอนตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จมา และจัดใหรับผิดชอบกิจกรรมในพันธกิจอ่ืน ๆ ตาม
ความถนัดและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานปกติและใน
รูปแบบคณะกรรมการ 
 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย สายการบังคับบัญชา และสายประสานงาน  
ดังนี้ 

1) สายการบังคับบัญชา  
- สายวิชาการ 

  มีอธิการบดี เปนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และ มีรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน      
ผูกํากับดูแลการดําเนินงานและเปนท่ีปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดของคณะ 
และมีรองคณบดี 3 ตําแหนง เปนผูกํากับดูแลงานตามพันธกิจของคณะฯ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ                   
ซ่ึงพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน จะมีอาจารยประจําหลักสูตร ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลักทางการ
พยาบาล ตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนด คือ 
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  1. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 
2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 
3. สาชาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

  4. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
5. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

- สายสนับสนุนวิชาการ 
สําหรับสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงเปนสายสนับสนุนวิชาการ  มีหัวหนา 

สํานักงานคณบดี เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน  โดยในสวนงานของสํานักงานคณบดีประกอบดวย หัวหนา
สํานักงานคณบดี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษาประจําหองปฏิบัติการ
พยาบาลและนักวิชาการคอมพิวเตอร รวมท้ังสิ้น 7 คน 

 

2) สายประสานงาน 
  ประกอบดวยคณะกรรมการประจําคณะซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ

บุคลากรของคณะ และกรรมการชุดตาง ๆ ของคณะคณะพยาบาลศาสตรไดจัดแผนภูมิโครงสรางการบริหาร

คณะ ดังโครงสรางการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร หนาถัดไป 
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รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผศ.สมทรง นุมนวล 

คณบดี 

ดร.จริาพร วัฒนศรสีิน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

นางกรรณิการ  สุขเมือง 

รองคณบดฝีายแผนงานและ 
ประกันคณุภาพการศกึษา 

นางสาววีณา ลิม้สกุล 
- งานพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและ

หองปฏบิตักิาร 
ดร.ประชมุพร บัวคล่ี 

 
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

นางสาวเดือนนภา  ไชยพรหม 

 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นางสาวพรสรวง วงศสวัสดิ ์
 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและสงเสริมวิชาการ 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววีณา ล้ิมสกุล 
 

งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

ดร.ทัศนีย สุนทร 

งานบริการการศึกษา 

- นายฉัตรชัย  ศิริแสง 

- นางสาวจริยา บุญทอง 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายคณิติน ศันสนียรัตน 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 
นางสาวถิรวรรณทองวล 

 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

นางสาววิลาวรรณ มากยอด 
 

 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
นางสาวจรีภา กาญจนโกเมศ 

 
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

นางสาวนชุนาถ  วิชติ 
 

 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
นายธวัชชัย ทีปะปาล 

 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และการจดัการความรู 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

งานบริการวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ 

ดร.อรัญญา รกัหาบ 

งานกิจการนกัศกึษา  
ศษิยเกาและทํานบุาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

วาท่ีรอยตรี ธีระยุทธ เกิดสังข 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 

รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร 

งานประชาสัมพันธและ 

สื่อสารองคกร 

นายธวัชชัย ทีปะปาล 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ  

ดร.นิตยา ศรีสุข 

 

   

ผูชวยคณบดีศูนยสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
นางวรรณา กุมารจันทร 

- งานบริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
นางวิรีภรณ  ชัยเศรษฐสัมพันธ 

งานการศกึษาตอเนื่องและ 
จัดหารายได 

นางสาวกฤษณา คงเคลา 

งานการเงิน 

นางสาวกรรณิกา ชูนุย 

 
งานพัสด ุ

นางสาวแพรพิม  ดาวสุวรรณ 
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1.5 จํานวนอาจารยและบุคลากร ปการศึกษา 2560 
1. รายนามอาจารย จําแนกตามระดับการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม
ท้ังหมด 

ลา
ศึกษา
ตอ 
ป.เอก 
 

คงเหลือ
ปฏิบัติงาน 
(คน) 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

อาจารย ผศ. รศ. 

1 การพยาบาล
มารดาและทารก 

7 1 8 - - 8 1 7 

2 การพยาบาลเด็ก
และวัยรุน 

6.5 - 6.5 - - 6.5 2 4.5 

3 การพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 

13 4 17 - - 17 2 15 

4 การพยาบาล
อนามัยชุมชน 

6.5 - 6.5 - - 6.5 1 5.5 

5 การพยาบาล
สุขภาพจิต 
และจิตเวช 

5 1 6 - - 6 - 6 

 รวม 38 6 44 - - 44 6 38 

 
 

 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย
38 คน

พนักงานสัญญาจาง
0 คน

พนักงานราชการ
0 คน

บุคลากรสายวิชาการ
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2. รายนามอาจารย จํานวน 44 คน ปฏิบัติงานจริง 38  คน ลาศึกษาตอ 6 คน (จําแนกตามสาขาวิชา)  
2.1 การพยาบาลมารดาและทารก จํานวน 8 คน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ
การศึกษา 

ตําแหนง วันท่ีเขา
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
นับ 

อายุงาน 

1 ดร.จิราพร  
วัฒนศรีสิน 

ปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต 
(การอุดมศึกษา) 

ปริญญา
เอก 

อาจารย
(คณบดี) 

1 เม.ย.59 1 คน  

การพยาบาลมารดาและ
ทารก 7 คน

การพยาบาล
เด็กและวัยรุน

6.5 คน
การพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ 13 คน

การพยาบาล
อนามัยชุมชน

6.5 คน

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 5 คน

อาจารยวุฒิปริญญาโท

การพยาบาลมารดา
และทารก 1 คน

การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 0 คน

การพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 4 คน

การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 0 คน

การพยาบาล
สุขภาพจติและจิตเวช

1 คน

อาจารยวุฒิปริญญาเอก
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ
การศึกษา 

ตําแหนง วันท่ีเขา
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
นับ 

อายุงาน 

2 นางสาวถิรวรรณ
ทองวล 

พย.ม.(การผดุง
ครรภข้ันสูง) 

ปริญญาโท อาจารย 
 

8 มี.ค.56 1 คน  

3 นางวิรีภรณ
ชัยเศรษฐสัมพันธ 

พย.ม.  
(การพยาบาลสตรี) 

ปริญญาโท อาจารย  8 ม.ค. 
52 

1 คน  

4 นางสาวอัญชลี  
จิตราภิรมย 

พย.ม.(การผดุง
ครรภข้ันสูง) 

ปริญญาโท อาจารย 7 ธ.ค.55 1 คน  

5 นางสาววายุรี ลําโป พย.ม. 
(การผดุงครรภ) 

ปริญญาโท อาจารย 23 ก.ย.
59 

1 คน  

6 นางสาวกัญญาภัค 
เทียนโชติ 

พย.ม. 
(การผดุงครรภ) 

ปริญญาโท อาจารย 30เม.ย.
60 

1 คน  

7 นางสาวหงษาวดี 
โยธาทิพย 

พย.ม. 
(การผดุงครรภ) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ก.ย.60 1 คน  

8 
 

นางฐิตารีย 
พันธุวิชาติกุล 

พย.ม.  
(การบริหารการ
พยาบาล) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ก.พ. 
53 

1 คน ลาศึกษาตอ 
ป.เอก 

 
 2.2 การพยาบาลเด็กและวัยรุน จํานวน 6.5 คน  

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ
การศึกษา 

ตําแหนง วันท่ีเขา
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
นับ 

อายุงาน 

1 นางสาววิลาวรรณ 
มากยอด 

พย.ม (การ
พยาบาลเด็ก) 

ปริญญาโท อาจารย 
 

16 มิ.ย.
57 

1 คน  

2 นางสาวจุฬาลักษณ 
แกวสุก 

พย.ม (การ
พยาบาลเด็ก) 

ปริญญาโท
อาจารย 

อาจารย 2 พ.ย.58 1 คน  

3 นางสาวศิมาภรณ 
หองลอง 

วท.ม. (เภสัช
วิทยา) 
พย.บ. 

ปริญญาโท
อาจารย 

อาจารย 1 มี.ค.59 1 คน  

4 นางสาวสุมณฑา   
หิ้มทอง 

พย.ม.(การ
พยาบาลเด็ก) 

ปริญญาโท อาจารย 29 มิ.ย.
59 

1 คน  

5 นางสาวกชณิภา  
ผลพฤกษ 

พย.ม.(การ
พยาบาลเด็ก) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ก.ค. 
53 
 

0.5 คน 
 

6 นางสาวชนานันท 
โพธิ์ขวาง 

ศศ.ม.(งานบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ) 

ปริญญาโท อาจารย 17เม.ย.
54 

1 คน ลาศึกษาตอ 
ป.เอก 

7 นางสาวนภมาศ   
ศรีขวัญ 

พย.ม (การ
พยาบาลเด็ก) 

ปริญญาโท อาจารย 
 

2 ธ.ค.56 1 คน ลาศึกษาตอ 
ป.เอก 
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2.3 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  จํานวน 17 คน 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ

การศึกษา 
ตําแหนง วันท่ีเขา

ปฏิบัติงาน 
จํานวนนับ อายุงาน 

1 นางสาวจีรภา  
กาญจนโกเมศ 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 1 พ.ค.57 
 

1 คน  

2 นางสาวกฤษณา  
สังขมุณีจินดา 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 4 ม.ค. 
54 

1 คน  

3 นางสาวจวง  
เผือกคง 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 1 พ.ค. 
55 

1 คน  

4 นางวรรณา 
กุมารจันทร 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูสูงอายุ) 

ปริญญาโท อาจารย 8 ม.ค. 
52 

1 คน  

5 นางสาววีณา   
ลิ้มสกุล 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูสูงอายุ) 

ปริญญาโท อาจารย 17 ต.ค.
56 

1 คน  

6 นางสาวสุรีพร  
ชุมแดง 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 16ก.ค. 
52 

1 คน 
 

7 นางสาวกมลชนก  
ทองเอียด 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ต.ค.57 1 คน  

8 นางสาวสุนันทา  
ลักษธิติกุล 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ต.ค.57 1 คน  

9 ดร.อรัญญา 
รักหาบ 
 
 

PhD. Health 
Studies  
พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญา
เอก 

อาจารย 3 เม.ย.52 1 คน  

10 ดร.นิตยา  
ศรีสุข 

Doctor of 
Philosophy 
สาขาวิชา 
Nursing 

ปริญญา
เอก 
 

อาจารย 4 ม.ค. 
53 

1 คน  

11 ดร.ประดิษฐพร  
พงศเตรียง 

Doctor of 
Philosophy 
สาขาวิชา 
Nursing 

ปริญญา
เอก 

อาจารย 11 ต.ค.
53 

1 คน  

12 ดร.ทัศนีย สุนทร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
สาขาการ
พยาบาล 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

ปริญญา
เอก 

อาจารย 3 เม.ย.52 1 คน  

13 นางสาวพรสรวง 
วงศสวัสดิ ์

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 2ก.พ.58 1 คน  
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ
การศึกษา 

ตําแหนง วันท่ีเขา
ปฏิบัติงาน 

จํานวนนับ อายุงาน 

14 นางสาวจิรภา 
เสถียรพงศประภา 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท
อาจารย 

อาจารย 2 มี.ค.58 1 คน  

15 นางสาวพิไลพร  
สุขเจริญ 

พย.ม.(การบริหาร
การพยาบาล) 

ปริญญาโท
อาจารย 

อาจารย 1 ส.ค.60 1 คน  

16 นางสดากาญจน 
เอ่ียมจันทรประทีป 

พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ) 

ปริญญาโท อาจารย 9 ม.ค. 
55 

1 คน ลาศึกษา
ตอ
ปริญญา
เอก 

17 นางสาวเกศรา   
ตั้นเซง 

พย.ม. (การ
พยาบาลดานการ
ควบคุมการติด
เชื้อ) 

ปริญญาโท อาจารย 17 ต.ค.
56 

1 คน ลาศึกษา
ตอ
ปริญญา
เอก 

 
2.4 การพยาบาลอนามัยชุมชน จํานวน 6.5 คน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ
การศึกษา 

ตําแหนง วันท่ีเขา
ปฏิบัติงาน 

จํานวน
นับ 

อายุงาน 

1 นางสาวนุชนาถ 
วิชิต 

วท.ม. 
(การพยาบาล
สาธารณสุข) 
พย.บ. 

ปริญญาโท อาจารย 1 มิ.ย. 53 1 คน 
 

2 นางสาวประภัสสร  
อักษรพันธ 

พย.ม.(การ
พยาบาล 
อาชีวอนามัย) 

ปริญญาโท อาจารย 2 เม.ย.55 1 คน  

3 นางสาวรุงกานต 
พลายแกว 

พย.ม.(การ
พยาบาล 
อาชีวอนามัย) 

ปริญญาโท อาจารย 2 เม.ย.55 1 คน  

4 นางสาวจิดาภา 
พลรักษ 

ส.ม.(วิทยาศาสตร
สาธารณสุข) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ต.ค.57 
 

1 คน  

5 นางสาววารุณี 
สอนอินทร 
 

พย.ม.(การ
พยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน) 

ปริญญาโท อาจารย 21 เม.ย.58 1 คน  

6 นางสาวจันทรจิรา 
เก้ือกาญจน 

พย.ม (การ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน) 

ปริญญาโท
อาจารย 

อาจารย 1 ธ.ค.58 0.5 คน 
 

7 นางรชยา 
ยิกุสังข 

พย.ม.(การ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน) 

ปริญญาโท อาจารย 
 

3 เม.ย.52 1 คน ลาศึกษา
ตอ ป.เอก 
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2.5 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จํานวน 6 คน   
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระดับ

การศึกษา 
ตําแหนง วันท่ีเขา

ปฏิบัติงาน 
จํานวน
นับ 

อายุงาน 

1 วาท่ีรอยตรี 
ธีระยุทธ  เกิดสังข 

พย.ม. (การ
พยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช) 

ปริญญาโท อาจารย 17 ต.ค.56 1 คน  

2 นายธวัชชัย 
ทีปะปาล 

พย.ม. 
(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช) 

ปริญญาโท อาจารย 1 ต.ค. 54 1 คน  

3 นางสาว 
เบญจวรรณ 
งามวงศวิวัฒน 

วท.ม. 
(พัฒนาการ
มนุษย) 

ปริญญาโท อาจารย 16 ก.ค. 
55 
 

1 คน  

4 นางสาวกฤษณา  
คงเคลา 

วท.ม.(เภสัช
วิทยา) 
พย.บ. 

ปริญญาโท อาจารย 1 ก.พ.56 
 

1 คน  

5 นางสาวอริศรา 
สุขศรี 

พย.ม. 
(การพยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต) 

ปริญญาโท อาจารย 14 ก.ย.59 
 

1 คน  

6 ดร.ประชุมพร  
บัวคลี่ 

Doctor of 
Philosophy 
สาขาวิชา 
Nursing 

ปริญญา
เอก 

อาจารย 4 ส.ค. 52 1 คน  

 
3. รายนามอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน 

ชื่อ – สกุล สาขาวิชา สถาบัน 
1. นางฐิตารีย พันธุวิชาติกุล 
 

การพยาบาล University of Western 
Sydney,Parramatta 
ออสเตรเลีย 

2.นางสดากาญจน 
เอ่ียมจันทรประทีป 

การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.นางสาวชนานันท โพธิ์ขวาง การพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4.นางรชยา ยิกุสังข 
 

การพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.นางสาวเกศรา ตั้นเซง การพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6.นางสาวนภมาศ ศรีขวัญ การพยาบาล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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4. รายนามบุคลากรสายสนบัสนุนจํานวน 7 คน 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
1. นางกรรณิการ สุขเมือง หัวหนาสํานักงานคณบดี - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

- บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 

2. นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป - กจ.ม. (การจัดการ) 
- บธ.บ. (การบริหารทรัพยากร

มนุษย) 
 

3. นายฉัตรชัย ศิริแสง 
 

นักวิชาการศึกษา - ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

4. นางสาวกรรณิกา  ชูนุย 
 
5. นางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ 
 
6. นางสาวจริยา บุญทอง 
 
7. นายคณิติน ศันสนียรัตน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
นักวิชาการศึกษา 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

- บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ) 
 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 

- วท.บ. (การแพทยแผนไทย) 
 

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ )     
 

 
 
 
 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย
4 คน

พนักงานสัญญาจาง 1
คน

พนักงานราชการ
2 คน

บุคลากรสายสนับสนุน
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1.6 จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2560 จํานวน 424 คน 

 
 
 
1.7 การจัดทําแผนกลยุทธ 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา กําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนกลยุทธ
ระยะกลาง 5 ป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 และใหหนวยงานกลาง เชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปน
ผูติดตามและรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

ท้ังนี้ แผนกลยุทธระยะกลาง 5 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร 54 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ 24 โครงการ จําแนกเปน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธ
ศาสตร 

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพไดมาตรฐาน 1 3 14 12 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 1 2 9 3 

3. ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 1 2 11 4 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล 1 1 5 2 

5. พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรเขาสูเกณฑมาตรฐาน 1 1 7 2 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเขาสูสังคมดิจิทัล 1 1 8 1 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส 57
109 คน

รหัส 58
118 คน

รหัส 59
93 คน

รหัส 60
104 คน

จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2560



15 
 

รายงานประจําป 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 
 

1.8 การเงินและงบประมาณ 
คณะพยาบาลศาสตร จัดทํางบประมาณ รับ-จายประจําป จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยในป พ.ศ. 2560 คณะไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน  
11,378,868.00 บาท 

พันธกิจ ปงบประมาณ 2560 

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลยั 

งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย 

จํานวนเงิน  คิดเปน 
(%) 

จากงบ
ประ 

มาณรับ
จัดสรร   

จํานวนเงิน  คิดเปน 
(%)จาก
งบประ 
มาณรับ
จัดสรร   

จํานวนเงิน คิดเปน 
(%)จาก
งบประมา

ณ 
รับจัดสรร  

จํานวนเงิน คิดเปน 
(%)
จาก

งบประ
มาณ
รับ

จัดสรร  
1. การเรียน 
การสอน 

5,725,230.00 85.74 5,580,621.94 83.58 2,128,470.00 45.27 1,880,398.9
0 

              
39.99  

2. การวจิัยและ
ผลงานวิชาการ  

500,600.00 7.50 439037.76 6.58 0.00 - 0.00 - 

3. การบริการ
วิชาการแกสังคม 

349,500.00 5.23 290,554.90 4.35 0.00 - 0.00 - 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร 

กลยทุธที่ 1 
ยกระดับคุณภาพวิชาการและการเรียน

การสอนใหไดมาตรฐานสากล 
และมี service mind 

กลยทุธที่ 2 
สรางและพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม

ดานรางกาย สติปญญา และคุณธรรม
จริยธรรม 

 
กลยทุธที่ 3 

การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันและเสริมสรางความ

เปนนานาชาต ิ

กลยทุธที่ 4 
สรางความเช่ียวชาญของอาจารยใน

การสรางผลงานวิจัย  
และผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 

กลยุทธที่ 5 
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ 

และวิชาชีพกับเครือขาย 

 

กลยทุธที่ 6 
พัฒนาการใหบริการวิชาการ  

และเปนแหลงความรูของชุมชน 
 

กลยทุธที่ 7 
สรางศนูยการเรียนรู 

และสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
 

กลยทุธที่ 8 
สรางและพฒันาจติสํานกึ 

ในการทํานบุาํรุงศลิปวฒันธรรมทองถิ่น
และเอกลกัษณความเปนไทย 

 

กลยทุธที่ 9 
เสริมสรางความเช่ียวชาญ 

และสมรรถนะในการปฏบิตัิงาน 
ของบคุลากร 

 

กลยุทธท่ี 10 

บริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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พันธกิจ ปงบประมาณ 2560 

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลยั 

งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย 

จํานวนเงิน  คิดเปน 
(%) 

จากงบ
ประ 

มาณรับ
จัดสรร   

จํานวนเงิน  คิดเปน 
(%)จาก
งบประ 
มาณรับ
จัดสรร   

จํานวนเงิน คิดเปน 
(%)จาก
งบประมา

ณ 
รับจัดสรร  

จํานวนเงิน คิดเปน 
(%)
จาก

งบประ
มาณ
รับ

จัดสรร  
4. การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

101,850.00 1.53 95,795.00 1.43 0.00 - 0.00 - 

5. การ
บริหารงานคณะ
พยาบาลศาสตร 

0.00 - 0.00 - 2,573,218.00 54.73 2,308,721.9
4 

49.10 

รวม 6,677,180.00 100.00 6,406,009.60 95.94 4,701,688.00 100.00 4,189,120.
84 

89.10 

 
 
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. งบสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย จํานวน 75,000 บาท คือ 
1.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย กิจกรรมสนับสนุนการติดตาม

ความกาวหนาและตรวจรับงานวิจัยในสวนของคณะ จํานวน 75,000 บาท 
2. งบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จํานวน 620,000 บาท คือ 

2.1 โครงการสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 350,000 บาท 
2.2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมสํารวจพันธุสมุนไพรท่ีใช

รักษาโรคในเขตตําบลขุนทะเลจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 50,000 บาท 
2.3 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวดอนสัก-เกาะพลวย 

เงินแผนดิน
6,677,180

เงินรายได
4,701,688

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรป 2560
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2. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 

2.1 หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร ประจําปการศึกษา 2560 

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

   (ชื่อยอ)  : พย.บ. 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Nursing Science 

   (ชื่อยอ)  : B.N.S. 

2.2 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2560 จํานวน 424 คน 

 - ชั้นปท่ี 4 รุนท่ี 7 (รหัส 57)  จํานวน 109 คน 

 - ชั้นปท่ี 3 รุนท่ี 8 (รหัส 58)  จํานวน 118 คน 

 - ชั้นปท่ี 2 รุนท่ี 9 (รหัส 59)  จํานวน 93 คน 

 - ชั้นปท่ี 1 รุนท่ี 10 (รหัส 60)  จํานวน 104 คน 

2.3 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ประจําปการศึกษา 2560 

 -ไมมี- 

2.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559-2560 

 มีผูสําเร็จการศึกษา 6 รุน รวม 288 คน คือ 

 นักศึกษา รุนท่ี 1 จํานวน 48 คน 

 นักศึกษา รุนท่ี 2 จํานวน 39 คน 

 นักศึกษา รุนท่ี 3 จํานวน 42 คน 

 นักศึกษา รุนท่ี 4 จํานวน 48 คน 

 นักศึกษา รุนท่ี 5 จํานวน 42 คน 

 นักศึกษา รุนท่ี 6 จํานวน 69 คน 

2.5 ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนฯ ช้ันหนึ่ง 

 1) ปการศึกษา 2557 ผูสอบผานจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 97.62 

 1) ปการศึกษา 2558 ผูสอบผานจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 97.91 

 1) ปการศึกษา 2559 ผูสอบผานจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 90.47 
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การเสริมสรางความเขมแข็งวิชาชีพพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารย 
พยาบาลใหมีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษาทางการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะของความเปนครูตนแบบ  

 

 ดังนั้น จึงไดสงอาจารยเขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอน

ทางการพยาบาล เพ่ือใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสภาการพยาบาลกําหนด และ เพ่ือใหสามารถปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบัน  คงความเปนครูตนแบบท่ีมีความรู 

ความสามารถท้ังในดานการสอน มีจิตสํานึกตอการเปนครูท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และพรอมตอการเปน

แบบอยางท่ีดีตามเปาหมายของหลักสูตรได 

1. เขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําป 2560 สาขาศาสตรและศิลปการสอน

ทางการพยาบาล รุนท่ี 10 ระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2560  ณ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ งบประมาณ 49,856 บาท (สี่หม่ืนเกาพันแปดรอย

หาสิบหกบาทถวน)  เบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

- นางสาวพรสรวง วงศสวัสดิ์ อาจารยประจําสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 

2. เขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําป 2560 สาขาศาสตรและศิลปการสอน

ทางการพยาบาล สาขาศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล” ระหวางวันท่ี  27 พฤษภาคม 

– 30 กันยายน 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน) ณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จ.กรุงเทพฯ งบประมาณ 49,856 บาท (สี่หม่ืนเกาพันแปดรอยหาสิบหกบาทถวน)  เบิกจาย

จากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

- นางสาวจิรภา เสถียรพงศประภา อาจารยประจําสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
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การวิจัย 

 คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายสนับสนุนการวิจัย ในลักษณะท่ีสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ประสานงานแหลงทุนและพัฒนานวัตกรรม

ดานการพยาบาล เผยแพรองคความรู ผสานภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ และสรางเสริม

สุขภาพชุมชน 

วัตถุประสงคดานการวิจัย 

1. ดําเนินการวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนางานวิจัยใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาการทุกระดับ 

3. สนับสนุนใหมีการเขียนบทความวิจัยและงานสรางสรรคทางวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยท่ี

คนพบแกสังคม และใชอางอิงในวงวิชาการ 

4. ใชผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือนําไปใชในการ

ประกอบวิชาชีพ 

5. ประสานงานแหลงทุนท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน 

6. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยและงานสรางสรรค เปนจํานวนท้ังสิ้น 2,030,800 บาท 

แหลงทุน 
2560 

โครงการ งบประมาณ 

ภายใน 10 813,590 

งบประมาณแผนดนิ 1 244,490 

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 9 569,100 

งบแหลงทุนภายนอก 13 1,217,210 

โครงการวิจัย สสส. 11 540,000 

สกว. 1 100,000 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ 1 577,210 

รวม 23 2,030,800 
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งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพเผยแพร 

ช่ือ-สกุล เจาของผลงานวิจัย 
/งานสรางสรรค 

ช่ือวารสาร/ส่ิงพิมพท่ีนําไป
ตีพิมพหรือเผยแพร 

Randomized controlled trial 
of a family-oriented self-
management program to 
improve self-efficacy, 
glycemic control and quality 
of life among Thai 
individuals with Type 2 
diabetes 

อ.นุชนาถ วิชิต Diabetes Research and 
Clinical Practice, Volume 
123, January 2017, Pages 
37-48 

Randomized controlled trial 
of family-based education 
for patients with heart 
failure and their carers 

ดร.นิตยา ศรีสุข Journal of Advanced 
Nursing, 73(4), 857-870. 

Shame and blame and its 
influence on male gay (chay 
rak chaay) quality of life in 
Bangkok 
 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง Journal of public mental 
health, 16(3) (inter)  

Unveiling the experiences of 
happiness at work through 
Narrative inquiry: Advanced 
practice nurses’ perspective  

ดร.ประชุมพร บัวคลี่ the Pacific Rim international 
journal, 22(3) 2017 

Psychometric testing of the 
Family-Carer Diabetes 
Management Self-Efficacy 
Scale 

อ.นุชนาถ วิชิต Health & Social Care in the 
Community, 2017 

The experiences of Burmese 
healthcare interpreters (Iam) 
in maternity services in 
Thailand 

อ.ฐิตารีย พันธวิชาติกุล  Women and Birth, Available 
online 29 September 2017 

ปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูดูแลผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจ
ลมเหลวในจังหวัดตรัง 

ดร.นิตยา ศรีสุข วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต ปท่ี 4 ฉบับพิเศษ 
(เมษายน 2560) 
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ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพเผยแพร 

ช่ือ-สกุล เจาของผลงานวิจัย 
/งานสรางสรรค 

ช่ือวารสาร/ส่ิงพิมพท่ีนําไป
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ผลของการประคบเย็นรวมกับการ
สงเสริมสมรรถนะแหงตนตอความ
ปวดและการฟนฟูสภาพหลังผาตัด
ใสเหล็กดามกระดูกตนขา 

อ.สดากาญจน เอ่ียมจันทร
ประทีป 

วารสารพยาบาลสาร, ปท่ี 44 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 
2560  

การใหบริการท่ีเอ้ืออาทรตอ
ผูสูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลขุนทะเล 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

อ.วรรณา กุมารจันทร 
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 

Nursing Journal of the 
Ministry of public Health 

การออกแบบและการกําหนดคา
แบบสอบถามชนิดผูอานตอบเอง 

อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม 

การพยาบาลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายแบบประคับประคอง
มุมมองในประเด็นสําคัญ,  

อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุข และการศึกษา, 
18(3) 

การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบ
ประคับประคองท่ีใชชุมชนเปน
ฐาน สําหรับผูปวยมะเร็ง: 
กรณีศึกษา บานปนรัก สุราษฎร
ธาน ี

อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน Nursing Journal of the 
Ministry of public Health 

การดูแลผูปวยมะเร็งระยะทายท่ีมี
ภาวะเศราโศก 

อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา Nursing Journal of the 
Ministry of public Health 

การวางแผนจําหนายผูปวยท่ีมี
ปญหากระดูกและขอ 

อ.สดากาญจน เอ่ียมจันทร
ประทีป 

Nursing Journal of the 
Ministry of public Health 

การพยาบาลผูปวยโรคสมองเสื่อม อ.วีณา ลิ้มสกุล การศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาล
ศาสตร เลมท่ี 17   

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ
โรคความดันโลหิตสูงโดยไมใชยา
ในผูใหญ 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน Nursing Journal of the 
Ministry of public Health, 27 
(3) 

พฤติกรรมการเตรียมอาหาร
ปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ,) 

อ.วายุรี ลําโป วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
ฉบับพิเศษในการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 25 ป (17-19 
พฤษภาคม 2560 
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ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน มีดังนี ้

งานวิจัย/งานสรางสรรค เจาของผลงาน 

ผลของการประคบเย็นตอความปวดและการฟนฟู

สภาพหลังผาตัดใสเหล็กตามกระดูกตนขา ของผูปวย

แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 

อ.สดากาญจน เอ่ียมจันทรประทีป 

Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay 

Men) Accessing Health Services in Thailand 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

The Experience of Bangkok Chaay Rak Chaay 

(Gay Men) Accessing Health Services: An 

Ethnographic Study Relevant to HIV 

Prevention in Thailand.  

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

Sexual diversity and social stigma on HIV 

prevention for Thai gay men 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

Perception of Sexuality and HIV infection: A 

Qualitative Study among Bangkok Chaay Rak 

Chaay (Gay men). 

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

Challenges in the prevention of HIV among 

Thai homosexual males in the era of 

diversity and freedom of culture.  

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

Aus game us plus knowledge ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหความรูและการฝก

ผอนคลายสําหรับการดูแลสตรีท่ีมีภาวะเจ็บครรภ

คลอดกอนกําหนด 

อ.อัญชลี จิตราภิรมย และอ.จิรภา เสถียรพงศ

ประภา 

ผลของการสรางพลังอํานาจในการปองกันอุบัติเหตุ 

ตอความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักยานยนตของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

นางสาวจวง เผือกคง 
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งานวิจัย/งานสรางสรรค เจาของผลงาน 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย

ภาษาอังกฤษในการตรวจสอบรางกาย 

อ.วีรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ และนางสาวอัญชลี 

จิตราภิรมย 

ผลของรูปแบบการเตรียมความพรอมนักศึกษากอน

ข้ึนฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 

อ.กฤษณา คงเคลา และอ.จีรภา กาญจนาโกเมศ 

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราช 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน 
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การบริการวิชาการ 

 คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินท่ียั่งยืน โดย

ชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการ ในการชวยใหประชาชน นําความรูและคําแนะนําดานสุขภาพท่ีไดรับไปปฏิบัติ

ตน เพ่ือดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม และสรางสุขนิสัยท่ีดีอยางยั่งยืนตอไป 

 วัตถุประสงคการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 1. เพ่ือใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกสังคม 

 2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการใหบริการวิชาการดาน

สุขภาพ 

 3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทองถ่ินใหสามารถพ่ึงตนเองในดานสุขภาพได 

 4. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรและการดํารง

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

 5. เพ่ือบูรณาการทางดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ือสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 ในปงบประมาณ 2560 คณะไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิด

ประโยชนตอสังคม สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 8 โครงการ คือ 

 - โครงการจัดตั้งหนวยการจัดการศึกษาตอเนื่องทางการพยาบาล (หนวย CNEU) 

 - โครงการตามแนวพระราชดําริ สายใยรักแหงครอบครัว 

 - โครงการบริการวิชาการสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

 - โครงการศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 - โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 - โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 

 - โครงการมหาวิทยาลัยครูพ่ีเลี้ยง (โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง) 

 - โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวดอนสัก เกาะพะลวย 

 

 

 



25 
 

รายงานประจําป 2560 

 

 

 โครงการจัดตั้งหนวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง

 ทางการพยาบาล (หนวย CNEU) 

 

 

 

 

 โครงการศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ 

 

 

 

 

 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 

 กิจกรรมสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ 

 

 

 

 

 โครงการมหาวิทยาลัยครูพ่ีเลี้ยง 

 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ กิจกรรมในวันสําคัญทาง

ศาสนา และวันสําคัญทางวิชาชีพ เพ่ือใหบุคลากร และนักศึกษาไดตระหนักในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงาม และเปนการประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยทราบถึงวันสําคัญดังกลาว และ

มีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม

เพลงบอกกับวิชาเพ่ือสงเสริมสุขภาพ และบริการประชาชน และนําภูมิปญญาไทยในการดูแลหญิงหลังคลอด

บูรณาการกับวิชามารดาทารกตอเนื่อง ซ่ึงเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย และนําเอางานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมมาใชในการเรียนการสอน และตองการสงเสริมใหมีการวิจัยและการบริการวิชาการ  มีกิจกรรมจัด

อบรมดนตรีไทยใหนักศึกษา เพ่ืออนุรักษสืบสานดนตรีไทย และเผยแพรเอกลักษณความเปนไทยตอเนื่อง และ

ปรับแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมตามรอยทานพุทธทาส จัดอบรมอาจารย และนักศึกษา

ไทย มุสลิมโดยใชหลักคําสอนของศาสนามาพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาดานแผนการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร 

แผนการดําเนินงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

วัน/เดือน/ป โครงการ/กิจกรรม ผูเขารวม จํานวน สถานท่ี 
6-7 ก.ค. 2560 1.วันอาสาฬหบูชา

และวันเขาพรรษา 
นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี 2, 3 
อาจารยและบุคลากร 

68 คน หอพุทธทาสธรรมโฆษณ 

4 ส.ค. 2560 2.วันไหวครู นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี  2, 3 ,4 
และอาจารย 

440 คน หนาอาคารปฏิบัติการ  
คณะพยาบาลศาสตร 

11 ส.ค. 2560 3.โครงการสงเสริม
ภูมิปญญาพ้ืนบาน
ในการดูแลหญิง
หลังคลอด 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี 3 และ
อาจารย 

114 คน หองเรียน 

21 ต.ค. 2560 4.วันพยาบาล
แหงชาต ิ

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี 3 
อาจารยและประชาชน 
  
  

80 คน  - ลานพระ 
ราชานุสาวรียสมเด็จพระ
ราชบิดาและสมเด็จพระราช
ชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุราษฎรธาน ี
- สถานีอนามัย/ ศูนย
สุขภาพชุมชน/ เทศบาล
ตําบลขุนทะเล 
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วัน/เดือน/ป โครงการ/กิจกรรม ผูเขารวม จํานวน สถานท่ี 
3 พ.ย. 2560 5.วันลอยกระทง นักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตรและอาจารย 
30 คน หอพุทธทาสธรรมโฆษณ 

ส.ค. - ธ.ค. 2560 6.ปลูกฝงโครงการ
ปลูกฝงและ
เผยแพรเอกลักษณ
ความเปนไทย (วง
ดนตรีไทย) 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรป 1 และป 2 

12 คน หองฝกซอมดนตรีไทยคณะ
พยาบาลศาสตร 

ส.ค. –ธ.ค. 2560 6.ปลูกฝงโครงการ
ปลูกฝงและ
เผยแพรเอกลักษณ
ความเปนไทย (วง
ดนตรีไทย) 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรป 1 และป 2 

12 คน หองฝกซอมดนตรีไทยคณะ
พยาบาลศาสตร 

6, 13, 20,27 
กุมภาพันธ 2560 

7.สืบสาน
วัฒนธรรมเพลง
บอกเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรป 1 และป 2 

15 คน   คณะพยาบาลศาสตร 

6, 13, 20,27 
กุมภาพันธ 2560 

7.สืบสาน
วัฒนธรรมเพลง
บอกเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรป 1 และป 2 

15 คน คณะพยาบาลศาสตร 

10 เม.ย. 2561 8.รดน้ําขอพรเนื่อง
ในวันปใหมไทย 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรป 1, 2, 3 และ
อาจารย 
  

60 คน  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ 

มิ.ย.2561 9.วันพยาบาล
สากล 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรป 3 และ
อาจารย 
  

25 คน 
  

สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพ
ชุมชน/ เทศบาลตําบลขุน
ทะเล 

- ก.ค., ธ.ค. 2560 
- ม.ค., ก.ค. 2561 

10.โครงการพุทธ
ทาสสูการปฏิบัติ 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี 1,2,3,4 
และอาจารย 

285 คน - วัดสวนโมก 
- วัดถํ้าทะเลทรัพย 
- วัดไตรธรรมาราม 

ก.พ.2561 11.กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามุสลิม
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี 1,2,3,4 
และอาจารย 

50 คน คณะพยาบาลศาสตร 
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 วันไหวครู 

  

 

 

 

 โครงการสงเสริมภูมิปญญาพ้ืนบาน 

 ในการดูแลหญิงหลังคลอด 

 

 

 

 

 วันพยาบาลแหงชาติ 

 

 

 

 

 โครงการพุทธทาสสูการปฏิบัติ 
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3. ผลการดําเนินงานเดนตามประเด็นยุทธศาสตร 

3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

การจัดกิจกรรมเสริมสมรรถภาพนักศึกษา 

ประเภทกิจกรรม โครงการ 
1.ดานการเสริมหลักสูตร 1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพตาม
สมรรถนะชัน้ป 
2. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาดานสุขภาพกอน
ข้ึนฝกปฏิบัติการพยาบาล 
3. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพ 
4. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเชิง
วิชาชีพ 

2. ดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

1.โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  1.1 กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาพ้ืนบานในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ 
  1.2 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและวิชาชีพ
พยาบาล 
      -วันพยาบาลแหงชาติ 
      -วันปใหมไทย 
      -วันพยาบาลสากล 
      -วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
      -วันไหวคร ู
  1.3 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพลงบอกเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ 
2.โครงการปลูกฝงและเผยแพรเอกลักษณความเปนไทย 

4.ดานกีฬา 1.กีฬาระหวางคณะ “ราชพฤกษเกมส” 
5.ดานสังคมและบําเพ็ญประโยชน 1.โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค กิจกรรมพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม 
กิจกรรมยอยจติอาสา 
2.โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค กิจกรรม 9 ความดีทําดีเพ่ือพอ 
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การสรางเครือขายในการผลิตบัณฑิต 

ความรวมมือ หนวยงาน 
ภายในประเทศ 1. เครือขายชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย 
 2.เครือขายชมรมนักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอด

บุหรี่ 
ตางประเทศ 1.โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษาพยาบาลตางประเทศ กิจกรรมการสราง
เครือขายความรวมมือกับ INTERNATIONAL NURSING 
STUDENT 8th FORUM 2017, STIKes 
Muhammadiyah Palembang, Indonesia 

 2. โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับ NATIONAL 
TAIPEI UNIVERSITY OF NURSING AND HEALTH 
SCIENCES, TAIWAN 

 

3.2 รางวัลท่ีไดรับ 

 คณะพยาบาลศาสตรไดรับรางวัลในหลายดานดังนี้ 

 1. ดานการบริหารจัดการ 

  
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Best Practice) 

การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
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 2. ดานการวิจัย 

  - research club 

  - research mentor 

  - เครือขายวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 

   
ดร.ประชุมพร บัวคลี่ อ.ถิรวรรณ ทองวล อ.วรรณา กุมารจันทร 

 3. บุคลากรดีเดน 

  - บุคลากรสายวิชาการดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

อาจารยวรรณา กุมารจันทร 
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  - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเดนของหนวยงาน 

 
นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม 

 4. โลรางวลัหลักสูตรดีเดน ของมหาวิทยาลัย 

 
ดร.นิตยา ศรีสุข เปนตัวแทนรับโลรางวัล 
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 5. รางวัลของนักศึกษา 

  - ไดรับรางวัล The Best Poster Presentation เผยแพรวัฒนธรรมเพลงบอก ณ อินโดนีเซีย 

  

ช่ือผูรับรางวัล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีใหรางวัล 
นายพงศศิริ พรหมศิลา The Best Poster Presentation INTERNATIONAL NURSING 

STUDENT 8th FORUM 2017, 
STIKes Muhammadiyah 
Palembang, Indonesia 

 

  - ไดรับรางวัล Nursing Student Award ในโครงการฑูตความดีแหงประเทศไทย 

  

ช่ือผูรับรางวัล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีใหรางวัล 
นางสาวนิรมล ตรีวงศ Nursing Student Award 

นักศึกษาพยาบาลดีเดนดานคุณธรรม
จริยธรรม ประจําป 2560 

ท่ีประชุมคณบดีและหัวหนา
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตรของรัฐ (ทคพย) 
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3.3 โครงการเดนในรอบป 

การดําเนินงานศนูยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
ความสําคัญ 

การเปน “สังคมผูสูงอายุ”ของประชากรไทย จะสงผลกระทบตอสภาพสังคม สภาพสังคม เศรษฐกิจ การ
จัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการบริการวิชาการแก
สังคม ซ่ึงเปนหนึ่งในพันธกิจกลักของสถาบันการอุดมศึกษา และเปนพันกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยพลังแผนดิน ใชบริการรับใชชุมชนทองถ่ิน คณะฯใหความสัมพันธกับทุกพันธกิจท่ีสามารถ
ตอบสนองหรือรับใชชุมชนทองถ่ินท่ีสนับสนุนใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกกลุมประชากร โดยเฉพาะประชากร
สูงอายุ ซ่ึงผลการดําเนินงานของศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในปงบประมาณ 2560 สรุปตามประเด็นยุทธศาสตร
ไดดังนี้ 
 
โครงการศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 

1. กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ  : เปดการศึกษา เม่ือมีนาคม – สิงหาคม 2560 สําเร็จการศึกษาแลว 1 รุน
จํานวน 20 คน คณะฯไดประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง (Mean= 3.24) พบวาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานการศึกษา และ
ดานท่ีอยูอาศัย  คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน คือ สุขภาพอนามัย การทํางานและการมีรายได ดานความ
ม่ันคงทางสังคม บริการสังคม และดานนันทนาการ และผลการถอดบทเรียน  พบวาโรงเรียนผูสูงอายุควรจัดใหมี

กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ควรจัดใหมีศูนยบริการสุขภาพผูสูงอายุ  จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชน และควรจัดใหมีการเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ใหบริการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตและ

สงเสริมกิจกรรมท่ีผอนคลายและเพ่ิมคุณคาใหผูสูงอายุ  ควรจัดใหผูสูงอายุมีกิจกรรมการมีสวนรวมในการบริการชุมชน 

มีบทบาทและเปนท่ียอมรับ เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงความสามารถในฐานะเปนคลังสมองในการเผยแพรภูมิปญญา

ทองถ่ิน และ สงเสริมใหผูสูงอายุมีอาชีพการงานและมีรายได โรงเรียนผูสูงอายุมีแผนงานท่ีนําไปสูการปฏิบัติไดจริงให

ผูสูงอายุไดรับความปลอดภัยและมีท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน มีสวัสดิการและนันทนาการท่ีจําเปนสําหรับ

ผูสูงอายุ โดยการจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและนํามาใชอยางยั่งยืน 

2. โครงการสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ   คณะ ฯ ไดดําเนินโครงการสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ  
2.1 ไดจัดตั้งและเปดสอนแลว 3  โรงเรียน ( โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลพรุพี  โรงเรียนผูสูงอายุบาน

ควนสุบรรณ และโรงเรียนผูสูงอายุอบต.บานถํ้า  อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี )  
2.2 อยูในชวงการจัดตั้ง  3  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนผูสูงอายุบานใหมจัตวา หมู 10 ตําบลขุนทะเล 

โรงเรียนผูสูงอายุทุงเตาใหม และโรงเรียนผูสูงอายุบานทุงในไร 
3. กิจกรรมอบรมผูดูแลผูสูงอายุ   ดําเนินการสําเร็จแลว 1 รุน จาํนวน 40 คน 

การวางแผนงานดานผูสูงอายุในปตอไป  
1. ศูนยบูรณาการดานสุขภาพผูสูงอายุ 
2. ศูนยวิชาการและงานวิจัยดานผูสูงอายุ 
3. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานผูสูงอายุ 
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จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
 

  
สรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ 

 

  
อบรมผูดูแลโรงเรียนผูสูงอาย ุ 
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ช่ือโครงการ : โครงการ พัฒนาผลงานวิชาการ (Shut up and Write) 

 

  

กิจกรรมเขียนงานวิจัย และนําเสนองานวิจัยท้ังหมด 11 งานวิจัย 
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4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. (จํานวน 13 ตัวบงช้ี) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  3.28 ระดับพอใช 

2. การวิจัย 4.33 ระดับดี 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

   คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1- 5 4.12 ระดับดี 

 
จากผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร มีคะแนน

รวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินเทากับ 4.12 หมายถึง มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อยูใน ระดับดี 
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ตารางท่ี 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบงช้ี ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ระดับพอใช 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.81 
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.41 
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0.00 
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 5.00 
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ระดับดี 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5.00 
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.09 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ระดับดีมาก 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับดีมาก 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ  และวัฒนธรรม               5.00 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ระดับดีมาก 

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 5.00 
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.12 
ระดับผลคะแนน ด ี
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