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ข้อมูลพื้นฐานองค์กร

สถานที่ตั้ง
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสุ ร าษฎร์ ธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภูมิภ าค
มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นมหาวิทยาลัยต้ นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้น
โดยมุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศชาติ
วัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านี ในการประชุม ครั้ง ที่
1/2551 มีมติอนุ มัติให้ จั ด ตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ และอนุมัติ ห ลั กสู ตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ สาหรับ
การพิจารณารับรองสถาบัน ปีที่ 1 ของการเปิดดาเนินการ ไปยังสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองการเปิด
สถาบั น การศึ ก ษาใหม่ พร้ อ มส่ ง หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่ อ ขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาล
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ประเมินความพร้อมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะว่ า ควรเปลี่ ย นชื่อจาก “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ” เป็น “คณะพยาบาล
ศาสตร์” เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็นศาสตร์เฉพาะทาง ควรดาเนินการในแนวลึกและวิชาพยาบาล
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ศาสตร์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ โดยคณะพยาบาลและวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ได้น าข้อเสนอแนะดั งกล่ าวต่อมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านี เพื่อนาเข้าสู่ ว าระการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่
7/2551 มี ม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง คณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ให้จัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” โดยการบริหารและดาเนินงานของคณะ ตามระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 8/2551
ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเปิด
ดาเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี โดยให้รับนักศึกษาปีละ 50 คน เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
วัน ที่ 3 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2551 นัก ศึ ก ษารุ่ น ที่ 1 จ านวน 50 คน เริ่ ม ศึ กษาในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้รับการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนน 2.50 จากคะแนนเต็ม 3.00
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 สภาการพยาบาล ให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ปีที่ 2 (ของการเปิดดาเนินการ) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
วัน ที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ.2553 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และผดุงครรภ์ ปีที่ 3 (ของการเปิดดาเนินการ) ของคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 6-7 กรกฎาคมพ.ศ.2554 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ปีที่ 4 ของการเปิดดาเนินการ (ปีการศึกษา 2554) และให้รับนักศึกษาเพิ่มเป็นปีละ
70 คน ในปีการศึกษา 2555-2558 จากเดิมรับนักศึกษาปีละ 50 คน
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2555 ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 สภาการพยาบาลให้การรับรอง
สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 5 ของการเปิดดาเนินการ (ปีการศึกษา 2555)
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ในหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556-2557)
โดยให้ความเห็นชอบจานวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556-2557 จานวน 70 คน/ปี
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558-
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2560) โดยให้ความเห็นชอบจานวนรับนักศึกษาตามแผนการรับปกติ และแผนการผลิตเพิ่มตามโครงการ
เพิ่มการผลิตฯ ปีการศึกษา 2558-2560 รวมจานวน 110 คน/ปี
วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 สภาการพยาบาลให้ ก ารรั บ รองคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น เวลา 4 ปี ก ารศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2561-2564) โดยให้ความเห็นชอบจานวนรับนักศึกษาจานวน 110 คน/ปี

ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจาสถาบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระโปรดเกล้ า พระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปกลมรีตั้ง
กลางรูปเป็นรูปมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร
เจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุชื่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้
สีน้าเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้กาหนดและพระราชทานนาม
สีเขียว แทน แห่งที่ตั้งมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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สีประจาคณะและความหมาย

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ปรัชญา (Philosophy)
“การจัดการศึกษาพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ในระดับภูมิภาคและอาเซียน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นาความรู้ สามารถชี้นาสังคมด้านสุขภาพ

เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลทีม่ คี ุณภาพ ในระดับภูมภิ าค
และอาเซียน เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรม นาความรู้
สามารถชี้นาสั งคมด้ านสุ ขภาพ
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พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาล และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
2. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
ในระดับภูมิภาคและอาเซียน
3. จัดบริการวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
4. พัฒ นาอาจารย์ ให้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน การวิจัย และมีส มรรถนะ
ด้านทักษะสากล
5. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและทรั พ ยากรทางการบริ ห ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
6. ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรม
2) พัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย ด้านสุขภาพที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
3) แสวงหาความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
4) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการมี
ส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก
5) ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
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อัตลักษณ์
SRUN
S = Spirit (มีน้าใจ)
R = Responsibility (รับผิดชอบ)
U = Usefulness (ทาตนให้เป็นประโยชน์)
N = Neatness (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย)
ค่านิยม
ค่านิยม
C = Collaboration
ความร่วมมือ

A = Academic
คุณภาพวิชาการ
R = Recognition
การยอมรับ/เห็นคุณค่า

E = Expertise
ความเชี่ยวชาญ

นโยบายการบริหาร
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5
นโยบายที่ 6

การปฏิบัติหรือพฤติกรรม
- ทางานเป็นทีม
- ให้ความร่วมมือในการทางานอย่างเต็มความสามารถ
- สรรหาความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกองค์กร
- มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- สร้างการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
- ยกระดับคุณภาพวิชาการ/การเรียนการสอน
- พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเน้นจิตบริการ
- กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีเหตุผลและข้อมูล
- พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่การงาน
- มีความผูกพันกับองค์กรในฐานะเป็นเจ้าของ
- รักและปกป้ององค์กร
- มุ่งมั่นทางานเพื่อประโยชน์องค์กร
- รับผิดชอบในหน้าที่- บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ
- รู้จักวางตัวให้เป็นที่ศรัทธาในวิชาชีพ
- มีวินัยในการทางาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
- พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การณ์ร่วมกัน
- สรรค์สร้างนวัตกรรม /งานวิจัย/ ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
- สรรค์สร้างแนวทางในการปฏิบัติงานงานใหม่ๆ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
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1.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรู้และประสบการณ์ สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน
2. มีระบบคิดที่ดี กล้าคิด และประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพ
3. มีทักษะในการสอน แนะนา ให้คาปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. มีภาวะผู้นา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบ มีจิตสานึกในการให้บริการด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์และคานึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดจนทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีจิตสานึกในการให้บริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีและความเป็น
ปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น
6. มีจิตสานึกสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
7. มีการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลได้
8. มีความรู้ในการวิจัยเบื้องต้น ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้
9. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
10. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี
มีความสานึกในหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคม

1.4 โครงสร้างการบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารของคณะสอดคล้องกับพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน
ของสถาบันอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุศิลปวัฒนธรรม โดยมีความพยายามที่จะบูรณาการระหว่างพันธกิจ ก่อให้เกิดผลดีในการเรียนรู้แก่
นักศึกษามากที่สุด อีกทั้งมีการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยจัดบุคลากรรับผิดชอบการสอนตามสาขาวิชาที่สาเร็จมา และจัดให้รับผิดชอบ
กิจกรรมในพันธกิจอื่น ๆ ตามความถนัดและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการทางานปกติและในรูปแบบคณะกรรมการ
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย สายการบังคับบัญชา และสาย
ประสานงาน ดังนี้
1) สายการบังคับบัญชา
- สายวิชาการ
มีอธิการบดี เป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และ มีรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้กากับดูแลการดาเนินงานและเป็นที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มีคณบดี
เป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ และมีรองคณบดี 3 ตาแหน่ง เป็นผู้กากับดูแลงานตามพันธกิจของ
คณะฯ ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน จะมีอาจารย์
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ประจาหลักสูตร ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล ตามที่สภาการพยาบาลกาหนด
คือ
1. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3. สาชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
5. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- สายสนับสนุนวิชาการ
สาหรับสานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสายสนับสนุนวิชาการ มีหัวหน้า
สานักงานคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน โดยในส่วนงานของสานักงานคณบดี
ประกอบด้วย หัวหน้าสานักงานคณบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษาประจาห้องปฏิบัติการพยาบาลและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 7 คน
2) สายประสานงาน
ประกอบด้วยคณะกรรมการประจาคณะซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกและบุคลากรของคณะ และกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารคณะ ดังโครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าถัดไป
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1.5 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1. รายนามอาจารย์ จาแนกตามระดับการศึกษาและผลงานทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ปริญญา ปริญญา อาจารย์ ผศ. รศ.
ลาดับ สาขาวิชา
โท
เอก
1

การพยาบาล
มารดาและทารก
การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
การพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาล
อนามัยชุมชน
การพยาบาล
สุขภาพจิต
และจิตเวช
รวม

2
3
4
5

ลา
ศึกษา
รวม
ต่อ
ทั้งหมด
ป.เอก

คงเหลือ
ปฏิบัติงาน
(คน)

7

1

7

1

-

8

-

8

6

1

7

-

-

7

2

5

14

4

18

-

-

18

2

16

5

1

6

-

-

6

-

6

4

1

5

-

-

5

-

5

36

8

43

1

-

43

4

40

16
14
12
10
8
14
6
4

7

6

2

4
1

1

5

4
1

0

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

1

11

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

2 จานวนอาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 256๑ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน
2561)
การพยาบาลมารดาและทารก จานวน …8.. คน
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
ตาแหน่ง วันที่เข้า จานวน อายุงาน
การศึกษา
ปฏิบัติงาน นับ
ดร.จิราพร
ปริญญาการศึกษา ปริญญา อาจารย์ 1 เม.ย.59 1 คน
วัฒนศรีสิน
ดุษฎีบัณฑิต
เอก
(คณบดี)
(การอุดมศึกษา)
นางสาวถิรวรรณ พย.ม.(การผดุง
ปริญญาโท อาจารย์ 8 มี.ค.56 1 คน ๑๑ เดือน
ทองวล
ครรภ์ขั้นสูง)
ลาออก
3๐ ส.ค.61
นางวิรีภรณ์
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์ 8 ม.ค.
1 คน
ชัยเศรษฐสัมพันธ์ (การพยาบาลสตรี)
52
นางสาวอัญชลี
พย.ม.(การผดุง
ปริญญาโท อาจารย์ 7 ธ.ค.55 1 คน
จิตราภิรมย์
ครรภ์ขั้นสูง)
นางสาววายุรี ลาโป พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์ 23 ก.ย. 1 คน
(การผดุงครรภ์)
59
นางสาวกัญญาภัค พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์ 30เม.ย. 1 คน
เทียนโชติ
(การผดุงครรภ์)
60
นางสาวหงษาวดี
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์ 1 ก.ย.60 1 คน
โยธาทิพย์
(การผดุงครรภ์)
นางฐิตารีย์
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์ 1 ก.พ.
1 คน
พันธุ์วิชาติกุล
(การบริหารการ
53
พยาบาล)

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จานวน 7 คน
ลาดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
1
2
3
4

นางสาวจุฬาลักษณ์
แก้วสุก
นางสาวศิมาภรณ์
ห้องล่อง
นางสาวสุมณฑา
หิ้มทอง
นางสาวกชณิภา
ผลพฤกษ์

พย.ม (การ
พยาบาลเด็ก)
วท.ม. (เภสัช
วิทยา)
พย.บ.
พย.ม.(การ
พยาบาลเด็ก)
พย.ม.(การ
พยาบาลเด็ก)

ระดับ
ตาแหน่ง
การศึกษา
ปริญญาโท อาจารย์
อาจารย์
ปริญญาโท อาจารย์
อาจารย์

วันที่เข้า จานวน
ปฏิบัติงาน นับ
2 พ.ย.58 1 คน

ปริญญาโท อาจารย์

29 มิ.ย.
59
1 ก.ค.
53

ปริญญาโท อาจารย์

1 มี.ค.59 1 คน
1 คน
๑ คน

อายุงาน

12

ลาดับ ชื่อ-สกุล
5
6
7

นางสาวสุพัตรา
ลักษณะจันทร์
นางสาวชนานันท์
โพธิ์ขวาง
นางสาวนภมาศ
ศรีขวัญ

วุฒิการศึกษา

ระดับ
ตาแหน่ง
การศึกษา
พศ.ม.(การศึกษา) ปริญญาโท อาจารย์
ศศ.ม.(งานบริการ ปริญญาโท อาจารย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ)
พย.ม (การ
ปริญญาโท อาจารย์
พยาบาลเด็ก)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จานวน …๑๘… คน
ลาดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
1
นางสาวจีรภา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
กาญจนโกเมศ
พยาบาลผู้ใหญ่)
2
นางสาวกฤษณา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
สังขมุณีจินดา
พยาบาลผู้ใหญ่)
3
นางสาวจวง
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
เผือกคง
พยาบาลผู้ใหญ่)
4
นางวรรณา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
กุมารจันทร์
พยาบาลผู้สูงอายุ)
5
นางสาววีณา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ลิ้มสกุล
พยาบาลผู้สูงอายุ)
6
นางสาวสุรีพร
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ชุมแดง
พยาบาลผู้ใหญ่)
7
นางสาวกมลชนก
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ทองเอียด
พยาบาลผู้ใหญ่)
8
นางสาวสุนันทา
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
ลักษ์ธิติกุล
พยาบาลผู้ใหญ่)
9
ดร.อรัญญา
PhD. Health
ปริญญา
รักหาบ
Studies
เอก
พย.ม.(การ
พยาบาลผู้ใหญ่)
10 ดร.นิตยา
Doctor of
ปริญญา
ศรีสุข
Philosophy
เอก
สาขาวิชา
Nursing
11 ดร.ประดิษฐ์พร
Doctor of
ปริญญา

ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์

วันที่เข้า
ปฏิบัติงาน
1 ต.ค.
61
17เม.ย.
54

จานวน
นับ
๑ คน

อายุงาน

1 คน

ลาศึกษาต่อ
ป.เอก

2 ธ.ค.56 1 คน

ลาศึกษาต่อ
ป.เอก

วันที่เข้า จานวนนับ อายุงาน
ปฏิบัติงาน
1 พ.ค.57 1 คน

อาจารย์

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

อาจารย์

1 ต.ค.57 1 คน

อาจารย์

3 เม.ย.52 1 คน

อาจารย์

4 ม.ค.
53

1 คน

อาจารย์

11 ต.ค.

1 คน

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

13

ลาดับ ชื่อ-สกุล
พงศ์เตรียง

วุฒิการศึกษา

12

ดร.ทัศนีย์ สุนทร

13

นางสาวพรสรวง
วงศ์สวัสดิ์
นางสาวจิรภา
เสถียรพงศ์ประภา

Philosophy
สาขาวิชา
Nursing
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สาขาการ
พยาบาล
(หลักสูตร
นานาชาติ)
พย.ม.(การ
พยาบาลผู้ใหญ่)
พย.ม.(การ
พยาบาลผู้ใหญ่)

ระดับ
ตาแหน่ง
การศึกษา
เอก

วันที่เข้า จานวนนับ อายุงาน
ปฏิบัติงาน
53

ปริญญา
เอก

3 เม.ย.52 1 คน

อาจารย์

ปริญญาโท อาจารย์

2ก.พ.58

ปริญญาโท อาจารย์
อาจารย์

2 มี.ค.58 1 คน

นางสาวพิไลพร
สุขเจริญ
นางสดากาญจน์
เอี่ยมจันทร์ประทีป

พย.ม.(การบริหาร ปริญญาโท อาจารย์
การพยาบาล)
อาจารย์
พย.ม.(การ
ปริญญาโท อาจารย์
พยาบาลผู้ใหญ่)

1 ส.ค.60 1 คน
9 ม.ค.
55

1 คน

17

นางสาวเกศรา
ตั้นเซ่ง

17 ต.ค.
56

1 คน

๑๘

นางสาวอุดมรัตน์
ชโลธร

พย.ม. (การ
ปริญญาโท อาจารย์
พยาบาลด้านการ
ควบคุมการติด
เชื้อ)
พย.ม.(การ
ปริญญาโท อาจารย์
พยาบาลผู้ใหญ่)

14
15
16

การพยาบาลอนามัยชุมชน จานวน ๖ คน
ลาดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
1
นางสาวนุชนาถ
Doctor of
ปริญญา
วิชิต
Philosophy
เอก
2
นางสาวประภัสสร พย.ม.(การ
ปริญญาโท
อักษรพันธ์
พยาบาล
อาชีวอนามัย)
3
นางสาวรุ้งกานต์
พย.ม.(การ
ปริญญาโท
พลายแก้ว
พยาบาล

ตาแหน่ง

1 คน
ลาออก
1๐ ก.ย.
61
ลาศึกษา
ต่อ
ปริญญา
เอก
ลาศึกษา
ต่อ
ปริญญา
เอก

๑ มิ.ย.๖๑

อาจารย์

วันที่เข้า
ปฏิบัติงาน
1 มิ.ย. 53

จานวน
นับ
1 คน

อาจารย์

2 เม.ย.55

1 คน

อาจารย์

2 เม.ย.55

1 คน

อายุงาน

14

ลาดับ ชื่อ-สกุล
4
๕
๖.

นางสาวจิดาภา
พลรักษ์
นางรชยา
ยิกุสังข์
นางสาววันเพ็ญ
ศรีจิตร

วุฒิการศึกษา

ระดับ
ตาแหน่ง
การศึกษา

อาชีวอนามัย)
ส.ม.(วิทยาศาสตร์ ปริญญาโท อาจารย์
สาธารณสุข)
พย.ม.(การ
ปริญญาโท อาจารย์
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)
พย.ม.(การ
ปริญญาโท อาจารย์
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จานวน ....๕ คน
ลาดับ ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ระดับ
ตาแหน่ง
การศึกษา
1
ว่าที่ร้อยตรี
พย.ม. (การ
ปริญญาโท อาจารย์
ธีระยุทธ เกิดสังข์ พยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช)
2
นายธวัชชัย
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์
ทีปะปาล
(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช)
3
นางสาว
วท.ม.
ปริญญาโท อาจารย์
เบญจวรรณ
(พัฒนาการ
งามวงศ์วิวัฒน์
มนุษย์)
5
นางสาวอริศรา
พย.ม.
ปริญญาโท อาจารย์
สุขศรี
(การพยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต)
6
ดร.ประชุมพร
Doctor of
ปริญญา อาจารย์
บัวคลี่
Philosophy
เอก
สาขาวิชา
Nursing

วันที่เข้า
ปฏิบัติงาน

จานวน
นับ

1 ต.ค.57

1 คน

3 เม.ย.52

1 คน

อายุงาน

ต่อ ป.เอก

๑๕ ส.ค.
๖๑

วันที่เข้า
จานวน
ปฏิบัติงาน นับ
17 ต.ค.56 1 คน

1 ต.ค. 54

1 คน

16 ก.ค.
55

1 คน

14 ก.ย.59 1 คน

4 ส.ค. 52

1 คน

อายุงาน

15

รายนามอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 4 คน
ชื่อ – สกุล
๑. นางสาวนภมาศ ศรีขวัญ
2.นางสดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์
ประทีป
3.นางสาวชนานันท์ โพธิ์ขวาง
๔. นางสาวเกศรา ตั้นเซ่ง

สาขาวิชา
พย.ม (การพยาบาลเด็ก)
การพยาบาล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาล
พย.ม. (การพยาบาลด้าน
การควบคุมการติดเชื้อ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดลเชียงใหม่

4. รายนามบุคลากรสายสนับสนุนจานวน...๑๐ คน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นางกรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสานักงานคณบดี

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

2. นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

3. นายฉัตรชัย ศิริแสง

นักวิชาการศึกษา

- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

4. นางสาวกรรณิกา ชูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

5. นางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

6. นางสาวจริยา บุญทอง

นักวิชาการศึกษา

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

7. นายคณิติน ศันสนียรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8. นางกัลยา จิตรโอวาส

นักวิชาการศึกษา

9. นางสาววิภา สุขการัก

นักสุขศึกษา

10. นางสาวกนกวรรณ สิงห์สกุล

นักวิชาการศึกษา

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ )
วท.บ. (สุขศึกษา)
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์)

- บุคลากรสายวิชาการ แยกตามตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง(ข้อมูล ณ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

16
พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้าง

คณะพยาบาล
ชาย

หญิง

3
3

39
39

รวมทั้งสิ้น

ชาย

รวม
หญิง

ชาย

หญิง

1
1

3
3

40
40

- บุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

-

1
1

2
2

4
4

-

3
3

2
2

8
8

คณะพยาบาล

รวมทั้งสิ้น

รวม

ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

หน่วยงาน

ผศ.
ชาย

คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

-

อาจารย์
หญิง

1
1

-

หญิง

3
3

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจา พ.ศ. 2561
ประเภทบุคลากร
คณะ
ข้าราชการ
พนักงาน
บุคลากรสัญญา
พยาบาล
ศาสตร์

ชาย

39
39

มหาวิทยาลัย

จ้าง

ลูกจ้าง
ชาวต่างชาติ

8

-

-

รวม
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจา พ.ศ. 2561
หน่วยงาน
จานวนผลงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
16
รวมทั้งสิ้น
16

8

รวม
8

17

เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ประจา พ.ศ. 2561
เครือข่าย
จานวน
ร้อยละ
ต่างประเทศ

2
รวม

2

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
คณะ
ระดับความพึงพอใจ
พยาบาลศาสตร์

4.32
เฉลี่ยรวม

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สายวิชาการ
คณะ/หน่วยงาน
ชื่อ-สกุล
พยาบาลศาสตร์
อ.วรรณา กุมารจันทร์

ร้อยละ
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ด้านการเงินและงบประมาณ
คณะพยาบาลศาสตร์ จั ด ท างบประมาณ รั บ -จ่ า ยประจ าปี จากงบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 256๑ คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน
18,435,100.00 บาท
พันธกิจ

ปีงบประมาณ 256๑
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน
คิดเป็น
จานวนเงิน
คิดเป็น
(%)
(%)จาก
จากงบ
งบประ
ประ
มาณรับ
มาณรับ
จัดสรร
จัดสรร

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
งบประมาณจัดสรร
ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน
คิดเป็น
จานวนเงิน
คิดเป็น
(%)จาก
(%)
งบประมา
จาก
ณ
งบประ
รับจัดสรร
มาณ
รับ
จัดสรร

10,036,040

74.36

8,957,961.20

89.26

2,439,220

49.39

1,574,773.99 64.56

2. การวิจัยและ
ผลงานวิชาการ

159,150

1.18

144,502.00

90.80

250,200

5.07

233,619.70 93.37

3. การบริการ
วิชาการแก่สังคม

275,700

2.04

225,517.00

81.80

215,558

4.36

160,966.50 74.67

4. การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐาน
๖. การ
บริหารงานคณะ
พยาบาลศาสตร์
รวม

-

-

-

-

232,200

4.70

195,925.00 84.38

1,159,770

8.59

477,768.01

41.20

232,000

4.69

133,400.00 57.50

1,865,140

13.83

1,346,279.00

72.18

1,570,122

31.79

935,589.16 59.59

100 11,152,027.21

82.63

4,939,300

100

3,234,274.35 65.48

1. การเรียน
การสอน

13,495,800

ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
1. งบสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย จานวน ......๗๕,๐๐๐...... บาท คือ
1.1 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย กิจกกรมสนับสนุนติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับ
งานวิจัยในส่วนของคณะ ๗๕,๐๐๐ บาท
2. งบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จานวน ...๔๕๖,๖๐๘..... บาท คือ
2.1 โครงการเสริ มสร้ า งศั กยภาพและความเข้ มแข็ง ด้า นสุ ข ภาพของชุมชนเกาะพลวย
๒๐๐,๐๐๐ บาท
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายงานสาธารสุขชายแดน/ต่างด้าว ๒๐๐,๐๐๐
บาท

19

ด้านการจัดทาแผนกลยุทธ์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนกล
ยุ ท ธ์ร ะยะกลาง 5 ปี ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560-2564 และให้ ห น่ ว ยงานกลาง เช่น ส านั กงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ระยะกลาง 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุร าษฎร์ ธ านี ปี งบประมาณ 256๑ ประกอบด้ว ย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5๒ ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ์ ๓๕ โครงการ จาแนกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เชิงยุทธ์
ศาสตร์
1
3
15

โครงการ
12

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1

2

9

4

3. ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

1

2

10

4

4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล

1

1

5

2

5. พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

1

1

7

6

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทลั

1

1

6

7
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แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพวิชาการและการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐานสากล
และมี service mind

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 3
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเสริมสร้างความ
เป็นนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4
สร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใน
การสร้างผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพกับเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 7
สร้างศูนย์การเรียนรู้
และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 8
สร้างและพัฒนาจิตสานึก
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 9
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 10
บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6
สาระสาคัญของแผนปฏิบั ตพัฒิรนาการให้
าชการประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ.
บริการวิชาการ
และเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน
2559
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2. ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ

ด้านการจัดการศึกษา
1 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจาปีการศึกษา 2561
ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ชื่อย่อ)
:
พย.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :
Bachelor of Nursing Science
(ชื่อย่อ)
:
B.N.S.
2 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน 424 คน
- ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 8 (รหัส 58)
- ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 9 (รหัส 59)
- ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 10 (รหัส 60)
- ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 11 (รหัส 61)

จานวน 117 คน
จานวน 93 คน
จานวน 104 คน
จานวน 107 คน

3 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
-ไม่มี4 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560-2561
มีผู้สาเร็จการศึกษา 6 รุ่น รวม 390 คน คือ
นักศึกษา รุ่นที่ 1 จานวน 48 คน
นักศึกษา รุ่นที่ 2 จานวน 39 คน
นักศึกษา รุ่นที่ 3 จานวน 42 คน
นักศึกษา รุ่นที่ 4 จานวน 48 คน
นักศึกษา รุ่นที่ 5 จานวน 42 คน
นักศึกษา รุ่นที่ 6 จานวน 69 คน
นักศึกษา รุ่นที่ 7 จานวน 102 คน
5 ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ชั้นหนึ่ง
1) ปีการศึกษา 2557 ผู้สอบผ่านจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62
2) ปีการศึกษา 2558 ผู้สอบผ่านจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 97.91
3) ปีการศึกษา 2559 ผู้สอบผ่านจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47
4) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 ผู้สอบผ่านจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.49
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6. การพัฒนาอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นความสาคัญของการพัฒนาอาจารย์
พยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะของความเป็นครูต้นแบบ
ดังนั้น จึงได้ส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกาหนด และ เพื่อให้สามารถปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน คงความเป็นครูต้นแบบที่มีความรู้
ความสามารถทั้งในด้านการสอน มีจิตสานึกต่อการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมต่อการเป็น
แบบอย่างที่ดีตามเป้าหมายของหลักสูตรได้
1. เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจาปี 2560 สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ งบประมาณ 49,856 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย
ห้าสิบหกบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย งบนโยบายต่อเนื่อง
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
- นางสาวพรสรวง วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจาปี 2560 สาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม
– 30 กันยายน 2560 (ระยะเวลา 4 เดือน) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ.กรุงเทพฯ งบประมาณ 49,856 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) เบิกจ่าย
จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย งบนโยบายต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
- นางสาวจิรภา เสถียรพงศ์ประภา อาจารย์ประจาสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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ด้านการวิจัยและจัดการความรู้
คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนการวิจัย ในลักษณะที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลั ย โดยพัฒ นาศั กยภาพนั กวิ จัยที่ มีคุณ ธรรม จริยธรรม ประสานงานแหล่ ง ทุนและพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านการพยาบาล เผยแพร่องค์ความรู้ ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชน
วัตถุประสงค์ด้านการวิจัย
1. ดาเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทุกระดับ
3. สนับสนุนให้มีการเขียนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่
ค้นพบแก่สังคม และใช้อ้างอิงในวงวิชาการ
4. ใช้ผ ลการวิ จั ย เพื่ อพัฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอน และพัฒ นาภูมิ ปัญญา เพื่ อนาไปใช้ใ นการ
ประกอบวิชาชีพ
5. ประสานงานแหล่งทุนทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
6. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการวิจัยของบุคลากรทุกระดับ
1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
Pongtriang. P (2017). Shame
and blame and its influence
on male gay (chay rak chaay)
quality of life in Bangkok,
Thailand: a health promotion
community nursing
perspective,
นิตยา ศรีสุข, จิราพร วัฒนศรีสิน
และ ธวัชชัย ทีปะปาล (2560)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
ในจังหวัดตรัง,
ประชุมพร บัวคลี่ (2017).
Unveiling the experiences of
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ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงานวิจัย ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นาไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
/งานสร้างสรรค์
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง Journal of public mental
health, 16(3)

ดร.นิตยา ศรีสุข
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
อ.ธวัชชัย ทีปะปาล

วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ
(เมษายน 2560)

ดร.ประชุมพร บัวคลี่

the Pacific Rim
international journal, 22(3)
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ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
/งานสร้างสรรค์
happiness at work through
Narrative inquiry: Advanced
practice nurses’ perspective,
สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป
อ.สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์
และ.ธวัชชัย ทีปะปาล (2560).
ประทีป
ผลของการประคบเย็นร่วมกับการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
อ.ธวัชชัย ทีปะปาล
ต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพหลัง
ผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา
Srisuk. N (2017). Randomized
ดร.นิตยา ศรีสุข
controlled trial of family-based
education for patients with
heart failure and their carers,
Wichitch.N (2017). Randomized
อ.นุชนาถ วิชิต
controlled trial of a familyoriented self-management
program to improve selfefficacy, glycemic control and
quality of life among Thai
individuals with Type 2
diabetes,
Wichitch. N (2017).
อ.นุชนาถ วิชิต
Psychometric testing of the
Family-Carer Diabetes
Management Self-Efficacy Scale,
เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ (2560)
อ.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบ
ประคับประคองที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
สาหรับผู้ปุวยมะเร็ง: กรณีศึกษา
บ้านปันรัก สุราษฎร์ธานี
วายุรี ลาโป (2560). พฤติกรรมการ
อ.วายุรี ลาโป
เตรียมอาหารปลอดภัยของสตรี
ตั้งครรภ์,

รายงานประจาปี 2561

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นาไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

วารสารพยาบาลสาร, ปีที่ 44
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

Journal of Advanced
Nursing, 73(4)

Diabetes Research and
Clinical Practice, Volume
123, P: 37-48

Health & Social Care in the
Community, 2017

Nursing Journal of the
Ministry of public Health
27 (3)

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ฉบับพิเศษในการประชุม
วิชาการครบรอบ 25 ปี (17-19
พฤษภาคม 2560)

26
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จิราพร วัฒนศรีสิน (2560). การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการโรคความ
ดันโลหิตสูงโดยไม่ใช่ยาในผู้ใหญ่,
วรรณา กุมารจันทร์ และ จิราพร
วัฒนศรีสิน (2560). การให้บริการที่
เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขุน
ทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี,
วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ และ
อัญชลี จิตราภิรมย์ (2560)
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องเรื่องการตรวจร่างกาย
ทารกแรกเกิดโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาพยาบาล,
เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ (2560).
การพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคองมุมมอง
ในประเด็นสาคัญ,
สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป
และ ธวัชชัย ทีปะปาล (2560). การ
วางแผนจาหน่ายผู้ปุวยที่มีปัญหา
กระดูกและข้อ
กฤษณา สังขมุนีจินดา (2560).
การดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะท้ายที่มี
ภาวะเศร้าโศก,
เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ (2560)
การออกแบบและการกาหนดค่า
แบบสอบถามชนิดผู้ตอบอ่านและ
ตอบเอง,
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ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงานวิจัย
/งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นาไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

Nursing Journal of the
Ministry of public Health,
27 (3)

อ.วรรณา กุมารจันทร์

Nursing Journal of the
Ministry of public Health,
27 (special issue)

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

อ.วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์

วารสารเกื้อการุณย์, 24 (2)

อ.อัญชลี จิตราภิรมย์

อ.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุข และการศึกษา,
18(3)

อ.สดากาญจน์ เอี่ยม , Nursing Journal of the
จันทร์ประทีป
Ministry of public Health,
27 (special issue)
ธวัชชัย ทีปะปาล
อ.กฤษณา สังขมุนีจินดา
อ.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

Nursing Journal of the
Ministry of public Health,
27 (special issue)
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ฉบับพิเศษในการประชุม
วิชาการครบรอบ 25 ปี (17-19
พฤษภาคม 2560)

27
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ แ ล ะ
ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี
ผลของการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่ วนร่ว มของชุมชนเทศบาล
ตาบลบ้านนา อาเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มี
สมรรถภาพบกพร่องในระยะต้น

ชื่อ-สกุล เจ้าของ
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
กมลชนก ทองเอียด

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นาไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วารสารราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม2561

รุ้งกานต์ พลายแก้ว

วารสารราชภัฏ สุ ราษฎร์ธ านี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เลขหน้า
233-248

วีณา ลิ้มสกุล

ผลของโปรแกรมการบาบัดและให้
คาปรึกษาโดยใช้สถิติ เป็นฐานต่อ
คว ามเครี ย ดและระดั บ สติ ใ น
นักศึกษาพยาบาล
ความท้าทายของพยาบาลกับการ
ทางานปูองกัน การติดเชื้อเอชไอวี
ในวัยรุ่นชาย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน
มุมมองด้านแรงจู งใจในด้านเรี ย น
ของนักศึกษาพยาบาล

ธีระยุทธ เกิดสังข์

วารสารวิ ช าการแพทย์ เขต
11 ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 3
กรกฎาคม 2561
วารสารการพยาบาลจิ ต เวช
และสุขภาพจิต ปีที่ 32 ฉบับ
ที่ 2

การให้บริการที่เอื้ออาทรผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้น
ความสามารถสมองในผู้สูงอายุ ที่มี
สมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น
ผลของโปรแกรมการปู อ งกั น
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการ
ตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร โดยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี แรงจู ง ใจเพื่ อ
ปู อ งกั น โรค
ในนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวดักระบี่

วรรณา กุมารจันทร์

รายงานประจาปี 2561

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
พิไลพร สุขเจริญ

วีณา ลิ้มสกุล
อรัญญา รักหาบ

วารสารเกื้ อ การุ ณ ย์ ปี ที่ 25
ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน2561
วารสารมหาวิ ท ยาลั ย คริ ส
เตี ย น ปี ที่ 24 ฉบั บ ที่ 1
มกราคม มีนาคม-2561
วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุ ข ปีที่ 37 ฉบับ
พิเศษ ธันวาคม 2560
วารพยาบาลสาร ปี ที่ 45
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม กันยายน2561
วารสารการพั ฒ นาสุ ข ภาพ
ชุมชน ปี่ ที่6 ฉบับที่ 1

28
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่
Paediatric emergency nurses’
perceptions of parents’
Understanding of discharge
information: A
qualitative
study
Factors Influencing the
Accuracy of Triage by
Registered Nurses in Trauma
Patients
Psychometric testing of the
Family-Carer
Diabetes
Management Self-Efficacy
Scale, Health & Social Care in
the Community, 2017
The
significance
of
conversation around sex in
families: HIV prevention for
adolescent males in Thailand

ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
กชณิภา ผลพฤกษ์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นาไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ว า ร ส า ร Australasian
Emergency Care

ทัศนีย์ สุนทร

The
Pacific
Rim
International Journal of
Nursing ResearchVolume
22 Issue 2
Health & Social Care in
the Community, 2017

นุชนาถ วิชิต

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

Australian nursing and
midwifery Volume 25
Issue 9 (Apr 2018)

2. บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือลงฐานข้อมูลงานวิจัย ปีงบประมาณ
2561
ประเภทบทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรม
จานวนเรื่อง
บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
7
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารฐานข้อมูลงานวิจัย
11
- TCI 1
5
- -SJR
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
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29
จำนวนเรื่ องบทควำม
11

12
10
7

8

5

6
4
2

0

0

0

จำนวนเรื่ องบทควำม

3. ผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ชุม ชน ผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน มีดังนี้
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ผลของการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาอาเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างลักษณะมุ่งอนาคตต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงตอนต้น
ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง
ในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น
ผลของโปรแกรมการบาบัดและให้คาปรึกษา
โดยสถิติเป็นพื้นฐานต่อความเครียดและระดับสถิติ
ของนักศึกษาพยาบาล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
รูปแบบการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
วัยรุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ต.บางกุ้ง จ.ตรัง
การศึ ก ษาแนวทางการจั ด การสุ ข ภาพและโรค
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เจ้าของผลงาน
นางสาวกฤษณา คงเคล้า
นางสาวรุ้งกานต์ พลายแก้ว
นางสาววารุณี สอนอินทร์
นางสาววีณา ลิ้มสกุล
ว่าที่ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์
อ.สุมณฑา โพธิบุตร
อ.วายุรี ลาโป
อ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
ดร.ทัศนีย์ สุนทร
ดร.อรัญญา รักหาบ

30
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
เรื้อรังในชุมชน ต. คลองเคียน
การพัฒนาเครือข่ายการติดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรัง
ในเขตเทศบาลตาบลพิปูน จ.นครศรีธรรมราช
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อบต.บางน้าจืด
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ แ ละการจั ด
สวัสดิการเทศบาลตาบลหาดทรายรี
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ แ ละการจั ด
สวัสดิการเทศบาลตาบลหาดทรายรี
ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางกุ้ง อ.ห้ ว ยยอด
จ.ตรัง
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
ในเขตเทศบาลต าบลช้ า งซ้ า ย อ.กาญจนดิ ษ ฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของผลงาน
อ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
อ.จวง เผือกคง
อ.วีณา ลิ้มสกุล
อ.กมลชนก ทองเอียด
นางวรรณา กุมารจันทร์
อ.กมลชนก ทองเอียด

4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา/การบริหารจัดการ/
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
การพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน อบต.เลม็ด
อาเภอไชยา
รวม 2 โครงการ
การเรียนการสอน
รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของ
คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยใช้โปรแกรม
สุนทรียสาธก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการดูแลผู้ปุวยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
สาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
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เจ้าของผลงาน
ดร.นุชนาถ วิชิต
อ.วรรณา กุมารจันทร์

อ.พิไลพร สุขเจริญ

อ.สุนันทา ลักษณ์ธิติกุล
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รวม 2 โครงการ
การพัฒนานักศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทัศนคติในการดูแล
ระยะท้ายของนักศึกษา
รวม 1 โครงการ
การบริการจัดการ
ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร
ปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์
ผลของโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่ของสามีตั้งครรภ์
ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
การดูแลผู้ปุวยอุบัติเหตุขณะนาส่งกรณีศึกษา
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
รวม 3 โครงการ

อ.พิไลพร สุขเจริญ

อ.วายุรี ลาโป
อ.อัญชลี จิตราภิรมย์
อ.กฤษณา สุงขมุณีจินดา

ด้านการบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสาคัญในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดย
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ในการช่วยให้ประชาชน นาความรู้และคาแนะนาด้านสุขภาพที่ได้รับไปปฏิบัติ
ตน เพื่อดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และสร้างสุขนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการให้บริการวิชาการด้าน
สุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองในด้านสุขภาพได้
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรและการดารง
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
5. เพื่อบูรณาการทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2561 คณะได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน …6…. โครงการ คือ
1. โครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ลาดับที่
1.

ชื่อโครงการ
โครงการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

งบประมาณ
169,700 บาท

1.1

กิจกรรมเครือข่าย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

75,000.00
บาท

1.2

กิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุคณะพยาบาล
ศาสตร์

34,800.00
บาท

กิจกรรมอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

59,900.00
บาท

1.3

2.

โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3
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99,163.00
บาท

สถานที่ดาเนินการ

จานวน

1. จานวน 4
จานวน 4 เครือข่าย
เครือข่าย
คือ
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1.1 รร. ผู้สูงอายุบ้าน
จานวน 120 คน
ทุ่งเตาใหม่ อ.นาสาร
1.2 รร. ผู้สูงอายุบ้าน
ใหม่จัตวา ม. 10 ต.
ขุนทะเล อ.เมือง
1.3 รร. ผู้สูงอายุบ้าน
ควนสุบรรณ อ.นา
สาร
1.4 รร. ผูส้ ูงอายุบ้าน
ทุ่งในไร่ อ.นาสาร
ผู้สูงอายุที่สาเร็จ
หลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุรุ่นที่ 1
จานวน 19 คน จาน
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ วันที่ 17 มีนาคม
สุราษฎร์ธานี
2561
รุ่นที่ 2 กาลัง
ดาเนินการเรียนการ
สอน จานวน 9 คน
และจบหลักสูตรวันที่
5 กันยายน 2561
มีผู้เข้ารับการอบรม
24 คน และเข้าร่วม
ห้องประชุมเทศบาล จนครบหลักสูตรและ
ตาบลขุนทะเล
รับประกาศนียบัตร
เรียบร้อยแล้ว

33
ลาดับที่
2.1
2.2

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมการประชุม
43,435.00
วิชาการประจาปี
บาท
กิจกรรมการดาเนินการ
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
33,208.00
บาท

สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมแก้วสมุย

2. โรงเรียนวัดตรณา
ราม จานวน 410 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการจริง
ทั้งหมด 62 คน
อยู่ในช่วง
ประชาสัมพันธ์ขยาย
เวลารับสมัครผู้เรียน
จนถึงวันที่ 19
ตุลาคม 2561
เปูาหมาย 50 คน
รออนุมัติหลักสูตร
จากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
- นักเรียน 400 คน
- ครูโรงเรียนวัดสันติ
คีรีรมย์ 25 คน
- นักเรียนโรงเรียน
วัดตรณาราม 410
คน
- ครูโรงเรียนวัดตรณา
ราม 25 คน

โรงเรียนบ้านทรายทอง

72 คน

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี

2.3

กิจกรรมอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครฉุกเฉิน
22,520.00
ทางการแพทย์
บาท

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี

3.

โครงการอุดมศึกษาพี่
เลี้ยงพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

1. โรงเรียนวัดสันติคีรี
รมย์

4.
5.

28,772.00
บาท
(งบแผ่นดิน)

56,608 บาท
(งบรายได้)
โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ 65,353.00
สู่ชุมชน (ศูนย์ AIC)
บาท

จานวน

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
40 คน
AIC (มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี)
โครงการเสริมสร้าง
140,000 บาท เกาะพลวย อ.เกาะส ประชาชนเกาะ
ศักยภาพและเพิ่มความ
มุย
พะลวย อาจารย์ และ
เข้มแข็งด้านสุขภาพของ (งบรายได้)
จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ชุมชนเกาะพลวย
จานวน 50 คน
ประกอบด้วย 2
ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย
1. ประชาชนและ อส
ม. ต.เกาะพะลวย
จานวน 43 คน
2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 5
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

จานวน
คน
3. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จานวน 1
คน

5.1
5.2
6.

2.

กิจกรรมอบรมช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานสาหรับ
ประชาชนทั่วไป
กิจกรรมจากห้องครัวสู่
ห้องยา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนา
เครือข่ายงาน
สาธารณสุขชายแดน/
ต่างด้าว จ.ระนอง

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน
เกาะพลวย อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

รวม

140 คน

โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละของความสาเร็จ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
100
เพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
ของชุมชนเกาะพลวย

1
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นครูพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
2. โรงเรียนวัดตรณาราม
3. โรงเรียนบ้านทรายทอง
รวม 3 โรงเรียน
4.

40 คน

ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลชุมชมท้องถิ่น
ที่
1.

3.

105,080 บาท เกาะพลวย อ.เกาะส
(งบรายได้)
มุย
จ.สุราษฎร์ธานี
34,920 บาท เกาะพลวย อ.เกาะส
(งบรายได้)
มุย
จ.สุราษฎร์ธานี
91,505.00
โรงพยาบาลระนอง
บาท

อาเภอ
อ.พุนพิน
อ.พุนพิน
อ.บ้านนาเดิม

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ส่งเสริมวิชาชีพ หรือส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชากรนอกวัยเรียน
หลักสูตร
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สถานที่ดาเนินการ

จานวนผู้เข้าร่วม

ร้อยละของความสาเร็จ

35
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ห้องประชุมเทศบาล
ต.ขุนทะเล
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี

24 คน

100 %

ผู้สูงอายุที่สาเร็จ
รุ่นที่ 1 จานวน 19 คน
รุ่นที่ 2 จานวน 9 คน

100%

รวม
5.

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการพระราชดาริ

โครงการ
สถานที่ดาเนินการ
1. โครงการอุดมศึกษาพี่ 1. โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
เลี้ยง กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม
2. โรงเรียนวัดตรณาราม
3. โรงเรียนบ้านทรายทอง
รวม
3 โรงเรียน
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จานวนผู้เข้าร่วม
425 คน

ร้อยละของความสาเร็จ
100

435 คน
72 คน
932 คน

100
100
100

36
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชนเกาะพลวย
เกาะพลวย อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี
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38
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้ องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
ระยะที่ 1
โรงเรียนบ้ านทรายทอง อ.บ้ านนาเดิม จ.สุ ราษฎร์ ธานี
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ระยะที่ 2
โรงเรียนบ้ านทรายทอง อ.บ้ านนาเดิม จ.สุ ราษฎร์ ธานี
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ระยะที่ 3
โรงเรียนบ้ านทรายทอง อ.บ้ านนาเดิม จ.สุ ราษฎร์ ธานี
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49
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ กิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา และวันสาคัญทางวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยทราบถึงวันสาคัญดังกล่าว และ
มีการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
เพลงบอกกับวิชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และบริการประชาชน และนาภูมิปัญญาไทยในการดูแลหญิงหลังคลอด
บูรณาการกับวิชามารดาทารกต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และนาเอางานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน และต้องการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการบริการวิชาการ มีกิจกรรมจัด
อบรมดนตรีไทยให้นักศึกษา เพื่ออนุรักษ์สืบสานดนตรีไทย และเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยต่อเนื่อง และ
ปรับแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมตามรอยท่านพุทธทาส จัดอบรมอาจารย์ และนักศึกษา
ไทย มุสลิมโดยใช้หลักคาสอนของศาสนามาพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาด้านแผนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์
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แผนการดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 256๑(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ผู้เข้าร่วม
วัฒนธรรมเพลงบอก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
2.

นักศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยละ
85

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชุมชนภายนอก

วัน/เดือน/ปี
25, 26
กรกฎาคม
2561

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

จานวน
ผู้เข้าร่วม
100

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการวัน
อาสาฬหบูชา และ
เข้าพรรษา

2.
2.โครงการวันพยาบาล
21 ตุลาคม แห่งชาติ
2560
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สถานที่
หอพุทธทาสธรรม
โฆษณ์ และวัดภูธร
อุทิศ

ผู้เข้าร่วม
อาจารย์ และนักศึกษา
พยาบาล จานวน 107
คน

จานวนผู้เข้าร่วม
-วันประกวดเทียน
พรรษา36 คน
- วันแห่เทียนพรรษาไป
วัด 53 คน

ร้อยละ
-วันประกวดเทียนพรรษา
- วันแห่เทียนพรรษา
คิดรวมทั้ง 2 กิจกรรม
= 89 %

สถานที่
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
และวัดภูธรอุทิศ

กิจกรรมที่ 1 ถวาย
พานพุ่ม สถานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมที่ 2 หอพุทธ
ทาสธรรมโฆษณ์

-อาจารย์
-นักศึกษาพยาบาล
-ประชาชน

74 คน

87.5 %

กิจกรรมที่ 1 ถวายพาน
พุ่ม สถานที่ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมที่ 2 หอพุทธทาส
ธรรมโฆษณ์

51
วัน/เดือน/ปี

วันที่ 10
เมษายน
2561

3.

โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการวัฒนธรรม
เพลงบอก

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

4. โครงการสืบสาน
หอพุทธทาสธรรม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม โฆษณ์
ท้องถิ่น : กิจกรรม รดน้า
ขอพรเนื่องในวันปีใหม่
ไทย

ผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วม
100

ร้อยละ
85 %

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

อาจารย์ และนักศึกษา
และประชาชน

127 คน

94.07%

หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสารประวัติศาสตร์ศรีวิชัย
วัน/เดือน/ปี

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ผู้เข้าร่วม

จานวน
ผู้เข้าร่วม
73 คน

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการสืบสาน
วันที่ 22-24 ธันวาคม แนวทางพุทธทาสสู่การ
๒๕60
ปฏิบัติ

วัดถ้าทะเลทรัพย์ -กิจกรรมครั้งที่ 1
จ.ชุมพร
1.อาจารย์ เข้าร่วม 2 คนและ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม จานวน 71 คน
คิดเป็น 100 %

2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
วันที่ 16-18
กุมภาพันธ์ ๒๕61

วัดถ้าทะเลทรัพย์ -อาจารย์เข้าร่วม 1 คน บุคลากร 63 คน
จ.ชุมพร
เข้าร่วม 2 คน และนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมปฏิบัติ
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โครงการสืบสาน
แนวทางพุทธทาสสู่การ
ปฏิบัติ

ร้อยละ

สถานที่

100 %

วัดถ้าทะเลทรัพย์
จ.ชุมพร

88.73 %

วัดถ้าทะเลทรัพย์
จ.ชุมพร
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วัน/เดือน/ปี

3.นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วันที่
16-18
มิถุนายน 2561

4.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

โครงการสืบสาน
แนวทางพุทธทาสสู่การ
ปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

ธรรม จานวน 60 คน
-อาจารย์เข้าร่วม 1 คน นักศึกษา
วัดสวนโมกขพลา พยาบาลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมปฏิบัติ 88 คน
ราม
ธรรม จานวน 87 คน

96.66 %

สถานที่

วัดสวนโมกขพลาราม

ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ

จานวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (คน)
88

96.73

2. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ
3. วันพยาบาลสากล
4. โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : กิจกรรม รดน้าขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

40
20
11

100
100
100

5. โครงการสืบสาน แนวทางพุทธทาสสู่การปฏิบัติ

218

90

1. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น :
ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลหญิงหลังคลอด
วันที่ 19 ม.ค 61
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ร้อยละ

53
6. โครงการไหว้ครู
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
7. โครงการวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 25, 26 กรกฎาคม 2561
8. โครงการพัฒนานักศึกษามุสลิมด้านคุณธรรม จริยธรรม
9. กิจกรรมวันลอยกระทง ไม่ได้จัดโครงการของคณะ เนื่องจากสานักศิลปะให้ทุกคณะเข้าร่วมงานที่สานัก
ศิลปะจัดที่หอพุทธทาส
10. โครงการปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
(วงดนตรี)
11. โครงการวัฒนธรรม เพลงบอกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
รวม
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๓o๔ คน

๙๙.๔๑

86
56
45

89
96
90

23

100

11
892

100
87.37

54
ภาคผนวก (รูปภาพการจัดโครงการ/ชื่อโครงการ)

วันไหว้ครู

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลหญิงหลังคลอด

วันพยาบาลแห่งชาติ

รายงานประจาปี 2561

55
โครงการพุทธทาสสู่การปฏิบัติ

น
ั พยาบาลสากล
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56
โครงการปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย ดนตรีไทย

วนลอยกระ ง
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57
โครงการวัฒนธรรมเพลงบอก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

โครงการวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ปี 2561
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ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ความสาคัญในการพัฒนานักศึกษา
แผนพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จัดทาขึ้นโดยงานกิจการ
นักศึกษา ศิษย์ เก่าสั มพัน ธ์และทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้วางกรอบการกาหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะเป็น
สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ด้านการพยาบาล โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลที่มีคุณภาพ ในระดับภูมิภาคและอาเซียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ สามารถชี้นาสังคม
ด้านสุขภาพ” ซึ่งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพัฒนานักศึกษา มีดังนี้
1. กรอบคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๕ ด้าน
คือ
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒) ด้านความรู้
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เช่น ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
บัณฑิตมีคุณภาพและสมรรถนะสอดคล้องวิชาชีพ
เป้าประสงค์ บัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม คิดเป็น ทาเป็น มีภาวะผู้นา มีสุขภาวะ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ มี
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะภาษาอังกฤษและ
การใช้เทคโนโลยี สามารถดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากลและมี Service
mind
2. สร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๒.๒ จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบTQF
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๒.๓ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
เป้าหมาย อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย
เป้าประสงค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างความรู้เข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ สืบสานปณิธานพุทธทาส ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ถ่ายทอดสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์
8. สร้างและพัฒนาจิตสานึกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
8.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่/แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
8.2 มีการจัดทาแผน/ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8.3 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.4 จานวนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
8.5 คณะ/ อาจารย์/ นักศึกษาได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๘.๖ โครงการพัฒนาตามรอยท่านพุทธทาสหรือสืบสานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย
๓. อัตลักษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ “SRUN”
S = Spirit (มีน้าใจ) เป็นผู้มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
R = Responsibility (รับผิดชอบ) เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
U = Usefulness (ทาตนให้เป็นประโยชน์) มีจิตวิญญาณในการทางาน ใฝ่รู้งาน สู้งานหนักและมี
ความมุ่งมั่น (Determination)
N = Neatness (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย) เป็นผู้มีระเบียบและมีจริยธรรมในวิชาชีพ
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60
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2560
โครงการ
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
1.โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ
1.กิจกรรมพัฒนาระบบครอบครัว
บัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณธรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน
120,000
2.1 ร้อยละของนักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และอัตลักษณ์ในระดับดีขึ้นไป
2.2 จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามกรอบTQF

2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมเช้าสู่
วิชาชีพตามสมรรถนะชั้นปี

-

3ใโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ

-

4.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างประเทศ

-

5.โครงการจัดตั้งชมรมชมรมนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

-
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พ.ย.59,
ก.พ.,พ.ค.,
ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
สโมสร
นักศึกษา/
อ.ธีระยุทธ

มี.ค.,พ.ค.,
ส.ค.60

3.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
ลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล
2.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
เชิงวิชาชีพ

วันที่จัด

1.4 ร้อยละของนักศึกษามีผลการสอบวัดสมรรถนะด้าน
58,000
ภาษาอังกฤษเกินเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
1.5 ร้อยละของนักศึกษาได้รับการพัฒนาและทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
1.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 50,000
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในรอบปีการศึกษา
1.8 จานวนผลงานทางวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาที่
นาเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
1.9 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ
2.2 จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามกรอบTQF

239,650

สโมสร
นักศึกษา/
อ.พรสรวง
พ.ย.59,
สโมสร
พ.ค.60
นักศึกษา/อ.
พรสรวง
ต.ค.59,
อ.พูนทรัพย์/
ก.พ.,ก.ค.60 อ.พรสรวง
เม.ย.60
พ.ย.59,
เม.ย.,พ.ค.60

งบภายนอก ต.ค.59

อ.เบญจ
วรรณ/
อ.จวง
อ.วิรีภรณ์
สโมสร
นักศึกษา/
อ.ธีระยุทธ

61
โครงการ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
6.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้าน
2.3 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สุขภาพก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
1.โครงการสืบสานประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม
1. 1 กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
8.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ ีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่/
ท้องถิ่น
พื้นบ้านในการดูแลหญิงหลังคลอด
แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและ
นานาชาติ
8.2 มีการจัดทาแผน/ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
2.กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและวิชาชีพการพยาบาล
8.3 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
8.4 จานวนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
เพลงบอกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และนานาชาติ
2.โครงปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็น
ไทย
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งบประมาณ วันที่จัด
ผู้รับผิดชอบ
5,000
ต.ค.-พ.ย.59 อ.กมลชนก
16,850

ต.ค.60

อ.อัญชลี

50,000

ต.ค.,พ.ย.59,
เม.ย.,พ.ค.,
ก.ค.,ส.ค.60
ม.ค.60

สโมสร
นักศึกษา/
อ.สุนันทา
อ.ธีระยุทธ

ธ.ค.59-ม.ค.
60

อ.วารุณี

๒๐,000
๑๕,๐๐๐
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ด้านการบุคลากร
1 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1. เพิ่มสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาการพยาบาลศาสตร์ต่อคุณวุฒิปริญญาโท เท่ากับ 40:60
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามแผน
3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณภาพตรงตามสายงาน
4. สร้างระบบและกลไกด้านองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และวิชาการเพื่อดารงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม
2 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
2558 2559

ปีงบประมาณ
2561

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสรรหาและดารงไว้ของบุคลากร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรให้ยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.พั ฒ นาระบบการสรรหาและ 1.ระบบการสรรหาบุคลากร
ดารงไว้ซึ่งบุคลากร
2.ร้อยละของบุคลากรทีค่ งอยู่

4
80

4
85

5
95

หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น
คณบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพด้านวิชาการวิชาชีพและการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการดาเนินงานรองรับการพัฒนาเฉพาะด้าน
2.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน 3.ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การอบรม ประชุ ม
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70

75

90

หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า

63
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

วิ ช า ก า ร วิ ช า ชี พ แ ล ะ ก า ร สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ด้านวิช าการ
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
4.ร้ อ ยละของงบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
(10,000 บาท: คน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูลพื้นฐาน
2558 2559

ปีงบประมาณ
2561

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร

70

75

90

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรให้มีงานวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ผลักดันบุคลากรสายวิชาการใน 5. ระบบการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
6.จานวนบุคลากรที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

5

5

-

-

5
6

หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล
4..สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ 7.จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 8.จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสวัสดิการและแรงจูงใจในการทางาน

10
1

12
3

3
10

หั ว ห น้ า ง า น พั ฒ น า
บุคลากร

รองแผนงานและ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่ และใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม 9. ระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทางาน

คุณภาพชีวิต
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10. ระบบการปฏิบัติงานทดแทนในสาขาที่ขาดแคลน

4

4

5

5

5

5

64
4 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการสรรหาและดารงไว้ซึ่งบุคลากร
โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2561

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.ระบบการสรรหาบุคลากร

5

โ ค ร งก า ร บ ริ ห า ร หัวหน้า
จั ด ก า ร ค ณ ะ สานักงาน
พยาบาลศาสตร์
คณบดี
โครงการเสริ มสร้า ง
ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะของ
อาจารย์/บุคลากร
-กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เตรี ย มความพร้ อ ม
แ ล ะ ป ฐ ม นิ เ ท ศ
อาจารย์ใหม่

2.ร้อยละของบุคลากรที่คงอยู่

95

โครงการศึกษาดูงาน หัวหน้า
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สานักงาน
เพื่อพัฒนา
คณบดี
สมรรถนะการ
ทางาน
(Organization
Development)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3.ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้า

รับการอบรม ประชุม สัมมนา
และศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เสริ ม
ความรู้ ด้า นวิช าการ วิ ช าชี พ
และการปฏิบัติงาน
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2561
90

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้าง หัวหน้างาน
ความเชี่ยวชาญ
พัฒนา
และ สมรรถนะของ บุคลากร
อาจารย์/บุคลากร
กิจกรรม

65
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2561

4.ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

90

ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
(10,000 บาท: คน)

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาบุคลากร หัวหน้างาน
สายวิ ชาการ ทาง พัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ บุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
5. ระบบการพัฒนาบุคลากร

2561

5

เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้าง หัวหน้างาน
ควา ม เ ชี่ ยว ช า ญ พัฒนา
และ สมรรถนะของ บุคลากร
อาจารย์/บุคลากร
-กิ จ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาบุคลากรสาย
วิ ช าการ
ทาง
วิชาการและวิชาชีพ

6.จ านวนบุ ค ลากรที่ เ ข้ า สู่

ตาแหน่งทางวิชาการ

6

โครงการเสริมสร้าง หัวหน้างาน
ควา ม เ ชี่ ยว ช า ญ พัฒนา
และ สมรรถนะของ บุคลากร
อาจารย์/บุคลากร
-กิจกรรม การ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ

รายงานประจาปี 2561

66

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2561

7.จ านวนอาจารย์ ที่ล าศึก ษา

ผู้รับผิดชอบ

3

โครงการเสริมสร้าง หัวหน้างาน
ควา ม เ ชี่ ยว ช า ญ
พัฒนา
และ สมรรถนะของ บุคลากร
อาจารย์/บุคลากร

10

-กิ จ ก ร ร ม ก า ร หัวหน้างาน
พัฒนา
พัฒนาบุคลากรสาย
วิ ช าการ
ทาง บุคลากร
วิชาการและวิชาชีพ

ต่อในระดับปริญญาเอก
8.จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ มี

โครงการ/
กิจกรรม

คุณวุฒิปริญญาเอก

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
9. ระบบสวัสดิการที่ส่งเสริม

2561

5

แรงจูงใจในการทางาน
1 0. ระบบการปฏิ บั ติ ง าน
ทดแทนในสาขาที่ขาดแคลน

รายงานประจาปี 2561

5

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการศึ ก ษาดู
ง า น แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
สมรรถนะการ
ทางาน

ผู้รับผิดชอบ

รองแผนและ
ประกัน
คุณภาพ
รองแผนและ
ประกัน
( Organization คุณภาพ
Development)

67
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเพื่อนามาวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ทางาน ระหว่างปี 2560-2564 ดังนี้
บุคลากรสายวิชาการ
การพัฒนา
๑. การการเพิ่มสมรรถนะ ความรู้ และทักษะเฉพาะ
ตาแหน่งงาน
๒. การอบรม/สัมมนาในสายงานที่ปฏิบัติ
๓. การทาผลงานทางวิชาการ (คน)
๔. การศึกษาดูงาน

รายงานประจาปี 2561

ปีงบประมาณ
2561


4


68
ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2561

แผนการดาเนินการ

สาขาวิชาการพยาบาล

สาขาบริหารการศึกษา

ในประเทศ

ต่าง
ประเทศ

1

2
-

-

ปีที่ศึกษาต่อ
2562
ในประเทศ
ต่าง
ประเทศ

2
-

1
-

2563
ใน
ประเทศ

รวม

2564

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

1

หมายเหตุ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

3
1

3
-

1
1
-

-

6

3

สาขาวิชาระบาดวิทยา
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชา
Community Health
Sciences

รวม

รายงานประจาปี 2561

1
1
-

-

-

-

1

2

2

1

1

-

2

-

69

การฝึกอบรม

แผนการดาเนินการ

2560

2561

ปีที่ฝึกอบรม
2562
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

หลั ก สู ต รอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขา
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ก ารสอน
ทางการพยาบาล
หลั ก สู ต รอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง
-หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น
-การพัฒนาหลักสูตร

2

-

2

-

2

-

-

1

-

-

รวม

2

รายงานประจาปี 2561

-

1
1

-

5

4

รวม

2564

หมายเหตุ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

-

2

-

2

-

10

-

-

1

-

-

-

2

-

1
1

-

2563

1
1

-

5

1
1

-

4

4

-

16

-

70
การศึกษาดูงาน

แผนการดาเนินการ

- ศึ ก ษาดู ง านประกั น
คุณภาพการศึกษา
- ศึกษาดูงานการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และบริการ
วิชาการ
-ศึกษาดูงานกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
ศึกษา/ดูงาน/แลกเปลี่ยน
ในเครือข่ายอาเซียน
- ศึกษาดู งานแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
การทางาน

2560

2561

ปีที่ศึกษาดูงาน
2562
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

1

-

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

3

2563

รวม

2564

หมายเหตุ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ใน
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

-

1

-

1

-

5

-

1

1

1

-

1

1

5

3

-

1

1

1

-

1

1

5

3

-

1

-

1

-

1

-

1

-

5

-

1

-

1

1

-

1

-

1

5

3

2

3

1

3

2

3

2

3

2

15

8

(Organization
Development)

รวม

รายงานประจาปี 2561

71
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ
2561


1


การพัฒนา
๕.
๖.
๗.
๘.

การการเพิ่มสมรรถนะ ความรู้ และทักษะเฉพาะตาแหน่งงาน
การอบรม/สัมมนาในสายงานที่ปฏิบัติ
การคู่มือปฏิบัติงานและค่างาน (คน)
การศึกษาดูงาน

ลาดับ
1
2

3
4

ชื่อ-สกุล
นางกรรณิการ์
สุขเมือง
(หัวหน้าสานักงานคณบดี)
นางสาว
เดือนนภา
ไชยพรหม
(งานธุรการ)
นายฉัตรชัย
ศิริแสง
(งานนักวิชาการศึกษา)
นายคณิตินศันสนียรัตน์
(งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์)

รายงานประจาปี 2561

ปี 2561
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่Thailand 4.0
-ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่Thailand 4.0
-เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
- อบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน”
-อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

72
ลาดับ
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิกา ชูนุ้ย
(งานการเงินและงบประมาณ)
นางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ
(งานพัสดุ)
นางสาวจริยา
บุญทอง
(งานห้องปฏิบัติการพยาบาล)

รายงานประจาปี 2561

ปี 2561
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่Thailand 4.0
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่Thailand 4.0
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่Thailand 4.0
-การดูแลห้องปฏิบัติการพยาบาล

73
การกากับและประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
การกากับและประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาบุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ทาหน้าที่กากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
2. มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. นาตัวชี้วัดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไปกาหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมิน TOR สาหรับรายบุคคล
4. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ
ตามระยะเวลาที่ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น แผนฯ เพื่ อ น าผลการประเมิ น ปรั บ ปรุ ง แผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
5. ทบทวนแผนบริ ห ารและพัฒ นาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เสนอแผนและการติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
1. หน่วยงานที่เสนอแผน: ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
2. หน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน: ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน: ผู้บริหาร ดาเนินการติดตามประเมินผลปีละ 2
ครั้ง ติดตามผลการดาเนินงาน ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงดาเนินตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
4. การประเมินสัมฤทธิผลของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวางแผน ดาเนินการวิเคราะห์ผล
การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร และจัดทารายงานสรุปสัมฤทธิผลของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมายของการดาเนินการตามแผน
1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2. มี แ ผนงานพั ฒ นาบุ คลากรสายวิช าการและสายสนั บ สนุน เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์
3. บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

รายงานประจาปี 2561
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4. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่ และใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
5. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศ ในแต่ละงบประมาณตามแผนงาน
6. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ
ในแต่ละปีงบประมาณตามแผน
7. บุ ค ลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 คนต่อปี
8. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี
9. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 10,000 บาท / คน / ปี
10. ผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร
11. มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
12. มีจานวนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานและการคิดภาระงานอย่างเป็นธรรมร้อยละ 100
13. มีจานวนบุคลากรที่ได้รับการสร้างค่านิยมความรักผูกพันภายในองค์กรร้อยละ 100
14. มีจานวนบุคลากรได้รับการสร้างระบบการปฏิบัติงานทดแทนในสาขาที่ขาดแคลนร้อยละ 100
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ด้านการพัฒนาเครือข่ายทั้งต่างประเทศและในประเทศ
ปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและ
ด้านต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ 1 Lincon University ประเทศอังกฤษ 2. ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 3 เครือข่ายราชภัฏภาคใต้ 7 สถาบัน

การประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. (จานวน 13 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

3.28

ระดับพอใช้

2. การวิจัย

4.33

ระดับดี

3. การบริการวิชาการ

5.00

ระดับดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

5.00

ระดับดีมาก

4.12

ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1- 5

จากผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มีคะแนน
รวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินเท่ากับ 4.12 หมายถึง มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อยู่ใน ระดับดี
ตารางที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ผลการประเมิน
ระดับพอใช้
3.81
1.41
0.00
5.00
5.00
5.00
ระดับดี
5.00
5.00
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ระดับผลคะแนน

ผลการประเมิน
2.09
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
5.00
4.12
ดี

ด้านการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การดาเนินงานศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ความสาคัญ
การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”ของประชากรไทย จะส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม สภาพสังคม
เศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ได้ดาเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจกลักของสถาบันการอุดมศึกษา
และเป็นพันกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ใช้
บริการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น คณะฯให้ความสัมพันธ์กับทุกพันธกิจที่สามารถตอบสนองหรือรับใช้
ชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกกลุ่มประชากร โดยเฉพาะประชากร
สูงอายุ โดยมีการดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2561 เป็นรุ่นที่ 2 แล้ว

โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ : เปิดการศึกษา เมื่อมีนาคม – สิงหาคม 2560 สาเร็จการศึกษาแล้ว
1 รุ่นจานวน 20 คน คณะฯได้ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผลการศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสุราษฎร์ธานี ค่าเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.24) พบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 2
ด้าน คือด้านการศึกษา และด้านที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน คือ สุขภาพอนามัย
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การทางานและการมีรายได้ ด้านความมั่นคงทางสังคม บริการสังคม และด้านนันทนาการ และผลการถอด
บทเรียน พบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุควรจัดให้มีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ควรจัดให้มีศูนย์บริการ
สุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และควรจัดให้มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน
อย่างสม่าเสมอ ให้บริการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตและส่งเสริมกิจกรรมที่ผ่อนคลายและเพิ่มคุณค่าให้
ผู้สูงอายุ ควรจัดให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับ เปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถในฐานะเป็นคลังสมองในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีอาชีพการงานและมีรายได้ โรงเรียนผู้สูงอายุมีแผนงานที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริงให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความปลอดภัยและมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมตามมาตรฐาน มีสวัสดิการและนันทนาการที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ
โดยการจัดทาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนามาใช้อย่างยั่งยืน
2. โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะ ฯ ได้ดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
2.1 ได้จัดตั้งและเปิดสอนแล้ว 3 โรงเรียน ( โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลพรุพี โรงเรียน
ผู้สูงอายุบ้านควนสุบรรณ และโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.บ้านถ้า อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี )
2.2 อยู่ในช่วงการจัดตั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่จัตวา หมู่ 10 ตาบลขุน
ทะเล โรงเรียนผู้สูงอายุทุ่งเตาใหม่ และโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านทุ่งในไร่
3. กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดาเนินการสาเร็จแล้ว 1 รุ่น จานวน 40 คน
การวางแผนงานด้านผู้สูงอายุในปีต่อไป
1. ศูนย์บูรณาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
2. ศูนย์วิชาการและงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
3. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านผู้สูงอายุ

งานวิจัย: คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
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รางวัลที่ได้รับของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลในหลายด้านดังนี้
1. ด้านการวิจัย
- research club
- research mentor
- เครือข่ายวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ

ดร.ประชุมพร บัวคลี่

อ.ถิรวรรณ ทองวล

3. บุคลากรดีเด่น
- บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
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อ.วรรณา กุมารจันทร์
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อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของหน่วยงาน

นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม
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4. โล่รางวัลหลักสูตรดีเด่น ของมหาวิทยาลัย

ดร.นิตยา ศรีสุข เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล
5. รางวัลของนักศึกษา
- ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation เผยแพร่วัฒนธรรมเพลงบอก ณ อินโดนีเซีย

ชื่อผู้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้รางวัล

1.นายพงศ์ศิริ พรหมศิลา
2.นายภานุวัฒน์ งามดี
3.นางสาวจันทนา ลุกโอ้น
4.นางสาวสมฤทัย ศรีสะอาด
5.นางสาวดวงกมล แคล้ว

THE BEST OF POSTER
PRESENTATION

INTERNATIONAL NURSING
STUDENT 8th FORUM 2017
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ศิษย์เก่าดีเด่น
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุพิชชา หมั่นภักดี
2.นางสาวสุจิตรา นาวาทอง
3.นางสาวจันจิรา โบบทอง
4.นางสาวอาทิตยา วะเจดีย์
5.นางสาวฟารีดา วามิง
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สาขาที่ได้รับ

ข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆ

รางวั ล พยาบาลผู้ บ าเพ็ ญ ความดี ใ น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการธนาคารความดี : สร้างสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คุณค่าพยาบาลจากสภาการพยาบาล
6 กันยายน 2561
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จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
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สร้างเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ

อบรมผู้ดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุ
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รวมรูปกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ประจาปี 2561

24/01/2561 การตรวจเยี่ยมรับรองสถาบัน

08/02/2561 การประกวดนวัตกรรม

19/03/2561 กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ

รายงานประจาปี 2561
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27-28/03/2561 ประชุมวิชาการประจาปี

29/03/2561 วิจัยระดับชาติและนานาชาติ

10/04/2561 สรงน้าหลวงพ่อพระพุทธโสธรช่วงสงกรานต์

รายงานประจาปี 2561
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12/07/2561 วันไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์

25/07/2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษา

26/07/2561 วันเข้าพรรษา

รายงานประจาปี 2561
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กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2561

20/10/2561 พิธีรับหมวกเข็มรุ่น10ปี2561

รายงานประจาปี 2561
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28/10/2561 กิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

รายงานประจาปี 2561

89

รายงานประจาปี 2561
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