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1. ขอมูลพื้นฐานองคกร
1.1 ความเปนมาของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
24 มกราคม พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให
จั ด ตั้ ง คณะพยาบาลและวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ และอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร และมี ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี
เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.
2551
28 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2551 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี แต ง ตั้ ง คณบดี ค ณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ คนแรก คือ นางมาลี ลวนแกว
8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 คณะพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดจัดสงรายงานการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภใหม สําหรับ
การพิจารณารับรองสถาบัน ปที่ 1 ของการเปดดําเนินการ ไปยังสภาการพยาบาล
เพื่ อ ขอรั บ รองการเป ด สถาบั น การศึ ก ษาใหม พร อ มส ง หลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2551 เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รจาก
สภาการพยาบาล
14 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ผูทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล 3 คน ไดมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ใหขอเสนอแนะวา ควรเปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ” เปน “คณะพยาบาลศาสตร” เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปน
ศาสตรเฉพาะทาง และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่
7/2551 มี มติ ใหจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร ” ในวั น ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2551
สภาการพยาบาลไดใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร ดังนี้
ปที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2551
ปที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ปที่ 3 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ปที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ปที่ 5 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556 ใหการรับรอง 2 ป คือ ปการศึกษา 2556-2557
ปที่ 7 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ใหการรับรอง 3 ป คือ ปการศึกษา 2558-2560
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และอัตลักษณ
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การจั ด การศึ ก ษาพยาบาลด ว ยหั ว ใจของ
ปรัชญา
สรางปญญา พัฒนาทองถิ่น
(Philosophy)
ความเปน มนุษย เปน รากฐานของการผลิต
พยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยพลังแผนดิน สรางแผนดินใหเปน เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพใน
(Vision)
พลัง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับภูมิภาคและอาเซียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมนําความรู สามารถชี้นําสังคมดาน
สุขภาพ
ขอมูล
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พันธกิจ
(Mission)

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการบน
พื้ น ฐานของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทย
และภู มิ ป ญ ญาสากล มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ
ผูกพันตอทองถิ่นรวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต ในชุ ม ชน โดยมี จํ า นวนและคุ ณ ภาพ
สอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต
และพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู แสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชี พ ของคนในท อ งถิ่ น รวมถึ ง การ
แสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ
การบํ า รุ ง รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน
4. บริ การทางวิ ช าการแก สัง คมที่ห ลากหลาย
ประสานความรวมมือและชวยเหลื อเกื้ อกู ล กั น
ระหว า งมหาวิ ทยาลั ย ชุ มชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
5. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม สรางความรู ความเขาใจ
ในคุ ณ ค า ความสํ า นึ ก และความภู มิ ภู มิ ใ จใน
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1.จัดการศึกษาและพัฒ นาบัณฑิตใหมีส มรร
การพยาบาล และตอบสนองความตองการของ
2.สรางและขยายเครือขายความรวมมือดาน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ตางประเทศ ในระดับภูมิภาคและอาเซียน
3.จัดบริการวิชาการ บูรณาการองคความรู
ดานสุขภาพเพื่อพัฒนาและสงเสริมสุขภาวะ
ของชุมชน
4.พั ฒ นาอาจารย ใ ห มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพา
ปฏิบัติงาน การวิจัย และมีสมรรถนะดานทักษะ
5.พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ทรัพยากรทางการบริหารใหมีประสิทธิภ าพ
เพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกร
6.ส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ค วามเป น ไทย และ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
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ขอมูล
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วัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อการอนุรักษเผยแพร
และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น
6. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ผูนําชุมชน ศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น ใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนและท อ งถิ่ น เพื่ อ ประโยชน ข อง
สวนรวม
7. ศึ ก ษา ส ง เสริ ม สื บ สานโครงกา ร อั น
เนื่ อ งมาจากแนวพระราชดํ า ริ ใ นการปฏิ บั ติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วัตถุประสงค 1. ให ก ารศึ ก ษาส ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ
(Objectives) ชั้นสูงรวมถึงการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. มุงเนนการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ
การวิจัยเชิงบูรณาการในทองถิ่นเพื่อแก ป ญหา
และพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยการพัฒนา
และถ า ยทอดเทคโนโลยี สู ท อ งถิ่ น และสั ง คม
เพื่อใหสังคมมีการเรียนรูอยางตอเนื่องเกิดสังคม
ฐ า น ค ว า ม รู ( Knowledge- Based Society)
สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นมุงใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาติ
อัตลักษณ “มหาวิทยาลัยแหงเมืองคนดี”
(Identity)
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1. ผลิตบัณฑิต ใหเปนที่ยอมรับของสังคมทั้ง
ทางดานวิชาการ และคุณธรรม
2. พัฒ นา สงเสริมงานวิจัย ดานสุขภาพที่
สนองความตองการของทองถิ่น
3. แสวงหาความร ว มมื อ ระหว า งคณะกั บ
องคกรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร
4. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเนน
การมีสวนรวมกับองคกรภายนอก
5. ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกสังคม

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

ปรัชญา วิสัยทัศนของคณะพยาบาลศาสตร เกิดจากบุคลากรของคณะรวมกันกําหนดใหสอดคลองกับ
ปรั ช ญาและวิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง บริ บ ทของชุ ม ชนสุ ร าษฎร ธ านี แ ละภาคใต ต อนบน
ซึ่งไดประชาสัมพันธสรางความเขาใจแกบุคคล นักศึกษาผานชองทางหลายอยาง เชน เอกสารเผยแพร ชี้แจงใน
ที่ประชุม และลงในเวปไซตของคณะพยาบาลศาสตร
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1.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1. มี ค วามรู แ ละประสบการณ สามารถใช ก ระบวนการพยาบาลในการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การปองกันการเจ็บปวย การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2. มีระบบคิดที่ดี กลาคิด และประยุกตศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของรวมทั้งภูมิ
ป ญญาท องถิ่ น ในการปฏิ บั ติการพยาบาล เพื่อแกปญ หาสุขภาพแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนไดอยางมี
คุณภาพ
3. มีทักษะในการสอน แนะนํา ใหคําปรึกษาและเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบ มีจิตสํานึกในการใหบริการดวย
หัวใจของความเปนมนุษยและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดจนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีจิตสํานึกในการใหบริ การดว ยหัว ใจเพื่อเพื่อนมนุษย เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีและความเปน
ปจเจกทั้งของตนเองและผูอื่น
6. มีจิตสํานึกสาธารณะ คิดถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
7. มีการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลได
8. มีความรูในการวิจัยเบื้องตน ใหความรวมมือในการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปประยุกตในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได
9. มีความใฝรู พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
10. มี เ จตคติ ที่ดีตอวิ ช าชี พ มี คุณธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณแหงวิช าชีพ เปน พลเมืองดี
มีความสํานึกในหนาที่และรับผิดชอบตอสังคม
1.4 โครงสรางการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร ไดกําหนดโครงสรางการบริหารของคณะสอดคลองกับพันธกิจ ทั้ง 4 ดานของ
สถาบันอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีความพยายามที่จะบูรณาการระหวางพันธกิจ กอใหเกิดผลดีในการเรียนรูแกนักศึกษา
มากที่สุด อีกทั้งมีการสงเสริมทักษะตาง ๆ เชน ทักษะภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยจัดบุคลากรรับผิดชอบการสอนตามสาขาวิชาที่สําเร็จมา และจัดใหรับผิดชอบกิจกรรมในพันธกิจอื่น ๆ ตาม
ความถนัดและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทํางานปกติและใน
รูปแบบคณะกรรมการ
แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย สายการบังคับบัญชา และสายประสานงาน
ดังนี้
1) สายการบังคับบัญชา
- สายวิชาการ
มีอธิการบดี เปนผูบริหารสูงสุดของมหาวิ ทยาลัย และ มีรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน
ผูกํากับดูแลการดําเนินงานและเปนที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดของคณะ
และมีรองคณบดี 3 ตําแหนง เปนผูกํากับดูแลงานตามพันธกิจของคณะฯ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน จะมีอาจารยประจําหลักสูตร ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลักทางการ
พยาบาล ตามที่สภาการพยาบาลกําหนด คือ
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1. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3. สาชาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
4. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
5. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- สายสนับสนุนวิชาการ
สํา หรั บ สํา นั กงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งเปน สายสนับ สนุน วิช าการ มีหัว หนา
สํานักงานคณบดี เปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน โดยในสวนงานของสํานักงานคณบดีประกอบดวย หัวหนา
สํ านั กงานคณบดี เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป นักวิช าการศึกษา นักวิช าการศึกษาประจําหองปฏิบัติ ก าร
พยาบาลและนักวิชาการคอมพิวเตอร รวมทั้งสิ้น 7 คน
2) สายประสานงาน
ประกอบดวยคณะกรรมการประจําคณะซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ
บุคลากรของคณะ และกรรมการชุดตาง ๆ ของคณะคณะพยาบาลศาสตรไดจัดแผนภูมิโครงสรางการบริหาร
คณะ ดังโครงสรางการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร หนาถัดไป
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รักษาราชการแทนอธิการบดี
รศ.ดร.ชูศกั ดิ์ เอกเพชร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผศ.สมทรง นุมนวล
คณบดี
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
คณะกรรมการบริหาร

นางสาววีณา ลิม้ สกุล

งานแผนและบริหารความเสี่ยง

ดร.ทัศนีย สุนทร

รองคณบดีฝายวิชาการ
ดร.นิตยา ศรีสุข
- งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
หองปฏิบตั กิ าร
ดร.ประชุมพร บัวคลี่

- งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
นางวิรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรสรวง วงศสวัสดิ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววีณา ลิ้มสกุล

งานประชาสัมพันธและ
สื่อสารองคกร

นายธวัชชัย ทีปะปาล
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สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
นางสาวถิรวรรณทองวล
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
นางสาววิลาวรรณ มากยอด

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
นางสาวจีรภา กาญจนโกเมศ
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
นางสาวนุชนาถ วิชติ
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
นายธวัชชัย ทีปะปาล

รองคณบดี
ฝายวิจัยและสงเสริมวิชาการ
ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง
งานวิจัย ผลงานวิชาการ
และการจัดการความรู
ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง
งานบริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ
ดร.อรัญญา รักหาบ
งานกิจการนักศึกษา
ศิษยเกาและทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

วาที่รอยตรี ธีระยุทธ เกิดสังข
งานการศึกษาตอเนื่องและ
จัดหารายได
นางสาวกฤษณา คงเคลา

หัวหนาสํานักงานคณบดี
นางกรรณิการ สุขเมือง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม
งานการเงิน
นางสาวกรรณิกา ชูนุย
งานพัสดุ
นางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายคณิติน ศันสนียรัตน
งานบริการการศึกษา
- นายฉัตรชัย ศิริแสง
- นางสาวจริยา บุญทอง

ผูชวยคณบดีศูนยสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุ
นางวรรณา กุมารจันทร

6

รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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1.5 จํานวนอาจารยและบุคลากร ปการศึกษา 2560
1. รายนามอาจารย จําแนกตามระดับการศึกษาและผลงานทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญา ปริญญา อาจารย ผศ. รศ.
ลําดับ สาขาวิชา
โท
เอก
1
2
3
4
5

การพยาบาล
มารดาและทารก
การพยาบาลเด็ก
และวัยรุน
การพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ
การพยาบาล
อนามัยชุมชน
การพยาบาล
สุขภาพจิต
และจิตเวช
รวม

ลา
ศึกษา
รวม
ตอ
ทั้งหมด
ป.เอก

คงเหลือ
ปฏิบัติงาน
(คน)

7

1

8

-

-

8

1

7

6.5

-

6.5

-

-

6.5

2

4.5

13

4

17

-

-

17

2

15

6.5

-

6.5

-

-

6.5

1

5.5

5

1

6

-

-

6

-

6

38

6

44

-

-

44

6

38

บุคลากรสายวิชาการ
พนักงานสัญญาจาง
0 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย
38 คน
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พนักงานราชการ
0 คน

8
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 5 คน

อาจารยวุฒิปริญญาโท

การพยาบาล
อนามัยชุมชน
6.5 คน
การพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 13 คน

การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
1 คน

การพยาบาลมารดาและ
ทารก 7 คน

การพยาบาล
เด็กและวัยรุน
6.5 คน

อาจารยวุฒิปริญญาเอก
การพยาบาลมารดา
และทารก 1 คน
การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 0 คน

การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 0 คน
การพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 4 คน

2. รายนามอาจารย จํานวน 44 คน ปฏิบัติงานจริง 38 คน ลาศึกษาตอ 6 คน (จําแนกตามสาขาวิชา)
2.1 การพยาบาลมารดาและทารก จํานวน 8 คน
ลําดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
ตําแหนง วันที่เขา จํานวน อายุงาน
การศึกษา
ปฏิบัติงาน นับ
1
ดร.จิราพร
ปริญญาการศึกษา ปริญญา อาจารย 1 เม.ย.59 1 คน
วัฒนศรีสิน
ดุษฎีบัณฑิต
เอก
(คณบดี)
(การอุดมศึกษา)
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

2

นางสาวถิรวรรณ
ทองวล
นางวิรีภรณ
ชัยเศรษฐสัมพันธ
นางสาวอัญชลี
จิตราภิรมย
นางสาววายุรี ลําโป

พย.ม.(การผดุง
ครรภขั้นสูง)
พย.ม.
(การพยาบาลสตรี)
พย.ม.(การผดุง
ครรภขั้นสูง)
พย.ม.
(การผดุงครรภ)
พย.ม.
(การผดุงครรภ)
พย.ม.
(การผดุงครรภ)
พย.ม.
(การบริหารการ
พยาบาล)

3
4
5
6
7
8

นางสาวกัญญาภัค
เทียนโชติ
นางสาวหงษาวดี
โยธาทิพย
นางฐิตารีย
พันธุวิชาติกุล

ระดับ
ตําแหนง
การศึกษา
ปริญญาโท อาจารย

วันที่เขา จํานวน อายุงาน
ปฏิบัติงาน นับ
8 มี.ค.56 1 คน

ปริญญาโท อาจารย

8 ม.ค.
1 คน
52
7 ธ.ค.55 1 คน

ปริญญาโท อาจารย
ปริญญาโท อาจารย
ปริญญาโท อาจารย
ปริญญาโท อาจารย
ปริญญาโท อาจารย

2.2 การพยาบาลเด็กและวัยรุน จํานวน 6.5 คน
ลําดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
1
นางสาววิลาวรรณ พย.ม (การ
ปริญญาโท
มากยอด
พยาบาลเด็ก)
2
นางสาวจุฬาลักษณ พย.ม (การ
ปริญญาโท
แกวสุก
พยาบาลเด็ก)
อาจารย
3
นางสาวศิมาภรณ วท.ม. (เภสัช
ปริญญาโท
หองลอง
วิทยา)
อาจารย
พย.บ.
4
นางสาวสุมณฑา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
หิ้มทอง
พยาบาลเด็ก)
5
นางสาวกชณิภา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ผลพฤกษ
พยาบาลเด็ก)
6

นางสาวชนานันท
โพธิ์ขวาง

7

นางสาวนภมาศ
ศรีขวัญ

รายงานประจําป 2560

23 ก.ย. 1 คน
59
30เม.ย. 1 คน
60
1 ก.ย.60 1 คน
1 ก.พ.
53

1 คน

จํานวน
นับ
1 คน

อาจารย

วันที่เขา
ปฏิบัติงาน
16 มิ.ย.
57
2 พ.ย.58

อาจารย

1 มี.ค.59 1 คน

อาจารย

29 มิ.ย.
59
1 ก.ค.
53

1 คน

17เม.ย.
54

1 คน

ลาศึกษาตอ
ป.เอก

2 ธ.ค.56 1 คน

ลาศึกษาตอ
ป.เอก

ตําแหนง
อาจารย

อาจารย

ศศ.ม.(งานบริการ ปริญญาโท อาจารย
ฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ)
พย.ม (การ
ปริญญาโท อาจารย
พยาบาลเด็ก)

ลาศึกษาตอ
ป.เอก

อายุงาน

1 คน

0.5 คน
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2.3 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ จํานวน 17 คน
ลําดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
1
นางสาวจีรภา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
กาญจนโกเมศ
พยาบาลผูใหญ)
2
นางสาวกฤษณา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
สังขมุณีจินดา
พยาบาลผูใหญ)
3
นางสาวจวง
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
เผือกคง
พยาบาลผูใหญ)
4
นางวรรณา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
กุมารจันทร
พยาบาลผูสูงอายุ)
5
นางสาววีณา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ลิ้มสกุล
พยาบาลผูสูงอายุ)
6
นางสาวสุรีพร
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ชุมแดง
พยาบาลผูใหญ)
7
นางสาวกมลชนก
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ทองเอียด
พยาบาลผูใหญ)
8
นางสาวสุนันทา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ลักษธิติกุล
พยาบาลผูใหญ)
9
ดร.อรัญญา
PhD. Health
ปริญญา
รักหาบ
Studies
เอก
พย.ม.(การ
พยาบาลผูใหญ)
10 ดร.นิตยา
Doctor of
ปริญญา
ศรีสุข
Philosophy
เอก
สาขาวิชา
Nursing
11 ดร.ประดิษฐพร
Doctor of
ปริญญา
พงศเตรียง
Philosophy
เอก
สาขาวิชา
Nursing
12 ดร.ทัศนีย สุนทร
ปรัชญาดุษฎี
ปริญญา
บัณฑิต
เอก
สาขาการ
พยาบาล
(หลักสูตร
นานาชาติ)
13 นางสาวพรสรวง
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
วงศสวัสดิ์
พยาบาลผูใหญ)

รายงานประจําป 2560

ตําแหนง
อาจารย
อาจารย

วันที่เขา จํานวนนับ อายุงาน
ปฏิบัติงาน
1 พ.ค.57 1 คน

อาจารย

4 ม.ค.
54
1 พ.ค.
55
8 ม.ค.
52
17 ต.ค.
56
16ก.ค.
52
1 ต.ค.57

อาจารย

1 ต.ค.57 1 คน

อาจารย

3 เม.ย.52 1 คน

อาจารย

4 ม.ค.
53

1 คน

อาจารย

11 ต.ค.
53

1 คน

อาจารย

3 เม.ย.52 1 คน

อาจารย

2ก.พ.58

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

1 คน
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ลําดับ ชื่อ-สกุล
14
15
16

17

นางสาวจิรภา
เสถียรพงศประภา
นางสาวพิไลพร
สุขเจริญ
นางสดากาญจน
เอี่ยมจันทรประทีป
นางสาวเกศรา
ตั้นเซง

วุฒิการศึกษา

ระดับ
การศึกษา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
พยาบาลผูใหญ) อาจารย
พย.ม.(การบริหาร ปริญญาโท
การพยาบาล)
อาจารย
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
พยาบาลผูใหญ)

อาจารย

วันที่เขา จํานวนนับ อายุงาน
ปฏิบัติงาน
2 มี.ค.58 1 คน

อาจารย

1 ส.ค.60 1 คน

อาจารย

9 ม.ค.
55

1 คน

17 ต.ค.
56

1 คน

พย.ม. (การ
ปริญญาโท อาจารย
พยาบาลดานการ
ควบคุมการติด
เชื้อ)

2.4 การพยาบาลอนามัยชุมชน จํานวน 6.5 คน
ลําดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
1
นางสาวนุชนาถ
วท.ม.
ปริญญาโท
วิชิต
(การพยาบาล
สาธารณสุข)
พย.บ.
2
นางสาวประภัสสร พย.ม.(การ
ปริญญาโท
อักษรพันธ
พยาบาล
อาชีวอนามัย)
3
นางสาวรุงกานต
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
พลายแกว
พยาบาล
อาชีวอนามัย)
4
นางสาวจิดาภา
ส.ม.(วิทยาศาสตร ปริญญาโท
พลรักษ
สาธารณสุข)
5
นางสาววารุณี
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
สอนอินทร
พยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน)
6
นางสาวจันทรจิรา พย.ม (การ
ปริญญาโท
เกื้อกาญจน
พยาบาลเวช
อาจารย
ปฏิบัติชุมชน)
7
นางรชยา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ยิกุสังข
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)

รายงานประจําป 2560

ตําแหนง

ตําแหนง
อาจารย

วันที่เขา
ปฏิบัติงาน
1 มิ.ย. 53

จํานวน
นับ
1 คน

อาจารย

2 เม.ย.55

1 คน

อาจารย

2 เม.ย.55

1 คน

อาจารย

1 ต.ค.57

1 คน

อาจารย

21 เม.ย.58 1 คน

อาจารย

1 ธ.ค.58

0.5 คน

อาจารย

3 เม.ย.52

1 คน

ลาศึกษา
ตอ
ปริญญา
เอก
ลาศึกษา
ตอ
ปริญญา
เอก
อายุงาน

ลาศึกษา
ตอ ป.เอก
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2.5 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จํานวน 6 คน
ลําดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
ตําแหนง
การศึกษา
1
วาที่รอยตรี
พย.ม. (การ
ปริญญาโท อาจารย
ธีระยุทธ เกิดสังข พยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช)
2
นายธวัชชัย
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย
ทีปะปาล
(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช)
3
นางสาว
วท.ม.
ปริญญาโท อาจารย
(พัฒนาการ
เบญจวรรณ
งามวงศวิวัฒน
มนุษย)
4
นางสาวกฤษณา
วท.ม.(เภสัช
ปริญญาโท อาจารย
คงเคลา
วิทยา)
พย.บ.
5
นางสาวอริศรา
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย
สุขศรี
(การพยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต)
6
ดร.ประชุมพร
Doctor of
ปริญญา อาจารย
บัวคลี่
Philosophy
เอก
สาขาวิชา
Nursing

วันที่เขา
จํานวน
ปฏิบัติงาน นับ
17 ต.ค.56 1 คน

1 ต.ค. 54

1 คน

16 ก.ค.
55

1 คน

1 ก.พ.56

1 คน

14 ก.ย.59 1 คน

4 ส.ค. 52

1 คน

3. รายนามอาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา
สถาบัน
1. นางฐิตารีย พันธุวิชาติกุล
การพยาบาล
University of Western
Sydney,Parramatta
ออสเตรเลีย
2.นางสดากาญจน
การพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เอี่ยมจันทรประทีป
3.นางสาวชนานันท โพธิ์ขวาง
การพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.นางรชยา ยิกุสังข
การพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
5.นางสาวเกศรา ตั้นเซง
6.นางสาวนภมาศ ศรีขวัญ

รายงานประจําป 2560

การพยาบาล
การพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อายุงาน
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4. รายนามบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 7 คน
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นางกรรณิการ สุขเมือง
หัวหนาสํานักงานคณบดี

วุฒิการศึกษา
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
- บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

2. นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

- กจ.ม. (การจัดการ)
- บธ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย)

3. นายฉัตรชัย ศิริแสง

นักวิชาการศึกษา

- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

4. นางสาวกรรณิกา ชูนุย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

- บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)

5. นางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

6. นางสาวจริยา บุญทอง

นักวิชาการศึกษา

- วท.บ. (การแพทยแผนไทย)

7. นายคณิติน ศันสนียรัตน

นักวิชาการคอมพิวเตอร

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ )

บุคลากรสายสนับสนุน
พนักงานราชการ
2 คน

พนักงานสัญญาจาง 1
คน

รายงานประจําป 2560

พนักงานมหาวิทยาลัย
4 คน

14
1.6 จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2560 จํานวน 424 คน

จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2560
รหัส 60
104 คน
รหัส 59
93 คน

รหัส 57
109 คน

รหัส 58
118 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
ทั้งนี้ 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
1. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพไดมาตรฐาน
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
3. ถายทอดองคความรูส ูความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากล
5. พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรเขาสูเกณฑมาตรฐาน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสูสังคมดิจิทลั

รายงานประจําป 2560

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
เชิงยุทธ
ศาสตร
1
3
14
1
2
9
1
2
11
1
1
5
1
1
7
1
1
8

โครงการ
12
3
4
2
2
1
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แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร
กลยุทธที่ 1

กลยุทธที่ 5
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพกับเครือขาย

ยกระดับคุณภาพวิชาการและการเรียน
การสอนใหไดมาตรฐานสากล
และมี service mind

กลยุทธที่ 7
สรางศูนยการเรียนรู
และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
กลยุทธที่ 8
สรางและพัฒนาจิตสํานึก
ในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และเอกลักษณความเปนไทย

กลยุทธที่ 2

สรางและพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอม
ดานรางกาย สติปญญา และคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธที่ 3
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและเสริมสรางความ
เปนนานาชาติ

กลยุทธที่ 9
เสริมสรางความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร

กลยุทธที่ 4
สรางความเชี่ยวชาญของอาจารยใน
การสรางผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธที่ 10
บริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 6
สาระสํ า คั ญ ของแผนปฏิ บพัั ตฒนาการให
ิ ร าชการประจํ
า ป ง บประมาณ พ.ศ.
บริการวิชาการ
และเปนแหลงความรูของชุมชน
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
งบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงิน
คิดเปน
จํานวนเงิน
คิดเปน
(%)
(%)จาก
จากงบ
งบประ
ประ
มาณรับ
มาณรับ
จัดสรร
จัดสรร

1. การเรียน
การสอน

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
งบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงิน
คิดเปน
จํานวนเงิน
คิดเปน
(%)จาก
(%)
งบประมา
จาก
ณ
งบประ
รับจัดสรร
มาณ
รับ
จัดสรร
2,128,470.00
45.27 1,880,398.9
0
39.99

5,725,230.00

85.74

5,580,621.94

83.58

2. การวิจัยและ
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

-
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พันธกิจ

ปงบประมาณ 2560
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงิน
คิดเปน
จํานวนเงิน
คิดเปน
(%)
(%)จาก
จากงบ
งบประ
ประ
มาณรับ
มาณรับ
จัดสรร
จัดสรร

4. การทํานุบาํ รุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การ
บริหารงานคณะ
พยาบาลศาสตร
รวม

95,795.00

1.43

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
งบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงิน
คิดเปน
จํานวนเงิน
คิดเปน
(%)จาก
(%)
งบประมา
จาก
ณ
งบประ
รับจัดสรร
มาณ
รับ
จัดสรร
0.00
0.00
-

101,850.00

1.53

0.00

-

0.00

-

2,573,218.00

54.73

2,308,721.9 49.10
4

6,677,180.00

100.00

6,406,009.60

95.94

4,701,688.00

100.00

4,189,120.
84

89.10

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป 2560
เงินรายได
4,701,688

เงินแผนดิน
6,677,180

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
1. งบสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย จํานวน 75,000 บาท คือ
1.1 โครงการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานวิ จั ย กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การติ ด ตาม
ความกาวหนาและตรวจรับงานวิจัยในสวนของคณะ จํานวน 75,000 บาท
2. งบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จํานวน 620,000 บาท คือ
2.1 โครงการสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 350,000 บาท
2.2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมสํารวจพันธุสมุนไพรที่ใช
รักษาโรคในเขตตําบลขุนทะเลจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 50,000 บาท
2.3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดอนสัก-เกาะพลวย
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2. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
2.1 หลักสูตรที่เปดรับสมัคร 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
- ชั้นปที่ 4 รุนที่ 7 (รหัส 57)
- ชั้นปที่ 3 รุนที่ 8 (รหัส 58)
- ชั้นปที่ 2 รุนที่ 9 (รหัส 59)
- ชั้นปที่ 1 รุนที่ 10 (รหัส 60)

จํานวน 109 คน
จํานวน 118 คน
จํานวน 93 คน
จํานวน 104 คน

2.3 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ประจําปการศึกษา 2560
-ไมมี2.4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559-2560
มีผูสําเร็จการศึกษา 6 รุน รวม 288 คน คือ
นักศึกษา รุนที่ 1 จํานวน 48 คน
นักศึกษา รุนที่ 2 จํานวน 39 คน
นักศึกษา รุนที่ 3 จํานวน 42 คน
นักศึกษา รุนที่ 4 จํานวน 48 คน
นักศึกษา รุนที่ 5 จํานวน 42 คน
นักศึกษา รุนที่ 6 จํานวน 69 คน
2.5 ผลการสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนฯ ชั้นหนึ่ง
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 เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาลกําหนด และ เพื่อใหสามารถปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของสังคมปจจุบัน คงความเปนครูตนแบบที่มีความรู
ความสามารถทั้งในดานการสอน มีจิตสํานึกตอการเปนครูท่ดี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และพรอมตอการเปน
แบบอยางที่ดีตามเปาหมายของหลักสูตรได
1. เขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําป 2560 สาขาศาสตรและศิลปการสอน
ทางการพยาบาล รุนที่ 10 ระหวางวันที่ 6 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ งบประมาณ 49,856 บาท (สี่หมื่นเกาพันแปดรอย
หาสิบหกบาทถวน) เบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
- นางสาวพรสรวง วงศสวัสดิ์ อาจารยประจําสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
2. เขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําป 2560 สาขาศาสตรและศิลปการสอน
ทางการพยาบาล สาขาศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล” ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม
– 30 กันยายน 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน) ณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จ.กรุงเทพฯ งบประมาณ 49,856 บาท (สี่หมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบหกบาทถวน) เบิกจาย
จากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย งบนโยบายตอเนื่อง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
- นางสาวจิรภา เสถียรพงศประภา อาจารยประจําสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
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การวิจัย
คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายสนับสนุนการวิจัย ในลักษณะที่สอดคลองกับทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสานงานแหลงทุนและพัฒนานวัตกรรม
ดานการพยาบาล เผยแพรองคความรู ผสานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ และสรางเสริม
สุขภาพชุมชน
วัตถุประสงคดานการวิจัย
1. ดําเนินการวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนางานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในวงวิชาการทุกระดับ
3. สนับสนุนใหมีการเขียนบทความวิจัยและงานสรางสรรคทางวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยที่
คนพบแกสังคม และใชอางอิงในวงวิชาการ
4. ใชผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาภูมิปญญา เพื่อนําไปใชในการ
ประกอบวิชาชีพ
5. ประสานงานแหลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
6. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยและงานสรางสรรค เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,030,800 บาท
แหลงทุน
ภายใน
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
งบแหลงทุนภายนอก
โครงการวิจัย สสส.
สกว.
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
รวม
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โครงการ
10
1
9
13
11
1
1
23

2560
งบประมาณ
813,590
244,490
569,100
1,217,210
540,000
100,000
577,210
2,030,800

20
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่
ชื่อ-สกุล เจาของผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไป
ตีพิมพเผยแพร
/งานสรางสรรค
ตีพิมพหรือเผยแพร
Randomized controlled trial อ.นุชนาถ วิชิต
Diabetes Research and
of a family-oriented selfClinical Practice, Volume
management program to
123, January 2017, Pages
improve self-efficacy,
37-48
glycemic control and quality
of life among Thai
individuals with Type 2
diabetes
Randomized controlled trial ดร.นิตยา ศรีสุข
Journal of Advanced
of family-based education
Nursing, 73(4), 857-870.
for patients with heart
failure and their carers
Shame and blame and its
ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง
Journal of public mental
influence on male gay (chay
health, 16(3) (inter)
rak chaay) quality of life in
Bangkok
Unveiling the experiences of
happiness at work through
Narrative inquiry: Advanced
practice nurses’ perspective
Psychometric testing of the
Family-Carer Diabetes
Management Self-Efficacy
Scale
The experiences of Burmese
healthcare interpreters (Iam)
in maternity services in
Thailand
ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ของผูดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลวในจังหวัดตรัง
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ดร.ประชุมพร บัวคลี่

the Pacific Rim international
journal, 22(3) 2017

อ.นุชนาถ วิชิต

Health & Social Care in the
Community, 2017

อ.ฐิตารีย พันธวิชาติกุล

Women and Birth, Available
online 29 September 2017

ดร.นิตยา ศรีสุข

วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต ปที่ 4 ฉบับพิเศษ
(เมษายน 2560)
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ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร
ผลของการประคบเย็นรวมกับการ
สงเสริมสมรรถนะแหงตนตอความ
ปวดและการฟนฟูสภาพหลังผาตัด
ใสเหล็กดามกระดูกตนขา
การใหบริการที่เอื้ออาทรตอ
ผูสูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลขุนทะเล
จังหวัดสุราษฎรธานี
การออกแบบและการกําหนดคา
แบบสอบถามชนิดผูอานตอบเอง
การพยาบาลผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทายแบบประคับประคอง
มุมมองในประเด็นสําคัญ,
การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบ
ประคับประคองที่ใชชุมชนเปน
ฐาน สําหรับผูปวยมะเร็ง:
กรณีศึกษา บานปนรัก สุราษฎร
ธานี
การดูแลผูปวยมะเร็งระยะทายที่มี
ภาวะเศราโศก
การวางแผนจําหนายผูปวยที่มี
ปญหากระดูกและขอ
การพยาบาลผูปวยโรคสมองเสื่อม

ชื่อ-สกุล เจาของผลงานวิจัย
/งานสรางสรรค
อ.สดากาญจน เอี่ยมจันทร
ประทีป

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไป
ตีพิมพหรือเผยแพร
วารสารพยาบาลสาร, ปที่ 44
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2560

อ.วรรณา กุมารจันทร
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

Nursing Journal of the
Ministry of public Health

อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน

วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน

วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุข และการศึกษา,
18(3)
Nursing Journal of the
Ministry of public Health

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
โรคความดันโลหิตสูงโดยไมใชยา
ในผูใหญ
พฤติกรรมการเตรียมอาหาร
ปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ,)

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
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อ.เบญจวรรณ งามวงศวิวัฒน

อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา
อ.สดากาญจน เอี่ยมจันทร
ประทีป
อ.วีณา ลิ้มสกุล

อ.วายุรี ลําโป

Nursing Journal of the
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ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน มีดังนี้
งานวิจัย/งานสรางสรรค
เจาของผลงาน
ผลของการประคบเย็นตอความปวดและการฟนฟู
อ.สดากาญจน เอี่ยมจันทรประทีป
สภาพหลังผาตัดใสเหล็กตามกระดูกตนขา ของผูปวย
แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay
Men) Accessing Health Services in Thailand

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง

The Experience of Bangkok Chaay Rak Chaay ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง
(Gay Men) Accessing Health Services: An
Ethnographic Study Relevant to HIV
Prevention in Thailand.
Sexual diversity and social stigma on HIV
prevention for Thai gay men

ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง

Perception of Sexuality and HIV infection: A ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง
Qualitative Study among Bangkok Chaay Rak
Chaay (Gay men).
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

ประสิทธิผลของโปรแกรมการใหความรูและการฝ ก อ.อัญชลี จิตราภิรมย และอ.จิรภา เสถียรพงศ
ผ อนคลายสํ า หรั บ การดู แลสตรี ที่มีภ าวะเจ็บ ครรภ ประภา
คลอดกอนกําหนด
ผลของการสรางพลังอํานาจในการปองกันอุบัติ เหตุ นางสาวจวง เผือกคง
ต อ ความรู ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการป อ งกั น
อุบัติเหตุจากการขั บขี่ รถจั กยานยนต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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งานวิจัย/งานสรางสรรค

เจาของผลงาน

การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนโดย อ.วีรีภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ และนางสาวอัญชลี
ภาษาอังกฤษในการตรวจสอบรางกาย
จิตราภิรมย
ผลของรูปแบบการเตรียมความพรอมนักศึกษากอน อ.กฤษณา คงเคลา และอ.จีรภา กาญจนาโกเมศ
ขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราช
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การบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคัญในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในทองถิ่นที่ยั่งยืน โดย
ชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการ ในการชวยใหประชาชน นําความรูและคําแนะนําดานสุขภาพที่ไดรับไปปฏิบัติ
ตน เพื่อดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวไดอยางเหมาะสม และสรางสุขนิสัยที่ดีอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคการบริการทางวิชาการแกสังคม
1. เพื่อใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกสังคม
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการใหบริการวิชาการดาน
สุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพได
4. เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรและการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
5. เพื่อบูรณาการทางดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในปงบประมาณ 2560 คณะไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสังคม สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 8 โครงการ คือ
- โครงการจัดตั้งหนวยการจัดการศึกษาตอเนื่องทางการพยาบาล (หนวย CNEU)
- โครงการตามแนวพระราชดําริ สายใยรักแหงครอบครัว
- โครงการบริการวิชาการสรางความเขมแข็งแกชุมชน
- โครงการศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
- โครงการมหาวิทยาลัยครูพี่เลี้ยง (โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง)
- โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวดอนสัก เกาะพะลวย
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โครงการจัดตั้งหนวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง
ทางการพยาบาล (หนวย CNEU)

โครงการศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
กิจกรรมสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ

โครงการมหาวิทยาลัยครูพี่เลี้ยง
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา และวันสําคัญทางวิชาชีพ เพื่อใหบุคลากร และนักศึกษาไดตระหนักในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และเปนการประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยทราบถึงวันสําคัญดังกลาว และ
มีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
เพลงบอกกับวิชาเพื่อสงเสริมสุขภาพ และบริการประชาชน และนําภูมิปญญาไทยในการดูแลหญิงหลังคลอด
บูรณาการกับวิชามารดาทารกตอเนื่อง ซึ่งเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย และนําเอางานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมมาใชในการเรียนการสอน และตองการสงเสริมใหมีการวิจัยและการบริการวิชาการ มีกิจกรรมจัด
อบรมดนตรีไทยใหนักศึกษา เพื่ออนุรักษสืบสานดนตรีไทย และเผยแพรเอกลักษณความเปนไทยตอเนื่อง และ
ปรับแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมตามรอยทานพุทธทาส จัดอบรมอาจารย และนักศึกษา
ไทย มุสลิมโดยใชหลักคําสอนของศาสนามาพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาดานแผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร
แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)
วัน/เดือน/ป
6-7 ก.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560

21 ต.ค. 2560

โครงการ/กิจกรรม ผูเขารวม
1.วันอาสาฬหบูชา นักศึกษาคณะพยาบาล
และวันเขาพรรษา ศาสตรชั้นปที่ 2, 3
อาจารยและบุคลากร
2.วันไหวครู
นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรชั้นปที่ 2, 3 ,4
และอาจารย
3.โครงการสงเสริม นักศึกษาคณะพยาบาล
ภูมิปญญาพื้นบาน ศาสตรชั้นปที่ 3 และ
ในการดูแลหญิง
อาจารย
หลังคลอด
4.วันพยาบาล
นักศึกษาคณะพยาบาล
แหงชาติ
ศาสตรชั้นปที่ 3
อาจารยและประชาชน

รายงานประจําป 2560

จํานวน
68 คน

สถานที่
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ

440 คน หนาอาคารปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร
114 คน หองเรียน

80 คน

- ลานพระ
ราชานุสาวรียสมเด็จพระ
ราชบิดาและสมเด็จพระราช
ชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุราษฎรธานี
- สถานีอนามัย/ ศูนย
สุขภาพชุมชน/ เทศบาล
ตําบลขุนทะเล
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วัน/เดือน/ป
3 พ.ย. 2560
ส.ค. - ธ.ค. 2560

ส.ค. –ธ.ค. 2560

6, 13, 20,27
กุมภาพันธ 2560
6, 13, 20,27
กุมภาพันธ 2560
10 เม.ย. 2561

โครงการ/กิจกรรม ผูเขารวม
5.วันลอยกระทง นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรและอาจารย
6.ปลูกฝงโครงการ นักศึกษาคณะพยาบาล
ปลูกฝงและ
ศาสตรป 1 และป 2
เผยแพรเอกลักษณ
ความเปนไทย (วง
ดนตรีไทย)
6.ปลูกฝงโครงการ นักศึกษาคณะพยาบาล
ปลูกฝงและ
ศาสตรป 1 และป 2
เผยแพรเอกลักษณ
ความเปนไทย (วง
ดนตรีไทย)
7.สืบสาน
นักศึกษาคณะพยาบาล
วัฒนธรรมเพลง
ศาสตรป 1 และป 2
บอกเพื่อสงเสริม
สุขภาพ
7.สืบสาน
นักศึกษาคณะพยาบาล
วัฒนธรรมเพลง
ศาสตรป 1 และป 2
บอกเพื่อสงเสริม
สุขภาพ
8.รดน้ําขอพรเนื่อง นักศึกษาคณะพยาบาล
ในวันปใหมไทย
ศาสตรป 1, 2, 3 และ
อาจารย

มิ.ย.2561

9.วันพยาบาล
สากล

- ก.ค., ธ.ค. 2560
- ม.ค., ก.ค. 2561

10.โครงการพุทธ
ทาสสูการปฏิบัติ

ก.พ.2561

จํานวน
30 คน

สถานที่
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ

12 คน

หองฝกซอมดนตรีไทยคณะ
พยาบาลศาสตร

12 คน

หองฝกซอมดนตรีไทยคณะ
พยาบาลศาสตร

15 คน

คณะพยาบาลศาสตร

15 คน

คณะพยาบาลศาสตร

60 คน

หอพุทธทาสธรรมโฆษณ

นักศึกษาคณะพยาบาล 25 คน
ศาสตรป 3 และ
อาจารย

นักศึกษาคณะพยาบาล 285 คน
ศาสตรชั้นปที่ 1,2,3,4
และอาจารย
11.กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาคณะพยาบาล 50 คน
นักศึกษามุสลิม
ศาสตรชั้นปที่ 1,2,3,4
ดานคุณธรรม
และอาจารย
จริยธรรม
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สถานีอนามัย/ ศูนยสุขภาพ
ชุมชน/ เทศบาลตําบลขุน
ทะเล
- วัดสวนโมก
- วัดถ้ําทะเลทรัพย
- วัดไตรธรรมาราม
คณะพยาบาลศาสตร
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วันไหวครู

โครงการสงเสริมภูมิปญญาพื้นบาน
ในการดูแลหญิงหลังคลอด

วันพยาบาลแหงชาติ

โครงการพุทธทาสสูการปฏิบัติ
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3. ผลการดําเนินงานเดนตามประเด็นยุทธศาสตร
3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
การจัดกิจกรรมเสริมสมรรถภาพนักศึกษา
ประเภทกิจกรรม
1.ดานการเสริมหลักสูตร

2. ดานการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย

4.ดานกีฬา
5.ดานสังคมและบําเพ็ญประโยชน

รายงานประจําป 2560

โครงการ
1. โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพตาม
สมรรถนะชัน้ ป
2. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาดานสุขภาพกอน
ขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาล
3. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ
4. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเชิง
วิชาชีพ
1.โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
1.1 กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาพื้นบานในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ
1.2 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและวิชาชีพ
พยาบาล
-วันพยาบาลแหงชาติ
-วันปใหมไทย
-วันพยาบาลสากล
-วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
-วันไหวครู
1.3 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพลงบอกเพื่อสงเสริม
สุขภาพ
2.โครงการปลูกฝงและเผยแพรเอกลักษณความเปนไทย
1.กีฬาระหวางคณะ “ราชพฤกษเกมส”
1.โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมพัฒนาระบบครอบครัวคุณธรรม
กิจกรรมยอยจิตอาสา
2.โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรม 9 ความดีทําดีเพื่อพอ
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การสรางเครือขายในการผลิตบัณฑิต
ภายในประเทศ

ความรวมมือ

ตางประเทศ

หนวยงาน
1. เครือขายชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแหงประเทศไทย
2.เครือขายชมรมนักศึกษาพยาบาลสรางสังคมไทยปลอด
บุหรี่
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 รางวัลที่ไดรับ
คณะพยาบาลศาสตรไดรับรางวัลในหลายดานดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการ

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Best Practice)
การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร

รายงานประจําป 2560
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2. ดานการวิจัย
- research club
- research mentor
- เครือขายวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ

ดร.ประชุมพร บัวคลี่

อ.ถิรวรรณ ทองวล

3. บุคลากรดีเดน
- บุคลากรสายวิชาการดีเดน ระดับมหาวิทยาลัย

อาจารยวรรณา กุมารจันทร

รายงานประจําป 2560

อ.วรรณา กุมารจันทร
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- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเดนของหนวยงาน

นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม
4. โลรางวัลหลักสูตรดีเดน ของมหาวิทยาลัย

ดร.นิตยา ศรีสุข เปนตัวแทนรับโลรางวัล

รายงานประจําป 2560

33
5. รางวัลของนักศึกษา
- ไดรับรางวัล The Best Poster Presentation เผยแพรวัฒนธรรมเพลงบอก ณ อินโดนีเซีย

ชื่อผูรับรางวัล
นายพงศศิริ พรหมศิลา

รางวัลที่ไดรับ
The Best Poster Presentation

หนวยงานที่ใหรางวัล
INTERNATIONAL NURSING
STUDENT 8th FORUM 2017,
STIKes Muhammadiyah
Palembang, Indonesia

- ไดรับรางวัล Nursing Student Award ในโครงการฑูตความดีแหงประเทศไทย

ชื่อผูรับรางวัล
นางสาวนิรมล ตรีวงศ

รายงานประจําป 2560

รางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่ใหรางวัล
Nursing Student Award
ที่ประชุมคณบดีและหัวหนา
นักศึกษาพยาบาลดีเดนดานคุณธรรม สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
จริยธรรม ประจําป 2560
ศาสตรของรัฐ (ทคพย)
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3.3 โครงการเดนในรอบป
การดําเนินงานศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ความสําคัญ
การเป น “สังคมผู สูงอายุ”ของประชากรไทย จะส งผลกระทบต อสภาพสั งคม สภาพสั งคม เศรษฐกิจ การ
จัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการบริการวิชาการแก
สังคม ซึ่งเปนหนึ่งในพันธกิจกลักของสถาบันการอุดมศึกษา และเปนพันกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ซึ่ งเป น มหาวิ ท ยาลั ย พลั งแผ น ดิ น ใช บ ริ ก ารรั บ ใช ชุ ม ชนท อ งถิ่ น คณะฯให ค วามสั ม พั น ธกั บ ทุ ก พั น ธกิ จ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองหรือรับใชชุมชนทองถิ่นที่ สนับสนุ นใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกกลุมประชากร โดยเฉพาะประชากร
สูงอายุ ซึ่งผลการดําเนินงานของศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในปงบประมาณ 2560 สรุปตามประเด็นยุทธศาสตร
ไดดังนี้
โครงการศูนยสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ : เปดการศึกษา เมื่อมีนาคม – สิงหาคม 2560 สําเร็จการศึกษาแลว 1 รุน
จํานวน 20 คน คณะฯไดประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง (Mean= 3.24) พบวาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 2 ดาน คือดานการศึกษา และ
ดานที่อยูอาศัย คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน คือ สุขภาพอนามัย การทํางานและการมีรายได ดานความ
มั่น คงทางสั งคม บริการสั งคม และดานนั น ทนาการ และผลการถอดบทเรีย น พบวาโรงเรียนผู สู งอายุควรจัดให มี
กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ควรจัดใหมีศูนยบริการสุขภาพผูสูงอายุ จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน และควรจัดใหมีการเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชนอยางสม่ําเสมอ ใหบริการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตและ
สงเสริมกิจกรรมที่ผอนคลายและเพิ่มคุณคาใหผูสูงอายุ ควรจัดใหผูสูงอายุมีกิจกรรมการมีสวนรวมในการบริการชุมชน
มีบทบาทและเปนที่ยอมรับ เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงความสามารถในฐานะเปนคลังสมองในการเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่น และ สงเสริมใหผูสูงอายุมีอาชีพการงานและมีรายได โรงเรียนผูสูงอายุมีแผนงานที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริงให
ผูสูงอายุไดรับความปลอดภัยและมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมตามมาตรฐาน มีสวัสดิการและนันทนาการที่จําเปนสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยการจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและนํามาใชอยางยั่งยืน
2. โครงการสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ คณะ ฯ ไดดําเนินโครงการสรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ
2.1 ไดจัดตั้งและเปดสอนแลว 3 โรงเรียน ( โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลพรุพี โรงเรียนผูสูงอายุบาน
ควนสุบรรณ และโรงเรียนผูสูงอายุอบต.บานถ้ํา อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี )
2.2 อยู ในช ว งการจั ดตั้ ง 3 โรงเรีย น ไดแก โรงเรีย นผูสูงอายุบานใหมจัตวา หมู 10 ตําบลขุน ทะเล
โรงเรียนผูสูงอายุทุงเตาใหม และโรงเรียนผูสูงอายุบานทุงในไร
3. กิจกรรมอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ดําเนินการสําเร็จแลว 1 รุน จํานวน 40 คน
การวางแผนงานดานผูสูงอายุในปตอไป
1. ศูนยบูรณาการดานสุขภาพผูสูงอายุ
2. ศูนยวิชาการและงานวิจัยดานผูสูงอายุ
3. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานผูสูงอายุ

รายงานประจําป 2560
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จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ

สรางเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ

อบรมผูดูแลโรงเรียนผูสูงอายุ

รายงานประจําป 2560
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ชื่อโครงการ : โครงการ พัฒนาผลงานวิชาการ (Shut up and Write)

กิจกรรมเขียนงานวิจัย และนําเสนองานวิจัยทั้งหมด 11 งานวิจัย

รายงานประจําป 2560
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4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2559
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. (จํานวน 13 ตัวบงชี้)
องคประกอบคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย

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

4.12

ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1- 5

จากผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร มีคะแนน
รวมตามตั วบ งชี้ของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิ นเท ากับ 4.12 หมายถึง มีผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อยูใน ระดับดี

รายงานประจําป 2560
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ตารางที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ระดับผลคะแนน
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ผลการประเมิน
ระดับพอใช
3.81
1.41
0.00
5.00
5.00
5.00
ระดับดี
5.00
5.00
2.09
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
5.00
4.12
ดี
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Suratthani Rajabhat University

คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

