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คณะพยาบาลศาสตร เ ป น คณะใหม ได รั บ
การประกาศเปนหนวยงานภายในเทียบเทาคณะ เมื่อวันที่
26 กันยายน 2552 คณะ ฯ รับนักศึกษารุนแรกในป 2553
และได ดํ า เนิ น การตาม พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยและคณะฯ รายงานประจําป 2553-2557
ฉบับนี้เปนรายงานประจําปฉบับแรกของคณะฯ นําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับคณะในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ขอมูลทั่วไป
2) งานดานการจัดการศึกษา 3) งานดานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 4) งานดานวิจัย 5) งานดานบริการ
วิ ช าการ 6) การพั ฒ นาบุ ค ลากร 7) รางวั ล ที่ นั ก ศึ ก ษา
และอาจารยไดรับ และ 8) เครือขายความรวมมือ
ผลการดํ า เนิ น งานในป 2557 ด า นการวิ จั ย
และบริ ก ารวิ ช าการอยู ใ นระดั บ ดี ม าก ด า นการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ดี นั ก ศึ ก ษารุ น แรก
จบการศึกษาในป 2557 จํานวน 54 คน ทุกคนมีงานทํา
ส ว นใหญ เ ป น โรงพยาบาลของรั ฐ ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของผูใ ชบณ
ั ฑิตอยูใ นระดับดี ผลการดําเนินงาน
ที่สําเร็จในรอบปที่ผานมา เปนผลจากความทุมเทในการ
ทํ า งาน ความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจของคณาจารย และนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ตลอดจนการไดรบั การสนับสนุนจากคณะผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร
ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ
โครงสรางการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร
โครงการภายในสวนงานคณะพยาบาลศาสตร
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ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 / 2551 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551 มีมติใหมหาวิทยาลัยเปดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยรับโอน รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมอบหมายภารกิจในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยด ว น มหาวิ ท ยาลั ย เริ่ ม รั บ คณาจารย ส าขาพยาบาลรุ น แรกเข า ถ า ทํ า งานตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2551 ได แ ก
อาจารยวิไล ตาปะสี อาจารยวารธินีย แสนยศ มีอาจารยประพันธ ขันติธีรกุลเปนผูชวยประสานงาน และตามดวย
อาจารยวันเพ็ญ แวววีรคุปต อาจารยกรวรรณ สุวรรณสาร รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน และรองศาสตราจารย
ประไพวรรณ ดานประดิษฐ โดยใชพื้นที่อาคาร เอ 1 ชั้น 1 เปนที่ทําการ อาจารยกลุมนี้และรองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบู น พงศ ในฐานะหั ว หน า โครงการจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร ไ ด พั ฒ นาหลั ก สู ต รและเสนอโครงการจั ด ตั้ ง
คณะพยาบาลศาสตรตอสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาลตามลําดับ สภาการพยาบาลไดมาตรวจเยี่ยมโครงการ
จัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร เมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2552 โดยมีขอ เสนอแนะใหปรับปรุงโครงสรางของสาขาพยาบาลศาสตร
ทีไ่ มควรอยูภ ายใตคณะวิทยาศาสตรสขุ ภาพซึง่ คณะทํางานฯ ไดปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัยและ สภาการพยาบาล
อีกครั้งหนึ่ง
สภาการพยาบาลในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2552 วันที่ 12 มิถนุ ายน 2552 มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) และใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปน
สถาบั น ผลิ ต พยาบาลได ในระยะ 5 ป แรก สภาการพยาบาลเห็ น ชอบให ค ณะฯ รั บ นั ก ศึ ก ษาป ล ะ 50 คน
สภาการพยาบาลมีหนังสือแจงคณะฯ มติดังกลาวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 การใหการรับรองสถาบันเพื่อเปนสถาบัน
ผลิตของสภาการพยาบาลพิจารณาจากเกณฑทั้งหมด 29 ขอ และตองผานทุกขอ สําหรับการเสนอหลักสูตร นอกจาก

  .. 2553 - 2557

     !"

3

การเสนอเอกสารหลักสูตร เชนเดียวกันสาขาอื่นๆ แลวตองจัดทํารายละเอียดรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตรดวย จึงตอง
ใชเวลาในการจัดทําคอนขางมาก ภายหลังไดรบั หนังสือรับรองฯ จากสภาการพยาบาลอยางเปนทางการ มหาวิทยาลัยไดมี
คําสัง่ แตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.สุนตุ ตรา ตะบูนพงศ เปนคณบดีในวาระแรกตัง้ แตวนั ที่ 26 กันยายน 2552 ถึง 26 กันยายน 2556
คณะฯ เปดรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 50 คน ในปการศึกษา 2553 นักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูใน
4 จังหวัดของภูมิภาคตะวันตก ไดแก นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี คณะฯใชวิธีการสอบตรง เปนวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษา กลาวคือมีการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย ในปการศึกษา 2553 นี้ สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดขอความอนุเคราะหคณะฯ ใหรับนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยราชสีมา จํานวน
9 คน เขาเรียนในชั้นปที่ 1 พรอมกับนักศึกษารุนแรกซึ่งคณะฯ ไดรับนักศึกษา จํานวน 9 คนนี้เขาเรียน นักศึกษาทั้ง 9 คน
มีภมู ลิ าํ เนาในภาคอีสาน นักศึกษาทุกคนไดเขาพักในหอพักนักศึกษาพยาบาลทีม่ หาวิทยาลัยไดอนุเคราะหปรับปรุงอาคาร
ที่พักเดิมของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาพยาบาล
เนือ่ งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายใหหลักสูตรใหมทเี่ ปดในป 2553 ทุกหลักสูตร
มีการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับปริญญา แตคณะฯไมสามารถดําเนินการไดทันในปการ
ศึกษา 2553 แตไดดาํ เนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาใหแลวเสร็จทันใชกบั นักศึกษารหัส 54
และไดปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษารหัส 53 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2554 คณาจารยและนักศึกษาไดมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการใหบริการดูแลสุขภาพ
ของผูประสบภัยนํ้าทวม ที่มาพักศูนยพักพิงของมหาวิทยาลัย เปนจํานวนหลายรอยคน กิจกรรมนี้เปนประสบการณ
ที่มีคาของคณาจารยและนักศึกษาในการมีโอกาสชวยเหลือ เพื่อมนุษยที่ไดรับความทุกขยาก
ดวยพื้นที่อาคารเอ 1 ชั้น 1 มีจํากัด มหาวิทยาลัย
โดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผูชวย
ศาสตราจารย ส มเดช นิ ล พั น ธ ) ได อ นุ เ คราะห ใ ห
คณะพยาบาลศาสตรยายที่ทําการมายังอาคาร 5 ชั้น ที่อยู
ตรงกันขามอาคารกิจการนักศึกษา ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2555
ทําใหคณาจารยและบุคลากรมีพื้นที่ทํางานเปนสวนตัวมาก
ขึ้ น มี ห อ งเรี ย นและห อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ พี ย งพอ
การขนยายสําเร็จไดก็ดวยความเขมแข็งและจิตอาสาของ
ศิษยทกุ คนทีร่ ว มแรงรวมใจขนยายวัสดุ ครุภณ
ั ฑและอุปกรณ
ของคณะฯ มายังอาคารใหมซึ่งเกิดจากงบไทยเขมแข็ง
ปการศึกษา 2556 เปนปทคี่ ณะฯ มีนกั ศึกษาครบ
4 ชั้นป มีอาจารยเพิ่มมากขึ้น รวม 31 คน มีบุคลากร
ฝายสนับสนุนรวม 4 คน ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2556
สภาการพยาบาลสงผูแทนมาตรวจเยี่ยม ระหวางเดือน
กุมภาพันธ – เดือนมีนาคม ปละครั้ง เนื่องจากคณะฯ เปน
สถาบันใหม ซึง่ คณะฯ ไดรบั การรับรองทุกครัง้ กระทัง่ เดือน
มีนาคม 2557 ซึง่ เปนชวงตอระหวางการสิน้ สุดของการเปน
สถาบันใหม สูก ารเปนสถาบันเกา เนือ่ งจากคณะฯ มีนกั ศึกษา
รุนแรกที่จะจบการศึกษาภายในเดือนมีนาคม 2557
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ผลการตรวจเยีย่ มในเดือนมีนาคม 2557 และการประเมินตามเกณฑการประเมินสถาบันเกา สภาการพยาบาล
มีหนังสือรับรองเลขที่ สภ.พ.01/05/666 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แจงมติการประชุมสภาการพยาบาลครัง้ ที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เห็นชอบรับรองเปนระยะเวลา 3 ป กลาวคือ ใหการรับรองการจัดการศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2557 ถึง 2559
ณ ปจจุบัน ปงบประมาณ 2557 คณะฯ มีผูจบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแลว จํานวน 54 คน
ทุกคนไดงานทําเปนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐและสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผานเรียบรอยแลว
4 ปที่ผานมา เปนชวงแรกของการดําเนินงานเปนชวงเวลาของการเรียนรู การจัดการและ ปรับโครงสราง
การบริหาร ระเบียบ กฎ กติกา และขอปฏิบตั ใิ นดานตางๆ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามขาดแคลนสูง และ
ทรัพยากรดานอื่นๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และการทํางานรวมกันอยางเปนสุข
เสียงสะทอนจากผูใชบัณฑิตรุนแรก ทําใหเหลาคณาจารย บุคลากร และคณะฯ รูสึกปติยินดีกับผลงานของเรา
ที่เปนไปตามอัตลักษณที่เราไดรวมกันกําหนด และรังสรรคขึ้น นั่นคือ “จิตอาสา ใหคุณคาจรรยาบรรณ มุงมั่นพัฒนา
ทักษะ” เราตระหนักดีวายังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางเราที่ตองรวมกันพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง
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1. ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษาสรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น
2. วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงมั่นที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพรอมทํางาน
ในประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปนคําตอบของทองถิ่นในการสรางภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
3. พันธกิจ (Mission)
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไวใน มาตรา 8
“ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟู
พลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม วิทยฐานะครู”
จึงกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไวเปน 6 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอยางตอเนื่อง
4. วิจยั เพื่อพัฒนาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดําริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน
ปรัชญา/ วิสัยทัศน/พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร
1. ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร
พัฒนาศาสตรศิลป จิตอาสา ใหคุณคาจรรยาบรรณ
2. ปรัชญาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
การพยาบาลเปนสาขาวิชาทางการปฏิบัติ และเปนวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่มีความสําคัญ
ตอสังคม เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพของประชาชนทุกชวงอายุทั้งในภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยงและภาวะเบี่ยงเบน
ทางสุขภาพในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรือ้ รังตลอดจนบุคคลทีอ่ ยูใ นระยะสุดทายของของชีวติ ขอบเขตการปฏิบตั ขิ อง
วิชาชีพการพยาบาล ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบาดเจ็บ การรักษาโรคเบื้องตน การบําบัด
ทางการพยาบาล และการฟนฟูสภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุมคนและชุมชน เปาหมายของการพยาบาล
เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของสังคม และสงเสริมใหผูใชบริการทุกระดับมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
และสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดสุขภาวะได
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความเชื่อวาการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บั ณ ฑิ ต เป น การเตรี ย มพยาบาลวิ ช าชี พ ให เ ป น ผู มี ค วามสามารถในศาสตร ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
กับคน สุขภาพ สิ่งแวดลอมและการพยาบาล ภายใตความเชื่อในองคประกอบทางการพยาบาล ดังนี้
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คน หมายถึง องครวมประกอบดวย กาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ บุคคลมีความสามารถและรับผิดชอบ
ในการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการ คนเปนระบบเปด สามารถรับรูและไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมคงที่ ระหวางสุขภาพดีและภาวะเจ็บปวยเล็กนอย
จนถึงขั้นรุนแรง
การพยาบาล หมายถึง การประยุกตศาสตรตา ง ๆ เพือ่ ใหเขาใจ ภาวะสุขภาพของผูร บั บริการ ชวยเหลือ บรรเทา
บําบัด แกไข ความเจ็บปวยและทุกขทรมานของผูรับบริการ ตลอดจนการสรางเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่มีนอกบุคคล ซึ่งมีผลตอสุขภาพของบุคคล ไดแก ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจสังคม
อาหาร ที่อยูอาศัยตลอดจนผูใหบริการสุขภาพ
การจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร ปฏิสมั พันธระหวางผูเ รียนและผูส อนมีความสําคัญมาก ผูส อน
เปนทัง้ ตนแบบ เปนตัวกระตุน สนับสนุนใหนกั ศึกษาคิด วิเคราะห คนควาหาความรู พากเพียรฝกฝนในการปฏิบตั ิ สะทอน
คิดและพัฒนาปรับปรุงตนเอง
การศึกษาเกี่ยวกับคน สุขภาพ สิ่งแวดลอมและการพยาบาลครอบคลุมทั้งประเด็นดานสังคม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และจริยธรรม นอกจากความรูในดานศาสตรตาง ๆ แลวบัณฑิตพยาบาลศาสตร ตองมีทักษะในการใหการ
พยาบาลทีไ่ ดมาตรฐานบนพืน้ ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานและอยูใ นสังคมไดอยางมีความ
สุข การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร เนนผูเรียนและการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนจากสถานการณจริง โดยเชื่อม
โยงกับหลักการและทฤษฎี ตลอดจนการไดเห็นตัวอยางที่ดีงามและเหมาะสม
คณะพยาบาลศาสตร เชื่อวาผูเรียนมีพื้นฐานที่แตกตางทั้งดานพุทธพิสัยและจิตพิสัย แตทุกคนสามารถพัฒนา
และเรียนรูที่จะบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรได ทั้งนี้ผูเรียนตองมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา คนควา
เรียนรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมดวยตนเองอยางสมําเสมอ ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม
กระบวนการเรียนรูแ ละทักษะการเรียนรูด ว ยตนเองทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพือ่ ใหผเู รียนบรรลุวตั ถุประสงคของหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร คลอบคลุมการเรียนรู 4 ดาน ไดแก
1) การเรียนรูจากศาสตรเชิงประจักษ จากหองเรียน ตํารา หนังสือ สื่อสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส
2) การเรียนรูเชิงสุนทรียศาสตรในการพยาบาลหรือศิลปะการพยาบาลจากการเห็นตัวอยางจากครู อาจารย
และรุนพี่พยาบาล
3) การเรียนรูจากประสบการณ การฝกปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนสะทอนคิดระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียน
กับผูสอน และผูเรียนกับผูรับบริการ
4) การเรียนรูเ ชิงจริยศาสตร จากการปลูกฝงสํานึกในตนของผูเ รียนเปนสําคัญโดยอาศัยแบบอยางทีด่ ี และการ
สะทอนคิด ระหวางผูเรียนกับผูสอน
2. วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล มุง พัฒนาสูค วามเชีย่ วชาญดานการพยาบาล
ฉุกเฉิน เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
3. พันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร จะดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
3.1 จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม และสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน
3.2 ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและประยุกตเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรู ดานการพยาบาล และสุขภาพ
เพื่อการแกไขปญหาสุขภาพในระดับทองถิ่นและประเทศ
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3.3 ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม สรางความเขมแข็งดานสุขภาพของชุมชน
3.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น
4. นโยบายคณะพยาบาลศาสตร
4.1 ดานการผลิตบัณฑิต
1) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
2) ประกันคุณภาพดานทักษะการพยาบาลของบัณฑิต และสรางเสริมประสบการณการจัดการ
ในระบบฉุกเฉิน
3) พัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
4) สงเสริมการผลิตและจัดหาตําราสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
5) พัฒนาระบบการประเมินผลการเรียนการสอนที่เที่ยงธรรม
6) สงเสริมการบูรณาการจริยธรรมคุณธรรมในทุกรายวิชา
7) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตดานการใชเทคโนโลยีขาวสารและภาษาอังกฤษ
8) พัฒนาหองฝกปฏิบัติการพยาบาลใหไดมาตรฐาน
9) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการพยาบาลใหไดมาตรฐาน
10) พัฒนาความเปนระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผานทางกิจกรรมนักศึกษากิจกรรม
การเรียนการสอน
11) บูรณาการเรียนการสอนกับโครงการ 20 ตําบลผาสุก
4.2 ดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
1) สงเสริมความเชี่ยวชาญดานคลินิกและการพยาบาลฉุกเฉิน
2) สงเสริมพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ
3) พัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
4) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถในงานประจําของบุคลากรอยางตอเนือ่ งโดย
เฉพาะประเด็นที่เปนปญหาสังคมและดานการเรียนการสอน
4.3 ดานการวิจัย
1) สงเสริมงานวิจัย ดานการพยาบาลและสุขภาพ ดานการพยาบาลฉุกเฉิน
2) สนับสนุนการทํางานวิจัยเปนทีมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) สรางเครือขายงานวิจัย
4) เชื่อมโยงงานวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
5) สนับสนุนโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับ 20 ตําบลผาสุก
4.4 ดานบริการวิชาการ
1) สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน โดยเนนกลุมนักเรียน กลุม
ผูสูงอายุ และผูใชแรงงาน และพัฒนาความรูดานสุขภาพและการพยาบาลแกพยาบาลวิชาชีพ
2) สงเสริมการจัดบริการวิชาการรวมกันกับหนวยงานอื่น
3) เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย
4) บูรณาการงานบริการวิชาการกับโครงการ 20 ตําบลผาสุก
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4.5 ดานบริหารจัดการ
1) แสวงหาอาจารยและบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
2) สรางบรรยากาศทํางานที่ดี
3) ใชการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน
4) สงเสริมการสื่อสารที่ดีภายในองคกรและกับภายนอก
5) สงเสริมการเรียนรูในองคกร
4.6 ดานศิลปวัฒนธรรม
สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมโดยบูรณาการกับงานกิจการนักศึกษา
4.7 ดานประกันคุณภาพ
1) พัฒนางานประกันคุณภาพเปนงานประจํา
2) ระบบและกลไกของงานประกันคุณภาพ
5. นโยบายและวัตถุประสงค
5.1 ตอบสนองความตองการบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตรของประเทศ
5.2 มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชากรในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกลเคียง
5.3 สนับสนุนใหมีการเรียนวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ
5.4 ขยายโอกาสทางการศึกษาดานพยาบาลศาสตรใหนักเรียน
5.5 สรางองคความรูเพื่อแกไขปญหาสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของคนในทองถิ่น
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แผนภูมิการจัดองคกร
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดี
สํานักงาน
อธิการบดี

คณะ
ครุศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร ฯ
และเทคโนโลยี

คณะพยาบาล
ศาสตร

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณบดี

คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดี
คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร
ผูชวยคณบดี

ผูชวยคณบดี

สํานักงาน
คณบดี

กลุมวิชาการ
พยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ

กลุมวิชาการ
พยาบาล
สูติศาสตร

กลุมวิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน

กลุมวิชาการ
พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช

กลุมวิชาการ
พยาบาลชุมชน
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โครงสรางภายในสวนงานคณะพยาบาลศาสตร
คณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

รองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการประจําคณะฯ

รองคณบดีดูแลบริหาร

รองคณบดีดูแลงานวิจัย
และบริการวิชาการ

หัวหนากลุมวิชา

ผูชวยคณบดีดูแล
งานจัดการศึกษา

ผูชวยคณบดีดูแลงาน
ประกันการศึกษา

หัวหนากลุมวิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร

ผูชวยคณบดีดูแล
งานกิจการนักศึกษา

หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนากลุมวิชาการ
พยาบาลผูใหญ
หัวหนากลุมวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิต ฯ
หัวหนากลุมวิชาการ
พยาบาลชุมชน
หัวหนากลุมวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน

(ระหวางป 2555 – 2557)
ในชวง พ.ศ. 2552 – 2554 เปนชวงที่คณะฯ ยังมีอาจารยนอยและนักศึกษายังไมครบ 4 ชั้นป โครงสราง
การบริหารอยางเปนทางการ จึงมีเพียงคณบดี รองคณบดี จํานวน 1 ทาน และหัวหนากลุม วิชา 4 กลุม วิชา เมือ่ คณะฯ
มีนักศึกษาครบ 4 ชั้นป และคณาจารยและบุคลากรมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติแตงตั้งรองคณบดี 3 ทาน
ซึ่งคณะฯไดมีการแตงตั้งผูชวยคณบดีเปนการภายในอีก 3 ทาน และปรับกลุมวิชาจาก 4 กลุมวิชา เปน 5 กลุมวิชา
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เพื่อใหสอดคลองกับสาขาวิชาที่สภาการพยาบาลกําหนด
1. คณบดี
1.1 ทําหนาทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
1.2 กําหนดนโยบายดานตาง ๆ ตามภารกิจของคณะฯ ครอบคลุมการจัดการศึกษา กิจการนักศึกษา วิจัย
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ
1.3 ติดตาม ควบคุม กํากับงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน
1.4 บริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ
1.5 กําหนดทิศทางการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
2. รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2.1 รักษาราชการแทนคณบดี
2.2 ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานครอบคลุม เรื่องตอไปนี้
1) ประสานงานการคัดเลือกผูเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
2) ประสานงานการจัดตารางสอนและจัดตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติงาน
3) เปนประธานในการพิจารณาและรวบรวมประมวลรายวิชา มคอ.3 และ 4 กอนเปดภาคการศึกษา
4) เสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ
5) ประสานงานการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการ
6) ประสานงานรวมกับผูรับผิดชอบรายวิชาตาง ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการเรียน
การสอน เชน คณะที่สอนรายวิชาทั่วไป แหลงฝก และหนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน
7) ประสานงาน ดูแล กํากับการจัดสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
8) ติดตาม รวบรวมแผนการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา
9) รวบรวมผลการประเมินนักศึกษา (ผลสัมฤทธิก์ ารเรียน) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพือ่ ให
ความเห็นชอบ
10) รวบรวมผลการประเมินรายวิชา (มคอ.5 และ 6) สังเคราะห และเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ
11) เปนประธานในการดําเนินการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ในรูปแบบตาง ๆ
12) เขียนเสนอโครงการพัฒนาอาจารยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
13) เสนอระเบียบ ขอปฏิบตั ิ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสําหรับนักศึกษา
อาจารย และผูที่เกี่ยวของ
14) เปนประธานในการจัดทําคูมือ เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอน
15) เปนที่ปรึกษาใหกับอาจารยดานหลักสูตร การเรียนการสอน
16) จัดหาหนังสือ วัสดุการสอน ฯลฯ ใหมีพอเพียงตามเกณฑ
17) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บขอมูล เกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ดานคุณภาพ หลักสูตร และการเรียนการสอน
18) เขียนรายงานการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพดานหลักสูตร และการเรียนการสอน
19) จัดทํางบประมาณประจําป ในงานสวนที่เกี่ยวของ
20) จัดหาและประสานงานกับผูใหทุนการศึกษา
21) พิจารณาเสนอนักศึกษาตัวอยางดานการเรียน และหอพักนักศึกษาพยาบาลอาคารสถานที่

  .. 2553 - 2557

     !"

11

22) พิจารณาเสนออาจารยตัวอยางดานการเรียนการสอน
23) เสนอโครงรางการพัฒนานักศึกษาดานการเรียนรู
24) ติดตาม กํากับการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา
25) เสนอแตงตั้งผูประเมินภาระงานอาจารย
26) เสนอแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงใหอาจารยใหม
27) การศึกษาติดตามบัณฑิต
28) กระตุนและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน
3. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร (ฝายบริหาร)
3.1 ประสานงาน ควบคุม ดูแล กํากับ ความเปนระเบียบเรียบรอย ของสํานักงาน
3.2 เป น ประธานคณะกรรมการพั ส ดุ ของคณะฯ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาระบบบั ญ ชี ร ายการ
การตรวจสอบ บํารุงรักษาครุภัณฑ ของคณะฯ รวมกับกรรมการ
3.3 ประสานงานกับหนวยงาน ผูเกี่ยวของจัดหาและติดตามการใชวัสดุและครุภัณฑของคณะฯ
3.4 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฝายสนับสนุน ติดตาม กํากับ ใหคําปรึกษา ประเมินและทบทวนหนาที่
รับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.5 รวบรวมและสังเคราะหแผนพัฒนาอาจารยในภาพรวม
3.6 จัดทําฐานขอมูลครุภัณฑ ของคณะฯ
3.7 ใหคําปรึกษา ดูแล กํากับ การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.8 ประสานงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลบุคลากรของคณะฯ
3.9 จัดทํางบประมาณประจําป ในงานสวนที่เกี่ยวของ
3.10 พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บขอมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ
3.11 รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ประจําป
3.12 พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ
3.13 เขียนรายงานการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
3.14 อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
4.1 เปนประธานคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
4.2 กําหนดเปาหมายดานการวิจัยและบริการวิชาการ และเสนอตอที่ประชุมทีมบริหาร
4.3 วางแผนดําเนินการ กําหนดกิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อนสูเปาหมายดานการวิจัยและบริการวิชาการ
4.4 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คณาจารยและจัดกิจกรรมเมื่อจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอทุน
4.5 จัดตั้งศูนยวิจัยและบริการของคณะฯ และพัฒนาอยางยั่งยืน
4.6 ดูแล กํากับ ติดตามการดําเนินงานการเผยแพรตีพิมพผูไดรับทุนวิจัย การนําผลวิจัยไปใชประโยชน
4.7 ดูแล ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
5.1 จัดทําคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา เชน การแตงกาย การเขาชั้นเรียน
การใชหองปฏิบัติการ การสอบ การลา
5.2 จัดปฐมนิเทศ ปจฉิมนักศึกษา และการตอนรับบัณฑิต
5.3 ประสานงานและกํากับดูแลความสะอาด ความเรียบรอย ของหอพักนักศึกษา
5.4 จัดวางระเบียบในการอยูหอพักของนักศึกษา และกําหนดกิจกรรมในหอพัก
5.5 จัดโครงการเพือ่ พัฒนานักศึกษา ดานความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม เชน งานไหวครู วันรับหมวก
รับนอง ฯลฯ
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5.6 ประสานงาน กํากับดูแลโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย
5.7 จัดทําสมุดประจําตัวนักศึกษา เพื่อบันทึกประสบการณดานตาง ๆ ตลอดหลักสูตร
5.8 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องทุนการศึกษา
5.9 ติดตาม ดูแล กํากับเรื่องทุนการศึกษา
5.10 วางระบบอาจารยที่ปรึกษา
5.11 พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บขอมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดดานคุณภาพดานพัฒนานักศึกษา
5.12 เขียนรายงานการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพดานที่รับผิดชอบ
5.13 จัดทํางบประมาณประจําป ในงานสวนที่รับผิดชอบ
5.14 อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
6. ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา
6.1 จัดตารางสอน และตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติ
6.2 ตรวจสอบประสานงาน และจัดแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน
6.3 ประสานงานการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการ
6.4 ชวยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน แหลงฝก และหนวยงานอื่น ๆ
6.5 ตรวจสอบ และจัดหาครุภัณฑ วัสดุดานการศึกษาใหมีเพียงพอ
6.6 ใหคําปรึกษาแกอาจารย นักศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6.7 ประสานงานการเตรียมพรอมสําหรับการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
6.8 ประชาสัมพันธขอมูล ดานนักศึกษาและการจัดการศึกษาบนเว็บไซต
7. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
7.1 วางแผนและมอบหมายงานดานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด
7.2 ประสานงาน และรวบรวมแผนพัฒนาตัวชี้วดั
7.3 มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
7.4 ติดตามระบบเอกสาร หลักฐาน ตรวจสอบ จัดทํารายงาน และหลักฐานของตัวชี้วัดตาง ๆ ดานประกัน
คุณภาพ
7.5 พัฒนาบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ
7.6 อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
8. อาจารยกลุมวิชาการพยาบาล
คณาจารยแบงเปนกลุมวิชาตามคุณวุฒิและประสบการณ โดยกลุมวิชาการพยาบาล ประกอบดวย
4 กลุม วิชา ไดแก กลุม วิชาการพยาบาลผูใ หญและผูส งู อายุ กลุม วิชาการพยาบาลสูตศิ าสตร กลุม วิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกลุมวิชาการพยาบาลชุมชนมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
1) จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและรายวิชาสาขาพยาบาลศาสตรแกนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพ
2) พั ฒ นาการวิ จั ย ทางการพยาบาลอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร า งเสริ ม ความก า วหน า ทางวิ ช าการ
และคุณภาพการพยาบาล
3) จัดกิจกรรมบริการวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสุขภาพของประชาชนและ
บุคคลากรวิชาชีพ
4) จัดระบบ กลไก และดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
5) ประสานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการวิจัย การบริหารและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการและวุฒิการศึกษา

การศึกษา
ตําแหนงวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รวม

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
1
2
3

2
26
28

จํานวน
(คน)

จํานวน
(รอยละ)

3
10
2
6.66
26
86.66
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
รองศาสตราจารย
10%

ผูชวยศาสตราจารย
6%

อาจารย
84%

ภาพที่ 1 กราฟแสดงจํานวนอาจารยคณะพยาบาลศาสตรจําแนกตามตําแหนงวิชาการ

  .. 2553 - 2557

     !"

4&'   

15

16

9*+   
อาจารยประจํา
คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร จําแนกตามกลุมวิชา ประจําปงบประมาณ 2557
(ขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557)
กลุมวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ
ชื่อ-สกุล

1

อาจารยสุจินดา
ตรีเนตร
รองศาสตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ
อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
อาจารยดวงพร
ผาสุวรรณ
อาจารยสุคนธา
ยางสวย
พันจาเอกหญิงสีนวล
รัตนวิจิตร
กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ชื่อ-สกุล
อาจารยนงนุช
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
อาจารย ดร.ธีรนันท
อาจารยพรทิพย
อาจารยกรวรรณ
อาจารยจุฑาทิพย
อาจารยจุฑารัตน
อาจารยสุภวรรณ
อาจารยเรียม

1
2

2

เชาวนศิลป
ตะบูนพงศ
วรรณศิริ
จอกกระจาย
สุวรรณสาร
เทพสุวรรณ
ผูพิทักษกุล
สายสุด
นมรักษ

หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ
หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ

วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลศึกษา)
กศ.ม. (การวัดและประเมินผล)
พย.ม. (การพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด)
สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร)
พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)
พย.ม.(การผดุงครรภขั้นสูง)
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร)
Ph.D. (Epidemiology)
ศษ.ด. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ)
วท.ม.(จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
วท.ม.(การพยาบาลสาธารณสุข)
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
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กลุมวิชาการพยาบาลพยาบาลชุมชน
ชื่อ-สกุล
อาจารยมาลินี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว
อาจารยเอมวดี
อาจารยวิไล
อาจารยกมลภู
อาจารยวันเพ็ญ
(ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

3

จําเนียร
บัวเจริญ
จันทนะโสตถิ์
เกียรติศิริ
ตาปะสี
ถนอมสัตย
แวววีรคุปต

วุฒิการศึกษา
วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข)
ปร.ด. (สาขาการพยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
วท.ม. (สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

กลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ชื่อ-สกุล
อาจารยณิชกุล
พิชาชาญ4
อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
อาจารยเสาวรี
เอี่ยมละออ
อาจารยวาธินีย
แสนยศ
ลาศึกษาตอปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลแมและเด็ก)
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

กลุมวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน5
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
อาจารยวริยา
จันทรขํา
อาจารยพรพรรณ
สุดใจ

3

หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลชุมชน
หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
5
หัวหนากลุมวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4

วุฒิการศึกษา
กศ.ม. (การแนะแนว)
พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

17

18

9  9
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1. คณะกรรมการจัดการศึกษา
หนาที่คณะกรรมการจัดการศึกษา มีดังนี้
1. เสนอนโยบายและจัดทําแผนงานดานการจัดการเรียนการสอน
2. กํากับ ดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนและมีคุณภาพ
2.1 พิจารณาการจัดตารางสอนและจัดตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติงาน
2.2 รวบรวมพิจารณาและใหความเห็นชอบ มคอ.3 และ 4 กอนเปดภาคการศึกษา
2.3 รวบรวมประมวลผลการพิจารณา มคอ.5 และ 6 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
2.4 ประเมินหลักสูตรประจําป
2.5 เสนอโครงการพัฒนาอาจารยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบ การจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอน และ
อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
2.7 พิจารณาเลือกและประสานงานกับแหลงฝกปฏิบัติงาน
2.8 จัดกระบวนการสอน
2.9 จัดวิเคราะหขอสอบ จัดทําคลังขอสอบดานการพยาบาล
2.10 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดเก็บหลักฐานดานการจัดการศึกษา
3. อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
2. คณะกรรมการวิจัย
หนาที่คณะกรรมการวิจัย มีดังนี้
1. พิจารณาเสนอนโยบาย และทิศทางการวิจัยคณะ
2. วางแผนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยและการเผยแพรตีพิมพของอาจารย
3. ประสานงาน และสรางเครือขายงานวิจัยรวมกันแหลงฝกและหนวยงานอื่น ๆ
4. เสนอขอเสนอโครงการ แผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
5. กํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะฯ
6. ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะฯ
7. พัฒนาการนําผลงานไปใชประโยชน
8. จัดทําทะเบียนหรือฐานขอมูลงานวิจัยของคณะฯ
9. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดานการวิจัยสูเปาหมาย
10. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดเก็บหลักฐานดานการวิจยั
11. อื่น ๆที่คณบดีมอบหมาย
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3. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
หนาที่คณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีดังนี้
1. พิจารณา เสนอคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา
2. พิจารณาโทษการทําผิดทางวินัยของนักศึกษา เสนอคณะฯเพื่อดําเนินการ
3. เสนอ และจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ จัดและดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษา
4. พิจารณาจัดสรรทุนใหนักศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตัวอยาง ดานตาง ๆ
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. ควบคุม ดูแล กํากับการดําเนินงานของหอพักใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
6. พิจารณาเสนอรางระเบียบ ประกาศ คําสัง่ ขอกําหนดหรือขอปฏิบตั ติ ลอดจนแนวทางในการบริหารงาน
หอพักในดานตาง ๆ ตอมหาวิทยาลัย
7. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของหอพัก
8. จัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานดานศิลปวัฒนธรรม กิจการนักศึกษา
9. พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหอพัก
10. พิจารณา เสนอ ติดตาม กํากับโครงการดานศิลปวัฒนธรรมไทย
11. พิจารณา เสนอ ติดตาม กํากับโครงการและกิจกรรม 3D
12. จัดทําเอกสารประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
13. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริการวิชาการ
หนาที่คณะกรรมการบริการวิชาการ
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ
2. ดําเนินโครงการและกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา รวมทัง้ การใหคาํ ปรึกษาแนะนําทีส่ อดคลองกับความ
ตองการและเปนประโยชนตอทองถิ่นโดยรวม
3. ติดตอประงานทั้งหมดหนวยงานภายในและภายนอกคณะฯ ในการใหและรับงานบริการวิชาการ
4. จัดทําเอกสารประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการ
5. บริหารจัดการหองปฐมพยาบาล และใหบริการสุขภาพแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
6. อื่น ๆ ที่คณบดีและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลและการพัฒนาระบบจรรยาบรรณ
หนาที่คณะกรรมการกํากับ ติดตามประเมิลผลและการพัฒนาระบบจรรยาบรรณ มีดังนี้
1. ใหคําแนะนําแกคณาจารยและบุคลากรใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. พัฒนาคูมือจรรยาบรรณ ฐานขอมูล และจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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6. คณะกรรมการพัสดุ
หนาที่คณะกรรมการพัสดุ มีดังนี้
1. วางแผนการจัดหาพัสดุของคณะฯ
2. จัดทําทะเบียนพัสดุ
3. ตรวจสอบดูแลใหคงสภาพและพรอมใช
4. จัดเก็บวัสดุครุภัณฑใหเปนหมวดหมู
5. ติดตาม ดูแล กํากับ การใชวัสดุ ครุภัณฑของคณะใหมีประสิทธิภาพ
6. อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
7. คณะกรรมการติดตามการใชงบประมาณ
หนาที่คณะกรรมการติดตามการใชงบประมาณ มีดังนี้
1. วางแผนการใชงบประมาณ
2. ติดตามการใชงบประมาณ และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯทราบ
3. เสนอขอปรับเปลี่ยนการใชงบประมาณ
4. จัดเก็บหลักฐานดานการเงินและงบประมาณ
5. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
8. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
หนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีดังนี้
1. วางแผนและพัฒนางานดานประกันคุณภาพ
2. ติดตาม ตรวจสอบ จัดทํารายงาน และหลักฐานดานประกันคุณภาพ
3. พัฒนาบุคลากรดานงานประกันคุณภาพ
4. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
9. คณะกรรมการสารสนเทศและประชาสัมพันธ
หนาที่คณะกรรมการสารสนเทศและประชาสัมพันธ มีดังนี้
1. เสนอกรอบในการเผยแพรขอมูลออนไลน
2. ประสาน รวบรวม ขอมูลจากผูที่เกี่ยวของเพื่อกลั่นกรองขึ้นเว็บไซต
3. ติดตาม พัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่อง
4. กระจายขอมูลที่ตองการเผยแพร
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10. คณะกรรมการประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
หนาที่คณะกรรมการประจําหองปฏิบัติการพยาบาล มีดังนี้
เป น แหล ง ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของนั ก ศึ ก ษาและสาธารณสุ ข ศาสตร แ ละจั ด ฝ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข อ ง
เนนความเปนระเบียบ เรียบรอย พรอมใช เพียงพอ และทันสมัย
1. จัดงบประมาณในการขอซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกปฏิบัติการพยาบาลใหเพียงพอ ทันสมัยตามที่
ภาควิชาตองการ
2. รวบรวมวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติพรอมทั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ จากภาควิชาตาง ๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร
3. บริการอาจารยและนักศึกษาในการฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ไดแก
3.1 จัดเตรียมหองฝกปฏิบัติการพยาบาลพรอมวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในการฝกปฏิบัติและสอน
ดวยการสาธิต การสาธิตยอนกลับ
3.2 จัดวัสดุที่ตองการใชเพิ่มเติมในขณะฝกปฏิบัติตามที่อาจารยผูสอนตองการ
3.3 ทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณในการฝกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและฝกดวยตนเอง
3.4 บริการใหนักศึกษายืมอุปกรณในการฝกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและฝกปฏิบัติดวยตนเอง
4. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดี เหมาะสมกับการฝกปฏิบัติอยางสมําเสมอ
5. จัดทําคูมือระเบียบการขอใชศูนยปฏิบัติการพยาบาล
6. รวมมือกับกลุมวิชาตาง ๆ ของคณะในการจัดหาคูมือการฝกปฏิบัติการพยาบาลและสื่อที่สงเสริมการเรียน
ดวยตนเองมาไวในศูนยปฏิบัติการพยาบาล
7. จัดใหมีเจาหนาที่ประจําที่สามารถใหคําแนะนําแกนักศึกษาได
8. จัดซอมบํารุงรักษาและตรวจสอบวัสดุอปุ กรณของศูนยปฏิบตั กิ ารพยาบาลใหอยูใ นสภาพทีด่ อี ยางสมาํ เสมอ
9. งานอื่น ๆ ที่คณะฯ มอบหมาย
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งบประมาณรับ-จายรายปจากทุกแหลงทัง้ งบประมาณโดยรวมและในแตละแผนงาน จําแนกตามภารกิจหลักและแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษายอนหลัง 3 ป แผนงบประมาณและงบประมาณที่ได จัดสรรระหวางป 2553 – 2557 ดังตาราง
แสดงประจําปงบประมาณ 2553 - 2557
รายการ
เงินเดือนและคาจาง
อาคารเรียนคณะพยาบาล
ศาสตร
ปรับปรุงอาคารหอพัก
นักศึกษา
ครุภัณฑหอพัก
หอพักนักศึกษา
ครุภัณฑอาคารเรียน
ครุภัณฑการเรียนการ
สอนและสํานักงาน
ตําราวารสาร
วัสดุ ตอบแทน ใชสอย
วัสดุสํานักงาน
วัสดุการเรียนการสอน
กิจการนักศึกษา
วิจัย
พัฒนาบุคลากร
คาตอบแทนแหลงฝก
รวม

พ.ศ. 2553
9,183,060
30,000,000
10,000,000

พ.ศ. 2554
13,407,180

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
16,698,543

1,000,000
30,000,000

พ.ศ.2556
20,000,000

พ.ศ. 2557
22,502,000

10,000,000

10,000,000

3,000,000

30,000,000

2,000,000

5,000,000

4,000,000

10,000,000
3,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

816,000
75,000
100,000
141,000
200,000
200,000

1,141,000
90,000
120,000
181,000
300,000
300,000

1,350,000
100,000
150,000
200,000
400,000
350,000

1,800,000
150,000
200,000
250,000
600,000
400,000
250,000
27,800,00

2,000,000
200,000
100,000
250,000
800,000
400,000
605,850
40,707,850

52,499,060

46,048,180

52,548,543
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คณะพยาบาลศาสตร มี ร ะบบการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนประกอบด ว ยสถานที่ แ ละ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก ดังตอไปนี้
1. อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร
เปนอาคารสถานที่ตั้งของคณะพยาบาลศาสตร เริ่มใชงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา อาคารเรียนรวมเปน
อาคารเรียน 5 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยดังนี้
1.1 ชั้นที่ 1 เปนสถานที่ตั้งของ หองผูบริหาร สํานักงานคณบดีและหองปฐมพยาบาล
1.2 ชั้นที่ 2 เปนสถานที่ตั้งของ หองทํางานอาจารย หองประชุม และหองประกันคุณภาพ
1.3 ชั้นที่ 3 เปนสถานที่ตั้งของ หองทํางานอาจารย หองประชุม และหองเรียน
1.4 ชัน้ ที่ 4 เปนสถานทีต่ งั้ ของหองปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาลพืน้ ฐาน หองปฏิบตั กิ ารพยาบาลสูตศิ าสตร
หองปฏิบัติการพยาบาลชุมชน และหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
1.5 ชั้นที่ 5 เปนสถานที่ตั้งของหองเรียน จํานวน 4 หองเรียน
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2. ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการพยาบาลและหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
(ขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557)

ลําดับที่
รายการ
1
เตียงผูปวย แบบฟาวเลอรมี 3 ไกร พรอมหมอนใยมะพราว
และบันไดขึ้นเตียง 1 ขั้น
2
เครื่องตรวจหูตา
3
รถเข็นทําแผล
4
รถเข็นฉุกเฉิน
5
เครื่องดูดเสมหะ
6
เครื่องมือสองหลอดลม
7
กลองคอลัมภ 4 GAS
8
หุนสาธิตการพยาบาลผูใหญ
9
หุนเด็กฝกการพยาบาล
10 หุนโครงกระดูก
11 หุนแสดงกลามเนื้อ-อวัยวะภายใน
12 หุนจําลองรางกายมนุษย
13 หุนจําลองผาเชิงกรานหญิง
14 หุนจําลองผาเชิงกรานชาย
15 หุนจําลองสมอง
16 หุนจําลองระบบสืบพันธุเพศชาย
17 หุนจําลองระบบสืบพันธุเพศหญิง
18 หุนฝกตรวจเตานม
19 หุนจําลองวินิฉัยโรคหัวใจ ปอด และชองทอง
20 หุนจําลองหญิงมีครรภ
21 เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภมารดาดวยคลื่นเสียง
22 หุนจําลองแขนฝกเจาะเลือด และใหสารละลายทางหลอด
เลือดดํา
23 หุนจําลองฝกทําคลอดพรอมทารกในครรภ
24 หุนCPR ผูใหญ
25 หุนCPR เด็ก

จํานวน
15 ชุด

รวม (ชิ้น)
15 ชุด

1 ชุด
2 คัน
1 คัน
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
15 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
4 ชุด

1 ชุด
2 คัน
1 คัน
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
15 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
4 ชุด

2 ชุด
2 ตัว
1 ตัว

2 ชุด
2 ตัว
1 ตัว
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3. อุปกรณสื่อ โสต ทัศนูปกรณ
1. คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ
2. คอมพิวเตอรชนิดพกพา
3. LCD
4. เครื่องขยายเสียงชนิดพกพา
5. เครื่องถายเอกสาร
6. เครื่องถายสําเนา
4. แหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล
4.1 โรงพยาบาลนครปฐม
4.2 โรงพยาบาลราชบุรี
4.3 โรงพยาบาลมะการักษ
4.4 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
4.5 โรงพยาบาลศรีธัญญา
4.6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

10
50
5
2
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

27
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ในช ว งป ง บประมาณ 2553 – 2557 เป น ช ว งที่ มี ก ารเปลี่ ย นผ า นระหว า งการใช ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
2 หลักสูตร เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา (มคอ.) คณะ ฯ จึงมีการใชหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยเริม่ ใชหลักสูตรใหมตงั้ แตปก ารศึกษา 2554 เปนตนมา งานจัดการ
ศึกษามีกิจกรรมหลากหลาย ไดแก การดําเนินการหลักสูตรครบถวนทุกขั้นตอนตามกรอบมาตรฐาน การวางระบบ
การเตรียมความพรอมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ สรางเอกลักษณความมีจิตอาสา การออกหนวยปฐมพยาบาล
การพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลฉุกเฉิน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรภายใตการพัฒนารายวิชาการใหเพื่อชีวิต
การพยาบาล ฉุกเฉินและสาธารณภัย พรอมบูรณาการการสอนกับงานบริการวิชาการและงานวิจัยอยางตอเนื่อง
นอกจากการพั ฒ นาด า นการเรี ย นการสอน คณะ ฯ ยั ง มี ก ารการพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย น
การสอน คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน โดยจัดรูปแบบการเรียนเรียนรูแบบหลากหลายวิธีการ
มีกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลของรายวิชา เพื่อใหมีความสอดคลองปรัชญาของคณะ รวมถึงมีการสงเสริม
การสรางเอกลักษณของคณะฯ มีการสรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่บริหารจัดการใหรายวิชา
มี ก ารจั ด ทํ า แผนการสอนครบทุ ก หั ว ข อ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย ด า นการเรี ย นการสอน โดยสนั บ สนุ น
การเขาอบรม/ประชุมสัมมนาของคณาจารยในเรื่องที่รับผิดชอบสอน รวมถึงสงเสริมใหมีกระบวนการทํางานวิจัยในชั้น
กิ จ การการจั ด การศึ ก ษาที่ โ ดดเด น คื อ การจั ด การเรี ย นการสอนให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของสอบ
ภาการพยาบาล ซึ่ ง จะนํ า ผลไปสู ก ารเตรี ย มความพร อ มในการสอบใบประกอบวิ ช าชี พ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ ง คณาจารย ไ ด ร ว มกั น วางแผนโดยการใช วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย โดยจั ด บรรยาการภายในคณะให เ ป น
องคกรแหงการเรียนรู เชน มีการกําหนดการจัดการเรียนรูในตารางสอนแบบบูรณาการ จัดทําระบบ e learning
เพื่อชวยในการทําขอสอบ จัดคายวิชาการเพื่อเตรียมความพรอม จัดสถานการณสอบจริง จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
โดยพยาธิสรีรวิทยาเปนฐาน จัดสถานการณ PBL scenario critical thinking จัดทําโครงการ Nu-Park หองสมุด
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจั ด ระบบพี่ เ ลี้ ย งช ว ยในการติ ว ใช ร ะบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวางแผน
และพัฒนาการเรียน จัดระบบพี่/เพื่อน ชวยกันติวในทุกรายวิชา จัดระบบเครือขาย โดยใชการสรางเครือขายจากสถาบัน
การศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ ม าร ว มในการเตรี ย มความพร อ มการสอบใบประกอบวิ ช าชี พ และมี ก ารจั ด
การเรียนการสอนใหเกิดทักษะทางปญญาโดยใชนวัตกรรม
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การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษา ในปการศึกษา 2553 มีหลักสูตรที่ดําเนินการ 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปการศึกษา 2552 มีการริเริ่มวางแผนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
มี
กระบวนการทวนสอบทุกภาคการศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิภายใน ดานการวัดและประเมินผลของคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 ทาน

นั ก ศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา2553 คณะพยาบาลศาสตร มี นั ก ศึ ก ษา 1 ชั้ น ป รวมทั้ ง สิ้ น 59 คน และจั ด
 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
การสอนให


การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนบรรยาย มีการเชิญอาจารย
พิเศษสอนในรายวิชา มีการเตรียมความพรอมเรื่องการจัดหองปฏิบัติการทางการพยาบาล เรื่องหุน อุปกรณการสอน
รายวิ ช าพื้ น ฐานทางการพยาบาล ด า นการพั ฒ นาอาจารย ใ นการเรี ย นหลั ก สู ต รเฉพาะทางเรื่ อ ง ศาสตร
และศิลปการสอนทางการพยาบาล มีการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการไปศึกษาดูงานตางประเทศไดแกประเทศไตหวัน
ในเรื่ อ งการสร า งจิ ต อาสา เพื่ อ นํ า ความรู ม าพั ฒ นารายวิ ช าการให เ พื่ อ ชี วิ ต และประเทศออสเตรเลี ย
ในดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาล ทั้งนี้คณาจารยไดมีการพัฒนางานวิจัย
ในชุมชนอยางตอเนื่องจนไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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หลักสูตรการศึกษา ในปการศึกษา 2554 มีหลักสูตรที่ดําเนินการ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2552 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) มีการดําเนินการหลักสูตรครบถวนทุกขั้นตอนตามกรอบมาตรฐาน รวมทั้งการทวนสอบทุกภาค
การศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ การประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานใน 1 ป โดยผูแรก
มีผลการประเมินดีมาก

นักศึกษาปการศึกษา2555 คณะพยาบาลศาสตรมีนักศึกษา 2 ชั้นป รวมทั้งสิ้น 98 คน และจัดการสอนให
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนในรายวิชาที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน หองปฏิบัติ
การ และสถานการณจริงในโรงพยาบาลและ ชุมชน รวมถึงเมื่อมหาวิทยาลัยเปดเปนศูนยพักพิงชั่วคราว เดือนตุลาคม –
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทางคณะฯไดการบูรณาการการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ การวิจยั และการ
บริการวิชาการกับสถานการณจริงจากภาวะอุทกภัยนํา้ ทวมในรายวิชาปฏิบตั กิ ารเทคนิคการพยาบาล ทีโ่ รงพยาบาลสนาม
และปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพที่ศูนยพักพิงฯจนทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณและเกิดการปลูกฝงความมีจิตอาสา
ในวิชาชีพเกิดขึ้น นอกจากนั้นคณะฯ ยังไดเรงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. ดานการวางระบบการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษา มีการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.
5 มคอ. 6 ครบทุกรายวิชา พรอมจัดกระบวนการการทวนสอบทุกภาคการศึกษาและทุกรายวิชา จัดทําสรุปรายงานผล
การดําเนินการ มคอ. 7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประจําปการศึกษา 2554 และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตอผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

2. ดานการจัดการเรียนการสอน : รายวิชาทฤษฎี คณะฯไดเชิญอาจารยพเิ ศษทีเ่ ปนผูท รงคุณวุฒเิ ฉพาะเรือ่ งมา
สอนนักศึกษาในหัวขอทีค่ ดั สรรแลวเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอน/คูม อื รายวิชาสําหรับ
นักศึกษาทุกรายวิชา มีระบบการวิพากษขอสอบ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 360 องศา และที่สําคัญ
คณะฯไดเปดสอนรายวิชา “การใหเพื่อชีวิต” เพื่อใหนักศึกษาไดสัมผัสประสบการณการใหที่หลากหลาย ผลการประเมิน
รายวิชานักศึกษามีความพึงพอใจ ในรายวิชานี้

3. ดานการจัดการเรียนการสอน : รายวิชาปฏิบัติ มีหองปฏิบัติการพยาบาลที่พรอมเปดโอกาสใหนักศึกษาขอ
ใชหองปฏิบัติการเพื่อฝกปฏิบัติดวยตนเองและมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการใหพรอมใช มีระบบการ
ประสานงานแหลงฝกเพือ่ เตรียมความพรอมของนักศึกษาและอาจารยในการฝกปฏิบตั ทิ างพยาบาล มีการสรางสัมพันธภาพ
กับแหลงฝกพรอมประชุมปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นจากแหลงฝกภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2555 มี ก ารวางระบบและกลไกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบตั กิ ารทีก่ าํ กับติดตามการดําเนินการ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปการศึกษา 2552 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา) มีการดําเนินการหลักสูตรครบถวนทุกขัน้ ตอนตามกรอบมาตรฐาน จัดทําสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน (มคอ.7) อย า งเป น ระบบ เริ่ ม วางระบบการเตรี ย มความพร อ มในการสอบใบประกอบวิ ช าชี พ
สร า งเอกลั ก ษณ ค วามมี จิ ต อาสา การออกหน ว ยปฐมพยาบาล การพั ฒ นาสมรรถนะการพยาบาลฉุ ก เฉิ น
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร ภ ายใต ก ารพั ฒ นารายวิ ช าการให เ พื่ อ ชี วิ ต การพยาบาล ฉุ ก เฉิ น และสาธารณภั ย
พรอมบูรณาการการสอนกับงานบริการวิชาการและงานวิจัยอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาย 19 ตัวบงชี้ จากตัวบงชี้ทั้งหมด 21 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 90.47 ซึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทางการศึกษาจํานวนตัวบงชี้ 10 ตัว ทางคณะฯผานทุกตัวบงชี้

นักศึกษาปการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร มีนักศึกษา 3 ชั้นป รวมทั้งสิ้น 146 คน และจัดการสอน
ให นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ชุ ม ชนในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาได รั บ การหล อ หลอม
ในกระบวนการสรางจิตอาสา การพัฒนาทักษะ และการพยาบาลฉุกเฉิน

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน โดยจัด
รูปแบบการเรียนเรียนรูแบบหลากหลายวิธีการ เชน การเรียนรูจากปญหา (PBL) การเรียนรูแบบจําลองสถานการณ
การเรียนรูแ บบอภิปราย ฯลฯ และใชหอ งปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาลเพือ่ เตรียมความพรอมของรายวิชาปฏิบตั กิ ารทางการ
พยาบาลทุกรายวิชา มีการจัดสถานการณจําลองในการฝกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน และสาธารณภัย พรอมมี
การฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลจริงในโรงพยาบาลและ ชุมชน ทัง้ นีก้ ารฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกรายวิชาไดมกี ารวางแผนรวม
กับแหลงฝกภาคปฏิบัติทุกรายวิชา ทั้งนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนในภาพ
รวมระดับในทั้งหมด 47 รายวิชา ไดระดับความพึงพอใจดี (คาเฉลี่ย 4.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ดานการบริหารหลักสูตร
1.1 วางระบบการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการจัดทําแบบรายงาน
สถานการณการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มอค.6 ครบทุกรายวิชา พรอมจัดกระบวนการ
การวิ พ ากษ ข อ สอบจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างการพยาบาลภายนอก มี ก ารตรวจสอบค า ความเชื่ อ มั่ น ของข อ สอบ
บางรายวิชา ทุกรายวิชาผานกระบวนการทวนสอบทุกภาคการศึกษา พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการ มคอ. 7
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2555 เสนอต อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากภายนอกร ว มประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าง
การพยาบาลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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1.2 การวัดและประเมินผล มีการจัดทําประกาศแนวปฏิบัติในการประเมินผลของรายวิชา มีการจัดทํา
แบบฟอรมการประเมินผลของรายวิชาจากสวนกลาง จัดรูปแบบการประเมินผลจากทีมคณะกรรมการจัดการศึกษาอยาง
เปนระบบทุกภาคการศึกษา การพัฒนาขอสอบใหเปนไปตามมาตรฐานเนนการนําไปใชประโยชน
1.3 การบริ ห ารจั ด การรายวิ ช า จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาป 2555 จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู
Master plan ประจําปการศึกษา 2555 วางระบบการกํากับติดตามงานผานหัวหนากลุมวิชา แลวนําเสนอผลการจัดการ
รายวิชาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
1.4 การสรางเอกลักษณของคณะพยาบาลศาสตร การพัฒนาเอกลักษณ การพยาบาลฉุกเฉิน โดยให
ทุกรายวิชากําหนดการมอบหมายงานหรือหัวขอที่เกี่ยวของกับการพยาบาลฉุกเฉิน โดยเฉพาะในรายวิชาปฏิบัติทุกกลุม
วิชาใหมีการกําหนดสมรรถนะหรือหัตถการ หรือหัวขอในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพยาบาลฉุกเฉิน ทําใหเกิดขอ
ตกลงรวมกัน
1.5 การสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ คณะกรรมการฯ ได ว างระบบสร า งแรงจู ง ใจให ร างวั ล
แกผรู บั ผิดชอบรายวิชาทีบ่ ริหารจัดการใหรายวิชามีการจัดทําแผนการสอนครบทุกหัวขอของรายวิชา การสง มคอ.ไดกอ น
เวลาทีก่ าํ หนด และมีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
2. ดานการจัดการเรียนการสอน : รายวิชาทฤษฎี คณะฯไดนําผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในป พ.ศ. 2554 มาปรับวิธกี ารสอนใหเขากับธรรมชาติของผูเ รียน มีการเนนการลงมือปฏิบตั กิ ารจริง เรียนรูผ า นสถานการณ
มีการปรับขอมูลใหทันสมัย ใชขอมูลจากการบริการวิชาการและงานวิจัยมาปรับในเนื้อหาสาระ ปรับทีมผูสอนใหมีพี่เลี้ยง
ในการชวยสอนและใหคําแนะนําในการสอนรวมกัน เนนการจัดกิจกรรม การใชเทคโนโลยีในการชวยสอน การสอนเปน
ภาษาอังกฤษในทุกชัน้ ป อยางนอยรายวิชาละ 1 หัวขอ มีการจัดทําแบบสะทอนคิดกับนักศึกษาในชัน้ เรียน มีการใชแผนที่
ทางความคิดในการชวยจําเนื้อหารายวิชาตางๆ พรอมสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้ทุกรายวิชาไดมีจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา รวบรวมทําเปนรูปเลม เนื้อหาสาระที่จําเปน เขาใจงาย มีแบบทดสอบทายบทที่เนนการคิด
วิเคราะห
3. ดานการจัดการเรียนการสอน : รายวิชาปฏิบตั ิ มีการเตรียมความพรอมในหองปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล
ใหผา นกอนไปฝกปฏิบตั จิ ริง ประสานการเตรียมรถรับสงในการปรับขยายเวลาในการรับสงเปน 07.00 – 16.30 น. กําหนด
สมรรถนะหลักของแตละรายวิชาเพือ่ ใหมกี ารมอบหมายงานไดตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา หองปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ทีพ่ รอมเปดโอกาสใหนกั ศึกษาขอใชหอ งปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฝกปฏิบตั ดิ ว ยตนเองและมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลหองปฏิบตั ิ
การใหพรอมใช มีระบบการประสานงานแหลงฝกเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาและอาจารยในการฝกปฏิบัติทาง
พยาบาล มีการสรางสัมพันธภาพกับแหลงฝกพรอมประชุมปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นจาก แหลงฝกภาคปฏิบัติ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4. ดานการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอน : สนับสนุนการเขาอบรม/ประชุมสัมมนา
ของอาจารยในเรื่องที่รับผิดชอบสอน รวมถึงสงเสริมใหมีกระบวนการทํางานวิจัยในชั้นเรียนรวม 6 เรื่องไดแก
1. ผลของการจัดการเรียนรูแบบแผนภูมิมโนทัศนในวิชาการพยาบาลผูใหญ 1 โดยอ.นงนุช เชาวนศิลป
2. ความพึงพอใจตอการใชแผนที่ความคิดในการเรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1
โดย รศ.ฐิตวิ ัลคุ ธรรมไพโรจน อ.สมบัติ ประทักษกุลวงศา อ.จิราพร เกสรสุวรรณ อ.วริยา จันทรขํา
3. ผลของการใชโปรแกรมการวิเคราะห และ feedback แผนการสอนสุขศึกษาผูปวยโดยกลุมเพื่อน
โดย อ.ณัฐธยาน อังคะประเสริฐกุล
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4. การสอนสร า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยใช ฐ านคิ ด การสร า งพลั ง อํ า นาจ: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
โดย อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต
5. ผลของการสอนโดยใชคาํ ถามแบบหมวกหกใบตอความคิดเชิงวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โดย อ.กมลภู ถนอมสัตย
6. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบวิ เ คราะห ผู เรี ย นเป น รายบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล โดย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

ปฐมนิเทศจากโรงพยาบาลนครปฐม

  .. 2553 - 2557

     !"

หนวยปฐมพยาบาลโครงการ พ.จ.น.ก. และ รถเฟองฟาพิทักษชีพ

การจัดเตรียมหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

การจัดเตรียมหุนในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
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ผลการวางระบบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะกรรมการจัดการศึกษาไดกําหนดโครงสรางการจัดคณะกรรมการจัดการศึกษาแบงออกเปน
1) ด า นการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร และการเรี ย นการสอน เกิ ด การวางแผนดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต ร
และการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 2555 เสนอคณะกรรมการ วิชาการประจําคณะ ฯ กําหนดรายละเอียด
เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนแตละชั้นปใหเปนไปตามปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงคและสมรรถนะ
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร วางแผนกํากับการจัดประสบการณการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ตละ
ภาคการศึกษา และตลอดปการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสภาการพยาบาล ตลอดจนขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนแตละภาค
การศึกษา จัดทําตารางสอน ตารางสอบ นําเสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ กอนการเปดภาคการศึกษา
วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ
กําหนดแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล พิจารณาปญหาที่เกี่ยวของกับการจัด
การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล เพื่ อ วางแผนปรั บ ปรุ ง แก ไขให เ ป น ไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ
และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของสั ง คม พิ จ ารณาป ญ หาและแนวทางแก ไขเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะฯ และ/ หรือประสานกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร กํากับการพิจารณาขอสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษาของรายวิชาทางการพยาบาล
ที่ เ กี่ ย วข อ ง พิ จ ารณาคะแนนสอบปลายภาคการศึ ก ษาของรายวิ ช าทางการพยาบาลและที่ เ กี่ ย วข อ ง นํ า เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ดําเนินการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ พิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิ ประธานรายวิชา และ/ หรือผูแทนนักศึกษาเขารวมประชุม พิจารณาแหลงฝกปฏิบัติ
และอาจารยพิเศษที่ประธานกลุมรายวิชานําเสนอกอนการเปดภาคการศึกษา ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรายวิ ช า และ/ หรื อ หลั ก สู ต ร ฯ จั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงาน และผลการประเมินผลประจําปการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ
2) ดานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เนื่องคณะพยาบาลศาสตรไดมีอาคารใหม
ทางคณะกรรมการจั ด การศึ ก ษาได จั ด วางระบบวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร พร อ มจั ด เตรี ย มสถานที่ ใ ห พ ร อ ม
ในการเรี ย นรู ร ายวิ ช าปฏิ บั ติ ท างการพยาบาลร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล โดยการจั ด ห อ งแบ ง ตามกลุ ม วิ ช า
คือ กลุมวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญ กลุมวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุมวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องตน
3) ดานการพัฒนาคลังขอสอบ คณะกรรมการการพัฒนาคลังขอสอบฯมีการวางแผนประสานงานกับประธาน
คณะกรรมการบริหารรายวิชา คณะกรรมการสอบรวบยอด ซึ่งการพัฒนาขอสอบเปนการพัฒนาเชิงเนื้อหาโดยเชิงผูทรง
คุณวุฒิมาวิพากษขอสอบ
4) งานวางแผนและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน มีการประชุมประธานรายวิชา ประชุมหัวหนา
กลุมวิชา เพื่อพิจารณาผลการประเมินผล และขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงจากปการศึกษาที่ ผานมา วางแผนดําเนินงาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนตลอดปการศึกษาเสนอคณะกรรมการ จัดการศึกษาฯ วางแผนกํากับการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ตละภาคการศึกษา และตลอดปการศึกษาเสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา
พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา จัดทําตารางสอน ตารางสอบ เสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ พิจารณาปญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ตลอดจนพิจารณาแนวทางแกไขและ
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แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนและการประเมินผลตอคณะจัดการศึกษา ฯ พิจารณาแหลงฝกปฏิบัติและอาจารยพิเศษที่
ประธานรายวิชานําเสนอ ประสานงานกับกลุม รายวิชาในการพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการการบริหารรายวิชา เสนอคณะ
กรรมการจัดการศึกษา ฯ และ งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการศึกษา ฯ มอบหมาย
5) งานพัฒนาศูนยการเรียนรูท างการพยาบาล หองสมุด หนังสือ มีการวางแผนจัดทํางบประมาณในซือ้ หนังสือ
เขาสํานักวิทยบริการตามความจําเปน จัดระบบการดําเนินการใหศูนย ฯ เปนแหลงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงคโดยมีการใหบริการและการใชบริการสื่อ อุปกรณ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใชเอกสารและแบบฟอรม ประสาน
งานกับประธานรายวิชาที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินการใหมีการใชศูนยฯ พิจารณาคาใชจายในสวนของวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชและสื่อที่สิ้นเปลือง
6) งานการสอนเสริม สอบรวบยอด การพัฒนาอัตลักษณและพัฒนาสมรรถนะชั้นปของนักศึกษา พิจารณา
ประเมินผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงจากปการศึกษาที่ผานมาวางแผนและกําหนดการในการสอน
เสริมและสอบรวบยอด รวบรวมและจัดเตรียมขอสอบรวบยอดภาคทฤษฎี และการสอบรวบยอดภาคปฏิบตั ิ ประสานงาน
กับคณาจารยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการสอนเสริมและสอบรวบยอด ไดแก การสอนเสริม การคุมสอบรวบ
ยอดภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และการเฉลยขอสอบ ดําเนินการกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และเตรียมตัวใหพรอมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเมินผลการดําเนินงาน และเสนอ
แนะแนวทางการดําเนินงานในปตอไป งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการศึกษา ฯ มอบหมาย
7) งานเตรียมความพรอมการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
กรรมการฯวางแผนดําเนินการจัดโครงการติวเพื่อเตรียมความพรอมการสอบใบประกอบวิชาชีพ การจัดทําโครงการ
คายวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบสมรรถนะทางการพยาบาลและการผดุงครรภของนักศึกษาชั้นปที่ 3
ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีการจัดทําขอสอบแบบ E-learning เพือ่ ทดสอบสมรรถนะฯ การสอบ
8 รายวิชา พรอมแกปญหาและปรับปรุงสมรรถนะฯ ตามความเหมาะสม
8) งานประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งานประชาสัมพันธคัดเลือกนักศึกษา ประสานงานกรรมการ
วางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตารางสอบและขอเสนอแนะทีค่ วรปรับปรุงจากปการศึกษาทีผ่ า นมา รวบรวม
ขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากคณะกรรมการบริหารรายวิชาเกี่ยวกับการพิจารณาผลการสอบ วางแผนและกําหนดการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รวมกับนักศึกษาแตละชั้นป ทุกภาคการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รวบรวมและสรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแตละชั้นป ทุกภาคการศึกษา เสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ รวบรวมและสรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของคณะกรรมการบริหารวิชาการ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนและประสานงานดําเนินการประชุมนักศึกษาแตละชัน้ ปเมือ่ จบภาคการศึกษาเพือ่ ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนในภาพรวมของแตละวิชาในแตละภาคการศึกษา สรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแตละ
ชั้นป ใหคณบดีและประธานรายวิชาทราบ รวบรวมและสรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการบริหารรายวิชาทุกรายวิชา ตลอดปการศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ วิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินของนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ การประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยผูสอนเปนรายบุคคล
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9) งานพัฒนาศักยภาพผูสอน การวิจัยในชั้นเรียน ประสานงานกรรมการวางแผนและพัฒนาการศักยภาพ
อาจารยดานการเรียนการสอนตามโครงการที่กําหนด รวบรวมขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากคณะกรรมการบริหารรายวิชา
เกี่ยวกับการพิจารณาการทําวิจัยในชั้นเรียน วางแผนและกําหนดการพัฒนาศักยภาพผูสอน การวิจัยในชั้นเรียน รวบรวม
และสรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยในชั้นเรียนดังนี้
1. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมโดยใชกรณีการพยาบาลและเด็กและวัยรุน
โดย อ.ณัฐธยาน อังคะประเสริฐกุล
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบมี ส ว นร ว มโดยใช ส ถานการณ จํ า ลองรายวิ ช า
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 โดย อ.ศิริพร ฉายาทับ
3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนซิปปาในรายวิชาการ
พยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย โดย อ.จุฑารัตน ผูพิทักษกุล
4. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใชแผนภาพสรุปความคิดตัวการตูนชวยจํารายวิชาสุขภาพจิตและ
จิตเวช โดย อ.วริยา จันทรขํา
5. ผลของการสอนโดยใชคาํ ถามแบบหมวกหกใบตอความคิดเชิงวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โดย อ.กมลภู ถนอมสัตย
6. การพัฒนารูปแบบการสอนความคิดสรางสรรคในรายวิชาการพยาบาลชุมชน
โดย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

โครงการขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล
โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี

โครงการจัดการเรียนการสอนกายวิภาค มิถุนายน 2556
ศาสตร
โครงการการสอนในหองปฏิบัติการ
มิถุนายน 2556

โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

2.

4.

6.

5.

3.

โครงการทวนสอบการจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาค
เรียนที่ 3 ปการศึกษา 2555

1.

มิถุนายน 2556

มิถุนายน 2556

กุมภาพันธ 2556

ชื่อโครงการ

ลําดับ

วันสิ้นสุดการ
ดําเนินการตามแผน
มิถุนายน 2556

ผศ.ดร.หทัยชนก

อ.ศิริพร
ผศ.ดร.หทัยชนก

อ.วิไล

ผศ.ดร.หทัยชนก

ผศ.ดร.หทัยชนก

อ.ศิริพร
อ.วริยา

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการ

บรรลุตามวัตถุประสงค มีการดําเนินการจัดซื้อของใน
หองปฏิบัติการ มีการจัดทําสํารวจความพึงพอใจในการใชหอง
เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดการเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดกิจกรรมการติวจากวิทยากร
ภายนอก มีการเขารวมเครือขายสถาบันทางการศึกษา มีการ
เชิญเครือขายสถาบันทางการศึกษาที่มีผลการสอบสภาสูงมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ

บรรลุตามวัตถุประสงค โดยการทวนสอบทําใหสามารถได
ขอสรุปในการกํากับการวัดและประเมินผล มีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องกํากับคุณภาพมาตรฐานการออกขอสอบ การพิจารณาแนว
ทางการใหคะแนนรวมกัน
บรรลุตามวัตถุประสงค โดยคณะฯไดรับรองสถาบัน 1 ป
สามารถรับจํานวนนักศึกษาได 46 คน
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการเชิญอาจารยพิเศษ แตงตั้งอาจารย
พิเศษ มีการไปศึกษาดูงานในแตละรายวิชา ทําใหนักศึกษาเกิด
ความรูใหมและไดทักษะเสริมหลักสูตรจากรายวิชา
ไมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการเปดหมูเรียนพิเศษเพิ่ม

ผลการดําเนินโครงการดานการจัดการเรียนการสอนปงบประมาณ 2555
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วันสิ้นสุดการ
ดําเนินการตามแผน
โครงการคายวิชาการเตรียมความพรอม มิถุนายน 2556
ของนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ
โครงการจัดการเรียนการสอน
มิถุนายน 2556
ภาคปฏิบัติการพยาบาล

อ.ศิริพร

ผศ.ดร.หทัยชนก

ผศ.ดร.หทัยชนก

10. โครงการพัฒนาศักยภาพการออก
พฤษภาคม 2556
ขอสอบเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัด
ผลลัพธการเรียนรู
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
มิถุนายน 2556
พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนคณะพยาบาล
ศาสตร
12. โครงการการเรียนการสอนเสริมวิชา
กรกฎาคม 2556
พื้นฐานวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ

อ.นงนุช
อ.ศิริพร

ผศ.ดร.หทัยชนก

ผูรับผิดชอบ

ผศ.ดร.หทัยชนก

โครงการพัฒนาศักยภาพการสอน
ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนามาตรฐานการ
เรียนการสอน

ชื่อโครงการ

มิถุนายน 2556

9.

8.

7.

ลําดับ
บรรลุตามวัตถุประสงคมีการจัดคายจํานวน 2 ครั้ง การประเมิน
การเขารวมคายอยูในระดับดี ถึงดีมาก สรางการเรียนรูไดอยาง
มาก
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยแกไขปญหาเรื่องการเดินทางไดเปนอยางดีจาก
การตั้งงบประมาณสํารองในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมมีรถ
ใหบริการ
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาใหคําแนะนําและกําหนดใหมีการสอบ
ปฏิบัติการสถานการณทางการพยาบาลกอนการขึ้นฝก
ภาคปฏิบัติ
บรรลุตามวัตถุประสงค ขอสอบไดมีการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจํานวน 1 ครั้ง ตอรายวิชา ซึ่งทําใหเชื่อมั่นไดวาเนื้อหา
ของขอสอบครอบคลุมในการวัดของรายวิชา
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดใหความรูแกอาจารยในเรื่อง
วิจัยในชั้นเรียนและมีอาจารยสงงานวิจัยในชั้นเรียนจํานวน 6
ทาน เพื่อขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการดําเนินการจัดใหนักศึกษาแต
โครงการยังไมสิ้นสุดเนื่องจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจํานวน
มากจึงเลื่อนการสอนมาเรื่อยๆ

ผลการดําเนินการ
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ชื่อโครงการ

อ.จุฑารัตน

มิถุนายน 2556

มิถุนายน 2556

อ.นงนุช

มิถุนายน 2556

19. โครงการสรรหาอาจารยพิเศษและ
ผูเชี่ยวชาญ

อ.ณัฐธยาน

มิถุนายน 2556

ผศ.ดร.
หทัยชนก
ผศ.ดร.
หทัยชนก

ผศ.ดร.หทัยชนก

มิถุนายน 2556

สิงหาคม2556

ผศ.ดร.หทัยชนก

ผูรับผิดชอบ

วันสิ้นสุดการ
ดําเนินการตามแผน
สิงหาคม 2556

18. โครงการศึกษาดูงานของรายวิชาตางๆ

13. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
( การออกขอสอบ TQF การเขียน
มคอ. 3 4 5 และ 6 เอกลักษณของ
คณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียม
ความพรอมในการสอบขึ้นทะเบียนฯ)
14. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายงานผลการดําเนินการสอน มค7.อ.
ปการศึกษา 2555
15. โครงการพัฒนา WI และ WP ในแตละ
งาน
16. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน
17. โครงการการบูรณาการภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

ลําดับ

ดําเนินการแลวไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิทางการ
พยาบาลใหนําขอมลที่วิเคราะหไดไปบริหารหลักสูตรใหมี
คุณภาพตอไป
บรรลุตามวัตถุประสงค มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการกําหนดแผนการบูรณาการกับ
รายวิชาและมีแนวปฏิบัติรวมกันในการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการดําเนินการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน
ของการใชภาษาอังกฤษโดยมีการสอนเปนภาษาอังกฤษ 1
หัวขอ ใน 1 รายวิชา
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการดําเนินโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการเสนอชื่ออาจารยพิเศษและมีการ
แตงตั้งตามคุณสมบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยสอนได
ภายในระยะเวลา 2 ป

บรรลุตามวัตถุประสงค
มีการพัฒนาพื้นฐานความรูความเขาใจเรื่อง TQF เพื่อนําไปสู
การวางระบบการประเมินผลที่สอดคลองกัน

ผลการดําเนินการ

     !"

  .. 2553 - 2557
43

44

4 (  ' ( +
  2556
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สําหรับปการศึกษา 2556 ทางคณะกรรมการจัดการศึกษาไดวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้
“กลยุทธคณะกรรมการจัดการศึกษา” :
1. Learning by doing Scenario simulator academic service projects เปนการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติการจริง มีสถานการณหรือกรณีศึกษาจําลองใหทําการศึกษา และมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อเปนการ
สรางปฏิบัติการจริงใหเกิดการเรียนรูทางวิชาการ
2. Coaching การดูแลแบบพี่เลี้ยง เนนการชวยเหลือแบบเพื่อนชวยเพื่อน ครูชวยศิษย
3. integrated : emergency nursing and community based การบูรณาการโดยใชชมุ ชนและการพยาบาล
ฉุกเฉินเปนฐานในการพัฒนางานวิชาการพรอมรับอาเซียน
รายละเอียดวิธีการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ

Learning by doing Scenario
simulator academic service
projects
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติการจริง
เรียนรูดวยสถานการณจําลอง
เรียนรูจากโครงการบริการวิชาการ
ที่จัดการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู
ดวยตนเอง จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
อยางแทจริง กระบวนการจัดการเรียนรู
มีความโปรงใส ตรวจสอบไดอยางแทจริง
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ทุกรายวิชามีเอกสารครบถวน เอกสาร
การสอนครบ เอกสารที่มีคุณภาพ
มีความทันสมัย เนนการปฏิบัติ
การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
ในทุกรายวิชาของภาคปฏิบัติ

Coaching

integrated : emergency
nursing and community
based
พี่สอนนองดวยโครงการ บูรณการการปฏิบัติการพยาบาล
บริการวิชาการ
ฉุกเฉินในทุกรายวิชาปฏิบัติ
สอดแทรกแนวคิด
พัฒนาอาจารยใหมีมาตรฐาน
Community based
และการสื่อสารภาษาสากล
ใน 1 โครงการ
ภาษาอาเซียน และมีผลการสอบ
ตอปการศึกษา
พัฒนาผูจัดการเรียนรูสามารถ
โดยบูรณาการกับอาจารย จัดการเรียนรูไดอยางเทาทัน
ที่ปรึกษาและรายวิชา
เหตุการณ ระดับชาติ อาเซียน
ในปนั้นๆ
และสากล
นักศึกษาสามารถเขาถึง
ระบบการเรียนรูได
ดวยตนเอง

เปาหมายของการศึกษาในอีก 5 ปขางหนา
1. มีคนมาดูงานการจัดการศึกษา เปนตนแบบของการจัดการเรียนรูของสถาบันการศึกษา
่
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ซึ่งไดขอสรุปในการจัดทําเปาหมายของคณะพยาบาลศาสตร เมื่อเทียบกับของระดับมหาวิทยาลัย คือ
เปาประสงคคณะพยาบาลศาสตร
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
คนดี มีคุณธรรม
คนดี มีคุณธรรม/ ขยันอดทนมีวินัยรับผิดชอบ
ขยันอดทนมีวินัยรับผิดชอบ
รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล /เรียนรูดวยตนเองพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ
รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล
มนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวทํางานเปนทีม
เรียนรูดวยตนเองพัฒนาตนเองอยูเสมอ
อัตลักษณ จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
มนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวทํางานเปนทีม
อัตลักษณ จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
มีจุดเดนดานการพยาบาลฉุกเฉิน
ประเด็นยุทธศาสตรการเรียนการสอน
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตพยาบาลใหมีความรู สมรรถนะดานวิชาชีพและมีจุดเดนดานการพยาบาล
ฉุกเฉิน มีคุณสมบัติที่พึงประสงคและพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
เปาประสงคการเรียนการสอน
1. บัณฑิตพยาบาลมีความรู สมรรถนะดานวิชาชีพ
2. มีจุดเดนดานการพยาบาลฉุกเฉิน
3. มีคุณสมบัติที่พึงประสงคและพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตพยาบาลใหมีความรู สมรรถนะดานวิชาชีพและมีจุดเดนดานการ
พยาบาลฉุกเฉิน มีคุณสมบัติที่พึงประสงคและพรอมทํางานในประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
1.บัณฑิต
มีความรู
และสมรรถนะ
ดานวิชาชีพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. สอบภาการพยาบาล
ผานมากกวารอยละ 80
ในรอบแรก ทุกป
กลยุทธ
จัดบรรยากาศใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู โดยใช
1.1 กําหนดการจัดการเรียนรูใน
ตารางสอนแบบบูรณาการ
1.2 จัดทําระบบ e learning
เพื่อชวยในการทําขอสอบ

เปาหมาย
หนวยนับ
สอบภาค
รอยละ
การพยาบาล
ผานมากกวา
รอยละ 80 ใน
รอบแรก ทุกป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการศึกษา
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เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค
1.3 จัดคายวิชาการเพื่อเตรียม
ความพรอมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพ โดยมีการแบงกลุมติว
ตามสมรรถนะของนักศึกษา และ
สรรหาติวเตอร (ผูเชี่ยวชาญ
จากสถาบันอื่น)
1.4 จัดสถานการณสอบจริง
1.5 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
โดยพยาธิสรีรวิทยาเปนฐาน
1.6 จัดสถานการณ PBL
scenario critical thinking
1.7 จัดทําโครงการNu-Park
หองสมุด หองปฏิบัติการพยาบาล
(เก็บชั่วโมงเขาหองปฏิบัติการ
รอยละ 5 ของรายวิชา
เปดหองเรียนรูที่คณะนอกเวลา
2.ระบบพี่เลี้ยง : coaching
2.1 ใชระบบอาจารยที่ปรึกษา
วางแผนและพัฒนาการเรียนให
สอบผานสภาฯ
2.2 พี/่ เพื่อน ชวยกันติวในทุก
รายวิชา
3.ระบบเครือขาย : Networking
- ใชการสรางเครือขายจาก
สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ
มารวมในการเตรียมความพรอม
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
2.การสราง
2. รายวิชาทางการพยาบาลมี
จุดเดนดานการ การบูรณาการ การพยาบาล
พยาบาลฉุกเฉิน ฉุกเฉินในเนื้อหาของรายวิชา
อยางนอย รอยละ 95
(แผนการสอน TQF มคอ.)
กลยุทธ
การบูรณาการกับโครงการบริการ

เปาหมาย

หนวยนับ

รายวิชา
รอยละ
ทางการ
พยาบาลมีการ
กําหนด
สมรรถนะการ
พยาบาล
ฉุกเฉินอยาง

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา
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เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค
วิชาการ โดย
- จัดทําโครงการเพื่อบูรณาการ
อัตลักษณดานการพยาบาลฉุกเฉิน
- สรางเครือขายกับหนวยงานของ
สพฉ./ภายนอก
- มีหัวขอทางการพยาบาลฉุกเฉิน
ระบุในมคอ.พรอมมีแบบประเมิน
เกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน
- ระบุการมอบหมายงานหรือการ
เก็บประสบการณเกี่ยวกับการ
พยาบาลฉุกเฉิน
-จัดประชุมวันวิชาการพยาบาล
ฉุกเฉิน/คิดคนนวัตกรรม วิจัย
กรณีศึกษา บริการวิชาการ
การแขงขัน
- กิจกรรมนอกหองเรียน
จัดสถานการณภาวะฉุกเฉินเสมือน
จริงทุกสาขา rally EMS
-stimulator EMS
-work shop EMS โดยอาจารย
เขารวม
-บูรณาการเรื่องการพยาบาล
ฉุกเฉินในโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชนและเทศกาล
3. มีคุณสมบัติที่ 3.1นักศึกษาสอบผานภาษาอังกฤษ
พึงประสงคและ ตามมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
พรอมทํางานใน มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ประชาคม
กลยุทธ
อาเซียน
การบูรณาการกับโครงการ โดย
จัดกิจกรรมคายภาษอังกฤษ
ระหวางชั้นป
การจัดทําบอรดภาษาอังกฤษใน
การเปนพยาบาลในตางประเทศ
ระบบพี่เลี้ยง : Coaching โดย

เปาหมาย
นอย รอยละ
95

หนวยนับ

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษาสอบ
ผาน
ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน
ของ
มหาวิทยาลัย
รอยละ 100

รอยละ

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา
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เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค
ระบบพี่สอนนองเรื่องการสอบ
ภาษาอังกฤษ
การจางชาวตางชาติเขามาสอนที่
คณะฯเพื่อสรางบรรยากาศของการ
เรียนรู
3.2 นศ.ชั้นปที่ 1 ผานรายวิชา
อาเซียนทุกคน
กลยุทธ
การบูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการ โดยเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูวัฒนธรรมการบริการของ
อาเซียน
3.3 นักศึกษาพยาบาลศาสตรไดรับ
รางวัลนวัตกรรมทางการพยาบาล
ในระดับชาติภายใน 5 ป
กลยุทธ
การบูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการ โดยจัดประชุมวันวิชาการ
พยาบาลฉุกเฉิน/คิดคนนวัตกรรม
วิจัย กรณีศึกษา บริการวิชาการ
การแขงขัน
- กิจกรรมนอกหองเรียน ประกวด
นวัตกรรมทางการพยาบาล
ระบบเครือขาย : Networking
จัดประชุมวันวิชาการพยาบาลกับ
เครือขายคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดวยกัน
4.บัณฑิตมีงาน 4.1 คณะจัดทําโครงการประเมิน
ทําทุกคนภายใน ติดตามบัณฑิต จํานวน 1 โครงการ
1 ป
กลยุทธ
ระบบเครือขาย : Networking
โดยจัดระบบการประสานงานกับ
สถานบริการที่ใหทุนทางการศึกษา
ไดเขามาแนะนํานักศึกษา

เปาหมาย

หนวยนับ

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษาสอบ
ผานรายวิชา
อาเซียนของ
มหาวิทยาลัย
รอยละ 100

รอยละ

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา

นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตรไดรับ
รางวัล
นวัตกรรม
ทางการ
พยาบาลใน
ระดับชาติ
ภายใน 5 ป

รอยละ

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา

บัณฑิตรอยละ
100 มีงานทํา
ทุกคนภายใน
1 ป

รอยละ

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา

  .. 2553 - 2557

     !"

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค
มีจัดวันออกบูทการมีงานทําที่เชิญ
ทุกสถานบริการเขามารวมการ
ดําเนินการ
5.อาจารยทุกคน กลยุทธ
ตองผานการ
ระบบพี่เลี้ยง : Coaching
อบรมเฉพาะ
ใหอาจารยที่มีประสบการณเฉพาะ
ทางการ
ทางการพยาบาลเปนที่ปรึกษาใน
พยาบาลฉุกเฉิน การอบรมเฉพาะทาง
ภายใน 5 ป
สรางแรงจูงใจใหมีการอบรมโดย
จัดเตรียมโครงการหลักสูตรเฉพาะ
ทางในการสอนเพื่อหารายไดแก
คณะพยาบาลศาสตร
6.อาจารยรอย กลยุทธ
ละ 80สอบผาน สงเสริมศักยภาพอาจารย
ภาษาอังกฤษ
-สนับสนุนอาจารยเขาattended
ตามเกณฑที่
class รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
มหาวิทยาลัย
พยาบาล
กําหนด
-สนับสนุนใหอาจารยอบรม
ภาษาอังกฤษสามารถเบิก
ลงทะเบียน
- กําหนด English day
- กําหนดรางวัลใหแกอาจารยที่
สอบผานภาษาอังกฤษเดือนละ
1000 บาท(ตองสอบทุกป)

เปาหมาย

หนวยนับ

ผูรับผิดชอบ

อาจารยรอยละ รอยละ
100 ผานการ
อบรมเฉพาะ
ทางการ
พยาบาล
ฉุกเฉินภายใน
5 ป

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา

อาจารยรอยละ รอยละ
80 ผานการ
อบรม
ภาษาอังกฤษ
อยางนอย 30
ชั่วโมงภายใน
1 ป

คณะกรรมการ
จัดการศึกษา

49

50
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษามีลักษณะตามอัตลักษณของคณะฯ คือ “จิตอาสา ศรัทธาจรรยาบรรณ มุงมั่นพัฒนาทักษะ” โดยมีงานยอย
ที่เกี่ยวของกับกิจการนักศึกษาดังนี้
1. งานทุนการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญในเรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษา โดยมีการติดตอโรงพยาบาลตางๆ
ที่สนใจใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาลเพื่อเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนดานการเรียน และเปนหลักประกันวา
เมื่อจบการศึกษาแลวมีที่ทํางานรองรับอยางแนนอน โดยโรงพยาบาลที่ใหทุนกับนักศึกษาพยาบาลไดแก โรงพยาบาล
นครปฐม โรงพยาบาลมะการักษ โรงพยาบาลบานแพว โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เปนตน
2. งานหอพักนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับการอยูห อพักอยางมีความสุข อํานวยความสะดวกสบายในดานตางๆ
ซึ่งในปจจุบันมีหอพักจํานวนทั้งสิ้น 2 หอพัก คือ หอพักนักศึกษาพยาบาล D8 และหอพักนักศึกษาพยาบาล 2
3. ระเบียบวินัยนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับการเรียน และการอยูรวมกันอยางมีความสุขทั้งภายในหอพัก
นักศึกษาพยาบาล และตลอดถึงการเรียนอยูภายในมหาวิทยาลัยแหงนี้ 4 ป จึงมีการกําหนดระเบียบวินัยนักศึกษา
และมีการบังคับใชอยางเครงครัด
4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ โดยเนนใหนกั ศึกษามีจติ อาสา
มีคุณธรรม จริยธรรม ผานการจัดกิจกรรมตางๆของคณะฯ
5. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับงานดานบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทองถิน่ งานดานทํานุบาํ รุงพระพุทธ
ศาสนา โดยมีการจัดโครงการตางๆมากมาย
6. อาจารยประจําชั้นป และอาจารยที่ปรึกษากลุมยอย
คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับนักศึกษา โดยมีการจัดอาจารยประจําชัน้ ป และอาจารยประจํากลุม
ยอย เพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารในเรื่องตางๆอยางทั่วถึง มีอาจารยคอยดูแลอยางใกลชิด พรอมทั้งใหคําแนะนํา
เรื่องการเรียน และเรื่องสวนตัว เปนตน
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ตารางแสดงการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา ปงบประมาณ 2553 – 2557
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 52 - 30 กันยายน 53)
1
โครงการสรางเสริมศักยภาพทางวิชาการ
2
โครงการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร
3
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
4
โครงการสวดมนตหมู
5
6
7
8

ระยะเวลาที่จัด

จํานวน หรือ รอยละ
ของผูเขารวมโครงการ

ภาคเรียนที่ 1/2553
ภาคเรียนที่ 1/2553
1 มิถุนายน 2553
8 มิถุนายน - 11 ตุลาคม
2553
17 มิถุนายน 2553
1 – 31 กรกฎาคม 2553
11 กรกฎาคม 2553
20 - 21 กรกฎาคม 2553

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 80

โครงการระลึกพระคุณครู
โครงการดูแลแมที่รัก
โครงการทําบุญหอพัก
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยแหเทียน
เขาพรรษา
9
โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
31 กรกฎาคม 2553
10 โครงการปลูกฝงความเปนเอกลักษณ ในสาขา
10 สิงหาคม 2553
วิชาชีพพยาบาล
ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 53 - 30 กันยายน 54)
11 โครงการคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลดีเดนดาน
ตลอดปการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม ประจําปการศึกษา 2554
12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
19 พฤษภาคม 2554
13 โครงการสานสัมพันธพี่นองพยาบาล
27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน
2554
14 โครงการรณรงคเลือกตั้ง
3 กรกฎาคม 2554
15 โครงการระลึกพระคุณครู
7 กรกฎาคม 2554
16 โครงการฉลองเทียนพรรษาและแหเทียน
8 กรกฎาคม 2554
พรรษา
17 โครงการคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
9 – 30 กรกฎาคม 2554
18 โครงการสงเสริมความกตัญูตอมารดา
8 - 14 สิงหาคม 2554
19 โครงการเฟองฟาเกมส
22 – 28 สิงหาคม 2554
20 โครงการทําบุญหอพัก
18 กันยายน 2554
ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 54 - กันยายน 55)
21 โครงการพิธีรับหมวกประดับเข็ม รับตะเกียง
17 พฤศจิกายน 2554

121 คน
59 คน
70 คน
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

96 คน
62 คน
62 คน
รอยละ 80
115 คน
22 คน
รอยละ 80
รอยละ 80
99 คน
115 คน
รอยละ 80

53

54

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาที่จัด

22

โครงการเสริมสรางพลังเพื่อปองกันความ
สูญเสียจากวิกฤตฉุกเฉินภาวะน้ําทวม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
โครงการคายคุณธรรมพัฒนาจิต
โครงการสานสัมพันธพี่นองพยาบาล
โครงการระลึกพระคุณครู
โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแจมใสงดงาม
- กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมรํา
ปรบไก
- กิจกรรมที่ 2 1) เรียงความเรื่องเทิด
พระคุณแม 2) จัดบอรดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- กิจกรรมที่ 3 แหเทียนพรรษา
โครงการปลูกฝงการใชชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 5 ส. ในหอพัก
- กิจกรรมที่ 2 การอบรมโทษการใช
ยาเสพติด
- กิจกรรมที่ 3 การอบรมการอยูรวมกันอยาง
มีความสุขในหอพักและการใชชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการ การแขงขันกีฬาภายในเฟองฟาเกมส

28 พฤศจิกายน 2554

จํานวน หรือ รอยละ
ของผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80

24 พฤษภาคม 2555
29 – 31 พฤษภาคม2555
10 - 23 มิถุนายน 2555
19 กรกฎาคม 2555
6 - 31 สิงหาคม 2555

140 คน
รอยละ 100
192 คน
รอยละ 80
51 คน

18 – 31 สิงหาคม 2555

รอยละ 90

20 สิงหาคม 2555
20 – 26 สิงหาคม 2555

รอยละ 80
รอยละ 80

โครงการสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพ
25 – 30 สิงหาคม 2555
การศึกษา
31 โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา
27 สิงหาคม 2555
ประจําปงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 55 - 30 กันยายน 56)
32 โครงการพิธีรับหมวก เข็มชั้นป และดวง
7 ธันวาคม 2555
ประทีป ประจําปการศึกษา 2555
33 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีการรํา
16 ธันวาคม 2555 - 30

รอยละ 80

23
24
25
26
27

28

29
30
31

รอยละ 100
170 คน
53 คน
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ลําดับที่

34

ชื่อโครงการ
พื้นบาน (รําปรบไก)
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทองถิ่น

35

ระยะเวลาที่จัด
มิถุนายน 2556
ทุกเสารที่ 3 มกราคม พฤษภาคม 2556
21 กุมภาพันธ - 31 ตุลาคม
2556
15 พฤษภาคม 2556

โครงการสรางเสริมสัมพันธภาพและเครือขาย
นักศึกษาระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาล
36 โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต
และรอยดวงใจเพื่อผูสูงวัย
37 โครงการ3+1 สานรัก สานสัมพันธ เรา 4 พี่
20 พฤษภาคม - 28
นอง ป”56
มิถุนายน 2556
38 โครงการทําบุญวันคลายวันกอตั้งคณะพยาบาล
27 กันยายน 2556
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจําปงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 56 – 30 กันยายน 57)
39 โครงการพิธีรับหมวก เข็มชั้นป และดวงประทีป
10 ตุลาคม 2556
40
41
42

43
44
45

ประจําปการศึกษา 2556
โครงการจัดงานบายเนีย: รดอกปบ NPRU สูโลกกวาง
โครงการคายคุณธรรมพัฒนาจิต

6 มีนาคม 2557
19 พฤษภาคม – 15
กันยายน 2557
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู EMS คณะ
8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2557
- กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา รพ.นครปฐม
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอัตลักษณฉุกเฉิน
เรียนรูการ CPR ปฐมพยาบาลเบื้องตน
- กิจกรรมที่ 3 เรียนรูตนไมสุขภาพใน
มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมที่ 4 พัฒนาวิชาการพื้นฐาน
ทางการพยาบาล
- กิจกรรมที่ 5 รับนอง
โครงการเครือขายนักศึกษาระหวางสถาบัน
8 มิถุนายน – 31
สิงหาคม 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป
9 มิถุนายน 2557
การศึกษา 2557
โครงการสงเสริมประเพณีไทย : ปรับภูมิทัศน
11 มิถุนายน - 24
ทวารวดีนาอยู
กรกฎาคม 2557

จํานวน หรือ รอยละ
ของผูเขารวมโครงการ
346 คน
8 คน
43 คน
รอยละ 80
250 คน

266 คน
198 คน
110 คน
226 คน

100 คน
100 คน
118 คน

55

56

ลําดับที่
46
47
48

ชื่อโครงการ
โครงการฉลองเทียนพรรษาและแหเทียน
พรรษา ป 2557
โครงการประกวดดาว-เดือน
โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- กิจกรรมโครงการระลึกพระคุณครู

ระยะเวลาที่จัด
8 – 9 กรกฎาคม 2557
1 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2557

จํานวน หรือ รอยละ
ของผูเขารวมโครงการ
110 คน
115 คน
202 คน
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โครงการรับหมวก เข็มขั้นป และดวงประทีป
คณะพยาบาลศาสตร โดยงานกิจการนักศึกษารวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดจัดโครงการรับหมวก เข็มขั้นป
และดวงประทีป ประจําปการศึกษา 2555 ขึ้นในวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร เพื่อเปนการ
สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพการพยาบาล พรอมทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
พยาบาลที่จะเขาสูวิชาชีพการพยาบาล ในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน และอุทิศตนโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก
เพือ่ เพือ่ นมนุษย และเปนการปลูกฝงคานิยมแหงวิชาชีพ ในการตระหนักรูต นเอง และพัฒนานักศึกษาเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งนักศึกษาตองมีทัศนคติที่ดีและจิตใจที่เอื้ออาทร แนวแน มั่นคงที่จะประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ดวยความภาคภูมิใจ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปดวยความอบอุน ซาบซึ้ง และเต็มไปดวยความยินดี โดยมีผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูปกครองเขารวมโครงการจํานวน 170 คน

58

โครงการปจฉิมนิเทศ
คณะพยาบาลศาสตร ได จั ด โครงการป จ ฉิ ม นิ เ ทศผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ดอกปปรุนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร เพื่อเปนการแสดง
ความยินดีแกนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยดร.ปรางศรี พณิชยกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนประธานในพิธีและกลาวใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษา
โดยมีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูปกครองเขารวมโครงการจํานวนมาก
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กิจกรรมโครงการระลึกพระคุณครู
เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ทีผ่ า นมา ทางสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ไดจดั โครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมโครงการระลึกพระคุณครู มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณ แสดงออกถึง
ความเคารพ ความกตัญูรูคุณ ครู อาจารย และปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกนักศึกษา และยังเปนการอนุรักษประเพณี
วันไหวครูอันดีงามของไทยใหสืบตอไปซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปดวยความอบอุน โดยมีคณาจารยและนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 - 4 เขารวมโครงการโดยพรอมเพียงกัน

60
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ
2553 - 2557 โดยมีอาจารยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอก
งานวิจยั สวนใหญเปนงานวิจยั ในชุมชนทีเ่ กีย่ วของกับผูส งู อายุและผูป ว ยโรคเรือ้ รัง งานวิจยั ผลกระทบจากอุทกภัยป 2554
และงานวิจัยในชั้นเรียนมีการเผยแพรตีพิมพในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และในรายงานการประชุมวิชาการประจําป
ระดับชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลงานวิจัย
1.1 ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)
ปงบประมาณ 2553 - 2556 จํานวน 21 เรื่อง ดังนี้

ปงบประมาณ

รายชื่อผลงานวิจัย

หัวหนาโครงการและ
คณะผูดําเนินการวิจัย
รศ.ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศและคณะ

2553

สัมพันธภาพระหวางเด็กและผูสูงอายุ
ในครอบครัว

2554

ผลการใหคําปรึกษาทางการพยาบาลที่เนน
ทฤษฎีภวนิยมตอภาวะซึมเศราของผูปวย
เรื้อรังที่มีภาวะซึมเศรา โรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา จ.สมุทรสงคราม

อาจารยวริยา จันทรขํา

2555

1) การจัดการระบบบริการสุขภาพสําหรับ
ผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) ภาวะความเครียดและการปรับตัวของ
ผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ําทวม
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
3) การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่น
จัดการตนเองขององคการบริหารสวนตําบล
คลองน้ําไหล

ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
อาจารยวริยา จันทรขํา
และคณะ
อาจารยวริยา จันทรขํา
และคณะ

วารสาร/การจัด
ประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 3
10 สิงหาคม 2554
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 3
10 สิงหาคม 2554
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 4
12-13 กรกฎาคม
2555
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ปงบประมาณ

ป 2556

รายชื่อผลงานวิจัย
4) พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5) การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบน
พื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมเพื่อ
สรางชุมชนทองถิ่น พึ่งพาตนเอง ตําบลแม
ปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
6) การศึกษาทุนและศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงโพธิ์เพื่อสรางชุมชน
ทองถิ่นจัดการตนเอง
7) ผลการใหคําปรึกษารายบุคคลตอ
ความเครียดของผูประสบอุทกภัย
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8) ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพของ
ผูประสบอุทกภัย กรณีศึกษาวัยทํางาน
ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9) ชุมชนตนแบบลดเสี่ยงโรคเรื้อรังและ
นวัตกรรมโรคเบาหวาน : ธนาคารรับฝากพุง
10) ผลของการฟนฟูสมรรถภาพทางจิต
สังคมในผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการ
กลับไปดื่มซ้ําในโรงพยาบาลศรีธัญญา
11) บทบาทของผูดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุใน
ภาวะประสบอุทกภัยกรณีศูนยพักพิง
ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1) การศึกษาประสบการณความมีจิตอาสา
พัฒนาทองถิ่นของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยา
ของผูสูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน
3) พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชุมชน

หัวหนาโครงการและ
คณะผูดําเนินการวิจัย
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
และคณะ
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
และคณะ

วารสาร/การจัด
ประชุมวิชาการ

อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
และคณะ
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
และคณะ
อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
ดร.ธีรนันท วรรณศิริ
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
อาจารยจุฑารัตน
ผูพิทักษกุล
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
และคณะ
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 5
18-19 กรกฎาคม
2556

63

64

ปงบประมาณ

2557

หัวหนาโครงการและ
วารสาร/การจัด
คณะผูดําเนินการวิจัย
ประชุมวิชาการ
4) ปจจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวาง รศ.ดร.สุนุตรา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและผูสูงอายุใน
ตะบูนพงศ และคณะ
ครอบครัว
5) การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุทอง
อาจารยวริยา จันทรขํา
ถนน การจัดการและชองทางการรับความ และคณะ
ชวยเหลือ
6) การรับรูสุขภาพและการปฏิบัติตัวของ
ดร.ธีรนันท วรรณศิริ
ผูปวยเบาหวานพรอมการมีสวนรวมของ
ครอบครัวในจังหวัดนครปฐม
7) การพัฒนานโยบายสาธารณสะดานการ ผศ.ดร.หทัยชนก
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนของเครือขายรวม บัวเจริญ และคณะ
สรางชุมชนทองถิ่นนาอยู
8) การศึกษากระบวนการสรางความเปน
ผศ.ดร.หทัยชนก
พลเมืองในการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษา บัวเจริญ
ตําบลสุขภาวะ ตําบลวังใหม
ตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
9) การศึกษาความเปนพลเมืองขององคการ อาจารยวริยา จันทรขํา
บริหารสวนตําบลบางคนทีสูการจัดการ
และคณะ
ตนเอง
1) ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสราง อาจารยกมลภู ถนอมสัตย การประชุมวิชาการ
เสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานในตําบล
และคณะ
ระดับชาติ
วังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 6
2) การรับรูอาการโรคหลอดเลือดสมอง
อาจารยพรทิพย
30 – 31 พฤษภาคม
จอกกระจาย
3) การเขาถึงบริการสุขภาพดานการรักษา อาจารยเรียม นมรักษ 2556
ของผูสูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาล และอาจารยพรทิพย
ตําบลโพรงมะเดื่อ
จอกกระจาย
4) การจัดการตนเองและคุณลักษณะ
อาจารยนงนุช
ครอบครัวของผูปวยเบาหวานที่ควบคุม
เชาวนศิลปและคณะ
ระดับน้ําตาลได
5) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช อาจารยวริยา จันทรขํา
แผนภาพสรุปความคิดตัวการตูนชวยจําราย
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
6) การใชรูปแบบการสอนความคิด
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
สรางสรรคในรายวิชาการพยาบาลชุมชน
รายชื่อผลงานวิจัย
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ปงบประมาณ

แหลงทุน

งบประมาณ

2554

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ

35,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

9,500

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

220,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

5,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

100,000

ชื่อโครงการ
จังหวัดลําปาง
ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน
เพื่อตําบลแหงการเรียนรู องคการ
บริหารสวนตําบลไกรนอก อําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
การศึกษาระบบการจัดการศูนยพัก
พิงผูประสบอุทกภัย
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
การศึกษารูปแบบจัดการระบบ
บริการสุขภาพสําหรับผูประสบ
อุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
การศึกษาการรับรูสถานการณ
สุขภาพ การจัดบริการสุขภาพ ณ
ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม : กรณีศึกษา
ครอบครัวหญิงตั้งครรรภ และเด็ก
แรกเกิด
โครงการเขียนหนังสือถอดบทเรียน
ระบบการจัดบริการสุขภาพสําหรับ
ผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิง
ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม : กระบวนการจัดการ
ผลของการจัดการเรียนรูแบบ
แผนภูมิมโนทัศนในวิชาการ
พยาบาลผูใหญ 1
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของคณะทํางาน ศูนยพักพิงผู
ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

ผูดําเนินโครงการ
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
ผศ.สมเดช นิลพันธุ
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
รศ.ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
อาจารยนงนุช
เชาวนศิลป

อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยนงนุช
เชาวนศิลป.
อาจารยกมลภู
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน ถนอมสัตย
ในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวย อาจารยนงนุช
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลวัง เชาวนศิลป
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
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ปงบประมาณ
แหลงทุน
2554
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ
ชื่อโครงการ
100,000 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

20,000

2554

สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

100,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

35,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

5,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

9,500

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

ผูดําเนินโครงการ
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยนงนุช
เชาวนศิลป
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
โครงการตําราการพยาบาลผูปวยที่ ดร. ธีรนันท
มีความผิดปกติของกระเพาะอาหาร วรรณศิริ
และลําไส
โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการ ดร. ธีรนันท
ดําเนินงานการสรางการมีสวนรวม วรรณศิริ
ชุมชนลดโรคลดเสี่ยงและนวัตกรรม
โรคเรื้อรัง
โครงการบริการวิชาการครอบครัว ดร. ธีรนันท
เดียวกันตานยาเสพติด
วรรณศิริ
อาจารยเรียม
นมรักษ
อาจารยเอมวดี
เกียรติศิริ
ความพึงพอใจตอการใชแผนที่
อาจารยสมบัติ
ความคิดในการเรียนวิชาจิตวิทยา ประทักษกุลวงศา
พัฒนาการของนักศึกษาพยาบาล รศ.ฐิติวัลคุ
ชั้นปที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร
ธรรมไพโรจน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย.จิราพร
เกษรสุวรรณ
อาจารยวริยา
จันทรขํา
การศึกษาภาวะความเครียดและ
อาจารยวริยา
การปรับตัวของผูประสบอุทกภัย จันทรขํา
จากภาวะน้ําทวม ณ ศูนยพักพิง
อาจารยสมบัติ
ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ประทักษกุลวงศา
นครปฐม
ผลการใหคําปรึกษารายบุคคลของ อาจารยสมบัติ
ผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ําทวม ประทักษกุลวงศา
ที่มีภาวะความเครียดณ ศูนยพักพิง อาจารยวริยา
ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรขํา
นครปฐม

69

70

ปงบประมาณ
แหลงทุน
2554
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ
ชื่อโครงการ
100,000 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2554

สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

100,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ
สํานัก 6

20,000

2554

400,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2555

2555

2555

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

12,000

100,000

200,000

ผูดําเนินโครงการ
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยนงนุช
เชาวนศิลป
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
การศึกษาสภาพการดําเนินชีวิต
รศ.ประไพวรรณ
มารดาวัยรุนในชวงอายุบุตร1-2ป ดานประดิษฐ
อาจารยวิไล
ตาปะสี
โครงการเขียนตํารา การสรางเสริม อาจารยวันเพ็ญ
สุขภาพ
แวววีรคุปต
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รพสต.วัดเสถียร
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
และ
วัดเสถียร ในการปรับเปลี่ยน
อาจารยวันเพ็ญ
พฤติกรรมสุขภาพอยางยั่งยืน ของ แวววีรคุปต
ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และกลุมเสี่ยง”
การศึกษารูปแบบการจัดการ
อาจารยวันเพ็ญ
สิ่งแวดลอม ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว แวววีรคุปต
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
คุณภาพชีวิตในภาวะประสบ
อาจารยวันเพ็ญ
อุทกภัย กรณีศูนยพักพิง
แวววีรคุปต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประสบการณของผูดูแลผูปวยใน
อาจารยวันเพ็ญ
ภาวะวิกฤติอุทกภัยกรณีศูนยพักพิง แวววีรคุปต และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รศ.ฐิติวัลคุ
ธรรมไพโรจน
ผศ.ดร.หทัยชนก
โครงการเขียนตํารา ระบบสุขภาพ
บัวเจริญ
อาจารยวริยา
จันทรขํา
วิจัยเปนเลิศ เรื่องการขนสงและ
อาจารยเรียม
ระบบบริการสุขภาพ
นมรักษ
ดร. สุเมธี วงษศักดิ์
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุน
อาจารยวริยา
ครอบครัวในการดูแลตนเองของ
จันทรขํา
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ปงบประมาณ

แหลงทุน
แหงชาติ

2555

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

2555

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ

9,500

9,500

ชื่อโครงการ
ผูปวยเบาหวานในชุมชน
การศึกษาภาวะความเครียดและ
การปรับตัวของผูประสบอุทกภัย
จากภาวะน้ําทวม
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม”
กระบวนการใหคําปรึกษา
รายบุคคลของผูประสบอุทกภัยจาก
ภาวะน้ําทวมที่มีภาวะความเครียด
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม”
ผลของการประยุกตหมวกหกใบตอ
ความคิดเชิงวิจารณญาณของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 2
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
บนพื้นฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมเพื่อสรางชุมชน
ทองถิ่นพึ่งพาตนเอง ตําบลแมปะ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก.

2555

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

5,000

2555

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ

5,000

2555

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ .

5,000

การศึกษาทุนและศักยภาพของ
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงโพธิ์เพื่อสรางชุมชน ทองถิ่น
จัดการตนเอง

2555

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ .

5,000

การศึกษาศักยภาพการจัดการ
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อ
สรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
ขององคการบริหารสวนตําบล
คลองน้ําไหล

ผูดําเนินโครงการ
ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
อาจารยวริยา
จันทรขํา
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศษา
อาจารยวริยา
จันทรขํา
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศษา
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
อาจารยวริยา
จันทรขํา
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
อาจารยวริยา
จันทรขํา
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยวริยา
จันทรขํา
ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ
อาจารยสมบัติ

71

72

ปงบประมาณ
แหลงทุน
2554
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ
ชื่อโครงการ
100,000 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2554

สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

100,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ
สํานัก 6

20,000

2554

400,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2554

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

15,000

2555

2555

2555

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

12,000

100,000

200,000

ผูดําเนินโครงการ
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยนงนุช
เชาวนศิลป
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
การศึกษาสภาพการดําเนินชีวิต
รศ.ประไพวรรณ
มารดาวัยรุนในชวงอายุบุตร1-2ป ดานประดิษฐ
อาจารยวิไล
ตาปะสี
โครงการเขียนตํารา การสรางเสริม อาจารยวันเพ็ญ
สุขภาพ
แวววีรคุปต
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รพสต.วัดเสถียร
รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
และ
วัดเสถียร ในการปรับเปลี่ยน
อาจารยวันเพ็ญ
พฤติกรรมสุขภาพอยางยั่งยืน ของ แวววีรคุปต
ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และกลุมเสี่ยง”
การศึกษารูปแบบการจัดการ
อาจารยวันเพ็ญ
สิ่งแวดลอม ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว แวววีรคุปต
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
คุณภาพชีวิตในภาวะประสบ
อาจารยวันเพ็ญ
อุทกภัย กรณีศูนยพักพิง
แวววีรคุปต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประสบการณของผูดูแลผูปวยใน
อาจารยวันเพ็ญ
ภาวะวิกฤติอุทกภัยกรณีศูนยพักพิง แวววีรคุปต และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รศ.ฐิติวัลคุ
ธรรมไพโรจน
ผศ.ดร.หทัยชนก
โครงการเขียนตํารา ระบบสุขภาพ
บัวเจริญ
อาจารยวริยา
จันทรขํา
วิจัยเปนเลิศ เรื่องการขนสงและ
อาจารยเรียม
ระบบบริการสุขภาพ
นมรักษ
ดร. สุเมธี วงษศักดิ์
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุน
อาจารยวริยา
ครอบครัวในการดูแลตนเองของ
จันทรขํา

  .. 2553 - 2557

     !"

ปงบประมาณ

แหลงทุน

งบประมาณ

2555

สํานักงบประมาณ
แผนดิน

468,000

การพัฒนารูปแบบการสนับสนุน
ครอบครัวในการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานในชุมชน

2555

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

50,000

2555

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ

300,000

โครงการบริการวิชาการเรื่องการมี
สวนรวมของครอบครัวในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน
รูปแบบการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ครอบครัวในการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานผูใหญในชุมชน
โครงการเขียนตํารา เภสัชวิทยา
สําหรับพยาบาล
คุณลักษณะของครอบครัวที่มี
ศักยภาพในดูแลผูปวยเบาหวาน

โครงการวิจัย
ทองถิ่นภายใต
โครงการนครปฐม:
นครแหงความ
ผาสุก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

450,000

2555
2555

2556

20,000
154,000

ชื่อโครงการ

โครงการวิจัยทองถิ่นภายใต
โครงการนครปฐม: นครแหงความ
ผาสุก 5 โครงการ ไดแก
1) การพัฒนาสมรรถนะแหงตนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม
เสี่ยงเบาหวาน งบ 75,000 บาท
2) ผลของการประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพรวมกับการ
สรางเสริมสมรรถนะแหงตนตอ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
งบ 75,000 บาท

3) รูปแบบการจัดบริการการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวม

ผูดําเนินโครงการ
ประทักษกุลวงศา
อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
ดร. ธีรนันท
วรรณศิริ
อาจารยวิไล
ตาปะสี และคณะ
ดร. ธีรนันท
วรรณศิริ และคณะ
อาจารยวิไล
ตาปะสี
อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
อาจารยนงนุช
เชานศิลป
อาจารยวิริยา
จันทรขํา และ
ผศ.ดร. พิมสุภาว
จันทนะโสตถิ์
ดร. ธีรนันท
วรรณศิริ

อาจารยกมลภู
ถนอมสัตย
อาจารยสุภวรรณ
สายสุด
อาจารยณิชกุล
พิชาชาญ
อาจารยวิไล
ตาปะสี
อาจารยวิไล
ตาปะสี

73

74

ปงบประมาณ

แหลงทุน

งบประมาณ

2556

สกอ

258,360

2556

โครงการกลุมวิจัยสู
ความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

170,000

ชื่อโครงการ
ของชุมชนตําบลวังตะกู
งบ 100,000 บาท

ผูดําเนินโครงการ
รศ.ประไพวรรณ
ดานประดิษฐ
อาจารยสีนวล
รัตนวิจิตร
4) การพัฒนานวัตกรรมการสราง ผศ.ดร. พิมสุภาว
เสริมสุขภาพผูปวยความดันโลหิต จันทนะโสตถิ์
สูงในชุมชนในชุมชนตามปรัชญา
อาจารยนงนุช
เศรษฐกิจพอเพียง งบ 100,000
เชานศิลป
บาท
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
5) สัมพันธภาพในครอบครัวในการ ดร. ธีรนันท
สงเสริมการดูแลตนเองเพื่อควบคุม วรรณศิริ
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
อาจารยสมบัติ
เบาหวาน งบ 100,000 บาท
ประทักษกุลวงศา
ทั้งสิ้น 3 โครงการ ไดแก
ดร. ธีรนันท
1) การพัฒนาสัมพันธภาพวัยรุน
วรรณศิริ
และผูสูงอายุในครอบครัวของ
ชุมชนโพรงมะเดื่อ
งบ 70,000 บาท
2) นวัตกรรมโปรแกรมการ
ดร. ธีรนันท
ฝกอบรมดูแลผูสูงอายุของชุมชน
วรรณศิริ
โพรงมะเดื่อ งบ 100,000 บาท
3) รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน ดร. ธีรนันท
ในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวย วรรณศิริ
เบาหวานในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ
งบ 88,360 บาท
โครงการกลุมวิจัยสูความเปนเลิศ 2 อาจารยวรรณไพร
โครงการ ไดแก
แยมมา
1) ผลของการฝกสมาธิตอความ
ผศ.ดร. พิมสุภาว
ฉลาดทางอารมณของนศ.พยาบาล จันทนะโสตถิ์
งบ 90,000 บาท
2) ผลของโปรแกรมการประยุกตใช อาจารยสีนวล
Satier model ตอความมั่นใจใน รัตนวิจิตร
การปองกันการมีเพศสัมพันธกอน อาจารยสุคนธา
วัยอันควรในนศ.มัธยมศึกษาปที่ 1 ยางสวย
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ปงบประมาณ

แหลงทุน

2556

งบประมาณ
75,000

2557

โครงการวิจัย
ทองถิ่นภายใต
โครงการนครปฐม:
นครแหงความ
ผาสุก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

150,000

2557

โครงการกลุมวิจัยสู
ความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

80,000

ชื่อโครงการ
งบ 80,000 บาท
โครงการเดี่ยวในชุดโครงการเรื่อง”
การสังเคราะหชุดความรูเพื่อพัฒนา
สุขภาวะภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

ผูดําเนินโครงการ

ผศ.ดร. พิมสุภาว
จันทนะโสตถิ์
อาจารยนงนุช
เชานศิลป
อาจารยสมบัติ
ประทักษกุลวงศา
อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
การพัฒนาสมรรถนะแหงตนในการ ดร. ธีรนันท
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
วรรณศิริ
กลุมเสี่ยงเบาหวาน งบ 75,000
บาท
ผลของการประยุกตแบบแผนความ อาจารยกมลภู
เชื่อดานสุขภาพรวมกับการสราง
ถนอมสัตย
เสริมสมรรถนะแหงตนตอ
อาจารยสุภวรรณ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ สายสุด
ในวัยรุนชายตอนตน งบ 75,000 อาจารยณิชกุล
บาท
พิชาชาญ
อาจารยวิไล
ตาปะสี
ผลของโปรแกรมการประยุกตใช
อาจารยสีนวล
Satir model ตอความมั่นใจในการ รัตนวิจิตร
ปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อาจารยสุคนธา
อันควรในนักเรียนหญิงระดับ
ยางสวย
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 จังหวัด
นครปฐม

75

76

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการเพื่อทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน (Re-RECAP)

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีการจัดโครงการทีด่ าํ เนินการเพือ่ ถายทอดความรู/ บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ โดยการดําเนินการของคณะฯ และศู นยบริ ก ารพยาบาล มี โ ครงการที่ ค ณะฯ ดํ า เนิ นการภายใต
ความรวมมือกับหนวยงานในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดอบรมและถายทอดองคความรูใหแกประชาชนทั่วไป
อยางตอเนือ่ ง นอกจากนีท้ างคณะฯ ยังมีโครงการบริการวิชาการทีด่ าํ เนินการในลักษณะใหเปลา เชน โครงการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ โครงการสงเสริมสุขภาพในกลุมตางๆ เปนตน โครงการเหลานั้นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงิน
รายไดของคณะฯ เปนประจําทุกป และไดมกี ารบูรณาการกิจกรรมโครงการเหลานัน้ เขากับการเรียนการสอนและการวิจยั
และนําความรูและประสบการณที่ไดจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตั้งแตปงบประมาณ 2553 - 2557 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาอาจารยที่ไดรับหนวยคะแนน CNEU (Continuing Nursing Education)
คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2553 - 2557
ปงบประมาณ ครั้งที่
วันที่
2556
1 21-22 มิถุนายน 2556

2557

2

8-9 กรกฎาคม 2557

หัวขอเรื่อง
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ทันยุคกับการ
พยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวนผูเขา
อบรม
1. พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สาธารณสุข และ
ผูสนใจจํานวนประมาณ 52 คน และ
2. อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 28
คน
ประชุมวิชาการ เรื่อง กาวทันยุคกับโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน จํานวนผูเขารวมทั้งหมด
1. พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สาธารณสุข และ
ผูสนใจจํานวนประมาณ 60 คน
2. อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 30
คน
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2. การใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2553 - 2557 ดังนี้
ปงบ
ประมาณ
2554

ลําดับ

ชื่อโครงการบริการวิชาการ

1

โครงการ การตรียมความพรอม
การปองกันโรค และการฟนฟู
จากภาวะน้ําทวมในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม
โครงการ การสรางเครือขาย
การปองกันความสูญเสียจาก
การเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินและ
หนุนเสริมสุขภาพบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมแกประชาชน
โครงการพลิกฟนคืนความสุขให
ชาวหัวไผ

ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ

4

ผนึกกําลังรวมใจฟนฟูสุขภาพ
หลังน้ําลดดวยพลังเครือขาย

5

2

3

ชื่อผูรับผิดชอบ

วันที่
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สนับสนุน
13 ต.ค. 54 ต.บางหลวง มหาวิทยาลัย
อ.บางเลน ราชภัฏ
จ.นครปฐม นครปฐม

ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ

28 พ.ย. 54 ศูนยพักพิง
มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
นครปฐม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ

2-4 ธ.ค. 54 ต.หัวไผ
อ.เมือง
จ.สิงหบุรี

ผศ.ดร.หทัยชนก
บัวเจริญ

7-9 ม.ค. 55 ต.บางระกํา
อ.บางเลน
จ.นครปฐม

ศูนย
เสริมสรางการ
เรียนรูและ
วิจัยชุมชน
ทองถิ่น :
พื้นที่ภาค
กลาง
ศูนย
เสริมสรางการ
เรียนรูและ
วิจัยชุมชน
ทองถิ่น :
พื้นที่ภาค
กลาง และ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

โครงการสงเสริมกระบวนการ ผศ.ดร.หทัยชนก
เรียนรูชุมชนผานการพัฒนา
บัวเจริญ
ระบบขอมูลโดยเครือขายรวม
สรางชุมชนทองถิ่นนาอยู
สนับสนุนวิชาการพื้นที่ภาคกลาง

2554-2556 พื้นที่ภาค
กลางจํานวน
5 พื้นที่ เชน
ต.บานหมอ
อ.เมือง

ศูนย
เสริมสรางการ
เรียนรูและ
วิจัยชุมชน
ทองถิ่น :

80

ปงบ
ประมาณ

ลําดับ

6

7
8

9

สถานที่
ดําเนินการ
จ.เพชรบุรี
ต.หนอง
สาหราย
อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี
ต.วังใหม
อ.นายายอาม
จ. จันทบุรี
ต.แสงอรุณ
อ.เมือง
จ.ประจวบ
คีรีขันธ
ต.หัวไผ
อ.เมือง
จ.สิงหบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารยวิไล ตาปะสี 23-24 มิ.ย. วัดใหม
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
54
ปนเกลียว
สําหรับพระสงฆ
วัดทะเลบก
วัดทาเสา
วัดหวยมวง
วัดปทุมทอง
วัดทาเสา
รูเทาทันเพศสัมพันธในวัยรุน
อาจารยวิไล ตาปะสี 4-5 ก.พ.
มหาวิทยาลัย
2554
ราชภัฏ
นครปฐม
การปองกันการตั้งครรภใน
อาจารยวิไล ตาปะสี 1-3 ส.ค.
โรงเรียน
นักเรียนประถมปลายและมัธยม
2554
วัดทัพหลวง
ตน
โรงเรียนศรี
วิชัยวิทยา
โรงเรียน
วัดวังตะกู
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง อาจารยวันเพ็ญ
28-29 มี.ค. รพสต.
โรคเบาหวานและโรคความดัน แวววีรคุปต
2554
วัดเสถียร
โลหิตสูงวัดเสถียร
ชื่อโครงการบริการวิชาการ

ชื่อผูรับผิดชอบ

วันที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
สนับสนุน
พื้นที่ภาค
กลาง
สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ .

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
นครปฐม
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ปงบ
ประมาณ

2555

ลําดับ

ชื่อโครงการบริการวิชาการ

10

ครอบครัวเดียวกันตานภัย
ยาเสพติด

11

เรื่องเลารักในวัยเรียน

12

สามแรงรวมใจ สูงวัยใสรอยยิ้ม

13

โครงการการมีสวนรวมของ
ครอบครัวในการดูแลผูปวย
เบาหวาน
โครงการเสริมสรางความรูสึกมี
คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ

14
15
16
17
18
19
20
21
22

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการดูแลผูปวยความดันโลหิต
สูง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสงตอผูปวย
ฉุกเฉินใน ต.วังตะกู
โครงการสัปดาหสรางเสริม
สุขภาพและการดูแลในภาวะ
ฉุกเฉิน
โครงการสัปดาหสรางเสริม
สุขภาพและการดูแลในภาวะ
ฉุกเฉิน
โรคงการเพิ่มความรูสูเบาหวาน
ใสใจ 3 อ บอกลา 2 ส
โครงการสรางเสริมสุขภาพสูง
วัยสุขใจไรโรค
โครงการสงเสริมสุขภาพ
เด็กไทยพลานามัยแข็งแรง
โครงการสรางเสริมความรูสึกมี
คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ

81

วันที่
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ดร.ธีรนันท วรรณศิริ 14 มี.ค. 54 เทศบาล
ตําบล
โพรงมะเดื่อ
อาจารย.วิไล ตาปะสี 17-24 ส.ค. มหาวิทยาลัย
54
ราชภัฏ
นครปฐม
อาจารยวันเพ็ญ
2554
รพสต.
แวววีรคุปตและคณะ
วัดเสถียร
ดร.ธีรนันท วรรณศิริ 2555
ต.สระ
กระเทียม

อาจารยวิไล ตาปะสี 2555

หนวยงาน
สนับสนุน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
รพสต.
วัดเสถียร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
ต.วังตะกู
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
ต.สระ
มหาวิทยาลัย
กระเทียม
ราชภัฏ
นครปฐม
ต.วังตะกู
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ราชภัฏ
นครปฐม
นครปฐม
ต.วังตะกู
รพสต.วังตะกู

อาจารยวิไล ตาปะสี 2555

ต.วังตะกู

รพสต.วังตะกู

อาจารยวิไล ตาปะสี 2555

ต.วังตะกู

รพสต.วังตะกู

อาจารยวิไล ตาปะสี 2555

ต.วังตะกู

รพสต.วังตะกู

รศ.ฐิติวัลคุ ธรรม
ไพโรจน

ต.วังตะกู

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม

ชื่อผูรับผิดชอบ

รศ.ฐิติวัลคุ ธรรม
ไพโรจน

2555

อาจารยณัธยาน
อังคประเสริฐกุล

2555

อาจารยวิไล ตาปะสี 2555
อาจารยวิไล ตาปะสี 2555

2555

82

ปงบ
ประมาณ
2556

ลําดับ
23
24
25
26

วันที่
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. คณะพยาบาลศาสตร 25-26 ก.พ. ต.วังตะกู
มหาวิทยาลัย
ในดานการปฐมพยาบาล
2556
ราชภัฏ
เบื้องตน
นครปฐม
โครงการเพิ่มความรูสูเบาหวาน คณะพยาบาลศาสตร 3 มิ.ย. – 31 ต.วังตะกู
มหาวิทยาลัย
ก.ค.2556
ราชภัฏ
นครปฐม
โครงการใสใจสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร 5 ส.ค. – 20 ต.วังตะกู
มหาวิทยาลัย
เบาหวาน ความดัน ปองกันได
ก.ย.2556
ราชภัฏ
นครปฐม
โครงการเด็กไทยรุนใหมใสใจ
คณะพยาบาลศาสตร 16 ก.ค.
ต.วังตะกู
มหาวิทยาลัย
สุขภาพ
2556
ราชภัฏ
นครปฐม
ชื่อโครงการบริการวิชาการ

ชื่อผูรับผิดชอบ

27

โครงการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร 9 มิ.ย.-31
ก.ค.2556

28

โครงการชุมชนปลอดภัย
หางไกลไขเลือดออก

คณะพยาบาลศาสตร 5 ส.ค. – 20 ต.วังตะกู
ก.ย.2556

29

โครงการยกระดับแหลงเรียนรู
ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
และตําบลสระกระเทียมเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ อสม.
ในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
โครงการ เด็กยุคใหม หางไกล
เหลาบุหรี่ รักถูกวิธี ชีวีมีสุข

คณะพยาบาลศาสตร 4-5 พ.ค.
และ
14 ก.ค.
2556

ต.โพรง
มะเดื่อและ
ต.สระ
กระเทียม

คณะพยาบาลศาสตร 28-30 ส.ค.
2556

ต.วังตะกู

31

โครงการเรื่องเลารักในวัยเรียน

คณะพยาบาลศาสตร 18 มิ.ย.
2556

ต.วังตะกู

32

โครงการสองวัยสานใจรวมสราง คณะพยาบาลศาสตร 13-30 มิ.ย.
คุณคา สงเสริมคุณธรรม
2556

33

โครงการอบรมการชวยฟนคืน
ชีพสําหรับอาสากูชีพ

30

ต.วังตะกู

ต.วังตะกู

คณะพยาบาลศาสตร 27-30 พ.ค. ต.วังตะกู
2556

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
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ปงบ
ประมาณ
2557

ลําดับ

ชื่อโครงการบริการวิชาการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.
ดานการปฐมพยาบาล
โครงการโปรแกรมการปองกัน
โรคเบาหวาน
โครงการสรางเสริมศักยภาพ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ผูปวยเบาหวานในเขตตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
โครงการชุมชนรวมใจ ใสใจดูแล
โรคเบาหวาน
โครงการวังตะกูคึกคักขจัดโรค
เรื้อรัง
โครงการ ผูสูงอายุยุคใหม
หางไกลภาวะซึมเศราและสมอง
เสื่อม
โครงการเพื่อนคูซี้ จิตอาสาดูแล
ภาวะซึมเศรา

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผูรับผิดชอบ

83

วันที่
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สนับสนุน
15-25 มิ.ย. ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ
อาจารย ดร.ธีรนันท 8, 9, 14, 22 , ตําบล สระ ตําบล สระ
วรรณศิริ และคณะ มิ.ย.
กระเทียม
กระเทียม
อาจารยกมลภู
25 ,28 มิ.ย. ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู
ถนอมสัตย และคณะ 15-16 ก.ค.

อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ
อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ
อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ

อาจารย วิไล
ตาปะสี และ
นักศึกษาพยาบาล
โครงการ อวนจา...ลากอน
อาจารย วิไล
ตาปะสีและนักศึกษา
พยาบาล
โครงการ ยิ้มมั่นใจไรฟนผุ
อาจารย วิไล
ตาปะสี และ
นักศึกษาพยาบาล
โครงการสุขอนามัย สรางได
อาจารย วิไล
ดวยมือหนู
ตาปะสีและนักศึกษา
พยาบาล
โครงการโครงการถอดบทเรียน อาจารยมาลินี
ชุมชนตนแบบการจัดการระบบ จําเนียรและคณะ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุติด
บานติดเตียงโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน ตําบลวังตะกู
อําเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม

3-22 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

4-19 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

5-16 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

3-26 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

26-28 ส.ค. โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
19-26 ส.ค. โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
19-26 ส.ค. โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
28-31 ส.ค. ตําบลวังตะกู

โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
ตําบลวังตะกู

84

ปงบ
ประมาณ

ลําดับ

ชื่อโครงการบริการวิชาการ

12

โครงการการพัฒนาสุขภาพ
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุใหเปน
ชุมชนตนแบบ
โครงการการจัดการ
กระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชนเพื่อถอดบทเรียนชุมชน
ตนแบบการจัดการระบบการ
ดูแลสุขภาพตนเอง เทศบาล
ตําบลรางกระทุม อําเภอบาง
เลน

13

ชื่อผูรับผิดชอบ
อาจารยสมบัติและ
คณะ
อาจารย กมลภู
ถนอมสัตยและคณะ

วันที่
สถานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
22-31 ส.ค. ตําบล
สระ
กระเทียม
22-31 ส.ค. ตําบล
รางกระทุม

หนวยงาน
สนับสนุน
ตําบล
สระกระเทียม
ตําบล
รางกระทุม
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ปงบ
ประมาณ
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ลําดับ

ชื่อโครงการบริการวิชาการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.
ดานการปฐมพยาบาล
โครงการโปรแกรมการปองกัน
โรคเบาหวาน
โครงการสรางเสริมศักยภาพ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ผูปวยเบาหวานในเขตตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
โครงการชุมชนรวมใจ ใสใจดูแล
โรคเบาหวาน
โครงการวังตะกูคึกคักขจัดโรค
เรื้อรัง
โครงการ ผูสูงอายุยุคใหม
หางไกลภาวะซึมเศราและสมอง
เสื่อม
โครงการเพื่อนคูซี้ จิตอาสาดูแล
ภาวะซึมเศรา

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผูรับผิดชอบ

85

วันที่
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ ดําเนินการ
สนับสนุน
15-25 มิ.ย. ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ
อาจารย ดร.ธีรนันท 8, 9, 14, 22 , ตําบล สระ ตําบล สระ
วรรณศิริ และคณะ มิ.ย.
กระเทียม
กระเทียม
อาจารยกมลภู
25 ,28 มิ.ย. ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู
ถนอมสัตย และคณะ 15-16 ก.ค.

อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ
อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ
อาจารย วิไล
ตาปะสี และคณะ

อาจารย วิไล
ตาปะสี และ
นักศึกษาพยาบาล
โครงการ อวนจา...ลากอน
อาจารย วิไล
ตาปะสีและนักศึกษา
พยาบาล
โครงการ ยิ้มมั่นใจไรฟนผุ
อาจารย วิไล
ตาปะสี และ
นักศึกษาพยาบาล
โครงการสุขอนามัย สรางได
อาจารย วิไล
ดวยมือหนู
ตาปะสีและนักศึกษา
พยาบาล
โครงการโครงการถอดบทเรียน อาจารยมาลินี
ชุมชนตนแบบการจัดการระบบ จําเนียรและคณะ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุติด
บานติดเตียงโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน ตําบลวังตะกู
อําเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม

3-22 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

4-19 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

5-16 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

3-26 ส.ค.

ตําบลวังตะกู ตําบลวังตะกู

26-28 ส.ค. โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
19-26 ส.ค. โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
19-26 ส.ค. โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
28-31 ส.ค. ตําบลวังตะกู

โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
โรงเรียน
อํานวยวิทย
นครปฐม
ตําบลวังตะกู
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ตัวอยางภาพกิจกรรมบริการวิชาการ
เอกสารชุดระบบการจัดการบริการสุขภาพ สําหรับผูประสบอุทกภัย
ศูนยพักพิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ป 2554

โครงการบริการวิชาการ ณ ศูนยผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554
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โครงการ ประชุมวิชาการ เรื่อง กาวทันยุคกับโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 หองประชุมไทยเขมแข็ง ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร

โครงการบริการวิชาการ การเลาเรื่องรักในวัยเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม
วันที่ 17 สิงหาคม 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นอย ตําบลโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
โพรงมะเดื่อ ระหวางวันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2556
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การพัฒนาบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ในหลายลักษณะ
ดังนี้
1. การศึกษาตอ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีผูลาศึกษาตอดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. อ.เรียม นมรักษ

ระดับ
ปริญญาโท

สาขา/สถาบัน
พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว/
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อ.เอมวดี เกียรติศิริ ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาล
สาธารณสุข/
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อ.วารธินีย แสนยศ ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฏี
บัณฑิต
(หลักสูตรปกติ) /
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข
(หลักสูตรนานาชาติ) /
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปที่ลาศึกษา สถานภาพ
2554
อยูระหวางทํา
วิทยานิพนธ

2554

อยูระหวางทํา
วิทยานิพนธ

2553

อยูระหวางทํา
วิทยานิพนธ

2554

อยูระหวางทํา
วิทยานิพนธ

2. การอบรมระยะสั้น คณะ ฯ สนับสนุนใหพนักงานสายวิชาการที่ยังไมมีประสบการณ
สอนทางการพยาบาล เขาอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณในการอบรม มีผูผานการอบรมแลวดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. อ.วริยา จันทรขํา
2. อ.ณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล
3. อ.จุฑารัตน ผูพิทักษกุล
4. อ.พรทิพย จอกกระจาย

สถาบันที่อบรม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ปที่ที่เขารับการ
อบรม
2553
2553
2556
2556
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โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2556

โครงการพัฒนาโจทยวิจยั ใหไดรับทุน

โครงการพัฒนาคุณภาพขอสอบ

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร
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2. นายกฤษดา การัตน และนางสาวนภาพร บุญสนอง ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม
ทางการพยาบาล ในงานประชุมวิชาการเรื่อง งานวิจัยกาวไกล นวัตกรรมกาวหนา มุงพัฒนาการศึกษา
นําหนาสูสากล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
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รางวัลที่อาจารยไดรับ
1. ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
1.1 รางวัลศิษยเกาดีเดนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ดานการวิจัยชุมชน ในการ
ประชุมวิชาการ“ขบวนการเปลี่ยนแปลงพยาบาลไทยจากการเปดประตูสูสังคมอาเซียน” ระหวางวันที่
30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแกน

1.2 รางวัล Best oral award ในการประชุมนานาชาติ The 2012 International
Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using Evidence to
Guide Decision-Making and Improve Nursing Care ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2558 ณ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
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3. สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีและสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ภูมิภาคตะวันตก ดานการจัดการศึกษาเรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

4. เครือขายนักศึกษาระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาล ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
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