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ค ำน ำ 

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดท าขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 
2565 ณ ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก กอง วิทยาลัยและบุคลากรในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ได้พัฒนาศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือที่จะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานของ
องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

ในโอกาสนี้ กองยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้จัดงาน ขอขอบคุณ ผู้บริหารของ
สถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
รองอธิการบดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัด ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ พร้อมทั้งวิทยากร และตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1 – 13 
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
เป็นอย่างด ี 

 
  กองยุทธศาสตร์      

         สถาบันพระบรมราชชนก 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 กองยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ ผู้อ านวยการส านัก กอง และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานติดตามและประเมินผล ได้พัฒนาศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของ
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือที่จะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ประชุมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ 
นายแพทย์ ดร.วิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุมและบรรยาย
พิเศษเรื่อง “บทเรียนจากการเสริมพลังและก้าวต่อไปของมิติสบช. โมเดล และโครงการสบช. สัญจร” และมี 
นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงานการประชุม 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมเสวนาเพ่ือสร้าง
ความรู้ และการน าเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นรายเขตสสุขภาพ และการ
น าเสนอผลงานเด่นในภาพของคณะ ดังนี้ 

เสวนาหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” โดยมี นายแพทย์ปภัสสร 
เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ด าเนินรายการ และมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 

1) นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
2) ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
4) ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
6) นายแพทย์จิโรธ สินธวานนท์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
7.) ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
7) ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
8) ดร.นิธิศ ธานี วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
การน าสนอผลการด าเนินงาน (ผลงานเด่น) โดยผู้แทนเขตสุขภาพ ดังนี้ 
เขตสุขภาพที่ 1 นางสาววอมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
เขตสุขภาพที่ 2 ดร.ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
เขตสุขภาพที่ 3 ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และ  

อ.ปริทรรศน์ วันจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
 
 



เขตสุขภาพที่ 4 (1) นางจ ารัส สารขวัญ รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พระพุทธบาท (2) ดร.ประกริต รัชวัตร รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (3) นายศรายุทธ  
นามเมือง รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี (4)  ดร.ชฎาวัลย์ รุณเลิศ รักษาการผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข กาญจนาภิเษก                                  

เขตสุขภาพที่ 5 และ 7 ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
เขตสุขภาพที่ 6 ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
เขตสุขภาพที่ 8 ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

เขตสุขภาพที่ 9 ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และ ดร.สุชาดา นิ้ม
วัฒนากุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  

เขตสุขภาพที่  10  ดร.อรรณพ สนธิไชย จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานีและ ดร.ปัทมา ผ่องศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

เขตสุขภาพที่ 11 นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรธีรรมราช  
เขตสุขภาพที่ 12 ดร.ศุลีพร เพชรเรียง ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
เขตสุขภาพที ่13 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ 

การน าเสนอผลการด าเนินงาน (ผลงานเด่น) ของคณะ โดย ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (ผลงานเด่น) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

ซ่ึงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีในการสรุปผลการด าเนินงาน 
ของสถาบันพระบรมราชชนก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบผลการ
ด าเนินงาน และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 

 
 
 



 

 

รายงานสรุปผลการประชุม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565 

ณ โรงแรมฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือรายงานผล         
การดำเนินงานโดยรวมของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ  ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยในสังกัด และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับงานติดตามและประเมินผล จำนวน 216 คน โดยมี  
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ดร.วิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน   
การประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทเรียนจากการเสริมพลังและก้าวต่อไปของมิติสบช. โมเดล และ
โครงการสบช. สัญจร” และมี นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก     
กล่าวรายงานการประชุม  

  สรุปประเด็นการประชุม มีดังนี้ 
  หัวข้อบรรยายพิเศษ “บทเรียนจากการเสริมพลังและก้าวต่อไปของมิติสบช. โมเดล และ
โครงการสบช. สัญจร”  โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  สถาบันพระบรมราชชนก มีบทบาทภารกิจในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน 
สนับสนุนการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ การติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน 

  ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก 

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ได้นำนโยบาย ภายใต้แนวคิด “แผนสร้างบ้าน 
สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข” ให้ชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี และรายงานผลงานการดำเนินโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  - พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย ในเทศกาลวันสงกรานต์ จากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  - แถลงข่าวโครงการความร่วมมือการพัฒนา อสม.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  

  - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับรางวัล        
นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประเภทบริหาร  
  - สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถาบันพระบรมราชชนก 
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  - สถาบันพระบรมราชชนก เยี่ยมเสริมพลัง สบช.โมเดล 2022  : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน ณ  
จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง 

  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถาบัน  
พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ รร.เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 
  - ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข และติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดอุดรธานี 

  - ประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2566 ณ โรงแรม
แคนทารี เบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  - โครงการสบช.โมเดล ปิงปองจาราจรชีวิต 7 สี ตรวจสุขภาพบุคลากรสบช. คัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

  - โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสุขภาพรองรับระบบบริการสุขภาพ พัฒนา
ศักยภาพทางการบริหารบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

  - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

  - โครงการสร้างชุมชนด้วยสุภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 

  - โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker 

หัวข้อ “การบริหารคนบนโลกแห่งความผันผวน (VUCA World)”  
  การบริหารคนบนโลกแห่งความผันผวน (Managing Human Resources In a VUCA World) 
สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของโลกยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวดเร็ว และยากที่จะ
คาดการณ์ได้นั้น จากการศึกษาของ World Economic Forum พบว่า Future Skill ที่ต้องการในยุคปัจจุบัน 
คือ การตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 
และทำงานในโลกดิจิทัลได้  โดยความหมายของ VUCA มาจาก 4 คำ คือ Volatility (ความผันผวน), 
Uncertainty (ความไม่แน่นอน), Complexity (ความสลับซับซ้อน), Ambiguity (ความคลุมเครือ)  

  ผลกระทบของ VUCA ต่อ งานทรัพยากรมนุษย์ มี 4 เรื่อง คือ  
  1. แรงงาน (Workforce) ที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน เนื่องจากหลาย
อาชีพถูกแย่งงานจาก Big Data และ Machine Learning 
  2. รูปแบบงาน (work pattern) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจ้างแรงงาน จากการเป็น
ลูกจ้างประจำ กลายเป็นลูกจ้างตามสัญญา หรือลูกจ้างรายวัน ไม่มีการผูกขาด 
  3. ทักษะการทำงาน (work skill) ทักษะหลากหลายที่เอ้ือต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทั้งทักษะทางเทคนิค การคิด และทักษะมนุษย์  
  4. สถานที่ทำงาน (work place) การทำงานในสถานที่อ่ืน ๆ นอกจากการทำงานในออฟฟิศ 

  กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรยุคใหม่ มี 4 ด้านคือ 
  1. ด้านองค์กร ต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานและความต้องการ 
ของลูกจ้าง ปรับให้เหมาะสมกับคนในแต่ละช่วงอายุ มีการบริหารจัดการด้วยหลักการ Reskill, Retain, 
Replace และการเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวหน้า  
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  2. ด้านผู้บริหาร ต้องมีความมุ่งมั่นและมีความเป็นผู้นำสูง เก่งคน เก่งงาน เข้าใจพนักงาน  
มีทักษะในการกำหนดแนวทางการทำงาน และตัดสินใจได้เด็ดขาด 
  3. ด้านพนักงาน ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนาทักษะ มีความคิดแบบองค์รวม มีการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ ทำงานเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำในทีมได้ พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  4. ด้านลูกค้า ต้องใส่ใจบริการลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ระว่างองค์กรกับลูกค้า 

  แนวทางการรับมือกับ VUCA world สำหรับผู้นำองค์กร ผู้นำทีมต้องเตรียมตัวใน 4 ด้านดังนี้ 
  1. ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้นำต้องมีความแน่นอน มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง ต้องชัดเจน ทันต่อ
เหตุการณ์ และง่ายต่อการตัดสินใจโดยเร็ว มี 3 มุมมอง  
  - ด้านการสื่อสาร มีการสื่อสารที่ชัดเจนกับคนในองค์กร ทำให้เห็นเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ใน
องค์กรเป็นภาพเดียวกัน และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน  
  - ด้านการเชื่อมั่น เชื่อมั่นในตนเองและผู้อ่ืน เมื่อทีมมีความเชื่อมั่นก็จะทำให้เกิดการเติบโตทาง
ความคิด และการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
  - ด้านการมุ่งมั่น มีความมุ่งมั่นและความมั่นใจในทีมงาน สามารถก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร 
  2. การทำความเข้าใจ (Understanding) การทำความเข้าใจกับทีมงานนั้นถือเป็นเรื่องที่
สำคัญ เนื่องจาก ต้องมีความเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร จุดแข็งขององค์กรนั้นคืออาจารย์ในระดับ
ปริญญาเอก จุดอ่อนคือเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ฉะนั้นจึงต้องสร้างจุดแข็งจากจุดอ่อนให้เกิดขึ้นได้ 
นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ ลูกค้า นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่องค์กรนั้นมีส่วนร่วม และสิ่งที่
สำคัญที่สุดในการดำเนินงานคือ 
  - ความอยากรู้อยากเห็น เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิด เพ่ือได้ข้อมูลใหม่ ๆ  
มาพัฒนาองค์กร 
  - ความเอาใจใส่ ใส่ใจทีมงาน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และการร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่อง 
  - การเปิดใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนา 
  3. ความชัดเจนกระจ่างชัด (clarify) การสร้างเสริมความชัดเจนในนโยบายและกลยุทธ์เป็น
แนวทางท่ีสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพ่ือให้การตัดสินใจของผู้นำทันต่อเหตุการณ์ โดย 
  - การจัดระบบให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนของระบบ เน้นประเด็นหลักที่เป็นแก่นขององค์กร 
ไม่เสียเวลากับขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่าให้องค์กร 
  - การตระหนักรู้ ใช้สัญชาตญาณ และประสบการณ์ในการทำงาน และการตัดสินใจ 
  - การคิดเชิงระบบ เพ่ือให้ได้มุมมองแบบองค์รวม แล้วแยกย่อยเป็นส่วนต่าง  ๆเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
  4. ความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Agility) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ คือ ผู้นำที่ยืดหยุ่นและ 
มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถรับมือกับสภาวะฉุกเฉินได้ 
สามารถทำงานแทนกันได้ เพราะฉะนั้นความสำคัญของความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง คือ 
  - การตัดสินใจ เมื่อมีความยืดหยุ่นจะทำให้เกิดการทำงานที่ง่าย ตัดสินใจด้วยความมั่นใจ  
ถ้าไม่มีความยืนหยุ่นในการทำงานอาจทำให้งานเกิดความเสียหายได้ เนื่องจากไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจ 
  - การพัฒนานวัตกรรม การที่มีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา เรียนรู้จากปัญหา ใส่ใจผู้ อ่ืน และพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ออกมา เพ่ือแก้ปัญหาให้กิจกรรมเหล่านั้นเกิดความสำเร็จ 
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  - การให้อำนาจ การทำงานที่สร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนทำให้ผู้อ่ืน
สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม 

  วิธีตั้งรับความเปลี่ยนแปลงในยุค VUCA World มี 5 วิธี 
  1. Cross-gen Workforce เป็นเรื่องของการเข้าใจ Generations ต่าง ๆ ที่มาทำงานร่วมกัน
ในองค์กร องค์กรจึงต้องเร่งปรับ และแสวงหารูปแบบ วิธีการทำงาน วิธีการสื่อสารใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์  
การทำงาน เพ่ือให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. Remote Work คือ การทำงานในยุค New Normal หลายองค์กรหันมาทำงานแบบ 
Remote Work มากขึ้น รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มคนที่ทำงานจากต่างสถานที่กัน เป็นสิ่งที่ยังต่อเรียนรู้
และนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการทำงานแบบระยะไกลมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การประชุมผ่าน
แอพพลิเคชั่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
  3. Revisit คือ การปรับการสื่อสารภายในองค์กรที่กระชับ ตรงประเด็น มีความถี่มากที่สุด 
และมีหลากหลายรูปแบบ 
  4. Work Life Integration คือ การบูรณาการ การทำงานในชีวิต ระหว่างชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัวให้สามารถไปด้วยกันได้ ซึ่งกว่า 80% ขององค์กรระดับโลกให้ความสนใจ และหันมาทำเรื่องนี้
อย่างจริงจัง 
  5. Reskill & upskill คือ การมุ่งพัฒนา Soft Skills และ Mindset ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ 
ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นไปได้อย่างราบรื่น เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะ
นำไปตอบบทบาทและหน้าที่การทำงานของแต่ละคนมากขึ้น 

  สบช. Model 2022  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  หลักการของสบช.โมเดล คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 7 กลุ่มโรค NCD ด้วยมาตรการ ปิงปอง
จราจรชีวิต 7 สี ด้วย 3อ 3ลด 
  - ลดจำนวนประชากรในกลุ่มสีแดง ให้กลายเป็น สีส้ม สีเหลือง สีเขียวเข้ม และไมใ่ห้กลายเป็นสีดำ 
  - ลดจำนวนประชากรกลุ่มเขียวอ่อน ให้กลายเป็น สีขาว 
  - รักษาจำนวนประชากรในกลุ่มสีดำให้คงอยู่นานเท่านาน (ไม่เสียชีวิต) 
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  การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก”  

โดยนพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  1. จาก VUCA World สู่ BANI World  
  VUCA World คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วน BANI World นั้น เป็นการอธิบายถึงสถานการณ์และ
ตัวบุคคลได้มากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย  
  -  Brittle (ความเปราะบาง) ผู้คนมีความเปราะบาง ทุกสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ไมอ่ยู่คงทนถาวร แตกหักได้ง่าย อาจถูกทำลายได้ตลอดเวลา 
  - Anxious (ความกังวล) เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความกังวล ทุกทางเลือกอาจจะไม่ใช่ทางที่
ถูกต้อง สามารถล้มเหลวได้ อาจทำให้เกิดความลังเล ชะงักงัน ไม่กล้าตัดสินใจ หรือ ความสิ้นหวัง หรือ ภาวะ 
learn helplessness 
  - Nonlinear (ความคาดเดายาก) เป็นโลกที่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆไม่เป็นเส้นตรง คาดเดา
ได้ยาก ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได ้
  - Incomprehensible (ความไม่เข้าใจ) เป็นโลกที่เข้าใจได้ยาก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความ
ชัดเจน การทำความเข้าใจเพ่ือที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ไดน้ั้นเป็นเรื่องที่ยาก 

  2. Megatrend 
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ ด้านวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม 
ซ่ึง Megatrend ที่สำคัญ มีดังนี้ 
  - การเติบโตของสังคมเมือง ในยุคปัจจุบันประชากร จำนวนประมาณ 66% ทั่วโลกสามารถ
ติดต่อกันได้ทุกเวลา 
  - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในปี 2030 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป 
จะเพ่ิมข้ึนจาก 8% เป็น 13% และในปี 2050 โลกจะมีประชากรสูงถึง 10,000 ล้านคน 
  - การเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจโลก 
  - การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ ภาวะภัยแล้ง 
  - ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี  

  3. 3 ฉากทัศน์อนาคตของระดับอุดมศึกษาที่สถาบัน TDRI ได้นำเสนอ 
  - ปริญญา On Sale การเข้าเรียนเพ่ือให้ได้รับปริญญา แต่ไม่มีทักษะในการทำงานจริง
มหาวิทยาลัย แข่งขันกันเปิดคอร์ส ลด แลก แจก แถม เพ่ือดึงดูดนักศึกษา และขาดความร่วมมือกับภาคเอกชน 
  - บรรษัทอุดมศึกษา นักศึกษาไม่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่ตอบโจทย์ เพราะในยุค
ปัจจุบันมีการเปิดสอนแบบระยะสั้น เมื่อเรียนจบแล้วหารายได้ ได้มากกว่า และมหาวิทยาลัยไม่มีการปรับตัว 
แต่ในบางมหาวิทยาลัยใหญ่เริ่มมีการปรับตัว แต่เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ทำให้ปรับตัวค่อนข้างยาก     
จึงทำให้ขาดรายได้ และค่อย ๆ ปิดตัวลง ส่วนแนวโน้มของเอกชน หรือภาคที่ต้องใช้กำลังคน มีแนวโน้ม 
ที่จะเปิดสถาบันพัฒนาแรงงานของตนเอง 
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  - Modular Education นักศึกษาเลือกเรียนคอร์สเรียนที่สามารถเพ่ิมทักษะในระยะสั้น และ
ได้รายได้ดี มหาวิทยาลัยจึงมีการปรับตัว เปิดสอนเฉพาะวิชาที่จำเป็น ยืดหยุ่น และสามารถย้ายข้าม สาย
วิชาการได้ และมีการร่วมมือกับภาคเอกชน ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน 

  การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยรศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  การจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สถาบันซึ่ง
ในปัจจุบันยังถือว่าภาพลักษณ์ของสถาบันนั้นยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีระบบที่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกัน   
อาจเพราะด้วยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถหาคำตอบที่แท้จริงได้ นั่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างระบบ 
สร้างฐานให้มั่นคง ร่วมกันคิดวิธีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสถาบันในอนาคต เพราะสถาบันพระบรมราชชนก  
มีขุมทรัพย์ สินทรัพย์มากมาย สิ่งแรกคือ Human Asset ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีค่ามีราคามาก
ที่สุดในองค์กร คือ คน เพราะมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถสร้างอนาคตร่วมกัน อีกทั้งยังมี financial asset 
ซึ่งต้องใช้โอกาสในการเป็นพรบ.มหาวิทยาลัย บริหารจัดการงบประมาณให้ดี  มี physical asset มากมาย 
ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นต้องร่วมกันหาวิธีการใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตร 
งานวิจัย รวมถึงงานบริการวิชาการ และเปลี่ยนวิธีคิด ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงบุคลากรทุกคนในองค์กร 
สร้างบรรยากาศองค์กรแบบใหม่ เพ่ือให้คนที่นึกถึงสบช.จะต้องนึกถึงองค์กรที่มีคนดี คนเก่ง 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยดร.นิธิศ ธานี วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  อดีตสถาบันพระบรมราชชนกมีการเปิดรับนักศึกษาจากโควตาจังหวัด แต่ในปัจจุบันไม่มีการ
รับจากโควตาจังหวัดแล้ว และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรนั้น มีหลักสูตรหลายอย่าง ทั้งทางการแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุข และส่วนหนึ่งมีสถานบริการสุขภาพด้วย ในอนาคตอยากจึงเห็นว่าสามารถที่จะ
เปิดบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ เช่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร้านขายยา เนื่องจากมีอาจารย์วิชาชีพ
บางส่วนที่ไม่ต้องการเป็นอาจารย์ แต่ต้องการให้มีสถานบริการสาธารณสุขภายใน เป็นบุคลากรที่ ให้บริการ
ทางด้านสุขภาพ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการในอนาคตคือ ต้องการให้หลักสูตรของสถาบันเป็นปริญญาใบที่ 2 
หรือหลักสูตรที่  2 ที่สามารถเลือกเรียนได้ เนื่องจากทุกคนมีครอบครัวที่ต้องดูแล หากสถาบันมีการ
ประชาสัมพันธ์ว่าจบหลักสูตรอ่ืนมาแล้ว แต่สามารถที่จะมาเรียนสาธารณสุขได้ เพ่ือเอาความรู้ไปดูแล
ครอบครัว หรือเปิดหลักสูตร ตรี โท เอก ซึ่งในสถาบันเองทั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรก็ถือเป็นสถาบันพระบรมราชชนก จึงมีความคิดเห็นว่าอยากให้มีการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่
ระหว่างหน่วยงาน เช่น บางหลักสูตรที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขาดแคลนบุคลากรด้านการสอน  
จึงต้องการให้แบ่งปันบุคลากรร่วมกัน เพ่ือเปิดหลักสูตรที่จำเป็น หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรระยะสั้น ๆ  
เป็นทางเลือกให้ผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ต้องการอบรม และผลิตออกมานามสถาบันพระบรมราชชนก เป็นการเสริม
จุดแข็งและกลบจุดด้อย หรือการมองหาแนวทางใหม่ ๆ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว  
อาจไม่เพียงพอสำหรับภารกิจที่ต้องทำ และอีกสิ่งหนึ่งที่มองในอนาคต คือการตั้งชมรมศิษย์เก่า เนื่องจาก     
สถาบันพระบรมราชชนกมีศิษย์เก่าค่อนข้างมาก ถือเป็นแหล่งทรัพยากรและขุมกำลังที่จะสามารถต่อยอด 
ไปในทิศทางอ่ืนได้มากพอสมควร และการจัดกีฬาสถาบันเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง 



 

 

- 7 – 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
  โลกแห่งความผันผวน ความซับซ้อน และความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงนั้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติอย่างเดิมได้อีกต่อไป ในการที่จะให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การจัดการศึกษาด้านสุขภาพมุ่งสร้าง 
สุขภาวะแก่ประชาชน มุ่งสร้างให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี นี่คือโอกาสที่จะสามารถยืนได้อย่างมั่นคง 
เพียงแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงนั้นแน่นอนว่าจะต้องยึดถือยึดมั่นให้ประชาชนมี 
สุขภาวะที่ดี การจะทำฝ่ายสุขภาพฝ่ายเดียวนั้นคงไม่ได้ เพราะเรื่องของสุขภาพเป็นมิติที่ ค่อนข้างซับซ้อน  
การจัดการศึกษา การให้บริการด้านวิชาการทั้งหมดนี้ต้องร่วมมือกัน ทางด้าน Young Leaders มีโอกาสได้เรียนรู้
เพ่ิมเติมและคิดว่าการทำงานร่วมกันคือสิ่งที่สำคัญ  จึงอยากสร้างจุดมุ่งหมายว่าการร่วมมือกันเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงก็เป็นที่ต้องทำ สามารถร่วมมือกับทางฝ่ายท้องถิ่นต่าง ๆ อาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหาดไทย วัด โรงเรียน หรือภาคเอกชนหลายส่วน สถาบันพระบรมราชชนกจึงช่วยส่งเสริมให้ทุกคนในท้องถิ่น
มีสุขภาวะที่ดี โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่ ๆ การจัดการอบรมไปพร้อมกับการทำงาน การบูรณาการงาน
ร่วมกัน และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้  Young Leaders มีโอกาสได้พบปะกับประชาชน ซึ่งพบว่ายังมี
ช่องว่างที่ประชาชนยังไม่ทราบว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนั้นคืออะไร เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์
ช่องว่างที่พบ เพ่ือปิดช่องว่างนั้น และประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกับสถาบัน โดยการสอดแทรกห้องเรียนสายสุขภาพ 
ส่วนทางด้านของฝ่ายบริการนั้นอาจต้องปรับเรื่องของหลักสูตรว่ามีทักษะใดบ้างที่ต้องการ และปรับให้ตรงกับความ
ต้องการนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร การวิจัย สิ่งเหล่านี้คือการร่วมมือกันเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และต้องการ
ให้บุคลากรทุกท่านมุ่งมั่นในการสร้างสถาบัน มีความรู้สึกร่วมกัน มีบทบาทและมีพลังในการสร้างสถาบันในโลกแห่ง 
VUCA World เพ่ือสร้างชุมชน และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนต่อไป 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยอาจารยส์มศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
  ยุคปัจจุบันสถาบัน ใช้แนวคิดในการบริหารงานในภาวะวิกฤต ต้องการให้บุคลากรทุกท่าน
ตระหนักถึงอนาคตข้างหน้า ใส่ใจในความเป็นมหาวิทยาลัย ต้องการให้บุคลากรทุกท่านคิดในเชิงบวก  
เพ่ือความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย มีภารกิจมากมายที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือต้องการให้ประชาชน
รู้จักสถาบันพระบรมราชชนกเพ่ิมมากขึ้น 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยดร.ชุติมา  มาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
  อดีตต้นทุนของสถาบันพระบรมราชชนกนั้นสูงมาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องหานักศึกษา 
ให้เข้ามาเรียนในสถาบัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาในอดีตนั้นมีน้อยจึงไม่มีคู่แข่ง แต่ ณ ปัจจุบันเข้าสู่ยุคของ
การเปลี่ยนผ่าน สิ่งสำคัญ ณ เวลานี้คือ กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านต้องก้าวสู่โลกใบใหม่ที่ต้องเรียนรู้กับ
การเปลี่ยนแปลง คำว่า Mindset ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้น อาจไม่เพียงพอ จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ
ความก้าวหน้าและการเติบโต พยายามปรับตัวให้พร้อม มีการคิดนอกกรอบ เปลี่ยนการบริหารจัดการ ปัจจุบัน
ต้องทำงานเชิงรุก บริหารงานเชิงธุรกิจ และทำงานในเชิงของผู้บริหารอย่างชัดเจน การกำกับติดตามต้องมี
ระดับท่ีเหมาะสม มีการสอนงานร่วมกับการวิจัย และรู้บริบทขององค์กร แต่สิ่งที่ต้องคงไว้นั้นคือ เรื่องของความ 
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เชื่อมั่นในสถาบันพระบรมราชชนก เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ ถ้าเชื่อมั่นในสถาบันจะสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมาย
สูงสุด มีการบริหารจัดการด้วยการสอดรับนโยบายของผู้บริหารและถ่ายทอดไปยังบุคลากรระดับล่างให้สามารถ
เข้าใจ สถาบันพระบรมราชชนกจึงจะสามารถก้าวไปไกลในระดับที่ต้องการได้ 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์จะขับเคลื่อนโดยการสร้างโครงการ  
People  Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) และทำงานตามแนวนโยบายของท่านอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 
คือการสร้างบ้าน สร้างชุมชน สร้างองค์กร สร้างคนให้มีสมรรถนะ สร้างผลงานในพันธกิจเรื่องของการศึกษา 
เรื่องของงานวิจัย เรื่องของการบริการวิชาการ และสิ่งสำคัญคือ การสร้างสุขที่จะทำให้บุคลากรมีกำลัง 
เพราะฉะนั้นจึงต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ต่อ เพ่ือทำให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและ 
มีชื่อเสียงที่ก้องเกียรติ 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยนพ.จิโรจ สินธวานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 
  สถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยการศึกษา ต้องสร้างให้นักศึกษา
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จัดตัวองค์กรให้มีองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่นอกหลักสูตรที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ผลิตองค์
ความรู้ที่ เป็นบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม  เท่าทัน ก้าวนำ และชี้นำสังคมได้  
สร้างระบบบริหารเชื่อมโยงในองค์กร หรือผลิตองค์ความรู้เฉพาะทางที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้   
จากหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน หรือ 1 ปี และวางแผนเพ่ิมหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ 
หลักสูตรด้านความงาม เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ จัดทำ Business Unit เช่น ร้านขายยา นวดแผนไทย 
หรือการอบรมเรื่องการเปิดศูนย์จัดการการพยาบาลตามบ้านเรือน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นการก้าวเข้าสู่เรื่องของการดูแลสุขภาพ เพราะฉะนั้นบุคลากรทุกท่านต้องตื่นตัว เข้าใจการเปลี่ยนแปลง 
ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เข้าใจการจัดทำหลักสูตร และหวังให้ในปัจจุบันและอนาคต จะสามารถใช้ความเข้มแข็ง
ของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตองค์ความรู้ การให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคม 
การทำ Business Unit ถือเป็นการบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถที่จะนำมาสนับสนุนการทำงานทั้งใน
ระดับของวิทยาลัย ระดับคณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  ในยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้ เห็นถึงความไม่แน่นอน ฉะนั้นจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน ในอนาคตที่ต้องไปให้ถึงสถาบันพระบรมราชชนกที่มีความยั่งยืน และสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือ 
วิสัยทัศน์  มุ่งสร้างผู้นำ มุ่งสร้างนวัตกรรมสุขภาพสู่ชุมชน เพ่ือระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  สิ่งสำคัญในเรื่องของ
กระบวนการที่เป็นภาพของอนาคต ต้องเกิดจากข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน คือกรอบทิศทางใน 4 ปี  
ที่จะร่วมสร้างบุคลากร 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาและประชาชน สร้างความเป็นผู้นำ การสร้างนักศึกษาต้องใช้ใน
เรื่องของหลักสูตร ส่วนประชาชนเป็นเรื่องของระบบบริการการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบปฐมภูมิที่มีความ
ยั่งยืน ถือเป็นส่วนสำคัญ และอีกส่วนที่มีความสำคัญคือวิธีการวัดความสำเร็จของสถาบันพระบรมราชชนกในอนาคต  
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คือ นวัตกรรมสุขภาพในชุมชน ตลาดสุขภาพ สุขภาวะในชุมชน นั้น เกิดจากบุคลากรของสถาบัน 
พระบรมราชชนก ไม่ว่าจะมาจากนักศึกษา หรือประชาชน ถือเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการวัด
ความสำเร็จในช่วง 4 ปี  

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยรศ.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
  ในอนาคตมหาวิทยาลัย แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานวิชาการสายการสอน และ
สายการสนับสนุน บุคลากรต้องทำตามภาระหน้าที่ รู้บทบาทของตนเอง 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  ปัจจุบันสถาบันพระบรมราชชนก ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารกันภายในองค์กร 
เป็นเรื่องสำคัญท่ีจะก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย มีหลายสิ่งที่ต้องทบทวน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่จะสื่อสารกับ
บุคลากรระดับล่างอย่างไร หรือระบบมหาวิทยาลัยที่ต้องการ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่บุคลากรในองค์กรต้อง
ช่วยเหลือกัน สร้าง shared value สร้างการสื่อสารองค์กร สร้างความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกระดับ 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดยศ.เรืออากาศเอกหญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  สถาบันพระบรมราชชนกเป็นองค์กรที่มีพลัง มีขุมทรัพย์มหาศาล บุคลากรนั้นสำคัญที่สุดและ
เป็นบุคลากรที่ทำงานในชุมชนได้ ใกล้ชิดชุมชน การขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลัก 4 อย่าง คือ  

1. ต้องสร้างความมั่นคง สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีสุขภาพดี มีสังคมที่ดี ให้การศึกษาที่ด ี
2. สร้างทีมท่ีแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
3. สร้างคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีการสร้างกิจกรรม สร้างงาน สร้างเครือข่ายวิจัยที่ใหญ่ขึ้น 
4. ทำงานร่วมกันโดยไม่มีความขัดแย้ง สื่อสารกันให้มากที่สุด 

การเสวนา “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของสถาบันพระบรมราชชนก” 
โดย รศ.วสุธร ตันวัฒนากุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  ภาพลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกในปัจจุบันต้องมีความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง และมีการ
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงลูกศิษย์ของสถาบันมีความเชี่ยวชาญด้านใด หรือบัณฑิตของสถาบันมี
ความเชี่ยวชาญด้านใด ภารกิจต่อไปที่สถาบันจะดำเนินการนั้นคือ เรื่องของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เรื่องของงาน
รับปริญญา หรืองานรับประกาศนียบัตร ต้องมีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ รับทราบและการจัดงาน 
PBRI Fair เพ่ือโชว์ผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ นำเอานวัตกรรมต่าง ๆ มาแสดง สถาบันพระบรมราชชนกต้อง
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ต้องสร้างความต่าง และเป็นประโยชน์ ในอนาคตสถาบันพระบรมราชชนกจะต้อง
เป็นสถาบันทีบุ่คคลภายนอกต้องการที่จะเข้าเรียนมากที่สุด 
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  การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของเขตสุขภาพที่ 1 – 13 

  เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง, วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี แพร่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
   ผลงานที่ได้รับรางวัล  

ประเภทผลงานวิจัย 

 

  

  

 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ 

 

   

 

  

   

  ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
  1. ผลงานนำไปใช้ประโยชน์คือ รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
นำไปใช้เป็นนโยบายปฏิบัติของ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบของ สสจ.ลำปาง 
  2. งบวิจัยภายนอกปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 549,889 บาท 

  การบริการวิชาการแก่สังคม 

  - โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35” 

 

  

 

 

 

   

รางวัลลำดั บที่  1  Correlation between sexual harassment 
perception and self-prevention against sexual harassment 
of higher education students in Lampang 

รางวัลลำดับที่ 1 การประกวดแสดงโชว์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย  
ชื่อชุดการแสดง “รื่นระเริงร่าเปิงนครลำปาง” จากโครงการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 โดยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชร่วมกับกองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี
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  - โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

 

 

   

 
   

  - การดำเนินงานในบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กายสุข ใจสุข โดยกิจกรรม
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 
 
 

 

   

 

 

  ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษา ให้เข้ารับการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
  นางสาวอภิชญา พรมใจมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะ
พยาบาลศาสตร์  สถาบันพระบรมราชชนก ไปศึกษา Erasmus study mobility ระยะเวลา 4 เดือน  
ณ Lithuanian niversity of Health Science, Lithuania  

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
  การดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   

 

 

   

 

  ด้านการผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านสุขภาพ และด้านการ
พัฒนาการบริการวิชาการ 
  1. นำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ นวัตกรรม “ไม้ดามกระดูกสะโพกหัก” 
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลชัยภูมิ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมหมอนห่วงใจใส่ใจ ลดบวม และ
สแกนไว้ใช้ห่างไกลจากภาวะปอดแฟบ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  โครงการการจัดการความรู้การเตรียมผลงานวิชาการ
นักศึกษา เพ่ือการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  2. ปีงบประมาณ 2565 ได้รับทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก จานวน 185,000 บาท 
 
 

  

 

 

   

 

  ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
  - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (Program of Nursing 
Specialty in Nurse Practitioner) 
  - การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  (Program of Nursing 
Specialty in Family Nurse Practitioner) 

  การฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 
  - โครงการอบรมผู้ช่วยสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับ
การศึกษาทางการพยาบาลและการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี แพร่ 
 
 
 

 

   

 

  - หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล: การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (1 เดือน) 
  - การร่วมให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด COVID-19 

 

 

 

 

 

พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน 

ในการทำวิจัยการจัดการขยะ 

พัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักแบบบูรณาการ 
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  - โครงการ สบช. โมเดล คัดกรองตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากรโดย
ใช้ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” 

 

 

 

 

 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
  ผลการดำเนินงาน ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
  - จำนวน 10 รางวัล จากการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ในการประชุม the 5th 
nursing student’s forum “How We Fight the Covid -19: Research, Practice and Innovation” 
10 - 12 September, 2021 
  - จำนวน 2 รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมวิชาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่ายสถาบันการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

  จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ 

  ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) จำนวน 3 เรื่อง คือ 
  - การพัฒนารูปแบบการให้บริการของคลินิกการจัดการโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) บรรทัดฐานใหม่เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
  - การประเมินผลการให้บริการเคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 
  - การพัฒนารูปแบบการบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิในสังคมปกติวิถีใหม่: 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข 

  ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 1 เรื่อง 
  - การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์และมารดาหลัง
คลอดชาติพันธุ์ม้ง 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 2 เรื่อง 
  - ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ: กรณศีึกษาพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  - การศึกษาการให้บริการเพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสาหรับหญิงไทยที่เป็นเบาหวาน
ในระยะตั้งครรภ์ 
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  สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 2 เรื่อง 
  - มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพ่ือการพัฒนาเด็ก 
  - การออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน พ้ืนที่บ้านร่องห้า จังหวัดพะเยา 

  จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาต ิ
  - TCI 1 จำนวน 11 เรื่อง, TCI 2 จำนวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ 9 เรื่อง แบ่งเป็น
วารสารระดับชาติ 8 เรื่อง ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง 

  โครงการ สบช. โมเดล (โคมล้านนา 7 สี : 1 ชุมชน 1 วิทยาลัย) 
  - พ้ืนที่ดำเนินการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา กลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 653 คน 
 

 

 

 

 

 

  ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 

  รางวัลผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
ประทานโล่รางวัลรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยามสาขา 
การ เผยแผ่ ศิ ลป วัฒ นธรรมและพระพุ ทธศาสนาใน
ต่างประเทศ 

สภานักข่าวไทย THAI PRESSCOUNCIL มอบรางวัล 
ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่นต่างประเทศ 
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  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
  ผลงานความสำเร็จขององค์กร 
  - ผลการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล 5 ป ี

  ด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - Extra-Curriculum การพัฒนาทักษะชีวิต อบรมจิตตปัญญา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม  
  - Intra-Curriculum การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  พัฒนาทักษะ
อาชีพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้, การพยาบาลผู้ใหญ่ 1, ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
การพยาบาลจิตเวช, ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ, ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 และการศึกษาอิสระ 

  ด้านกิจการนักศึกษา  
  - กิจกรรม MOU สู่เส้นทางสีขาว นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์
ศาสนา สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้มีการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, Social Skill, SELF ESTEEM และฝึกการคิด
วิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ นักศึกษามี SELF ESTEEM เพ่ิมมากขึ้น มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
ได้รับรู้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการดำเนินโครงการด้านบวก 
 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

  ด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการ  
  การลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการออนใต้สู่ชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 - 2567) 
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  การดำเนินกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของชุมชนบ้านป่าห้า ม.9 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีนาคม 
ถึง สิงหาคม 2565 

- การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงโดยใช้ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” 
- กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชนในการปรับพฤติกรรมด้วย หลัก 3 อ. 2 ส. 
- จัดตั้งชมรมออกกำลังกายและสร้างลานออกกำลังกายที่มั่นคงถาวร 
- รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีการปลูกผักกินเอง โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพปราศจากการใช้สารเคมี 
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน จัดทำกองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทำปุ๋ยหมัก

ไว้ใช้ครัวเรือน 
- จัดโครงการเสียงตามสายให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
- พัฒนาศักยภาพแกนนำ 
- การใช้บัตรส่งเสริมสุขภาพครอบครัว 

การดำเนินงานด้านบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการจัดอบรม CARE MANAGER 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อนามัย ที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย  

ดำเนินการจัดอบรม Care Manager (ออนไลน์ 70 ชั่ว ชั่วโมง ผ่านระบบ ZOOM) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมริสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  และดำเนินงานเขียน  
Care Plan ในตำบลที่ยังขาดแคลน Care Manager ในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 1 
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  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ONLINE ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
กับ DIAKONIA COLLEGE FINLAND ประจำ ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

เขตสุขภาพที่  2 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมตามพันธกิจในการนำเสนอ เพ่ือต่อยอดในการดำเนินงาน คือ การผลิตบัณฑิต  
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
- มีการพัฒนาการจัดการศึกษา การขยายหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาตรี โดยในปี

การศึกษา 2565 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา (เสาร์ – อาทิตย์)  

- การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพยาบาล ดำเนินการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล โดยรับอสม.เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2565 
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พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
- ดำเนินการบริการวิชาการพัฒนาบุคลากร เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบบริการ

สุขภาพ เช่น การพัฒนาผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลาง ระดับต้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ นักสาธารณสุข  เพ่ือ
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย อบรมฟ้ืนฟูวิชาการ หญิงตั้งครรภ์รู้เท่าทันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสบช.โมเดล 2022 1 วิยาลัย 1 ชุมชน โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจาราจรชีวิต 7 สี และมาตรการ 3 อ. 3ลด 

 

 

 

 

 

- ในปี 2565 อาคารผลิตยาสมุนไพร ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานอาคารผลิตยา
สมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP จาสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
- มีวิจัยทั้งหมด จำนวน 23 เรื่อง การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน 28 เรื่อง และ 

จดลิขสิทธิ์ จำนวน 13 เรื่อง และได้ดำเนินการพัฒนาวารสาร เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ให้กับนักวิชาการและประชาชนในทุกวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผลงานดีเด่น 
- ดร.ภก.วุฒิชัย วิสุทธิพรต ได้รับรางวัล Bronze Award ผลงานนวัตกรรมใน Thailand 

Research Expo เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

  พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ 

สหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 
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- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่  3  
การประกวดผลของ Gummy สมุนไพรต่อปริมาณน้ำนมของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 
2565 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 โดยวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครศรีธรรมราชร่วมกับกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

 

 

 

 

 

พันธกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยในเขตบริการสุขภาพที่ 2 อยู่ในระดับ

ดีมาก และด ี
 

 

 

 

 

  เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
ผลงานเด่น ปีงบประมาณ 2565 ผลงานเชิงนวัตกรรม 
 

  

 

 

 

 

 

คู่มือการจัดการเรียนการสอน  
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) 

คู่มือการบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
คุณลักษณะบัณฑิต ศตวรรษที่ 21 



 

 

- 21 – 

  ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  - ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดปี 2565 

  ผลงานเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 “การบูรณาการความร่วมมือ” 
  - พัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 3  ด้วยกระบวนการ 4’C 
Clarifying, Coaching, Consulting และ Commentator 
  - โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
- “สบช.โมเดล” ในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพเรื้อรังในพ้ืนที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

 
 

 

 

 

 

  - การเป็นสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข 
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  ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและหน่วยงานสาธารณสุข 

   

 

 

 

   

  ผลงานพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
  การพัฒนาผลงานนวัตกรรมนักศึกษา บูรณาการในรายวิชาตามชั้นปี การวิจัย การพยาบาล  
สู่การพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาและ
ทีส่ถาบันกำหนด 

 

 

   

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา)  
ครั้งที ่2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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  เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพระพุทธบาท สระบุรี , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  และวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
  พันธกิจด้านการวิจัย 
  - ในรอบ 5 ปี (61 – 65) วิทยาลัยมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 69 ชื่อเรื่อง จำแนกเป็นวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI 1 จำนวน 
44 เรื่อง TCI 2 จำนวน 15 เรื่อง และวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 7 เรื่อง (ครบตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
  - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
  - โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) และโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้ปิงปองจราจร 7 สี (อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา) 
  - โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริหารการพยาบาล ในโรงพยาบาลระดับจังหวัดตาม
แนวชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา (TICA) 

  - โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (CD) และโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้ปิงปองจราจร 5 – 7 สี (ชุมชนเขาพระงาม) และโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านโรคเรื้อรัง 
  - การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่
ทำร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
  พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
  - MOU รับนักศึกษา 
  - การพัฒนาอาจารย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสถานการณ์จำลองเสมือนจริง , ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบวัดทักษะด้วยข้อสอบ OSCE, ประชุมพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในยุค  
New Normal (Transformative Learning in New Normal) การทบทวนการสะท้อนคิด และกิจกรรม
อบรมการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (OBE) ตามเกณฑ์ AUN QA 
  - การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

  พันธกิจด้านการวิจัย 
  - พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ  
  - MOU สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับรพ.สระบุรี 
  - ผลงานวิจัยและงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ TCI 1 จำนวน 8 เรื่อง, TCI 2 จำนวน 3 เรื่อง 
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  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  ร้อยละ 100 ผ่านตามวัตถุประสงค์หลักสูตร ร้อยละ 90 – 95 พึงพอใจในระดับมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.5 ขึ้นไป 
  - หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที ่3 จำนวน 50 คน 
  - หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชวิกฤติทารกแรกเกิด รุ่นที ่4 จำนวน 24 คน 
  - หลักสูตรอบรมฟ้ืนฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ จำนวน 94 คน 
  - หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2 รุ่น จำนวน 325 คน  
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 31 จำนวน 54 คน 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 35 จำนวน 55 คน 
  - การอบรมด้วยระบบการบริหารจัดการทีทันสมัย จำนวน 33 คน 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
  พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มีการจัดเตรียมห้องเรียนออนไลน์ และจัดอุปกรณ์ประจำห้องเรียนที่พร้อมใช้  
  - การสอนออนไลน์โดยใช้การเลียนแบบแม่ค้าขายของออนไลน์ 
  - การสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการสาธิตและบันทึกวีดีโอ 
  - แนวปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ 

  พันธกิจด้านวิจัย ผลงานวิชาการนวัตกรรม 
  - ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 28 เรื่อง 
  - นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ จำนวน 3 ชิ้นงาน 
  - วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง วารสารของวิทยาลัยอยู่ในระดับฐาน TCI 1 

  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ (CENTER OF EXCELLENCE IN ELDERLY)
  - โครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (ONE COLLAGE ONE COMMUNITY) 
  - โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
  - โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองหลังการได้รับวัคซีน ณ เมืองทองธานี 
  - โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาการกับการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของแนวทางการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของประชาชน จังหวัดนนทบุรี 
  - โครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของเขตสุขภาพที่ 4 
ประจำปี 2565 
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  พันธกิจด้านพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
  รางวัลผลงานนวัตกรรมและวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติจากเวที มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2564 สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คือ 
  - รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ระดับดีเด่น 
  - รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ระดับดีมาก 
  - รางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา ระดับดีเด่น 
  - นวัตกรรมต้นแบบกล่องแช่เท้าแสดงอุณหภูมิร่วมกับนวดกดจุด ลดอาการเท้าชาสำหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  - เครื่องออกกำลังกายลดข้อติด พิชิตกำลังแขน 
  - นวัตกรรมหีบสมบัติอัจฉริยะ เพ่ิมสมรรถนะความจำ 
  - ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเวที ระดับชาติ  THE 6TH INTERNATIONAL AND NATIONAL 

NURSING STUDENT FORUM STUDENT THE POWER OF HEALTHCARE PROFESSIONALS 
  - กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา 
  - โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 การออกกำลังกายโดยประยุกต์ความรู้จากการเรียนพละศึกษา 2 และบูรณาการกับท่ารำไทย 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
  พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
  - ทล.บ.สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ หลักสูตรใหม่ 2566 
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.สาขาวิชาเวชระเบียน ปรับปรุง 2565 

  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
  บริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 3 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  กิจกรรมศาสตร์มณี เวชสำหรับประชาชน  
ตำบลราษฎร์นิยม และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนชุมชนราษฎร์นิยม ตามหลักปิงปองจาราจรชีวิต 7 สี 
  - โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของพ้ืนที่ กิจกรรม สบช.โมเดลปิงปองจาราจ 7 สี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา 
  - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

  บริการวิชาการ จำนวน 5 โครงการ 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชที่ดี ประจำปี 2565” 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมอบรมการกดจุด กำเนิดลม 6 กอง เส้นประธานหลักใหญ่ตามศาสตร์ อ.ปิง นวดแผนไทย 
  - โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker 
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  - โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 
อบรมหลักสูตรการให้รหัสทางการแพทย์ 

  พันธกิจด้านพัฒนานักศึกษา 
  - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน The 5th Nursing Student Forum: 
How We The Covid-19: Research, Practice, and Innovations และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน

วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 
  - โครงการทบทวนคงามรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับยรับนักศึกษา (คณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์) จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
  - โครงการ English Camp กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในวิทยาลัย 

  ผลงานเด่น 
  - บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้นักศึกษาด้วยสบช.โมเดล ปิงปองจราจร 7 สี 
  - ส่งเสริมสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ด้วยกิจกรรม สบช.โมเดล ปิงปองจราจร 7 สี 
  - พัฒนานวัตกรรม Line Official คัดกรองและส่งเสริมความรู้ สบช.โมเดล ปิงปองจราจร 7 สี 

  เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี , วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จักรีรัช และจังหวัดราชบุรีวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
  เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
  พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ดำเนินการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 
รุ่นที่  26 ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ในการเยี่ยมบ้ านโดยประยุกต์ใช้แนวคิด 
การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 
 
 

 

 

 

 

 

   - มอบหมายให้นักศึกษาสำรวจชุมชนเพ่ือเลือกกรณีศึกษาเพ่ือเยี่ยมบ้านโดยประยุกต์แนวคิด
การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 
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  - ประเมินภาวะสุขภาพโดยประยุกต์แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชนสุขภาวะด้วย 
สบช. โมเดล 2022 เพ่ือประเมินปัญหาและความจำเป็นที่ตอ้งได้รับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย 
  - ดำเนินการวางแผนการเยี่ยมบ้าน และผลิตสื่อที่ใช้ในการเยี่ยมบ้านโดยประยุกต์แนวคิดการ
สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 

  ตัวอย่างสื่อการสอนที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 
   

 

 

 

 

 

 

   

  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - ด ร .พิ ศิษ ฐ์  พลธนะ  รักษ าการแทนผู้ ช่ วยอธิการบดี สถาบั นพระบรมราชชนก  
และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
ร่วมแสดงพลังในโครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
โดยใช้ PI Model: กิจกรรมที่ 1 การเสริมพลังสร้างเสริมสุขภาพด้วย PI Model ของบุคลากรของวิทยาลัย 
ประกอบไปด้วย กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ การมอบนโยบายการขับเคลื่อน PI Model และบรรยายพิเศษ 
โดยดร.พิศิษฐ์ พลธนะ พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้วย 
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  - กลุ่มบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสนามชัย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
โดยใช้  PI Model โดยนายสรชัด สุจิตต์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  เขต 1 และ 
รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และดร.พิศิษฐ์ พลธนะ รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
กล่าวต้อนรับผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

  พันธกิจด้านการวิจัย 

 

 

 

 

 

  

  มีการดำเนินการวางแผนการวิจัยโดยใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชุมชนสุขภาวะ  
ด้วยสบช. โมเดล 2022 ของสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่  24-25 พฤษภาคม 2565 และของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้เสนอ
แนวทางการทำวิจัยในการวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 

  พันธกิจด้านพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
  - การนำ สบช.โมเดล 2022 ไปให้ความรู้แกนนำนักศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 
  - ร่วมแสดงเพลงอีแซว ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 โดยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
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  - ได้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์เพลงอีแซว“ชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
  - คู่มือชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน CD “ชุดความรู้การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคใน ชุมชน” 1) เพลงอีแซวป้องกันโรคโควิด (โอไมครอน) 2) เพลงอีแซวหลัก 3อ. 3ลด 
3) เพลงอีแซวการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 4) เพลงอีแซวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
  - กระบวนการที่ทำให้เกิดวิธี แนวปฏิบัติทีด่ีทีเ่ป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 
  
   
   
  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - พัฒนาองค์กรสู่ Healthy Workplace ด้วยสบช.โมเดล บุคลากรและนักศึกษาเป็น Role 
Model ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  - พัฒนานวัตกรรมในการกำกับและติดตามภาวะสุขภาพ 
  - กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ชุมชน
บ้านแมด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการคัดกรอง 100% 
  - บุคลากรและนักศึกษาได้รับการคัดกรอง 100% และร่วมทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 100% 
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  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี “นโยบายการพัฒนา 
สุขภาวะตามบริบทและความต้องการของชุมชนตำบลดอนตะโก ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในพ้ืนที่  
โดยกำหนดข้อปฏิบัติ เพ่ือนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชน 
  - โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสบช.โมเดล 2022 บ้านนครบาล หมู่ 6 ตำบลดอนตะโก 
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - โครงการสร้างชุมชนด้วยสุขภาวะด้วยสบช.โมเดล 2022: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน ตำบลท่าเสน 
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  - โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “ลดเสี่ยง ลดโรค” เพ่ือสุขภาวะทุกช่วงวัย กิจกรรมบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 กับการบริการวิชาการ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ “ลดเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง” ณ ตำบลท่าเสน   
   

 

 

 

 



 

 

- 31 – 

  พันธกิจด้านการวิจัย 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ตำบลท่าเสน 
  - พัฒนางานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบนี้ส่วนร่วมโดยใช้ปิงปองจาราจรชีวิต 
7 สี ต่อการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
เพ่ือป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
  พันธกิจด้านการวิจัย 
  - โครงการวิจัยสร้างความร่วมมือเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ  การดูแลผู้ป่วย
โรคสมองเสื่อมส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวและความทุกข์ต่อผู้ดูแลเป็นอย่างมาก 
ในขณะที่กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมของบุคลากรด้านสุขภาพ 
มีข้อจำกัด ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น เป็นศูนย์
ประสานงานวิจัย PRISM ภายใต้ความร่วมมือของ มูลนิธิสังคมและสุขภาพ Harvard Medical School South 
Carolina Brigham and Women’s Hospital โดยทุนวิจัย NIMH, NIH, USAเพ่ือ พัฒนาและขยายผลการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมของประเทศไทย 
  - เป้าหมายหลัก (2560 – 2566) พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่่ได้รับ 
การพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าได้ผล และยุทธศาสตร์การดำเนินการเพ่ือขยายผล (scale-up strategies)  
การพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมของประเทศไทย 
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  ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
  ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม : ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมช่วยลดปัญหา
ด้านพฤติกรรม (NPI) และภาวะซึมเศร้า (GDS) ได้ภายใน 3 เดือน  
  ผู้ดูแลครอบครัว : สามารถลดภาระและภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแล กลุ่มทดลอง อย่างมีนัยสำคัญ
หลังดำเนินกิจกรรม 3 เดือน 
  ชุดความรู้: การประเมินและดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในชุมชนสำหรับผู้จัดการดูแล และ 
สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

  พันธกิจด้านพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  - การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร ระดับชาติ จำนวน 16 เรื่อง และระดับนานาชาติ 5 เรื่อง 
  - ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนภายใน จำนวน 666,612 บาท, ทุนภายนอก 2,299,612 บาท 
  - สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการประเมิน SIDCER – FERCAP, Corrective 
Action Plan, Re - Visit 

  เขตสุขภาพที่  6 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี, วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร์ 
  พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
  - การเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริงในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล กับหุ่นจำลอง
ฝึกทักษะทางการพยาบาลทั่วไป (Model nursing simulation) หุ่นมนุษย์เสมือนจริงขั้นสูง (High-fidelity 
human simulation) และผู้ป่วยมาตรฐาน (Standardized patient) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรค COVID-19 ของแต่ละสาขาวิชาทางการพยาบาล ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน สาขาวิชา 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 
. 
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  - การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโรคเรื้อรังที่ผสมผสานศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยจากการเรียน 
การสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE) ของนักศึกษา 

 

 

 

   

 

 

  พันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา 
  - โครงการเตรียมความพร้อมหมอไทยเข้าสู่วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับ
นักศึกษาด้านการเรียน กิจกรรรมการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัย ในการสร้างการปรับตัว และเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่การเรียนสู่วิชาชีพและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - โครงการการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนและก้าวสู่วิชาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาใหม่ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
  - โครงการสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เกิดจิตสำนึกที่ดีงามต่อครูบาอาจารย์ มีความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของ
บูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท ำให้ เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 
  - โครงการการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและการสืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพ กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาให้สืบสานประเพณีไหว้ครู มอบแถบหมวกและเข็มชั้นปี 

  ผลงานรางวัลนวัตกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ 
  - The Fifth Student Forum: How we fight the COVID-19 research practice and 
innovation นวัตกรรม เรื่อง Development of Mobile Application (Thai-Commu-App) in Enhancing 
Communication to Older Adults with Home Ventilators 
  - นวัตกรรม Walk for Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน รางวัลระดับดี จาก วช. 
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  พันธกิจด้านการวิจัย 
  - เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 29 เรื่อง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี จำนวน 27 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  จำนวน 2 เรื่อง และวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี จำนวน 1 เรื่อง 
  - เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี จำนวน 34 เรื่อง 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  จำนวน 23 เรื่อง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จำนวน
14 เรื่อง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จำนวน 2 เรื่อง 

  การผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวันตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
(ระดับชาติและนานาชาติ) 
  - พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  
กรมสุขภาพจิต 
  - พัฒนาความร่วมมือในการผลิตผลงานนวัตกรรมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ 
  - พัฒนาโปรแกรมเตรียมพร้อมก่อนสูงวัยเพ่ือใจเป็นสุข ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
  - COVID-19  in long-term care facilities: An international survey of the response, 
precedents, and outcomes (ร่วมกับ University of Tokyo) 

  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ระยะเวลาการ
อบรม 4 เดือน มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 6 และโรงพยาบาลอ่ืนๆ เข้ารับการ
อบรมไปแล้ว 3 รุ่น  
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  - อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพ่ือผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 
การพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 4 เดือน) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 9 กันยายน 2565 มีจำนวน 
ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์และโรงพยาบาลอ่ืนๆ จำนวน 20 คน 
 
 
 
   
   
 
 
 
  - อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จัดอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
 

   

 

 

 

 

 

  - อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 
สถาบันสิรินธร เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีจัดอบรม
หลักสูตรการพยาบาลฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediates care) (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 7 
มีนาคม - 1 เมษายน 2565 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 6 และ
โรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน 30 คน 
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  - อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดการ
อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 3 รุ่น รวมจำนวน 824 คน 

 

   

 

 

 

  ผลการดำเนินงาน 
  - เพลงพิษสุนัขบ้า ป้องกันง่ายด้วย 5ย งานชุมชนเข้มแข็ง ทำหมันสัตว์เลี้ยงจำนวน 69 ตัว 
จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 85 ตัว คิดเป็นร้อยละ 81.18 ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงได้จำนวน 946 ตัว จากที่มีการขึ้น
ทะเบียนไว้ จำนวน 1,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 63.07 
  - การขับเคลื่อนชุมชนสุภาวะด้วย สบช. โมเดล การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์กร เครือข่าย 
และมีพ้ืนที่เป้าหมาย ประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  ประชุมชี้แจงในองค์กรแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย สื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ 

  - การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. 3 ลด สนับสนุนให้ชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและ
จัดทำโครงการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โดยใช้แนวคิด สบช. โมเดล วางแผนขยายการดำเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาพของประชาชนโดยบูรณาการแนวคิด สบช. โมเดล ในพ้ืนที่ร่วมกับการนำบัตรสร้างสุขภาพมาใช้  
ให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างไร้รอยต่อ 
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  พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กร 
  - โครงการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้
อาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Teaching Ethics and Ethics of Teaching การสอนจริยศาสตร์ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ อาจารย์สามารถออกแบบการสอนจริยศาสตร์ในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติได้ และเพ่ือให้
อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกจริยธรรม และสามารถนำระบบและกลไกการจริยธรรม
ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
  - โครงการการบูรณาการจริยธรรมทางการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอน 
  - โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมคุณธรรมสู่สังคม กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็นวิทยาลัยพยาบาลสีเขียว 

 

  

 

 

 

 

  เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
  ผลงานด้านการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามนโยบาย 
  - โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 
   
 
 
 
 

 
 
  - โครงการจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง และศูนย์การแพทย์ชั้น
คลินิกอุดรธานี จัดหาทุนโดยการเดิน-วิ่งการกุศลเนื่องในวันมหิดล ทอดผ้าป่าและสมทบทุน 
  - โค รงก ารจั งห วั ด อุ ด รธ านี เมื อ งท างก ารแพ ท ย์  (UDONTHANI GREEN MEDICAL 
TOWN:UDGMT) สู่ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอีสานตอนบนสู่ อินโดจีน  สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและมีศักยภาพสูง
รองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของอินโดจีนและของโลก สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 



 

 

- 38 – 

 
   
 

 
 
 
 
 

- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมลุ่มน้ำโขง: การสัมมนาวิชาการนานาชาติการแพทย์พ้ืนบ้านลุ่มน้ำโขง 
และการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 37 
 
 
 
 
 

 

 

  การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ UDGMT 
  - โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันการศึกษา การวิจัย และสถานพยาบาลทางการแพทย์
นานาชาติเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพลุ่ มน้ำโขง (World class Academic Campus) พัฒนา
หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรแพทย์แผนไทยแนวใหม่  เพ่ือตอบสนองการเป็น Medical Hub  
ของประเทศ และความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV 
  - โครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็งเป็น “ศูนย์การแพทย์แม่นยำ” ในภูมิภาคอินโดจีน (World class 
Precision Medicine Super Center) สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
เพ่ือรองรับการดาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็งเป็น “ศูนย์การแพทย์แม่นยำ” ในภูมิภาคอินโดจีน โดยการ
สร้าง Co-Branding กับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ 

  สบช. โมเดล 2022 (1 วิทยาลัย 1 ชุมชน) การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน 
  - สถาบันการศึกษา : วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มสถานการณ์ในพ้ืนที่ศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ สนับสนุนบุคลกรทางวิขาการ 
  - ชุมชนในพ้ืนที่ : สนับสนุนการดำเนินการในพ้ืนที่ในระดับชุมชนสนับสนุนและส่งเสริม 
ความเข้มแข็งในชุมชน 
  - ทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ : ช่วยเหลือ แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างบูรณาการ 
  - ภาคีเครือข่าย : สนับสนุนทุน/ทรัพยากร (อบต. โรงเรียน รพ.สต. อบจ. สสอ. สสจ. ศูนย์วิชาการในพ้ืนที่) 
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  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
  - IPE อุดรธานี การบูรณาการการเรียนรู้ผนวกศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
นำไปใช้ได้จริง 
  - IPE เวที SHOW & SHARE เผยแพร่ กระบวนการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน Transform 
วิธีคิด ในวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล ในงาน Thailand International Health Expo 2022 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตและพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ ใน ปี 2565 
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  - IPE NEXT STEP ความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือ The Psychometric Property of 
the Readiness for Interprofessional Learning Scale and the Modified Attitudes towards Health 
Care Team Scale : Thai version  

  - IPE Training ใน Southeast Asia ร่วมกับ  WHO JICA และมูลนิ ธิ พัฒนาการศึกษา
บุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) 

 

 

 

 

   

  พันธกิจด้านนวัตกรรม 
  - IPE-การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการต่อยอด 
 

 

 

 

 

 

 

  พันธกิจด้านการวิจัย 
  - วิจัยถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

  ผลงานวารสารเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ 
  - วารสาร (TCI2) 
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  พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
  การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบริการสุขภาพ (Service Plan) 
  - สาขามะเร็ง: การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
  - สาขาอายุรกรรม: การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 
  - สาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม: การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤติ 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 
  - สาขาอุบัติเหตุ: การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
  - สาขาบริหารสาธารณสุข: หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 
  - Scaling Up Quality Human Resource Capacity for Parenting for Lifelong 
Health (PLH) Program Delivery in Northeast Thailand (3-year Project from 2022-2024) 
  - โครงการ Improvement of Hospital Nursing Management ภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย-ลาว สาขาสาธารณสุข (ระยะ 3 ปี: พ.ศ. 2565-2568) 

  พันธกิจด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  - การสืบสานประเพณีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง 
  - การลงนามความร่วมมือในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกลองกิ่ง 
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  ผลงานด้านบริหารและพัฒนาสถาบัน 
  - Community Engagement for Social Impact 
  - ยกระดับศักยภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล 
 

 

 

 

 

 

 
  เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา 
  ผลงานเด่นของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 
  ระดับของนักศึกษา 
  1. ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก และได้
เป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

  2. ได้รับรางวัล ในการประชุมระดับชาติ เรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาล 
และได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพยาบาล ครั้งที่ 1ได้แก่ รางวัลระดับดีเยี่ยม 1 เรื่องกางเกง 5 ป้อง 
ระดับดีมาก 1 เรื่องผ้าสะเร็น เน้น sensoryและระดับดี 1 เรื่อง Box Set for bedsore 
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  ระดับองค์กร 
  1. วิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" พุทธศักราช ๒๕๖๔  
สาขา องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ระดับบุคคล 
     ได้รับรางวัลมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก “รางวัลประเภทผู้บริหาร” จากเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  ด้านวิชาการ 
           การบริการวิชาการแก่สังคม  มีบริการแบบให้เปล่าและการลงทะเบียนสร้างรายรับ โดยการ
บริการแบบให้เปล่าเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และมุ่งที่สุขภาวะของชุมชน ในเขตจังหวัดสุรินทร์ เน้นการมี
ส่วนร่วมของหลายหน่วยงานและสหสาขาวิชาชีพ สร้างรายรับที่ตอบสนองนโยบาย เช่น  
           - การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 5 - 6 รุ่นต่อปี     
           - หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) 
           - หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.)  
           - หลักสูตร การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ( 4 เดือน)  
           - หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ 

  การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันพระบรมราชชนกในเรื่อง มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University 
 
 
 
 
 
  
                
 
      
          
  ผลการดำเนินงาน สบช. โมเดล 2022             
                     โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล โดยเลือกพ้ืนที่ของ รพ.สต.ท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง  
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
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  กิจกรรมการดำเนินการการขับเคลื่อน สบช โมเดล สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
เปิดสถานีสุขภาพ (BCN Surin Health Station) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            กิจกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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  ผลงานเด่นของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
  การสร้างเสริมสุขภาพด้วย สบช.โมเดล 
  ดำเนินการด้วยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในเรื่องของการบริการสุขภาพ โดยใช้ทั้งสื่อ
หลักและสื่อในพ้ืนที่ ในการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงการบริการสุขภาพในชุมชน 

ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่เพื่อให้ความรู้ด้านบริการสุขภาพแก่ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 
  โครงการองค์กรแห่งความสุข “Happy college”กิจกรรม Happy Workplace 
(Happy Body) 
  ทุกวันพุธมีการจัดกิจกรรม ออกกำลังกายโดยการเต้นบลาสโลป และปรับปรุงสนามกีฬาเพ่ือ
รณรงค์ ให้นักศึกษาหรือบุคลากรในวิทยาลัยออกกำลังกาย โดยต่อยอดเป็นโครงการลดอ้วน ลดพุง ลดน้ำหนัก  
ซ่ึงในระยะเวลา 6 เดือน ผลที่ได้รับคือบุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 56 รอบเอวลดลง ร้อยละ 24 
และรวมน้ำหนักที่สามารถลดได้ ทั้งหมด 32.3 กิโลกรัม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 47 – 

  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่ อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม 
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรมการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ให้กับประชาชน 
จำนวน 600 คน ในจังหวัดนครราชสีมา และมีการบูรณาการเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยใช้แนวคิดปิงปอง
จราจรชีวิต 7 สี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ด้านพัฒนานักศึกษา  
          ดำเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ใน
รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ Online English Camp และจัดทำบทเรียน Online ที่สามารถเข้าไปทดสอบ 
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  การจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับสถาบันร่วม MOU ในประเทศอินโดนีเซีย 
        ดำเนินการจัดประชุมแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสีมา และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช เป็นเจ้าภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี 
           - การขับเคลื่อน สบช. โมเดล ตามนโยบายของอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบในโครงการปิงปองจราจรชวีิต 7 สี ที่ทุกวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกร่วมกันพัฒนาและดำเนินการทางวิชาการในการดูและสุขภาพของคนในชุมชน ตามโครงการสร้าง
ชุมชนสุขภาวะ ด้วย สบช.โมเดล 2022 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน 
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  กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชน 
 

 

 

 

 

 
กิจกรรมมายกายภาพครอบครัว สปส. 

 

 

 

 

 

    

กิจกรรมคุณครูใหญ่เยี่ยมชมและให้แง่คิดที่ทรงพลัง 

 

 

 

 

 

 
  เขตสุขภาพที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธาน ี

 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
  ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล 
  - การจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL 
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  เป้าหมายในปีการศึกษา 2565  
   1. ผลการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลผ่านในรอบแรก 
คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป  
  2. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN -QA ไม่ตำ่กว่า 3.5 

  ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

   
  โครงการร วพบ.คอน ครอบครัวเสมือน ขับเคลื่อนระบบความเข้มแข็งทางสุขภาพ  
สู่ชุมชนสุขภาวะ 2565  
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  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธาน ี
   ด้านการผลิตบัณฑิต 

  

 

 

 

 

 

  ด้านการวิจัย 
  ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้รับงบสนับสนุนวิจัย
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการวิจัย เรื่อง การจัดทาข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี และดาเนินการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพ้ืนที่จังหวัด  
สุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงเป็นเงินจานวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท 
(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในการดำเนินการวิจัยมีผู้รับผิดชอบหลักคือ นางสาวจริญญา แก้วสกุลทอง และคณะ 
อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งได้ดาเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน  
2 อำเภอ 3 ตำบล คือ อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลบางกุ้ง และอำเภอพระแสง ตำบลสินเจริญ 

  ด้านการบริการวิชาการ 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโควิค 19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน (HOME ISOLATION)  
โดยมีอาจารย์พนิดา รัตนพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) เป็นผู้รับผิดชอบ 
เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างทีม HOME ISOLATION ในโครงการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บ้านอบอุ่น 

  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จึงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และ 
ในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้มีการประยุกต์ท่ามวยไชยา เพ่ือให้เข้า
กับยุคสมัย มีความเหมาะสมกับการออกกาลังกาย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดี เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย  
ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน มาใช้ใน
การส่งเสริมการออกกาลังกายให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ออกสู่สังคม
และชุมชน ในจังหวัดและในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางช่อง YOUTUBE 
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  เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดสงขลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

      การบูรณการการเรียนการสอนกับ สบช.โมเดล : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ด้านการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ
ผลงานของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการของสถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ ดังนี้ 
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  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นแรก จานวน 48 คน  
ซึ่งเป็นวิทยาลัยฯ ที่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้ เพียงแห่งเดียวของสถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สภาวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์ ให้การรับรอง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
พร้อมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ผลิตนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ อีก 6 แห่ง 
รวมเป็น 7 แห่ง เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
ฉุกเฉินการแพทย์ เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2565 

  การบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมด้านการดูแลผู้สูงอายุของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร ตรัง ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งสิ้น 5 องค์กร 
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  เขตสุขภาพที่ 13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
  1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
   ผลงานเด่น 
             1. ผลลัพธ์ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสตรพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  2.  ศูนย์การเรียนรู้พยาบาลศาสตร์ศึกษา 
         2.1 หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร 
                                - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
                                 - การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
         2.2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลศาสตร์ 6 หลักสูตร 
     -การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง จัดร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
     -การพยาบาลปริศัลยกรรม จัดร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี 
     -การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จัดร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี 
     -การพยาบาลเฉพาะทางผดุงครรภ์ จัดร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี 
     -การพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกจัดร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี 
     -การพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด จัดร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
         2.3 หลักสูตรการศึกษาทางการพยาบาล 
    -ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 
  ด้านวิชาการ 
            1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร Road Map เช่น กิจกรรม “คิด รื้อ สร้าง” “คิดสร้างอย่างมี
วิจารณญาณ” “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” “ทักษะในศตวรรษที่ 21” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ นักศึกษาได้สะท้อน 
คิดด้วยตนเอง จากเพ่ือน และอาจารย์ 360 องศา ได้รับรู้จุดที่ควรเสริม และจุดเด่นของตนเอง พึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
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  ผลงานด้านวิจัย 
  - อาจารย์ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นระดับชาติ ได้แก่  
 
  
 
 
 
 
 
 
  ผลงานด้านบริการวิชาการ 
  โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน 
            1. รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคกลุ่ม NCD ให้กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในวิทยาลัย 
             2. ให้บริการประชาชนในชุมชนพื้นที่ท่ีวิทยาลัยฯรับผิดชอบโดยการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ตรวจคัดกรองความเสี่ยง 
              ผลลัพธ์ 
             1) เกิดเครือข่ายการดาเนินงานร่วมกับ 1)ศูนย์บริการสาธารณสุขที่  2 มักกะสัน  
2)โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลน์ (สาขา รพ. ราชวิถี) 
             2) เกิดแกนนาในชุมชนเพ่ือ คัดกรองโรคกลุ่ม NCD ด้วยการตรวจคัดกรองด้วยปิงปองจราจร 7 สี 
โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
  การดำเนินงานตามนโยบายของสถาบัน คณะ และวิทยาลัย  การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีดังนี้ 
     1. การดำเนินงานตามนโยบายของสถาบัน คณะ 
          1.1 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.
โมเดล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  1.2 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
  2.1 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยการจัดทำสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
เช่น คลิปวีดีโอและนำมาเผยแพร่ให้ประโยชน์กับชุมชน 
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  2.2 การบูรณาการสอดแทรกงานนโยบายลงสู่กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดย สบช. โมเดล 2022 
 

 

 

 

 

 

 

   
  3. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับการเรียนการสอน  
       - นำจุดเด่นที่มีอยู่เชื่อมต่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การนำความรู้ด้านดนตรีไทย  
มาบูรณาการพัฒนาการสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก ในด้านการเสริมสมาธิ และเพ่ือนำไปใช้กับผู้สูงอายุ
ในชุมชนต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้หลักดังนี้ 
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  5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
  พันธกิจด้านการจัดการศึกษา 
  - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๒ หลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
  - อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาอ่ืน (Second degree) วางแผนเปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 
  

 

 

 

 

   
  - โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้าง 
สุขภาวะชุมชนปีการศึกษา ๒๕๖๕ เดิมผลิตใน ๒๓ วิทยาลัย จำนวนปีละ ๑,๐๐๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ผลิตทั้ง ๓๐ วิทยาลัย จำนวน ๓,๐๐๐ คน 
  - โครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลฯ เปิดเรียนไปแล้ว ๑๙ แห่ง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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  ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
  - รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1 ในการส่งผลงานวิจัย เข้าประกวดในเวทีประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติผ่าน online ของภาคีเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
  - รางวัลเหรียญเงิน โดยส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022) 2-5ส.ค.2565ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
  - รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลจากการนำเสนอผลงาน  
เรื่อง นอนสบาย ไร้ BEDSORE 
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  พันธกิจด้านนวัตกรรม วิจัยและการจัดการความรู้ 
  - วารสารวิชาการ TCI 1 จำนวน 6 วารสาร และ TCI 2 จำนวน 8 วารสาร 
 
 
 
 
 

 

   

 

  พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
  - การประชุมวิชาการนานาชาติ (อินโดนีเซีย) 
 
   
 
 
 

 
   
   
 
 - โครงการขยายและแลกเปลี่ยนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในเวทีประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
โดย วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
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  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
  ระบบการเรียนการสอนบริหารการศึกษา หลักสูตรระบบห้องเรียนประจำ 
  - การเตรียมบุคลากรอาจารย์ประจาหลักสูตร อัตรา เน้นตรง และสัมพันธ์ 
  - การจัดทำสื่อการสอนเอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตารา ห้องเรียนพัฒนาให้เอ้ือการ
สอน อุปกรณ์การผลิตสื่อ/โสตฯ  อาคาร ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ /ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ /
ห้องปฏิบัติการกลาง 
  ระบบการเรียนการสอนบริหารการศึกษา หลักสูตรระบบสื่อทางไกล  
  - หลักสูตรพันธ์ใหม่/เก็บสะสมหน่วยกิต 
  - ระบบการศึกษาทางไกล (Online Course /MOOCs/ SPOCs) สื่อการสอน Onlineปี ๒๕๖๖ 
  - Studio ผลิตสื่อสารสนเทศ 
  - ผลิตสื่อ Online วิชาแกนปริญญาตรี 
  - ตอบโจทย์การศึกษา Life Long Learning เรียน any age/anytime/any where  
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  เป้าหมาย ทิศทาง แนวทาง พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิจัยและนวัตกรรม 
  - สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากภายนอก 
  - พัฒนาอาจารย์นาไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  - พัฒนาการสร้างคู่มือวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 
  - การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และสิ่งใหม่ 
  - กำหนดนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข : สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน กฎหมาย 
  - การวิจัยร่วม ๖ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียตนาม กัมพูชา อินโดนีเชีย 
  - ศึกษาพิษภัยจากยาฆ่าแมลงที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม 
  - พืชผักเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบกับประชาชน 
  - ผลักดัน ขอทุนวิจัยร่วมกันจากองค์กรระหว่างประเทศ มีที่ปรึกษาชาวไทย/ต่างประเทศ 
  การพัฒนาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

  การวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระดับเขตสุขภาพ ผู้แทนเขตสุขภาพที่ ๑ – 13 และผลการดำเนินงานระดับคณะ  
โดยรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 
  1. การนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละเขตสุขภาพนั้น สิ่งที่ผู้นำเสนอต้องวิเคราะห์  
มีด้วยกัน 2 ประเด็นคือ การวิเคราะห์ผู้ฟัง และการวิเคราะห์เวลา วิธีการนำเสนอที่ใช้ในนั้นเป็นการนำเสนอใน
รูปแบบเดิม ควรปรับให้เป็นรูปแบบใหม่ วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง นำเสนอเฉพาะเป้าหมายที่โดดเด่น เข้าใจง่าย 
กระชับ และต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนำเสนอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟัง 
  2. หาจุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน เขต และวิทยาลัย ผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย ทำให้เกิดสิ่งใหม่ 
และนำสิ่งที่ได้มาแบ่งปันกันในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือต่อยอดในสิ่งที่มี ผลักดันในเรื่องของการเพ่ิมจำนวน
บุคลากรด้านการสอน เน้นเรื่องของการผลิตบัณฑิต นำเสนอนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน  
เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้มองเห็นและรู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในปัจจุบัน ทำงานให้เป็นระบบ ตั้งเป้าหมายในเรื่องที่ต้องการ
ขับเคลื่อน และดำเนินการเรื่องนั้นให้โดดเด่น ต่อยอดเรื่องการจดสิทธิบัตรของนวัตกรรมต่าง ๆ สร้างศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ และอีกสิ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือ การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เพราะเป็นสิ่งที่
ยืนยันว่าสถาบันมีผลงาน มีเนื้องานท่ีโดดเด่น 
  4. การทำให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกนั้น ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของสถาบัน เช่น ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ที่รับสมัคร ผลงานเด่นของแต่ละวิทยาลัย กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสถาบันมีการบริการวิชาการท่ีดี จึงควรที่จะ 
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ส่งเสริมให้ดีขึ้น อย่างเช่น องค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ องค์ความรู้ในการจัดการกับโรคต่าง ๆ  
ของสถาบันมีค่อนข้างหลากหลาย ควรนำมาเชื่อมโยงกันเพ่ือสร้างความโดดเด่น และพัฒนาให้กลายเป็น 
Business Center ขยายการให้บริการด้านจิตเวชชุมชน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพ่ือลดปัญหาการติดเกมส์  
ติดการพนัน 
  5. การนำเสนอด้วยวีดีทัศน์สามารถควบคุมเวลาได้ง่าย คัดเฉพาะข้อมูลที่สำคัญมานำเสนอ 
ส่วนการนำเสนอในรูปแบบของ Power Point ส่วนใหญ่ขอบเขตของข้อมูลมักจะกว้างเกินไป ใช้เวลาค่อนข้างสูง 
การนำเสนอด้วยรูปแบบของวีดีทัศน์ทำให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ถ้านำเสนอแบบบูรณาการกับวิทยาลัยในเขต
ภูมิภาคเดียวกัน อาจทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่ดียิ่งขึ้น 
  6. ขยายโอกาสและต่อยอดเรื่องงานวิจัยเพ่ือลดปัญหาความเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษา และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ 
  7. การนำเสนอทำให้เห็นภาพการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน มีการนำ
นโยบายมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับแต่ละพ้ืนที ่
  8. การนำเสนอของแต่ละคณะ ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของทั้ง 2 คณะ ได้เห็นการทำงานของ
ทุกวิทยาลัยภายใต้สังกัดชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นความเป็นปึกแผ่นของวิทยาลัย 
มีทิศทางในการทำงานและมุ่งสู่เป้าหมาย 

  การพัฒนาการบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก 
โดยนพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  การบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่หลายคนเข้าใจในบริบทการบริการวิชาการ 
ไม่เท่ากัน ซึ่งสะท้อนถึงวิธีคิด โลกทัศน์ ที่แตกต่างกัน งานบริการวิชาการมีกลุ่มเป้ามาย 3 กลุ่ม คือ คณาจารย์ 
และบุคลากร, ชุมชน สังคม ประเทศชาติ นานาชาติ และเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
  ลักษณะของงานบริการวิชาการมี 3 รูปแบบ 
  1. การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชน ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจากสถาบันมี
งานบริการวิชาการให้เปล่าค่อนข้างมาก 
  2. การให้บริการวิชาการโดยไม่มุ่งผลกำไร ดำเนินการกับกลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองหรือ
กลุ่มที่มีงบประมาณจำกัด อาจให้บริการในลักษณะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย  เช่น การบริการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือสังคม ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 
  3. การให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ เป็นการให้บริการเพื่อหารายไดให้กับมหาวิทยาลัย หรือ 
คณะ สถาบัน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เช่น รับนักศึกษา การทำรายงาน อบรมความรู  

  รูปแบบการให้บริการวิชาการแบ่งเป็น 8 รูปแบบ 
  1. การให้คำปรึกษา 
  2. การศึกษาวิจัย การว่าจ้างทำงานวิจัย 
  3. การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคำตอบให้กับสังคม 
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  4. การฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น 
  5. การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องแก่ประชาชน 
  6. การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสถาบัน หรือวิทยาลัย 
  7. การอ้างอิงทางวิชาการ  
  8. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

  ลักษณะและขอบเขตของงานบริการวิชาการมี 7 รูปแบบ 
  1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
  2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา 
  3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  
แบบเก็บค่าลงทะเบียน แบบให้เปลา และแบบว่าจ้าง 
  4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5. บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน และการจัดการ 
  6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  7. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 

  ประโยชน์ของการบริการวิชาการ 
   สถาบันได้รับประโยชน์ในลักษณะข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  - เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นำมาสู่การพัฒนาลักสูตร 
  - บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
  - การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
  - สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา 
  - สร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการ 

  ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการ 
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  งานบริการวิชาการบทบาทที่เปลี่ยนไป 
  งานตามพันธกิจบริการวิชาการเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับ 3 ฝ่าย คือ สำนักวิชาการโดย  
กองบริการวิชาการ คณะ และวิทยาลัย สำนักวิชาการโดยกองบริการวิชาการ  ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท 
การทำงานโดยต้องทำงานร่วมกับคณะเพ่ือกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และคณะต้องสื่อสารกับ
วิทยาลัย จากนั้นกองบริการวิชาการจะดำเนินการประสานข้อมูลในลักษณะของ OUTPUT ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือนำมาวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและอภิปรายซักถามทั่วไป 
และกล่าวปิดการประชุม โดย ศ. (พิเศษ) นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
  - การทำงานร่วมกันแบบต่างเขต ต่างวิทยาลัยนั้น แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และเกิดเป็น 
OUT COME พัฒนาให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ระบบงานดีขึ้น 
  - ระบบการทำงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มีความชัดเจน เริ่มต้นจากสำนัก
วิชาการ สำนักงานอธิการบดี ให้มีการมอบอำนาจ เพ่ือเป็นการเสริมพลังให้บุคลากรทุกคนได้ทำงาน 
  - ปัจเจกบุคคล ณ เวลานี้ เริ่มมีความตื่นตัว ซึ่งเห็นได้จากการนำเสนอของผู้แทนแต่ละเขต
สุขภาพกับผลการดำเนินงานที่ได้เสนอออกมา 
  - ภาพหลักของสถาบันพระบรมราชชนกจะต้องมีสบช.วิจัย innovation ประจำปี ในระดับ
นานาชาติ การจัดกีฬาสีของสถาบัน จัดงานสบช.Fair หรือจัดนิทรรศการ (Open House) แสดงผลงานด้าน
การเรียนการสอน การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
  - จัดทำ MOU ในทุกเขตสุขภาพ 
  - ทำระบบ Cloud university ให้ชัดเจน ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการสอบ  
  - การต่อยอดงานเดิมเพ่ิมงานใหม่ของสบช.โมเดล ในเรื่องของการใช้บัตรสร้างสุขภาพ สบช. 
Model ระดับสถาบัน เช่น การควบคุมโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) 
  - สร้างองค์กรต้นแบบคุณธรรม องค์กรสีเขียว องค์กรสร้างสุขภาพ ทุกวิทยาลัย  
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