
คณะพยาบาลศาสตร



o 0
fl1'U1

nl'i~~'Vh~1tJ.:J1'U\J~::~1tJ 2555 '1JeJ.:Jflru::VW1tJ1M1~~111'V111'Vlm~m.j~~" outJ~~~'Vh~'U

b~ml1b"''UeJ[:.J''n1~~i1Lij'U.:J1'U~ri1~qj'VJn~'Ui5fhl'1JeJ.:Jflru::.,1'U~eJtJtJ.:JtJ\J~::1J1ru2555 (111l"1flll 2554

i1.:J30 tl'UtJ1tJ'U 2555) t~tJ 1~~n1~~~'U1~\Jbb tJtJn1~t11b"''UeJ[:.J''n1~1i11bij'U.:J1'U1~"'eJ~fl~eJ.:JtltJ bb[:.J'U
'U

tJ'Vlti1111'"~1'1JeJ.:Jfl ru::V'W1tJ1,WI1'" ~1 ~.:Jbb'"~.:Ji1.:Jm 1111l.:J~'U'1JeJ.:J~tJ1'V11~ bb"::tJ fl" 1m'Vl m:: ~tJ1'Un1~~
'lJ • '\J 'I'

~1'U~111~~'U1eJ.:Jl'imeJ ~1.:Ji~ b'l'U bb,,::~m ~eJ.:Jb~eJ1~m~" bU1'V1111tJ'1JeJ.:Jbb[:.J'UtJ'VltiIl11MI1'1JeJ.:Jflru::, ,

1'U'U111~tJ1'V11~flru::VW1tJ1" 1111"'~ 111'V111'VltJ1~m.j~~" '1JeJ'1JeJtJfl ru fl ru1'11~~ ii' n Pim~1 bb"::
'U '

b~1'V1tJ1~'VJn~1tJm ~m111~111ijeJ~1111'11'Un1~vh n'l m~1I~1.:J1~111~.:J",ii'tJ"''t'U n1~\JijtJ1\m~n'l'1JeJ.:J

fl ru:: 'l'W 1tJ1" 1111"'~ 111'V111'VltJ1 ~ tJlI~~" 1~~ fl1111 b'I1f11 ~~'VItJ1 ~.:J[:.J"t111 \J~ bU 1'VI111 tJ'1JeJ.:J.~ , 'U

",mu'U n1 ~Pin~1~1~111 m~1 'U'I'UbiJ'U~ tJeJlI-rtJ1'U1.:Jn1~1'll1~~ bb"::"'.:Jflll '1JeJ'1JeJtJfl ru flru1'11~~bb"::~ ,
b~1'V1tJ1~'VJnvh'U~1~~1m111bb,,::t11b"''UeJ'''1\J'''1~::ri1~qj 1'Un1~~~'Vh'i1tJ.:J1'U\J~::~1tJ 255 5 OUtJ~'I'U

ri1b~'I"~1.:Jm1l1~rl\J~::",.:JI'i~~.:J 11', ,

.,!



ii 
 

สารบัญ 
                         หน้า 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ค าน า  i 
สารบัญ  ii 
สารบัญตาราง iii 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนงาน  
 ชื่อ สถานที่ตั้ง  1 
 ประวัติความเป็นมา 2 
 ปรัชญา/ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 3 
 ค่านิยมองค์กร Core Value   6 
 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  7 
 แผนปฏิบัติการเชิงรุก 9 
 โครงสร้างส่วนงานและการบริหารงาน  16 
 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 21 
 รางวัลเกียรติยศของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (บุคลากร/ศิษย์เก่า) 24 
 รางวัลที่นักศึกษาได้รับในปี 2555 26 
 ด้านบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ 27 
ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 29 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 46 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล 53 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ 58 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                   ที่มปีระสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 
61 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 62 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่าง 

                    ภาควิชา 
65 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 65 

 



 

iii 
 

สารบัญตาราง 
                     หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 จํานวนอาจารย์ประจําของแต่ละภาควิชา จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการ  

21 

ตารางที่ 2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/นําเสนอใน
การประชุม (Proceeding)  

30 

ตารางที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/
นําเสนอในการประชุม (Proceeding) 

35 

ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 47 

ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา แยกตามประเภททุนและชั้นปี 49 

ตารางที่ 6  ทุนตามโครงการความร่วมมือ 49 

ตารางที่ 7 ทุนรางวัลการศึกษา 50 

ตารางที่ 8 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 50 

ตารางที่ 9 Faculty/Student Exchange (Inbound) 54 

ตารางที่ 10 Faculty/Student Exchange/Study visit (Outband) 56 

ตารางที่ 11 กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะอ่ืนๆ 57 

ตารางที่ 12 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 58 

ตารางที่ 13 สรุปการเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก
กรรมการองค์กรวิชาชีพ กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

61 

ตารางที่ 14 ผลการดําเนินการและผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม 65 

ตารางที่ 15 สรุปผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 65 



iv 
 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
                     หน้า 

 
 

ตารางที่ 16 องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรู้กับการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะ 

66 

ตารางที่ 17 องค์ความรู้จากการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ  66 

ตารางที่ 18 การพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 จําแนกตามประเภทบุคลากร 68 

ตารางที่ 19 โครงการกิจกรรมในการประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ  

สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายลูกจ้าง   

68 

ตารางที่ 20 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ    72 

ตารางที่ 21 กิจกรรมพัมนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 73 

ตารางที่ 22 แสดงรายได้ ของคณะพยาบาลศาสตร์ แยกตามพันธกิจ 75 

ตารางที่ 23 แสดงรายได้ เปรียบเทียบกับรายจ่าย ของคณะพยาบาลศาสตร์ 75 

ตารางที่ 24 แสดงผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทุน และทรัพย์สินในการจัดหา
ประโยชน์ 

76 

ตารางที่ 25 แสดงอัตราการเติบโตของยอดเงินบริจาค 76 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

1 
 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับส่วนงาน 
 

 

ชื่อ       
              คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่ตั้ง       

  เลขที่ 2  ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย 

  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10700 

  โทรศัพท์ 0 2419 7466 - 80  โทรสาร 0 2412 8415 

      Website : http://www.ns.mahidol.ac.th 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานประจําปี 2555 
 

2 
 

ประวัติความเป็นมา 
  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2439 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยมี ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อํานวยการคนแรก ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลําดับ
จนเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 
นางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่ องตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามลําดับจนถึงปัจจุบัน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โดยในระดับปริญญาตรี เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) 
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2499 และเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก  6 
เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้ปรับหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) โดยรวมการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์เข้าด้วยกัน ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ในปี พ.ศ. 2530 ได้ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2525 ที่กําหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมาเป็นระยะๆ ใน ปี พ.ศ. 2540 ปีพ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2550 ตามลําดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ความต้องการของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูป
ระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบูรณาการเนื้อหาสําคัญของรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดและการปฏิบัติพยาบาล เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องณ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 
 ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล) สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 และเปิดสอนสาขาการพยาบาลแม่และ
เด็ก ในปี พ.ศ. 2524 ในปี พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต เพ่ือให้เป็น
ปริญญาวิชาชีพ หลังจากนั้นได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ 
จนถึงปัจจุบันจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา  
 ในระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2533 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนนําในการเปิดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2543  
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คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) โดยจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย 
 ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะเวลาศึกษา 4 เดือน) คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอน
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก และเพ่ิมสาขาตามความต้องการและความ
จําเป็นของประเทศรวมทั้งสิ้น 19 สาขา และในปีการศึกษาปัจจุบันทําการเปิดสอน 11 สาขา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ กับสถาบันการ ศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโทให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ มีการ
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ใน 7 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สหราช
อาณาจักร สวีเดน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการจัดการศึกษ าสาขาพยาบาลศาสตร์  
มาเป็นเวลา 115 ปี ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง เพ่ือไปปฏิบัติงานด้านการพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์จํานวนมากได้ทําหน้าที่สําคัญในระดับชาติ เป็นผู้นําองค์กรต่างๆ และ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ปรัชญา    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญพัฒนาได้ดีนั้น ประชาชนจะต้องมี

สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนชาว
ไทย พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีบทบาทสําคัญในการให้บริการด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย บทบาท
ดังกล่าวครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดจนการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่จะนํา ไปสู่การแก้ปัญหา
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สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล การบริการวิชาการแก่สังคม ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการ
พยาบาลและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ทําหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาอบรมบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้หลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเจริญ
พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ มีความรักและเจตคติที่ดีต่อคุณค่าและความสําคัญของชีวิตมนุษย์เท่าเทียมกัน สามารถประเมินตนเอง
และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุกระดับจึงประกอบด้วยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม และศาสตร์ทางการพยาบาล อาจารย์ผู้สอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
มีความรู้ที่ทันสมัย เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน
และแหล่งฝึกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้บัณฑิตแต่ละระดับมี ความรู้ความสามารถทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเป็นผู้นํา สามารถติดต่อร่วมมือประสานงานกับคนอ่ืน
ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลทั่วไปแก่
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทต้องมีความรู้ลึกซึ้ง และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
สามารถให้การพยาบาลที่ซับซ้อนและวิกฤตแก่ผู้ปุวยเฉพาะสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ผลการวิจัยหรือทําวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ บัณฑิตในระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ และเป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
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ปณิธาน 
 
 
 

 
 

 
 

…การพยาบาลนั้น ไม่ใช่วา่จะมีประโยชน์แต่การพยาบาลอย่างเดียว 
ย่อมเป็นประโยชนส์ าหรับบ ารุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย… 

 
(พระราชดํารัสของสมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 10 พฤษภาคม ร.ศ. 130) 
 

วิสัยทัศน์    
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลระดับประเทศและ
นานาชาติ เป็นแกนนําในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 

 

พันธกิจ   
พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร เป็นผู้นําในการ

สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
2.  สร้างงานวิจัยที่สามารถชี้นํานโยบายระดับองค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสร้างองค์ความรู้

ใหม่ในศาสตร์ทางการพยาบาล 
3.  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
4.  สร้างความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นสถาบันชั้นนํา

ในระดับประเทศและนานาชาติ 
5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมในพันธกิจหลักและการดําเนินชีวิต 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และเป็นพลังทางสติปัญญาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
 2.  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสังคม 
 3.  ศึกษาวิจัยเพ่ือการสร้างองค์กรความรู้ใหม่ ชี้นํานโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสังคม 
 4.  สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการทําวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 5.  พัฒนาเครือข่าย กิจกรรมและบริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพ ประชาชน และสังคม 
 6.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 7.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขวัญและกําลังใจที่ดี 
 8.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งสริมการบริหารจัดการทุกภารกิจของคณะฯ 
 9.  พัฒนาระบบคุณภาพของคณะฯ แบบครบวงจร และต่อเนื่อง 
 10. สร้างเอกลักษณ์และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 

ค่านิยมองค์กร Core Value     
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่านิยมองค์กร คือ NS MAHIDOL   
       N = Noble  สืบสานปณิธาน ทํางานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
 S = Synergy  รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู้เปูาหมายเดียวกัน 
 M = Moral  คุณธรรม จริยธรรม นําองค์กร 
 A = Accountability  รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 H = Human Respect  เคารพ และให้เกียรติต่อกัน 
 I = Innovation  สร้างนวัตกรรม 
 D = Direct toward Excellence มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
 O = Onward Improvement เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 L = Leadership  กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลี่ยน 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการทําวิจัย 
กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมผลผลิตงานวิจัย และการตีพิมพ์ในวารสาร 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจํา/งานวิจัยจากงานประจํา/ตาม Theme วิจัยของคณะฯ 
กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
กลยุทธ์ที่  5  สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมในการเพ่ิมรายได้  
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่  7  ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2   สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่  1  สร้างระบบพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   สร้างเครอืข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล 
กลยุทธ์ที่  1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่  3  สร้างระบบและกลไกเพ่ือขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาบริการวิชาการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ COE ของคณะฯ และตอบสนองความต้องการของสังคม 
                 (ประชาชน และพยาบาลวิชาชีพ) 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบบริการวิชาการท่ีครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย/การเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการทางไกล 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาองค์กรผู้นําด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7   บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่างภาควิชา 

กลยุทธ์ที่  1  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายในภาควิชา 
กลยุทธ์ที่  2  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการระหว่างภาควิชา 
กลยุทธ์ที่  3  สร้างทีมบูรณาการการวิจัยระหว่าง อาจารย์/นักศึกษาปริญญาโทและเอก/สายสนับสนุน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  8   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการทําแผนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรู้ กับการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะฯ  
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบและกลไกในการปลูกฝังค่านิยมองค์กร 
กลยุทธ์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่  6  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
กลยุทธ์ที่  8  พัฒนาระบบคุณภาพท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  9  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 10 สร้างความผูกพันของบุคลากรและนักศึกษาต่อองค์กร 
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โครงการ  เพิ่มผลผลิตงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

และภาควิชา

     กิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 

     กิจกรรม ค่ายการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์

โครงการ  สร้างงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจํา งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

และสํานักงานคณะฯ

โครงการ  พัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

และภาควิชา

     กิจกรรม  พัฒนา Theme การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ           

        เพื่อควบคุมโรคเรื้อรัง

โครงการ จัดตั้งศูนย์การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

     กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในการใช้ผลงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

และภาควิชา

     กิจกรรม ปรับปรุงฐานข้อมูลผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการวิจัย 

และงานห้องสมุด

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่  2   เพิ่มผลผลิตงานวิจัย และการตีพิมพ์ในวารสาร

โครงการ / กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ เชิงรุก

ประจําปีงบประมาณ 2555

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2555

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการวิจัยสถาบัน / งานวิจัยจากงานประจํา/ตาม Theme วิจัยของคณะฯ

กลยุทธ์ที่  4   เพิ่มเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่  5   สร้างงานวิจัย/ นวัตกรรมในการเพิ่มรายได้

กลยุทธ์ที่  6   พัฒนาระบบการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่  7  ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
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กลยุทธ์ที่ 1    สร้างระบบพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

โครงการ  พัฒนาต้นทุนชีวิตนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร  คณะ กก.ฝ่ายพัฒนา นศ.

กิจกรรม  พบผู้ปกครอง

กิจกรรม เพิ่มพลังชีวิตนักศึกษา 14-16 30

 กิจกรรม  จิตอาสา

 กิจกรรม  ทักษะชีวิต  "กุหลาบงาม  หนามต้องคม"

    กิจกรรม       “NS  SMART” 4-5

18-

19

     กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม

โครงการ  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสรา้งบัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที ่21 รองฯ การศึกษา

  1.1  กิจกรรม วิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

  1.2  กิจกรรม สังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน 

  1.3  กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนนักศึกษา

โครงการ  พัฒนาต้นทุนชีวิตของนักศึกษา

โครงการ  การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     กิจกรรม  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 14 หนภ.สูติฯ

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ

โครงการ  สร้างความผูกพัน ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ คณะ กก.ฝ่ายพัฒนา นศ.

ยุทธศาสตร์ที่  3   สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล

กลยุทธ์ที่  1   สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

โครงการ  พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์

     กิจกรรม การศึกษาดูงานศูนย์ Academic Center for Evidence-Based Practice ณ University of Texas 

Health Science Center at San Antonio, ประเทศสหรัฐอเมริกา

     กิจกรรม  การปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําของอาจารย์

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ 

โครงการ  การสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพัฒนาการวิจัยกับเครือข่าย ศูนย์วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โครงการ  ความร่วมมือการพัฒนาทักษะการสนับสนุนการจัดการตนเองสําหรับอาจารย์พยาบาล ศูนย์วิจัย,ภ.ศัลยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  2   สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
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ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2555

กลยุทธ์ที่  3  สร้างระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

โครงการ  สร้างความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบริการวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับ  COE ของคณะฯ และตอบสนองความต้องการของสังคม 

โครงการ  บริการวิชาการสู่ชุมชน  (Corporate Social  Responsibility) ผช.คณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

    กิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา  จังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการวิชาการ

    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคแก่สามเณร

    กิจกรรมย่อยที่ 2 ตรวจสุขภาพสามเณร โรงเรียนวัดไผ่ดํา

    กิจกรรมย่อยที่ 3  สามเณรผู้นําสร้างเสริมสุขภาพ

    กิจกรรมย่อยที่ 4  การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

    กิจกรรมย่อยที่ 5  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพสามเณรโดยเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วม

                                ของชุมชนในพื้นที่

    กิจกรรมย่อยที่ 6  กิจกรรมถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 9

     กิจกรรม  กระดานข่าว "นานาสาระ : ผู้หญิงสุขภาพดีเริ่มที่ตนเอง หนภ.สูติฯ

โครงการ  การตรวจสุขภาพและคัดกรองพัฒนาการเด็กในสถาบันรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

โครงการ  พัฒนาตําราคณะพยาบาลศาสตร์ งานบริการวิชาการ

โครงการ  บริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ งานบริการวิชาการ

    กิจกรรม  การอบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ 19-21

    กิจกรรม  การเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  The ICOWHI 19th International Congress on

                   “Women’s Health 2012: Partnering for a Brighter Global Future”

    กิจกรรม  Short course training “Organizing a Trauma System, Disaster and Mass Casualty Situation

                   Management”

โครงการ  ประชุมวิชาการนานาชาติ Patient Safety : Update

กลยุทธ์ที่  2    พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการทางไกล

กลยุทธ์ที่  4    พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการทางไกล

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย/การเรียนการสอน
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โครงการ  ICT เพื่อการบริหารจัดการทุกพันธกิจ ผช.สารสนเทศ

โครงการ  ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ  พัฒนาระบบ e-Learning ผช.สารสนเทศ

โครงการ  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่  6   สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการ  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการผู้ป่วยเรื้อรังและการชลอความเสื่อม หนภ.อายุรศาสตร์

โครงการ  พัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หนภ.อายุรศาสตร์

     กิจกรรม  พัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพด้านการจัดการ

                     ผู้ป่วยเรื้อรังและการชะลอความเสื่อม

     กิจกรรมย่อยที่ 1  การฝึกอบรมระยะสั้น ๔ เดือน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล

                              ผู้ป่วยมะเร็ง

     กิจกรรม  การพัฒนาความรู้อาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรใ์นการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ หนภ.อายุรศาสตร์

    กิจกรรม  พัฒนาบุคลากรเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ หนภ.รากฐาน

    กิจกรรมย่อยที่  1  การศึกษาดูงานภายในประเทศ

    กิจกรรมย่อยที่ 2  การประชุมอบรมวิชาการภายในภาควิชาฯ

โครงการ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น หนภ.สูติฯ

     กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร 17

     กิจกรรม  การอบรมเรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพและการเตรียมตัวเพื่อการคลอดของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์"

     กิจกรรม  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเตรียมบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น

     กิจกรรม  การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรี และมารดาวัยรุ่นทางโทรศัพท์

     กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด" 21

โครงการ  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

    กิจกรรม   การอบรมการนวดสัมผัสทารกแก่พยาบาล หนภ.กุมารฯ

    กิจกรรม  การให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
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โครงการ  สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หนภ.รากฐาน

    กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้ดูแล : จิตอาสา เพื่อนดูแลเพื่อน

    กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (พระนครศรีอยุธยา)

    กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  (นครปฐม)

    กิจกรรม  ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ : ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และศนูย์การแพทย์กาญจนา

               ภิเษก ม.มหิดล

โครงการ  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน หนภ.จิตเวชฯ

     กิจกรรม  สร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนจตุริมตรสัมพันธ์

โครงการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน :

                ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์

โครงการ   พัฒนาศูนย์จัดการการฟื้นตัว  Center of Recovery  Management  (CRM) หนภ.ศัลย์

ยุทธศาสตร์ที่  7   บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่างภาควิชา

ยุทธศาสตร์ที่  8   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ  บริหารจัดการและหาประโยชน์จากสินทรัพย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ รองฯ งบประมาณฯ และ ผช.ฯ งบประมาณฯ

           กิจกรรม  การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ตําบลบ่อฝ้าย อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          กิจกรรม  การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ อาคาร 3 หอพักบางขุนนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ  วิเคราะห์ความคุ้มทุนของคณะพยาบาลศาสตร์ (Unit Cost) รองฯ งบประมาณฯ และ ผช.ฯ งบประมาณฯ

โครงการ  ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน รองฯ งบประมาณฯ และ ผช.ฯ งบประมาณฯ

             กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบพัสดุประจําปี

โครงการ  พัฒนาระบบการติดตามและเร่งรัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลสําเร็จของแผน

                 ยุทธศาสตร์

รองฯ นโยบาย, ค.กก.ทบทวนวิเคราะห์แผน

ยุทศาสตร์, ค.กก.ประเมินผลแผนยุทศาสตร์

โครงการ  สัมมนากําหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556-2559 21-23 รองฯนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการทําแผนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

กลยุทธ์ที่ 1  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายในภาควิชา

กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการระหว่างภาควิชา

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาองค์กรผู้นําด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างทีมบูรณาการการวิจัยระหว่าง อาจารย์ / นักศึกษาปริญญาโทและเอก/ สายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลังและทรัพย์สิน
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โครงการ  พัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ

     กิจกรรม  การบูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ผช.สารสนเทศ

     กิจกรรม  ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ

     กิจกรรม  สร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ

     กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator 26-27 17-18

โครงงการ  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PR & Branding) ผช.สารสนเทศ

โครงการ  พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นสากล ผช.สารสนเทศ

โครงการ  พัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงาน ตามโครงสร้างใหม่ รองฯ นโยบาย

โครงการ พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดี

        กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร

        กิจกรรม  การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

        กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

        กิจกรรม  การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจ้าง

โครงการ  พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

     กิจกรรม  การเสวนาผู้บริหารกับอาจารย์ใหม่

     กิจกรรม  การฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน หลักสูตรการพยาบาลพาะทางสาขาการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง หนภ.อายุรศาสตร์

     กิจกรรม  พัฒนาความรู้คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

โครงการ จัดตั้งหอพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และหอพระราชประวัติสมเด็จพระราช

              บิดาและสมเด็จย่า

ค.กก.โครงการจัดตั้งหอพระราชประวัติฯ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรู้ กับการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆของคณะฯ

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กลยุทธ์ที่ 6  เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบและกลไกในการปลูกฝังค่านิยมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล
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โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) รองฯ นโยบายและแผน

     กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ

                 (EdPEx) แก่ผู้บริหาร ทุกระดับ

     กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ

                 (EdPEx) แก่บุคลากรทุกระดับ

     กิจกรรม  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนในกิจกรรมตามแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

โครงการ  ก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร รองฯ งบประมาณฯ และ ผช.ฯ งบประมาณฯ

โครงการ  สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

โครงการ  การสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อองค์กร

กลยุทธ์ที่ 10  สร้างความผูกพันของบุคลากรและนักศึกษาต่อองค์กร

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน



  รายงานประจําปี 2555 
 

16 
 

โครงสร้างส่วนงานและการบริหารงาน 
 

รายช่ือผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
(ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน) 

 
คณบดี   

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา   ติลกสกุลชัย  
 
รองคณบดี 

รองศาสตราจารย์กันยา ออประเสริฐ รองคณบดีฝุายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อาปณกะพันธ์ รองคณบดีฝุายงบประมาณและการคลัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองคณบดีฝุายบริหาร 
รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝุายการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล รองคณบดีฝุายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

     
ผู้ช่วยคณบดี 

รองศาสตราจารย์วัฒนา  พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ประสบกิตติคุณ ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝุายทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ     วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝุายสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายงบประมาณและการคลัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ผู้ช่วยคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์ ดร.นันทิยา วัฒายุ ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.วชิชุดา เจริญกิจการ ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา 
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หัวหน้าภาควิชา 
รองศาสตราจารย์วิไล เลิศธรรมเทวี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์จันทนา   รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ์ สันทัด หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา        กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

 
กรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

รองศาสตราจารย์อรุณรัศมี บุญนาค 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิต เสน่หา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รติณธร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร 
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ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

รองคณบดี          

ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณบด ี

 

รองคณบดี 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายงบประมาณและการคลัง 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ 16 สงิหาคม 2554 ถึงปัจจุบัน) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ   

ผู้ช่วยคณบดี      

ฝ่ายการศึกษา (2)  
          

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดี         

ฝ่ายงบประมาณและการคลัง  

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตร์ 
  

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

  

หัวหน้าภาควิชา 

การพยาบาลรากฐาน 

  

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  

  

หัวหน้าภาควิชา 

การพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชา 

การพยาบาล

ศัลยศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 

การพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์ 

สํานักงานการศึกษา สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา สํานักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายสารสนเทศ     

ผู้ช่วยคณบดี        

ฝ่ายพัฒนานักศกึษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร ์
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รองศาสตราจารย ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย

คณบดี

รองศาสตราจารยกันยา ออประเสริฐ

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ

รองคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง

รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน

รองคณบดีฝายบริหาร
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 2553 

 

รองศาสตราจารยประอรนุช ตุลยาทร

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ

รองคณบดีฝายการศึกษา

รองศาสตราจารยวัฒนา พันธุศักดิ์

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยวชิรา วรรณสถิตย

ผูชวยคณบดีฝายงบประมาณและคลัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศ

ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ

 

 20

 2553 

 

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ประสบกิตติคุณ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพย สันธนะวนิช

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา

อาจารย ดร.นันทิยา วัฒายุ

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ

อาจารย ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา



ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ

รองศาสตราจารยวิไล เลิศธรรมเทวี

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อติรัตน  วัฒนไพลิน

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวชศาสตร

รองศาสตราจารยจันทนา รณฤทธิวิชัย

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยศิริวรรณ สันทัด

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร

รองศาสตราจารยอรุณรัศมี บุญนาค ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงจิต เสนหา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมพร รติณธร ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักชนก คชไกร

¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó¤³Ð »ÃÐàÀ·¼ÙŒá·¹¤³Ò¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨Ó



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

  

21 
 

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555  

 

จํานวนอาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประจํา 
รวมจํานวน 157 คน เป็นวุฒิปริญญาเอก จํานวน 69 คน ปริญญาโท จํานวน 86 คน และปริญญาตรี จํานวน 2 คน 
โดยมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 10 คน เหลืออาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 147 คน สําหรับตําแหน่ง
ทางวิชาการมีรองศาสตราจารย์ จํานวน 36 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 63 คน และอาจารย์ จํานวน 58 คน 
รายละเอียดตามตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 จ านวนอาจารย์ประจ าของแต่ละภาควิชา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ประจ าปีการศึกษา 2554  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

ภาควิชา 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก เอก โท ตรี รศ. ผศ. อ. 
1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   10 14 - 6 10 8 24 1 
2. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์                                  12 8 - 2 8 10 20 1 
3. การพยาบาลรากฐาน    7 12 - 11 5 3 19 1 
4. การพยาบาลศลัยศาสตร์    12 17 - 5 11 12 28 - 
5. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์   9 10 1 4 8 8 20 1 
6. การพยาบาลสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  10 13 1 5 11 9 25 3 
7. การพยาบาลอายรุศาสตร์    9 12 - 3 10 8 21 3 

รวม 69 86 2 36 63 58 157 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี

งานทรัพยากรบุคคล 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งานบริหารจัดการ 
 

งานคลงัและพสัดุ 
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       แผนภูมทิี่ 4 รอ้ยละของอาจารย์ จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนภูมิที ่5 รอ้ยละของอาจารย์ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ   

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจํา (ข้อมูล ณ  30 กันยายน  2555 ) 

 ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา (ข้อมลู ณ  30 กันยายน  2555 ) 

 

ปริญญาตร ีร้อยละ 1.27 

ปริญญาเอก ร้อยละ 43.95 
ปริญญาโท ร้อยละ 54.78 

อาจารย์ ร้อยละ 36.94 

รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 22.93 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 40.13 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
 ปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 161 คน 
ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

8 คน 9 คน 

92 คน 

52 คน 

6 คน 

80 คน 
46 คน 

12 คน 
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รางวัลเกียรติยศของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (บุคลากร/ศิษย์เก่า) 
 

ชื่อ – นามสกลุ รางวัลที่ได้รับ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล พันธุ์เจริญวรกุล - Fellowship in the American Academy of Nursing: FAAN เป็น

คนแรกของประเทศไทย จาก American Academy of Nursing: 
FAAN 
- รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกียคติคุณ ประเภทพยาบาลดีเด่น  
จากสภาการพยาบาล 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร   สี่หิรัญวงศ ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาการวิจัยทางการพยาบาล 
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

3. รองศาสตราจารยเ์พ็ญศรี  ระเบียบ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาเกียรติคณุ จากสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

4. รองศาสตราจารยส์ุลักษณ์  มีชทูรัพย์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ
และสังคม จากสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิรริาชฯ 

5. นางนภาดล  สีหพันธุ ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท
ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จากสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศิรริาชฯ 

6.  นางพัสน์นันท์  มงคลจาตุรงค ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาการบริการพยาบาล ประเภท
ผู้บริหารการบริการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิ/ตตยิภูมิ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

7. นางเกษรี  ปั้นลี้ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาการบริการพยาบาล ประเภท
ผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุตยิภูมิ/ตติยภูมิ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

8. นางอัญชลี คันธานนท ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาการบริการพยาบาล ประเภท
ผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุตยิภูมิ/ตติยภูมิ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

9. นางรัชดา  ทนุกิจ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเดน่ สาขาการบริการพยาบาล ประเภท
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภมูิ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์  เกดิสุขทิพย ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลอาวุโสไดร้บัการเชิดชูเกียรติ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ณ ระนอง รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลอาวุโสไดร้บัการเชิดชูเกียรติ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
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ชื่อ – นามสกลุ รางวัลที่ได้รับ 
12. นางอารีย์  พฤกษราช - รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลอาวุโสไดร้ับการเชิดชูเกยีรติ  

จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
- รางวัลเกียรติคุณ  พยาบาลดเีดน่ ผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพ  
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   
- รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล 

13. อาจารย์ชื่นจิตต์ ยุกตริัตน รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลอาวุโสไดร้บัการเชิดชูเกียรติ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

14. นางกมลทิพย์  หิตะนันท์ - รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลอาวุโสไดร้ับการเชิดชูเกยีรติ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 
- โล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติฯ 

15. นางประคอง  รังคสิริ  
 

รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผู้บําเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  
จากสภาการพยาบาล 

16. นางอนงค์  แก่นหอม โล่ประกาศเกยีรติคณุ เชิดชูเกียรตสิตรไีทยดเีด่น จากสภาสตรีแห่งชาติฯ 
17. นางจันทิรา  ภาวิไล - รางวัลเกียรติคุณ พยาบาลดีเด่น ผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพ  

จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
- โล่เกียรติยศ ครอบครัวไทยมีสุข สภาสตรีแห่งชาติฯ  
จากสภาสตรีแห่งชาติฯ 

18. นางมาริษา  สมบัติบรูณ ์ รางวัลเกียรติคณุ พยาบาลดีเด่น ผูน้ําในการพัฒนาวิชาชีพ  
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

19. รองศาสตราจารยส์ุปาณี  เสนาดิสัย - รางวัลเกียรติคุณ พยาบาลดีเด่น ผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพ  
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
- โล่ประกาศเกียรติคณุ เนื่องในวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  
จากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

20. พันเอกหญิงพวงจันทร์  วงศ์วิเศษ โล่เพื่อเป็นเกียรติในฐานะประธานมูลนิธิสตรีวิทยา ผู้ทําคุณประโยชน์
ให้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา จากโรงเรียนสตรีวิทยา 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา  ดิลกสมัพันธ์ รางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  รางวัลสร้างเสรมิคนดีมคีุณธรรม  
จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 

22. นางสาวเสาวนีย์  เนาวพาณิช  รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการ
พยาบาล ระดับตติยภูมิ จากสภาการพยาบาล  

23. อาจารย์กลิ่นชบา  สุวรรณณรงค์ เกียรติบัตรธนาคารความดี  จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 
24. อาจารย์ฐินีรัตน์  ถาวร เกียรติบัตรธนาคารความดี  จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 
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รางวัลที่นักศึกษาได้รับในปี 2555 
 

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 41 
ประจําปี 2555 จากการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 

รายชื่อนักศึกษา ดังนี้ 
1. นางสาวนิตยา  นงค์ลักษ์   
2. นางสาวนิรัศมน เหล่าอัน    
2. นางสาวภัทรวรรณ  ใกล้ฝน  
4. นางสาวภาวิณี  ชูก้าน  

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ “มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ์
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2555” 

รายชื่อนักศึกษา ดังนี้ 
1. นางสาวนิตยา   นงค์ลักษ์ 
2. นางสาวภัทรวรรณ ใกล้ฝน 
3. นางสาวพรรณี  ทัพเจริญ 
4. นางสาวนิรัศมน เหล่าอัน 

โครงการ “ธนาคารความดี” ประจําปีการศึกษา 2555 
รายชื่อนักศึกษา ดังนี้ 
1. นางสาวปภาพิชญ์  ศรีแก้ว 
2. นายภิมุข รังษี 
3. นางสาวสุทธิน ี ทองทิพย์ 
4. นางสาวจิรดา แก้วชูชื่น 
5. นางสาวจุฑามาศ อารีรมย์ 
6. นางสาวธัญวรักษ์ ช่างปัน 
7. นายธีรนาถ  บุญญาธิการ 
8. นางสาวธีรารัตน ์ เหลืองรุ่งอุดม 
9. นางสาวปรมา ดงหงษ์ 
10. นางสาวสุพิญ์ฌา นันท์บางสุวรรณ 
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ด้านบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ 

   
การเงินและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณใน
การบริหารจัดการ ดังนี้ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  

   - งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2555 164,059,200.00 บาท 
   - งบประมาณโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มในแผนลงทุน 
     เสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ ประจําปี 2555  

 75,989,800.00 บาท 

รวม 240,049,000.00    บาท 
เงินนอกงบประมาณ  
   - รายได้จากการบริหารจัดการ        85,000,000.00 บาท  
   - ผลผลิตผลงานวิจัย  7,000,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น      92,000,000.00 บาท 
 

 การบริหารงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเงิน
งบประมาณ จําแนกเป็น 3 ผลผลิต และ 1 โครงการ ดังนี้ 

1. ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
3. ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม 

 ส่วนเงินนอกงบประมาณ จําแนกเป็น 4 ผลผลิต ดังนี้ 
- ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
- ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการในภารกิจต่างๆ ของคณะฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน  
ซึ่งได้รับการจัดสรรตามปีงบประมาณ เป็นงบประมาณหลัก ทั้งนี้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจะได้รับจัดสรรจําแนก
ตามแผนงานและผลผลิตต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอคณะพยาบาล
ศาสตร์จะใช้เงินรายได้ของคณะฯ สมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในแผนงานเพ่ือให้เกิดผลผลิตต่างๆ นอกจากนั้นใน
ภารกิจด้านการวิจัย และการพัฒนาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้จัดสร รเงินจากกองทุน ซี .เอ็ม.บี  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย และการ
พัฒนาอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

รายงานการได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลผลิต 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย คิดเป็น % ได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย คิดเป็น % 
- ผลผลิตผู้สําเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

159,838,200.00 137,673,544.05 86.13 % 40,000,000.00 23,977,675.17 59.94% 

- ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

4,221,000.00 1,379,477.97 32.68% 44,000,000.00 2,193,436.27 4.99% 

- ผลผลิตผลงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- - - 500,000.00 95,902.80 19.18% 

- โครงการผลิตแพทย์
และพยาบาลเพิ่ม  

75,989,800.00 25,595,082.62 33.68% - - - 

- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้

- - - 7,500,000.00 1,608,583.00 21.44% 

รวม 240,049,000.00 164,648,104.64 68.59% 92,000,000.00 27,875,597.24 30.30% 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
 

ระบบสนับสนุนการวิจัย และผลงานวิชาการ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีระบบสนับสนุนการวิจัย เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีผลงานวิจัย
เพ่ิมขึ้น โดยมีการดําเนินการตามแผนปฎิบัติการประจําปี ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนภารกิจประจํา โดยมี
โครงการดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 2. โครงการสร้างงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจํา 
 3. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 4. โครงการพัฒนา Theme การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ
เพ่ือควบคุมโรคเรื้อรัง 
 5. โครงการ จัดตั้งศูนย์การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
 

 เงินทุนอุดหนุนการท าวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2555 

เงินสนับสนนุวิจัยทั้งภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย ์(ไม่นับอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ)   9,748.63 บาท 

1. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยภายในทั้งหมด - บาท 

2. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยภายนอกทั้งหมด 1,423,300 บาท 

- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศจย.) 700,000 บาท 
- มูลนิธิศุภนิมติ 100,000 บาท 
- สกอ. 442,800 บาท 
- พย.สสส. 80,500 บาท 
- โรงพยาบาลอําเภอวัดสิงห ์จังหวัดชัยนาท 100,000 บาท 

 

 คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา เท่ากับ 9,748.63 บาท/คน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 อาจารย์ส่วนหนึ่งต้องเร่งดําเนินการ
งานวิจัยที่ตกค้างจากการได้รับทุนให้ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงไม่ได้ขอทุนวิจัยเพิ่มและในปีงบประมาณ 2555 
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 คณะฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ส่วนหนึ่งทํา Secondary analysis ซึ่งไม่ต้องขอทุนวิจัย ดังนั้นในปีงบประมาณ 
2556 คณะฯ จึงให้ความสําคัญกับกระบวนการการส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพ่ิมข้ึน  
 ในปี พ.ศ.2555 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 27 เรื่อง (ระดับชาติ จํานวน 24 เรื่อง 
ระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรือ่ง) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/ น าเสนอในการประชุม (Proceeding) 
 ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ปี 2555  

ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย 
แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 

1 
 

อาภาวรรณ หนูคง,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,  
ยุวดี พงษ์สาระนันทกลุ,  
ศิริวรรณ จูฑะพงษ์ 

การจัดการของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหดื  
Caregivers' Management for Children with 
Asthma   

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2012; 30(1):49-60 

2 
 

อรุณรศัมี บุนนาค,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
วีรยา จึงสมเจตไพศาล,  
ยุวด ีพงษ์สาระนันทกลุ,  
วีนัส ลีฬหกลุ  

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกกําลังกายในเด็กวัยรุ่นที่มภีาวะน้ําหนักเกิน  
The Effects of Behavioral Modification for Eating 
and Exercising Behavior in Overweight 
Adolescents   

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2012; 30(4):37-48 

3 สมสริิ รุ่งอมรรัตน,์  
วรานุช กาญจนเวนิช,  
อุทุมพร ม่วงอยู ่

การมีส่วนร่วมของมารดาในการดแูลทารกเกดิก่อน
กําหนดและต้องไดร้ับเครื่องช่วยหายใจ  
Maternal Participation in Caring for a Premature 
Infant with Respirator 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2012; 30(4):49-60 

4 รุจา ภู่ไพบูลย,์  
สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ,์  
นารีรัตน์ จติรมนตร,ี  
มณ ีอาภานันทกุล,  
อาภา ยงัประดิษฐ,์  
นิตยา สินสุกใส,  
สุจินดา จารุพัฒน์ มารโุอะ,  
กุสุมา คุววัฒนสมัฤทธ์ิ, ฉวีวรรณ 
อยู่สําราญ, วัฒนา เทียมปฐม, 
ราตรี ภูศร ี

กระบวนการพัฒนาสุขภาพพอเพยีงในชุมชน  
Development Process for Sufficiency Health in 
Community 
 

วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ 2555; 35(1):28-38 
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ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย 
แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 
5 ลิวรรณ  อุนนาภิรักษ์,  

วิราพรรณ  วิโรจนร์ัตน,์  
วรรณา  คงสุริยะนาวิน,  
วิลาสิน ี เติมเศรษฐเจรญิ 

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชมรมผูสู้งอาย ุ 
The Effectiveness of a Health Promotion 
Program on Quality of Life of Elderly People in 
the Elderly Club 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(2):35-45 

6 รัชนี ศุจิจันทรรัตน,์  
วัลลภา บุญรอด, 
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
พวงผกา กรีทอง,  
กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ,์ วัชราพร 
เชยสุวรรณ, ณัฏฐวรรณ คําแสน,  
ผุสดี สระทอง,  
วัชราภรณ์ เปาโรหิตย,์  
ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, อรุณรัตน์ 
คันธา, ศรีสดุา คล้ายคล่องจิตร 

ปัจจัยทํานายความต้องการออกจากงานของอาจารย์
พยาบาล 
Factors Predicting Intention to Leave of Nruse 
Educators 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(2):22-34  

7 พัสมนฑ์ คุ้มทวีพร,  
ประกอบ ผู้วิบลูย์สุข 

เทปเสียงสู่จิตใตส้ํานึกเพื่อลดการนอนไม่หลับของผูสู้งอาย ุ Proceeding ในการประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2555 

8 อรุณรตัน์ คันธา, 
รัชนี ศุจิจันทรรัตน,์ 
วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา นาม
เทพ,ศรีสดุา คล้ายคล่องจิตร 

ปัจจัยทํานายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง  
Predicting Factors of Intent to Stay among 
Professional Nurses in a University Hospital 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(4):7-17   

9 ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน,  
ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรต,ิ  
อรุณรตัน์ คันธา,  
ธารณี ลิม้พงศธร 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตัิโดยใช้แฟูมสะสมผลงานและตลาดนดัความรู้ 
ต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษา
หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจดัการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Effect of Clinical Teaching Methods Using 
Portfolio and Knowledge Market on Self-
directed Learning of Students in Program of 
Nursing Specialty in Nursing Management 
 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(4):18-27   



  รายงานประจําปี 2555 
 

32 
 

ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย 
แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 
10 ช่อผกา สุทธิพงศ์, 

ศิริอร สินธ ุ
ปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุภายหลังเป็นโรค
หลอดเลือดสมองในเขตชุมชนเมือง  
Predicting Factors of Depression in Older People 
Post-Stroke in Urban Communities 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(1):28-29  

11 รวมพร คงกําเนิด,  
ศิริอร สินธ,ุ  
ชิตธนัช ทองคง 

การรับรูค้วามรุนแรงและการรับรู้โอกาสเสีย่งของการติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นผู้หญงิไทย  
Perceptions of Severity and Risk of Acquiring 
Sexually Transmitted Diseases among Thai 
Female Adolescents 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(1):61-69    

12 สุพัตรา บัวที,  
จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท,์   
ศิริอร สินธ ุ

พฤติกรรมการปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรี
วัยกลางคนท่ีอาศัยอยู่ที่บ้านลาดสระบัว อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
Cardiovascular Prevention Behaviors among 
Middle-aged Women Living in Banladsrabua 
Yangtalad District, Kalasin Province, Thailand 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
2555; 30(2):58-69   

13 ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ปราณีต ส่งวัฒนา,  
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ,  
วารุณ ีฟองแก้ว,  
วรรณี เตียวอิศเรศ, ศิริอร สินธ,ุ  
นันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ 

ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย  
Happiness and Professional Attachment amongt 
Thai Registered Nurses 

วารสารสภาการพยาบาล 
2555; 27(4): 26-42   

14 ปวงกมล กฤษณบุตร, 
อรพรรณ โตสิงห,์  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
เชิดศักดิ ์ไอรมณรีัตน ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ปุวย
ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก 
Factors Associated with Recovery among 
Patients Undergoing Non-traumatic General 
Abdominal Surgery within One Week 

วารสารสภาการพยาบาล 
2555;  27(1): 39-48  

15 เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ,  
ปนัดดา ปริยทฤฆ,  
ญานิศา โชติกะคาม 

กระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายอุย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตําบลมาบแค 
Community Partivipation in the Process of Care 
of Elderly at MABCARE Subdistrict 
 
 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2555;  13(2): 8-16  
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ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย 
แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 
16 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,  

อุบลวรรณา เรือนทองดี,  
ฐิติรัตน์ ทับแก้ว,  
เพชรา พลอยอร่าม 

ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายโดยการแกว่งแขน
ร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ผู้สูงอายโุรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหต ุ 
The Effect of the Arm Swing Exercise with Family 
Participation Program on Exersise Begavior in 
Elderly with Essential Hypertension 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 
2555;  30(2): 46-57 

17 สุธีรา ฮุ่นตระกูล, 
วิไลพรรณ สมบญุตนนท์ 

การพฒันาศักยภาพของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในการ
ดูแลตนเองเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อน  
Developing self-care competency to prevent 
complication in hypertensive clients in the 
cummunity 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2555; 13(3): 38-42 

18 นันทนา ธนาโนวรรณ,  
นพพร ว่องสิริมาศ,  
เดช เกตุฉ่ํา,  
พวงเพชร เกษรสมุทร, 

ผลของตัวแปรส่งผ่านจากความรุนแรงท่ีเกิดจากคูส่มรส
และปัจจยัทางจิตสังคมต่อภาวะซมึเศร้าก่อนคลอดและ
หลังคลอดในสตรไีทย    
Exploring Mediating Effect of Intimate Partner 
Violence and Psychosocial on Antenatal and 
Postnatal Depression among thai Women     

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 
2555;  30(4): 28-36  

19 วิชชุดา เจริญกิจการ, 
สายพิณ เกษมกิจวัฒนา,  
อรพรรณ โตสิงห ์

ประสิทธิภาพการเรียนรูจ้ดจําในผูท้ี่เคยมีภาวะสมองขาด
เลือดช่ัวคราวที่มรีะดับปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกัน       
The Study of Cognitive Performance in People 
Experiencing Transient Ischemic Attack (TIA) who 
Have Different Level of Risk Factors       

วารสารสภาการพยาบาล  
2555;  27(2): 94-107  

20 พิจิตรา เล็กดํารงกุล, 
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
ธนิษฐา ชมภูบุบผา,  
นพดล ศิริธนารัตนกลุ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูล ข้อมูลทีไ่ดร้ับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคณุภาพชีวิตในผู้ปุวย
มะเร็งทางโลหิตวิทยาท่ีไดร้ับยาเคมีบําบัด   
Relationships among Information Needs, 
Information Received, Self-care Behaviors and 
Quality of Life in Hematologic Cancer Patients 
Receiving Chemotherpy   
 
 
 

วารสารพยาบาลศาสตร์  
2555;  30(3): 64-73  
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ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย 
แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 
21 รัตนาภรณ์ คงคา,  

วิชชุดา เจริญกิจการ,  
วันด ีโตสุขศร,ี  
เพ็ญจันทร์ เสรีวัฒนา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้น
ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง บัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
Factors Affecting the Result of Nursing Licensure 
Examination among Bachelor Graduates from 
Faculty of Nursing, Mahidol University 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 
2555 ; 30(3): 82-90  

22 พรรณณิภา สืบสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของอาจารย ์
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

วารสารสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย 2555 ; 61(4):  

23 อัจฉราพร สี่หริัญวงศ,์  
ประภา ยุทธไตร, 
อติรัตน์ วัฒนไพลิน, 
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง 

ประสบการณ์ของพยาบาลในการให้บริการสุขภาพจติแก่
ผู้ประสบภยัสินาม ิพ.ศ. 2547 หลงัภัยพิบัติ 6 เดือนแรก  
Thai Nurses' Experiences in Providing Mental 
Health Services to Survivors of the 2004 
Tsunami Six Months Post-disaster   

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2555;  30(1): 16-27  

24 Jacqui Allen,  
ยาใจ สิทธิมงคล, 
Bridie Kent,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
รัชนี ศุจิจันทรรัตน ์ 

Cross-Cultural Learning and International 
Collaboration: Evaluation of a study tour to 
Thailand   

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2555;  30(2): 12-21   

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
25 Chophaka Suttipong,  

Siriorn Sindhu 
Predicting factors of pressure ulcers in elderly 
Thai stroke patients dwelling in urban 
communities 

Journal of Clinical 
Nursing 2012; 21:372–
379   

26 Krongdai Unhasuta Utilization of trauma guidelines by ER nurses in 
Thailand 

Journal of Acute 
Disease 2012; 1(1): 51-
57   

27 Ketsarin Utriyaprasit, 
Somsong Bootcheewan, 
Prangtip Chayaput, Orapan 
Thosingha 

The relationship between Social Support to 
caregiver and Patient’s Disability from Traumatic 
Brain Injury 

Siriraj Medical Journal 
2012 ; 64(6): 188-92   

  



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

  

35 
 

 ในปี พ.ศ.2555 มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 44 เรื่อง รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้  
ตารางที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/ น าเสนอในการประชุม 
 (Proceeding) ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ปี 2555  

ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

1 จารุวรรณ สุขนิธ,ิ  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์,  
ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ,  
วิไล เลิศธรรมเทว ี

ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการ
ดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการ
ดูดกลืนของมารดาและความสามารถ
ในการดูดนมของทารกเกดิก่อน
กําหนด  
Impact of Oral Stimulation 
Program on Nursing Mothers' 
Knowledge of Oral Stimulation 
and Prematurely Born Infants' 
Suckling Ability 

วารสารสภาการพยาบาล 27(1): 
78-91 

2 สุมัจฉรา มานะชีวกุล,  
ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม 

ปัจจัยทํานายความเครยีดของมารดา
ในการเลี้ยงดบูุตรวยัขวบปีแรก 
Factors Predicting Parenting 
Stress in Mothers of Infants 

วารสารสมาคมพยาบาลฯ 
สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30(1): 
53-62 

3 อลงกรณ ์อักษรศร,ี  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน,์  
ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม 

ผลของการให้ข้อมลูแบบรูปธรรม-
ปรนัยต่อความวติกกังวลและการมี
ส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแล
บุตรที่ได้รับการรักษาในหอผู้ปุวยเด็ก
วิกฤต  
The Effects of Concrete-
objective Information on 
Parental Anxiety and Parental 
Participation in Care for 
Children in Pediatric Intensive 
Care Unit 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(2): 
80-89 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

4 ปาริชาติ ดํารงรักษ,์  
ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
ฟองคํา ติลกสกุลชัย,  
โสภาพรรณ เงินฉ่ํา 

ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางต่อการรับรูส้ถานะในการมี
ส่วนร่วมดูแลบตุร และความพึงพอใจ
ต่อบริการพยาบาลของมารดาในหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด  
Effects of Family-centered Care 
on Self-efficacy in Participatory 
Involvement in Newborn Care 
and Satisfaction Towards Nursing 
Service of Mothers in NICU 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(2): 
70-79 

5 ชญาภา ชัยสุวรรณ,  
ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 

อํานาจการทํานายของการสนับสนุน
จากสามี ย่ายาย และพยาบาลต่อ
ระยะเวลาในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 
Predictive power of support 
from Husband, Grandmothers, 
and Nurses on Duration of 
Exclusive Breastfeeding 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(1): 
70-80 

6 ภัทรนุช ภูมิพาน,  
ฟองคํา ติลกสกุลชัย,  
ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
กวีวรรณ ลิ้มประยรู 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรูส้ึกไม่
แน่นอนของบิดามารดาเด็กปุวยเรือ้รัง
ที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจในระยะ
วิกฤต  
Factors Influencing Parents' 
Uncertainty in Chronically III 
Children with Intubation during 
Critical Period 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):15-
24 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

7 มรกต สิทธิขันแก้ว,  
นงลักษณ์ จินตนาดิลก,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูส้ิ่งกอ่
ความเครยีดและอาการซึมเศร้าใน
วัยรุ่นโรคธาลสัซีเมีย  
Relationship between Perceived 
Stressors and Depressive 
Symptoms in Adolescents with 
Thalassemia 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):25-
35 

8 สุทธิลักษณ์ พวงน้อย,  
ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
อาภาวรรณ หนูคง 

ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจตอ่
การรับรูส้มถรรนะในการดูแลบุตรและ
ความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลใน
มารดาที่บตุรได้รบัการรักษาทาง
ศัลยกรรมกระดูก  
The Effects of an Empowerment 
Program on Self-Efficacy in Child 
Care and Satisfaction towards 
Nursing Service in Mothers 
whose Children are Undergoging 
Orthopaedic Surgery 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):36-
45 

9 Buntham Pakdeeprom, 
Supinya In-iw, Nongluk 
Chintanadilok, Kaimook 
Wichiencharoen, Boonying 
Manaboriboon 

Promoting Factors for Transition 
Readiness of Adolescent Chronic 
ILLnesses: Experiences in 
Thailand 

Journal medical association 
thailand 

95(8): 
1028-
1034 

10 Chayanuj Chaiyaratana, 
Autchareeya Patoomwan, 
Nongluk Chintanadilok, 
Kathleen Knafl 

Adolescent Cancer Survivors' 
and their Mothers' Perceptions 
of Vulnerabilities, Health Status, 
Treatment Effects, and Roles 
and Health-related Behaviors 
การรับรู้ความเปราะบางต่อผลข้างเคียง
ระยะยามจากการรักษาโรคมะเร็งและ
พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่นผู้รอดชีพ
จากโรคมะเร็งในวัยเด็กและมารดา 

Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research 

16(4):257-
576 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

11 พิมพ์ชนก บุญเฉลิม,  
ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
วาสิตา จริสกลุเดช 

ผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมมารดาและทารกเกดิก่อน
กําหนด ต่อการรับรูส้มรรถนะของ
ตนเองในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ และ
ประสิทธิภาพการดดูนม  
Effects of the Mother-preterm 
Infant Preparation Program on 
Breastfeeding Self-efficacy and 
Sucking Quality 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(4):61-
71 

12 สุชาดา สุนทรศิริทรัพย,์  
วนิดา เสนะสุทธิพันธุ ์

ผลของการเบีย่งเบนความสนใจโดยใช้
เกมดิจติอลต่อความปวดของผู้ปุวยเด็ก
หลังปุาตัดไสต่ิ่ง 24 ช่ัวโมง  
Effect of Distraction Using Digital 
Game on Pain in Children Post 
Appendectomy 24 Hours 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(4):62-
79 

13 มลฤดี ยืนยาว,  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์,  
อาภาวรรณ หนูคง 

ปัจจัยทํายายความต่อเนื่องสม่ําเสมอ
ในการรับประทานยาต้านไวรสัในเด็กที่
ติดเชื้อเอชไอวี  
Predictors of Adherence to 
Antiretroviral Medication in 
Children wit HIV Infection 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(4):80-
89 

14 นาตยา คําศิร,ิ  
นภาพร วาณิชย์กลุ,  
ศิริอร สินธ,ุ  
ปวีณา บุญบรูพงศ ์

ความสมัพันธร์ะหว่างปรมิาณการสญูเสยี
เลือด กลุม่อาการการตอบสนองต่อการ
อักเสษทั่วรา่งกาย น้าํตาลในเลือดและ
ความปวดตับกับภาวะการฟื้นตัวในปููปุวย
หลังผ่าตดัหวัใจแบบเปดิ 12 ช่ัวโมง  
The Relationship between Blood 
Loss, Systemic Inflammatory 
Response Syndrome , Blood 
Glucose, Pain, and Recovery in 
Patients during the First 12 Hours 
after Open Heart Surgery 

วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอกแห่งประเทศไทย 

23(1):4-19 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

15 ปวงกมล กฤษณบุตร,  
อรพรรณ โตสิงห,์  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
เชิดศักดิ์ ไอรมณรีัตน ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัว
หลังผ่าตดัของผู้ปุวยท่ีได้รับการผา่ตัด
ช่องท้อง  
Factors Associated with 
Recovery in Patients Undergoing 
Non-traumatic General 
Abdominal Surgery 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 6(1):23-31 

16 อัญชนา พุทธสิมมา, 
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
อรพรรณ โตสิงห,์  
ธีรพล วิทธิเวช 

ปัจจัยทํานายคณุภาพชีวิตของผู้ปวุย
ภายหลังผ่าตดัเนื้องอกสมองปฐมภูม ิ
Predictors of Quality of Life in 
Postoperative patients with 
Primary 

วชิรสารการพยาบาล 14(1):103-
117 

17 ปภัสสรา มุกดาประวัต,ิ  
สุพร ดนัยดุษฏีกุล,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย,์  
ปฤณัต อิทธิเมธินทร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อ
งอกสมอง ความรุนแรงของความ
บกพร่องทางระบบประสาทภาวะ
โภชนาการ และภาวะการทําหน้าที่
ด้านร่างกายของผู้ปุวยโรคเนื้องอก
สมองที่เข้าระบการรักษาใน
โรงพยาบาล  
Relationships between Brain 
Tumor Grading, Severity of 
Neurological Deficit, Nuteitional 
Status and Functional Status in 
Brain Tumor Patients during 
Hospital Stay 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):46-
54 

18 Suchayada Khunsathian, 
Sirion Sindhu, Orapan 
Thosingha, Worawong 
Slisatkorn 

Factors Associated with Pre-
Cardiopulmonary Arrest Signs 
within the First 24 hyours Post 
Open Heart Surgery 

 Siriraj Medical Journal 64(5)153-
156 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

19  Kessiri Wongkongkam, 
Orapan Thosingha, Riegel B, 
Ketsarin Utriyaprasit, 
Ruangsetakit C, 
Viwatwongkasem C.  

Factors influencing the presence 
of peripheral arterial disease 
among Thai patients with type 2 
diabetes.  

European Journal of 
Cardiovascular Nursing 

11(1);70-
76 

20 Sarunya Koositamongkol, 
Siriorn Sindhu, Wanpen 
Pinyopasakul, Yongchai 
Nilanont 

Factors influencing functional 
recovery in patients with acute 
ischemic stroke 

Collegian DoI: 
10.1016/j.
colegn.20
12.09.002 

22 Jiraporn Poungsombut, 
Siriorn Sindhu, Orapan 
Thosingha, Pansak 
Laksanabunsong                               
(จิราพร พวงสมบัติ, ศิริอร สินธ,ุ 
อรพรรณ โตสิงห,์ พันธุ์ศักดิ์ 
ลักษณบญุส่ง) 

Factors related to Complication 
in Postoperative Open Heart 
Surgery Patients during Critical 
Period (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยหลังการ
ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต) 

The Journal of Nursing Burapha 
University 

20(1): 22-
32  

23 สินีพร ยืนยง,  
กนกพร  หมู่พยัคฆ,์  
นันทวัน  สุวรรณรูป 

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
A Comparative Study of Factors 
Related to the Nutritional Status 
of Preschool Children in Muang 
District, Suphanburi Province, 
Thailand 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(2):90-
100 

24 อุษา คงคา, เอมพร รตินธร, 
ฉวีวรรณ อยูส่ําราญ,  
อัมพัน เฉลิมโชคเจรญิกิจ 

ผลของโปรแกรมการเป็นหุ้นส่วน
ทางการพยาบาลต่อการคลอดก่อน
กําหนดในสตรีตั้งครรภ์ที่มภีาวะเสีย่ง
ต่อการคลอดก่อนกําหนด  
Effect of nursing partnership 
program on preterm birth in 
pregnant women at risk for 
preterm birth 

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

35(4):54-
64 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

25 ธนาพร กิตติเสนีย,์  
เอมพร รตินธร,  
ฉวีวรรณ อยูส่ําราญ, 
สมชัย โกวิทเจริญกลุ 

ผลของการกดจุด LI4 และ SP6 ต่อ
ความเจ็บปวดในระยะที่หนึง่ของการ
คลอดในผู้คลอดครรภ์แรก  
Effect of acupressuer at LI 4 and 
SP 6 on labor pain in the first 
stage of labor in primigravidarum 

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

35(3):68-
77 

26 สุนิดา ชัยติกลุ,  
ฉวีวรรณ อยูส่ําราญ,  
เอมพร รตินธร,  
สุชาต ิสีบุญเรือง 

ผลของวิธีการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติ
ร่วมกับท่านั่งยองๆ บนนวัตกรรมเบาะ
นั่งรองคลอดต่อระยะเวลาที่ 2 ของ
การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก  
Effect of Spontaneous Pushing 
from Squatting Position on an 
Innovative Birthing Seat on 
Duration of the Second Stage of 
Labor in Primiparous Parturients 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):7-14 

27 รุ่งนภา รามโกมุท,  
นิตยา สินสุกใส,  
นันทนา ธนาโนวรรณ,  
ฉวีวรรณ อยู่สําราญ 

ผลของโปรแกรมสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ต่อความสําเร็จและความพึง
พอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใน
มารดาหลังคลอดก่อนจําหน่วย  
Effects of Breastfeeding Support 
Program on Success and 
Satisfaction of Breastfeeding in 
Postpartum Mothers at Discharge 

วารสารแพทยสารทหารอากาศ 58(3):47-
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําปี 2555 
 

42 
 

ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

28 ปาริฉัตร อารยะจาร,ุ  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร,  
ฉวีวรรณ อยูส่ําราญ,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ต่อ
ความวิตกกังวล ระดัยความเจ็บปวด
และพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด
ในระยะคลอด ของมารดาวัยรุ่นครรภ์
แรก  
Impact of a Educating 
Programme on Teenage First-
Time Mothers' Childbirth 
Anxiety, Pain Levels and Pain-
Coping Behaviour 

วารสารสภาการพยาบาล 27(3):96-
108 

29 กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล, 
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
เยาวลักษณ ์เสรีเสถียร,  
ดิฐกานต์ บริบรูณิหริัญสาร 

ผลของโปรแกรมการสอนร่วมกับการมี
ส่วนร่วมของสามีต่อการปรับตัวด้าน
บทบาทการเป็นมารดาของมารดา
วัยรุ่นในระยะหลังคลอด  
Teaching Programme Involving 
Husbands' Partivipation: Its 
Impact on Teenage Mothers' 
Post-Childbirth Maternity 
Adjustment 

วารสารสภาการพยาบาล 27(4):84-
95 

30 Bungorn Supavitipatana, 
Kobkul 
Phancharoernworakul, 
Nittaya Sinsuksai, 
Thawatchai 
Worapongsathorn  

Using Theory of Planned 
Behavior to predict physical 
activity intention among 
pregnant Thais 

Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research 

16(3):192-
205 

31 Piyanut Xuto, Nittaya 
Sinsuksai, Noppawan Piaseu, 
Dechavudh Nityasuddhi, 
Vorapong Phupong 

A Causa Model of Postpartum 
Weight Retention among Thais 

Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research 

16(1):48-
63 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

32 Bussara Sangsawang, 
Yaowalak Serisathien 

Effect of pelvic floor muscle 
exercise programme on stress 
urinary incontinence among 
prenant women 

Journal of advanced nursing doi: 
10.1111/j.
1365-
2648.2011
.05890.x 

33 จุฑาภัทร์ สุวรรณไพรัตน,์  
กรองกาญจน์ สังกาศ,  
สุวมิล กิมป,ี  
อรวมน ศรียุกตศุทธ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือดของ
ผู้ปุวยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
Factors Influencing Serum 
Phosphate Control Behaviors in 
Hemodialysis Patients 

วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย 

18(4) 

34 สาวิกา อร่ามเมือง,  
กรองกาญจน์ สังกาศ,  
สุวิมล กิมป,ี  
อรวมน ศรียุกตศุทธ 

ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการจํากัดน้ํา
ในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรกัษา
ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม 
Factors Predicting Fluid Control 
Behavior in Chronic Kidney 
Disease Patients Receiving 
Hemodialysis 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):74-
81 

35 จิตรา ศิวรักษ,์ คนึงนิจ พงศ์ถาวร
กมล, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 
เสาวลักษณ์ ตันติเจรญิสิน 

ปัจจัยทํานายคณุภาพชีวิตของ
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมหลังการ
รักษา 1 ปี ข้ึนไป 

วารสารโรคมะเร็ง 32(1):2-14 

36 ลาวัณย์ ตุ่นทอง,  
ดวงรตัน์ วัฒนกิจไกรเลศิ,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
เจริญ ชุโชติถาวร 

ปัจจัยทํานายความกดดันทางจิตใจใน
ผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
Factors Predicting psychological 
distress in COPD patients 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(1):40-
48 

37 พรจิตต์ อุไรรตัน,์  
วิมลรตัน์ ภู่วราวุฒพิานิช,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
ธัญญารตัน์ ธีรพรเลิศรัฐ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมปูองกัน
การกําเริบของโรคในผู้ปุวยไตอักเสบลูปัส  
Factors Influencing Relapse 
Prevention Behaviors in Lupus 
Nephritis Patients 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(3):55-
63 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผูว้ิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

38 นุชนารถ แก้วกันเนตร,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกลม,  
รัตนา ชวนะสุนทรพจน ์

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมจาํกัดน้ําต่อการควบคุม
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
The Effectiveness of a Fluid 
Restriction Behavior Promoting 
Program on Controlling 
Interdialytic Weight Gain in 
Hemodialysis Patients 

Proceeding การประชุมสัมนา
วิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก ครั้งท่ี 5 

 5 - 25 

39 อุษา น่วมเพชร,  
รุ่งนภา ผาณิตรัตน,์  
ประภา ยุทธไตร,  
นันทวัช สิทธิรักษ ์

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิต
เชิงลบ การครุ่นคดิแหล่งทักษะภายใน
ตนเอง และปัญหาทางจิตเวชของ
วัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
Relationship Between Negative 
Life Events, Rumination and 
Learned Resourcefulness and 
Psychiatric Problems Among 
Incarcerated Juveniles with a 
History of Substance Abuse 

สงขลานครินทร์เวชสาร  30(1):1-11 

40 เกวลี นาควิโรจน,์  
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, 
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ,์  
ประภา ยุทธไตร 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคตติ่อการ
ใช้ความรุนแรง รูปแบบการเลีย้งด ู
และการปฏิบัติของเพื่อนกับพฤติกรรม
รุนแรงของวัยรุ่น  
Relationships Between Attiudes 
Toward Violence, Parenting 
Styles and Peer's Behaviors and 
Violence Behaviors of 
Adolescents 
 
 
 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

20(3):61-
72 
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ล าดับ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 
ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

41 สุภาวด ีเกษไชย, ยาใจ สิทธมิงคล, 
นพพร ว่องสิริมาศ,  
สุภาภัค เภตราสุวรรณ 

ปัจจัยทํานายอาการซึมเศร้าในผู้ปวุย
โรคจิตเภทท่ีมีอาการทางจิตครั้งแรก 
Predictors of Depressive 
Symptoms in Indicidual with 
Fisrt-episode Schizophrenia 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 30(4):90-
101 

42 Phuangphet Kaesornsamut, 
Yajai Sitthimongkol, Reg 
Arthur Williams, Sopin 
Sangon, Wajjanin Rohitsuk, 
Thavatchai Vorapongsathorn 

Effectiveness of the BAND 
Intervention Program on Thai 
Adolescents' Sense of Belonging, 
Negative Thinking and 
Depressive Symptoms 

Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research 

16(1):29-
47 

43 Walailak Pumpuang Effectiveness of a Collaborative 
Home-School Behavior 
Management Program for 
Parents and Teachers of 
Children with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder 

Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research 

16(2)138-
153 

44 Manika Phetcharat, 
Wimolnun 
Patdivarnichapong, Yajai 
Sitthimongkol, Suporn 
Apinuntavech 

Predicting Factors for Risk of 
Depression in Adolescents with 
Learning Disorders 

Journal medical association 
thailand 

95(11):148
0-1484 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 
 

ปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

2.1.1 สาขาการพยาบาลเด็ก (แผน ก ภาคปกติ) 
2.1.2 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ก ภาคพิเศษ) 
2.1.3 สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (แผน ก แผน ข ภาคปกติ) 

  2.1.4 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ)  
  2.1.5 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (แผน ก ภาคปกติ)  
  2.1.6 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ) 
  2.1.7 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (แผน ก ภาคปกติ) 
 2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับชาวบังกลาเทศ 
  2.2.1 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ข ภาคปกติ) 
  2.2.2 สาขาการพยาบาลเด็ก (แผน ข ภาคปกติ) 
  2.2.3 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ข ภาคปกติ) 
 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ) 
      
4. พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  
    
5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)    
  5.1 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง 
  5.2 สาขาการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ 
  5.3 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและการปูองกันการติดเชื้อ 
  5.4 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง 
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  5.5 สาขาการจัดการพยาบาล 
  5.6 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 
  5.7 สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 
 

จ านวนนักศึกษา  
 

ปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,099 คน 
ปริญญาโท 323 คน ปริญญาเอก 62 คน การพยาบาลเฉพาะทาง 237 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางท่ี  4  จ านวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร จ าแนกตามชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2555 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)  

หลักสูตร/สาขา จ านวนคน 
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

 
1,098 

- พยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) 1 
รวม 1,099 

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
- การพยาบาลเด็ก  แผน ก ภาคปกติ 33 
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ก ภาคปกต ิ 91 
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข ภาคปกต ิ 24 
- การพยาบาลเวชปฏบิัติครอบครวั แผน ก ภาคปกติ 1 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ก ภาคปกติ 7 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคปกติ 1 

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 6 
- การพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน แผน ก ภาคปกต ิ 16 
- การพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน แผน ข ภาคปกต ิ 14 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก ภาคปกต ิ 33 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกต ิ 11 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก ภาคพิเศษ 44 
- การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกต ิ 22 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับชาวบังกลาเทศ 
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข ภาคปกติ  8 
- การพยาบาลเด็ก แผน ข ภาคปกติ  6 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคปกติ  6 
รวม      323 
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หลักสูตร/สาขา จ านวนคน 
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

53 

- พยาบาลศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต   9 
                             รวม 62 

5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง 27 
- สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 27 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเช้ือและการปูองกันการติดเช้ือ 30 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง 35 
- สาขาการจัดการการพยาบาล 37 
- สาขาการพยาบาลปริศลัยกรรม 38 
- สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 43 

รวม 237 
รวมท้ังหมด 1,721 

 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับ จ านวน (คน) 

ปริญญาตรี 285 
ปริญญาโท 72 

ปริญญาเอก 12 
เฉพาะทาง 237 
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ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

 ปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาประจําปี นักศึกาที่ขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด 283 คน มีผู้ผ่าน
การพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา จํานวน 264 คน รวมเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น 4,747,255 บาท 
(สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
 

ตารางที ่5 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา แยกตามประเภททุนและช้ันปี ประจ าปีการศึกษา 2555 

ชั้นป ี

ทุนคณะพยาบาลศาสตร์  
(ดอกผล) 

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
(และทนุที่ผ่านมหาวิทยาลัย) 

ทุนจากบุคคล คณะบุคคล  
บริษัท มูลนิธ ิ

รวม 

จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 1 5,000 45 481,400 17 212,610 63 699,010 
2 5 35,000 11 82,000 35 1,655,815 51 1,772,815 
3 5 30,000 14 207,000 116 1,155,000 135 1,392,000 
4 5 25,000 8 167,000 59 681,400 72 873,400 

ป.โท - - - - 1 10,000 1 10,000 
รวม 16 95,000 78 937,400 228 3,714,825 322 4,747,225 

 

ตารางที ่6 ทุนตามโครงการความร่วมมือ 

ชั้นป ี
รพ.จุฬาภรณ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก รวม 

จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 - - 5 250,000 5 250,000 10 500,000 
2 19 573,800 5 250,000 5 250,000 29 1,073,800 
3 20 700,300 5 250,000 - - 25 950,300 
4 18 594,000 5 250,000 - - 23 844,000 

รวม 57 1,868,100 20 1,000,000 10 500,000 87 3,368,100 
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ตารางที ่7 ทุนรางวัลการศึกษา  
ชื่อทุน/รางวัล จ านวนทุน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 

มอบให้ในวันส าเร็จการศึกษา 
- รางวัลการศึกษา 41 59,140 
- รางวัลขยันหมั่นเพียร 32 51,750 
- รางวัลดีเด่นสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 1 

- ได้รับประกาศนียบตัร 
- ฟรีค่าสมาชิก 4,000 
- บัตรสมาชิกตลอดชีพ 

 
กิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ตามแผนปฎิบัติการภารกิจประจํา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555 ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี  8  โครงการ/กิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2555  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน (จ านวนคร้ัง) 

1. โครงการสืบสานประเพณีคร-ูศิษย์, รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง (ในนักศึกษา)  
     1.1 ร้อยดวงใจสายใยรัก Bye Nior 1 
     1.2 อ้อมกอดครู สู่อ้อมกอดพี ่ 1 
     1.3 รับน้องเข้าวังหลัง 1 
     1.4 พิธีผูกโบว์ไท 1 
     1.5 พิธีไหว้ครู 1 
     1.6 ฝึกซ้อมรับปรญิญาและแสดงความยินดีบัณฑิตใหม ่ 1 
     1.7 ร้อยดวงใจ น้องพี่ศิริราช ถอดโบว์ไท 1 
2. โครงการส่งเสรมิต้นทุนชีวิตนักศึกษา (ในนักศึกษา)  
     2.1 กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา 
          - อบรมมารยาทไทยและการใช้ภาษาไทย : รุ่นพี่สอนน้อง 
          - ดนตรีไทย และนาฎศิลป์ 

 
1 
1 
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ตารางท่ี  8  โครงการ/กิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2555  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน (จ านวนคร้ัง) 

3. โครงการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและประเพณี (ในองค์กร)   
     3.1 การอนุรักษ์และเผยแพรพ่ิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ตลอดป ี
     3.2 เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมย่อยดังนี้ 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ อาเศียรวาทและบําเพ็ญกศุลอุทิศ
ถวาย 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรสีวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสากัยยิกาเจ้า อาเศียรวาท
และบําเพญ็กุศลอุทิศถวาย (ในโอกาสวันพระราชสมภพ ครบ 150 ปี) 
          - วางพวงมาลา/ร่วมพิธีสงฆ์ถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราช
ชนก ครบ 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
          - พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  วันพระ
ราชสมภพ ครบ 120 ป ี

4 

     3.3 เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
          - พิธีอาเศียรวาทงานฉลองครบรอบวันเกิดโรงเรยีนฯ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
          - พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
          - ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 21 ตุลาคม 2555 
         - ร่วมงานพานพุ่มกับสภาการพยาบาลวันพยาบาลแห่งชาติ 

4 

     3.4 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชฯ 
          - พิธีถวายสัตย์ปฏญิาณฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
          - พิธีจุดเทยีนชัยถวายพระพร 
          - ร่วมตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
          - พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก 
          - ทําความดีถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
          - เข้าเฝูาถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ (ยกเว้นปีท่ีไม่ได้โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝูา) 

6 
         

     3.5 เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
          - พิธีอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน ์
          - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร /ทําบุญตักบาตร /ถวายราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรติ 
          - เข้าเฝูาถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล (ยกเว้นปีท่ีไมไ่ด้โปรดเกล้าฯ  ให้เข้าเฝูา) 

3 
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ตารางท่ี  8  โครงการ/กิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2555  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน (จ านวนครั้ง) 

      3.6 เฉลิมพระเกยีรต ิ
          - สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมพธิีทําบุญตักบาตร 
          - สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝาูถวายพระพร 
          - สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟูาจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าเฝูาถวายพระพร 
          - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาต ุ

4 

     3.7 รดน้ําขอพร ประเพณีสงกรานต์ ปี 2555        งดจัด 
     3.8 งานด้วยรักและผูกพันในโอกาสเกษียณอายุราชการ 1 
     3.9 กราบอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลยัฯ 1 
     3.10 งานฉลองครบรอบ 115 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกําเนดิโรงเรียน (คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วันท่ี 12 มกราคม ของทุกปี) 
          - พิธีสงฆ์/พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
          - พิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรสีวรินทิราบรมราชเทวี 
และสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

3 

     3.11 ลอยกระทงร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
4. กิจกรรมฝุายการศึกษา  
     4.1 พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมงคลเฉลิมขวัญ นักศึกษาหลักสตูร พย.บ. ปีท่ี 4 

1 

5. กิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า 
     5.1 รวมพลังศิษย์เก่า MU:NS รุ่นเกศแก้วพิกุลกานต์ 118 
     5.2 บรรยายธรรมะเสริมมงคลให้กับชีวิต 
     5.3 พิธีทําบุญอาคารมหิดลอดลุยเดช-พระศรีนครินทร 
     5.4 ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2555 
     5.5 ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนือ่งในวาระดิถีขึ้นปีใหม ่

5 

6. จัดพิธีทอดผ้าปุามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยาคม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ดําเนินการ
ร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล 
ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์  

1 

7. กิจกรรมอื่นๆ 
     7.1 บรรยายธรรม เรื่องธรรมะกระตุกคิด...สะกดิใจ  

1 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล  
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีการประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ดังนี้   

1. ลงนามสัญญาความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding; MOU) รวม 14 ฉบับ 6 
ประเทศ  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาค
เอเชียระหว่าง 6 สถาบัน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; Yamaguchi University School 
of Medicine ประเทศญี่ปุุน; Ewha Womans University College of Nursing Science ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้; University of New Castle ประเทศออสเตรเลีย; คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

3. เป็นสมาชิก Global Network for Nursing and Midwifery Development โดยคณะฯ ได้รับการแต่งตั้ง
จากองค์การอนามัยโลกให้ เป็น WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery Development ซึ่ งมี
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเป็นสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 36 ประเทศทั่วโลก เป็นสมาชิกเครือข่าย 
 4. เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) 

นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดทําและดําเนินการยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล ภายใต้
แผนงานดังกล่าวได้กําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และนโยบายการ
บริหารงาน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมเชิงรุกต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://medicine.nus.edu.sg/nursing/eafons/events.shtml
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โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่9 Faculty/Student Exchange (Inbound) 
วันที ่ โครงการ/กิจกรรม Faculty and Student สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์

6 ต.ค. - 
16 ธ.ค. 
2554 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 4 คน 
1. Ms. Angelica Hast 
2. Ms. Jazmina Mehaj 
3. Ms. Lina Pavlik  
4. Ms. Emilie Gripewall 
 

Malardalen 
University, 
Department of 
Caring and 
Public Health 
Sciences 

สวีเดน แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

3 – 12 
เม.ย.2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบนั
ต่างประเทศ 

อาจารย์ 2 คน 
1. Prof. Agneta Ekstrom 
2. Dr. Maja Söderbäck 

Malardalen 
University, 
Department of 
Caring and 
Public Health 
Sciences 

สวีเดน แลกเปลีย่น
อาจารย ์

1 – 12 พ.ค. 
2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 15 คน 
1. Ms. Amesse Leah 
2. Ms. Carroll Rebecca 
3. Ms. Colflesh Audrey 
4. Ms. Davis Meredith 
5. Ms. Jodoin Lindsay 
6. Ms. Kim Gabriella 
7. Ms. Martindale Christina 
8. Ms. Mosley Maris 
9. Ms. Palacios Joselle 
10. Mr. Pryor Ryan 
11. Ms. Richmond Shannon 
12. Ms. Rodier Nicole 
13. Ms. Schockemoehl Jennifer 
14. Mr. Stringer Daniel 
15. Ms. Zug Keri 
 
 

University of 
Pennsylvania 
 

สหรัฐฯ แลกเปลีย่น
นักศึกษา 
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วันที ่ โครงการ/กิจกรรม Faculty and Student สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
16 – 28 
มิ.ย. 2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 26 คน 
1. Ms. Melanie Aumann 
2. Ms. Laura Hinds 
3. Ms. Ashely Boudoukos 
4. Ms. Brooke Goebel 
5. Ms. Emma Crute 
6. Ms. Jessica Slorach 
7. Ms. Ardriana Frandina 
8. Ms. Michelle Resciniti 
9. Ms. Melanie Irving 
10. Ms. Jessica Kelly 
11. Ms. Lynn Krakouer 
12. Ms. Kate Shapiro 
13. Ms. Phoebe Kuhne 
14. Ms, Ellie McCague 
15. Ms. Brittany Lobb 
16. Ms. Elise Mangan 
17. Ms. Kathleen Mann 
18. Ms. Hannah Petschel 
19. Ms. Melanie Meneghetti 
20. Ms. Caitlyn Ryan 
21. Ms. Samantha Passek 
22. Ms. Courtney Watt 
23. Ms. Felicity Huntley 
24. Ms. Kate Snow 
25. Ms. Katie Smith 
26. Ms. Melissa Stead 

Deakin 
University 

ออสเตรเลีย แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

9 – 20 ก.ค. 
2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบันต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1. Ms. NG Si Ting Sharlyn      
2. Ms. KOH Meiling Melissa    

National 
University of 
Singapore 

สิงคโปร ์ แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

9 – 21 ส.ค. 
2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 4 คน 
1. Ms. Sayako Fusano  
2. Ms. Ayaka Teshima  
3. Ms. Yuka Tadokoro  
4. Ms. Maki Fuji 

St. Luke’s 
College of 
Nursing 

ญี่ปุุน แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

26 ส.ค. -  9 
ก.ย.2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบันต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1. Ms. Tomoko Yokoyama 
2. Ms. Naomi Nakaie 

Osaka 
Prefecture 

ญี่ปุุน แลกเปลีย่น
นักศึกษา 
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ตารางที ่10 Faculty/Student Exchange/Study visit (Outbound) 
วันที ่ โครงการ/กิจกรรม Faculties and Students สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์

3 เม.ย. -  
10 มิ.ย. 
2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 4 คน 
1. น.ส. ธณวรรณ พิทักษ์กชกร 
    รหัสนักศึกษา 5309069 
2. น.ส. รัญธิดา บุตโรบล  
   รหัสนักศึกษา 5309179 
3. น.ส. วรงค์สิรี จฑุากาญจน ์
    รหัสนักศึกษา 5280458 
4. น.ส. วศินี คุ้มแสง  
    รหัสนักศึกษา 5309193 

Malardalen 
University 
Sweden 

สวีเดน แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

3 – 24 
เม.ย. 2555 
(3 สัปดาห์) 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบันต่างประเทศ 

อาจารย์ 2 คน 
1. ผศ. ดร. รักชนก คชไกร 
2. อ. ดร. อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง 

Malardalen 
University 
Sweden 

สวีเดน แลกเปลีย่น
อาจารย ์

7 – 14 ก.ค.
2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 4 คน 
1. นายกรวัฒน์ ใช้ไหวพริบ   
    รหัสนักศึกษา 5209186 
2. นายภิมุข  รังส ี   
    รหัสนักศึกษา 5209103 
3. น.ส. นุชนภางค์ มโนเรือง  
    รหัสนักศึกษา 5309094 
4. น.ส. รัชดา จันทราภรณ์  
    รหัสนักศึกษา 5309178 

APAHL เกาหลีใต ้ แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

13 – 24 
ส.ค. 2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1. น.ส. นุชนารถ สุดนางาม  
    รหัสนักศึกษา 5209066 
2. น.ส. พิมพิไล ไชยชนะ  
    รหัสนักศึกษา 5209098 

National 
University of 
Singapore 

สิงคโปร ์ แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

13 – 31 
ส.ค. 2555 

โครงการการสนับสนุนการ
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาการวิจัยกับ
เครือข่าย 
 
 

อาจารย์ 2 คน 
1. ผศ. ดร. ปรางทิพย์ ฉายพุทธ  
2. ผศ. ดร. วารรีัตน์ ถาน้อย 

National 
University of 
Singapore 

สิงคโปร ์ ศึกษาดูงาน 
ทํางานวิจัย
ร่วมกัน 
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วันที ่ โครงการ/กิจกรรม Faculties and Students สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
16 - 29 
ก.ย. 2555 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
กับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1.  น.ส. วรรณศิริ แก้วประเสริฐ 
     รหัสนักศึกษา 5209118  
2.  น.ส. ศวิตา เจรญิกล้า  
     รหัสนักศึกษา 5209278 

St. Luke’s 
College of 
Nursing, Japan 

ญี่ปุุน แลกเปลีย่น
นักศึกษา 

 
ตารางที ่11 กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะอ่ืนๆ 
วันที ่ โครงการ/กิจกรรม แขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมคณะฯ สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์

10 เม.ย.
2555 

รับรองแขกต่าง 
ประเทศ 

คณะอาจารย์ จํานวน 20 คน จาก 
School of Nursing, Stikes 
Wiramedika, Bali Indonesia 

Stikes 
Wiramedi, 
School of 
Nursing  

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

ศึกษาดูงาน 

20 เม.ย. 
2555 

รับรองแขกต่าง 
ประเทศ 

Prof. Dr. Mari Botti Faculty of 
Health, School 
of Nursing and 
Midwifery, 
Deakin 
University  

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

เจรจาความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 

18 พ.ค. 
2555 

รับรองแขกต่าง 
ประเทศ 

1. Professor Dr. Courtney  
H Lyder 
2. Mr. Robert Fast  

School of 
Nursing, 
University of 
California, Los 
Angles 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

เจรจาความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 

27 – 30 
ส.ค. 2555 

ศึกษาดูงาน 
Institution Visit and 
Workshop 

1. Mr. Nima Sangay 
2. Mr. Tshewang Dorji 

Bhutan Medical 
and Health 
Council 

ประเทศภูฎาน ศึกษาดูงาน/
อบรม 

26 ก.ย. 
2555 

รับรองแขกต่าง 
ประเทศ 

Ms. Jessica Hancock Office of Global 
Health Affairs   

ประเทศ
อินเดีย 

ศึกษาดูงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ 
 
ปีงบประมาณ 2555   
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 16 โครงการ  
เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป จํานวน 10 โครงการ บริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 6 
โครงการ มีผู้รับบริการรวม 2,737 คน   
 

ตารางท่ี 12 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม              
โครงการบริการวชิาการแกป่ระชาชนทั่วไป 
ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
วัน เดือน ป ี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 บริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจติ ภาควิชาสุขภาพจติ
และการพยาบาลจิต
เวชศาสตร ์

ตลอดปี 2555 280 

2 ให้คําปรึกษาด้านสูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยาทางโทรศัพท ์

ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์ -นรีเวช
วิทยา 

ตลอดปี 2555 35 

3 บริการให้คําปรึกษาและ/หรือจัด
นิทรรศการความรูด้้านสุขภาพในวัน
สําคัญต่างๆ 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

  

-วันพยาบาลแห่งชาติ   21 ตุลาคม 2554 111 
-วันพระราชทานนาม ม.มหิดล  
(จัดบอร์ดนิทรรศการ)   

2 มีนาคม 2555 - 

-วันพยาบาลสากล   16 พฤษภาคม 2555 384 
-มหิดล วันแม่  8 สิงหาคม  2555 57 
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ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการดูแลสุขภาพ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
วัน เดือน ป ี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4 ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ เรื่อง ตํารวจ
ไทย ใส่ใจสุขภาพ 

ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร ์

27 มีนาคม 2555 37 
6 มิถุนายน 2555 11 
11 มิถุนายน 2555 42 
27 สิงหาคม 2555 26 

5 พัฒนาจิตวิญญาณด้วยพุทธธรรม ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร ์

ตลอดปี 2555 608 

6 การสร้างเสริมสุขภาวะแกส่ังคม : 
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  คณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

ตลอดปี 2555 80 คน/วัน 

7 โครงการ บริการวิชาการสู่ชุมชน  
(Corporate Social  Responsibility) 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

29 กันยายน 2555 217 

กิจกรรม สร้างเสรมิสุขภาพสามเณรวัด
ไผ่ดาํ  จังหวัดสิงห์บุร ี

8 ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์ -นรีเวช
วิทยา 

3  มีนาคม 2555 148 
13 พฤษภาคม  2555   95 
1 กรกฎาคม  2555   90 
9  กันยายน  2555   79 

9 ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนทีม่ีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ   

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร ์

7 กรกฎาคม  2555 50 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การส่งเสรมิ
สุขภาพเด็กวัย 1- 3 ปี ให้สุข ดี และเก่ง   

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร ์

23 กันยายน 2555 44 
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โครงการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับคณะ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
วัน เดือน ป ี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนา
ศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตดั"  

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

22-23,25-27 
พฤษภาคม 2555   
3 มิถุนายน 255  

 17 พฤศจิกายน 2555 

25 
 
 

ระดับชาติ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
วัน เดือน ป ี จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 ประชุมวิชาการ เรื่อง "ผู้บริหาร
การศึกษาพยาบาลกับการจดัการ
หลักสตูรการเลีย้งลูกด้วยนมแม่"      

คณะกรรมการ
โครงการศูนย์
ฝึกอบรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก  

10 มีนาคม 2555   22 

2 ประชุมวิชาการ เรื่อง  การส่งเสรมิการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน  

คณะกรรมการ
โครงการศูนย์
ฝึกอบรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก 

29 พฤษภาคม 2555 66 

3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการ
สอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง   

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

9 มิถุนายน -22 
กรกฎาคม 2555 

135 

4 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารสําหรับ
พยาบาลห้องผ่าตัด  

ภาควิชาการพยาบาล 
ศัลยศาสตร ์

20 -22 สิงหาคม 2555 58 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Update 
on Breastfeeding: Application for 
Nursing Education” 

คณะกรรมการ
โครงการศูนย์
ฝึกอบรมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก 

8 - 9 กันยายน 2555 37 
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ตารางที่ 13 สรุปการเป็นวิทยากร /อาจารย์พิเศษ /ที่ปรึกษา /กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกกรรมการ
องค์กรวิชาชีพกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

รายการ จ านวนคน จ านวนคร้ัง 
วิทยากร  87 454 
อาจารย์พิเศษ 25 23 
ที่ปรึกษา 13 16 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก 42 58 
กรรมการองค์กรวิชาชีพ 24 34 
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 48 117 
อื่นๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษา 36 88 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 

 

พัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศประกอบด้วย 
1. ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
2. ระบบสารสนเทศคณะ (MU-FIS) 
3. ระบบงาน MU-ERP และMU-HR ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ระบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
5. ระบบประเมินผลหอพักแบบออนไลน์ 
6. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและระบบการตรวจสอบผลการศึกษาแบบออนไลน์ 
7. ระบบจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุมห้องเรียนแบบออนไลน์ 
8. ระบบสารสนเทศงานวิจัย (NS eRIS) 
9. ระบบ MU-SIS 
10. ระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร 
11. ระบบข้อมูลบุคลากร (E-Profile) 
12. ระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

 

พัฒนาระบบและกลไกในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning 
 

 คณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning สูงกว่าเปูาหมาย และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดย
ปีงบประมาณ 2555= 107 เรื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่  6   สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 

                  
 
  
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ด า จังหวัดสิงห์บุรี 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 โดย
ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสาในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้บริการตรวจสุขภาพสามเณร
จํานวน 217 รูป ซึ่งได้ตรวจคัดกรองโรคและประเมินภาวะสุขภาพของสามเณร 
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการปูองกันโรคต่างๆ การเกิดบาดแผล การ
ปูองกันโรคเหงือก และการปูองกันฟันผุ และได้ประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ และวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของวัด ได้แก่ การคัดแยกขยะ 
เป็นต้น ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2555 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จะได้ทูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา จ.สิงห์บุรี ต่อไป 

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพการเป็น
มารดาของมารดาวัยรุ่น 
 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์
คุณภาพครั้งที่ 4/2554 เรื่อง การพัฒนาลูกน้อยสร้างได้ด้วยมือ
แม่” โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากร กับกิจกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการทารกในครรภ์, การนวดสัมผัสทารก, การสระผม,  
เช็ดตัว และการอาบน้ําทารกแรกเกิด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ได้จัดพิธีส่งมอบชุดหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นครั้งที่ 2 ให้กับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลจํานวน 33 สถาบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการนําหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลไปใช้ในสถาบันการศึกษาพยาบาลให้ครบทุกสถาบัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ณ โรงแรมปรินซ์ 
พาเลซ มหานาค โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองคณบดีฝุายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี 
     และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Update Breastfeeding: Application for Nursing Education” 
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพ่ือให้อาจารย์พยาบาลมีความรู้และทักษะที่ทันสมัย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสามารถนําหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
     การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ จะ
ได้ดําเนินการติดตามผลการนําหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปใช้จากทุกสถาบันภายในเดือนมีนาคม 2556 ต่อไป 
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โครงการส่งเสริมผู้สู งอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้วาง
แผนการดําเนินงานของโครงการ โดยปรับปรุงพ้ืนที่
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และได้มีจัดแผน
ดําเนินงานประจําเดือน เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์
ต่างๆ ครบถ้วนและดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น การ
ให้ความรู้โดยวิทยากร การสวดมนต์ ทําสามธิ การออก
กําลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น โดย
ให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. 
มีการจัดบรรยายความรู้ที่ผู้สูงอายุควรทราบโดยเน้น
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
ปัญหาการควบคุมความดันโลหิตสูง เป็นต้น การส่งเสริม
การปูองกันโรค การชะลอความเสื่อมและการดูแลตนเอง 
ให้คําแนะนําปัญหาสุขภาพและประเมินภาวะสุขภาพ
แบบสุขภาพองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ  
 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

65 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่างภาควิชา 
 

 ในปีงบประมาณ 2555 เนื่องจากภาควิชามีภาระกิจจํานวนมาก การดําเนินงานการจัดกลุ่มอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ (Cluster) ภาควิชาและระหว่างภาควิชาเพ่ือบูรณาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาจึงยังไม่บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
ด้านนโยบายและแผน 
 ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
93.62 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย คณะฯ มีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในแผนยุทธศาสตร์
ทุก 6 เดือน ทาง Online และมีการวิเคราะห์ทบทวนผลการดําเนินการ ทําให้บรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดของโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 88.99 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย และสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
เปูาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 79.49 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายและสูงขึ้ นกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง 
 

ตารางท่ี 14 ผลการด าเนินการและผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 

 
รายละเอียด 

 
เป้าหมาย/

ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 . โคร งการ/กิ จกรรมที่ ดํ า เ นิ นตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

90 123 93.18 84 86.60 44 93.62 

2 . ก า รบร รลุ เ ปู า หม ายตั ว ช้ี วั ด ขอ ง
โครงการ/กิจกรรม 

80 202 84.17 182 83.87 97 88.99 

 

ตารางท่ี 15 สรุปผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.2552-2555 

ปีงบประมาณ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของยุทธศาสตร์ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ที่บรรลุเป้าหมาย 
การบรรลุตัวชี้ตามเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 
2553 58 70 41 70.69 
2554 58 70 42 72.41 
2555 41 70 28 79.49 
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 จากการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2555-2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดสมัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556-2559 ในช่วงเดือน มี.ค.-ส.ค.2555 
เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ.2556-2559 และเริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.2556-2559 ในปีงบประมาณ 
2556 

 
 

ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 คณะฯ ไดอ้งค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมการจัดการความรู้โดยบูรณาการการจัดการความรู้กับ
การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ  ผลการดําเนินการได้สูงกว่าเปูาหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 

ตารางที ่16 องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามภารกิจตา่งๆ  
  ของคณะฯ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
เปูาหมาย ผลลัพธ ์ เปูาหมาย ผลลัพธ ์ เปูาหมาย ผลลัพธ ์

จํานวนองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการ
จัดการความรู้กับการดําเนินงานตามภารกจิต่างๆ ของคณะฯ 

1 4 1 13 5 15 

  คณะฯ มีการดําเนินการจัดการความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการผลการดําเนินการทําให้มีองค์ความรู้จากการ
ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการเป็นไปตามเปูาหมายทุกปี   
 

ตารางที ่17 องค์ความรู้จากการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
เปูาหมาย ผลลัพธ ์ เปูาหมาย ผลลัพธ ์ เปูาหมาย ผลลัพธ ์

จํานวนองค์ความรู้จากการถ่ายทอดความรูผู้้เกษียณอายรุาชการ - 3 2 2 2 5 
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 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู ้คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม KM 
Facilitator (สายสนับสนุน) ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝุาย
พัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้อง 1103/1-2 
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม “KM Facilitator คุณอํานวยแห่ง
คณะพยาบาลศาสตร์” ไปใช้ในการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ งการทํา Passion Plan  
(สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานท่ีจะทําต่อไปข้างหน้า 

 เมื่อวัน 28-29 มกราคม 2555 คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  KM 
Facilitator รุ่ นที่  2  สายวิชาการ โดยได้ รับ เกี ยรติจากรอง
ศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝุายพัฒนาคุณภาพ
และการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์  ผู้จัดการพัฒนาองค์กร บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และอาจารย์โยทิน ละมูล ผู้จัดการ
แผนกพัฒนาองค์กร บริษัททีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) มาเป็น
วิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ
การเป็นคุณอํานวย (Facilitator) ของบุคลากรในการดําเนิน
กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ทรี
เจนท์ บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในด้านการจัดการความรู้ภายหลังจาก
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุ่นที่ 1 สําหรับ
สายสนับสนุนวิชาการ และรุ่นที่ 2 สําหรับสายวิชาการ ร่วมกับ 
รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝุายพัฒนา
คุณภาพและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ด้านทรัพยากรบุคคล 
 ปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์มีการพัฒนาบุคลากรโดยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฝึกอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่18 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2555 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร 

ทั้งหมด ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
คน คน ร้อยละ 

บุคลากรสายวิชาการ 157 157 100 
บุคลากรสายสนับสนุน 161 147 91.30 
 

ตารางท่ี 19  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายลูกจ้าง 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

1 ประชุม เรื่อง การจัดการความรู้การปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแมร่ะหว่างอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญการเลีย้งลูกด้วยนมแม ่

07/10/2554 – 08/10/2554 

2 ศึกษาดูงาน ด้านพิพิธภัณฑ์ ณ จังหวัดเชียงใหม-่เชียงราย 25/11/2554 – 27/11/2554 
3 การบรรยายเรื่อง Mahidol Workpoint 29/11/2554 – 29/11/2554 
4 การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้แก่

บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร ์
30/11/2554 – 30/11/2554 

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในหัวข้อ “เรื่องเล่าเรา้พลัง : การจัดการความรู้ในงานประจํา ” 24/11/2554 – 24/11/2554 
6 KM Facilitator รุ่นที่ 1 17/12/2554 – 18/12/2554 
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในการใช้ผลงานวิจัยโครงการ

จัดตั้งศูนย์การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 
09/01/2555 – 09/01/2555 

8 KM Facilitator รุ่นที่ 2 28/01/2555 – 29/01/2555 
9 การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล ให้แก่หัวหน้า

งานและบุคลากรสายสนบัสนุน 
18/01/2555 – 19/01/2555 

10 สัมมนาทีมบริหารร่วมกับหัวหน้าภาควิชาและพัฒนาภาวะผู้นําผู้บรหิาร 04/02/2555 – 07/02/2555 
11 การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อการวางแผนอัตรากําลัง 9/2/2555 
12 ฟังบรรยาย Conten Analysis : What? & How? 10/2/2555 
13 ประชุมวิชาการ เรื่องผู้บริหารการศึกษาพยาบาลกับการจัดการหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม ่
10/3/2555 
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

14 กําหนดเกณฑ์การคาํนวณภาระงานข้ันต่ําตามระบบ NS Work Point 18/02/2555 - 19/02/2555 
15 อบรมการใช้ Google Document 28/02/2555 - 29/02/2555 
16 แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบตัิงานครั้งท่ี 1/2555 ในหัวข้อเทคนิคการ

ถ่ายภาพให้สวยงาม 
21/3/2555 

17 Secondary Data 23/3/2555 
18 สัมมนาเชิงปฎิบัติการสายลูกจ้างคณะพยาบาลศาสตร ์ 24/3/2555 - 25/3/2555 
19 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 3/5/2555 
20 การวิจัยเชิงคุณภาพกับประเด็นจรยิธรรม 4/5/2555 
21 ประชุมวิชาการครั้งท่ี 22 เรื่อง "รปูแบบการดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล" 17/5/2555 - 18/5/2555 
22 เติมพลังใจให้คณุค่าแก่กัน 19/5/2555 - 20/5/2555 
23 การบรรยาย "ธรรมะ กระตุกคิด...สะกิดใจ" 23/5/2555 
24 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอน การวิจัยและแผนพัฒนาอาจารย์ของภาควิชา คณะ

พยาบาลศาสตร ์
10/6/2555 - 12/6/2555 

25 สัมมนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ) 

18/6/2555 - 19/6/2555 

26 การพัฒนาระบบคณุภาพ (MUQD) สู่เกณฑ์คณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence -EdPEx) 

28/6/2555 - 29/6/2555 

27 สัมมนาทีมบริหาร 18/8/2555 - 19/8/2555 
28 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสําหรับพยาบาลห้องผ่าตัด 20/8/2555 - 22/8/2555 
29 การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ หลักสูร Support Staff Communication 

Program 
14/08/55-18/10/55 

30 การอบรมเรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพสูค่วามเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx" 18/9/2555 
31 Pediatric Palliative Care : CNPG development 22/9/2555 
32 NS work Points 1/10/55 
33 การศึกษาดูงานมลูนิธิพุทธฉือจี้ 23-27/10/55 
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ด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 

1. โครงการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์  
1. นําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านรายการโทรทัศน์วงจรปิด (NSTV) ดังนี้  

  1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไป 
  1.2 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และนักศึกษา  

1.3 แนะนําบุคลากรใหม่ 
1.4 แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ  
1.5 ข้อความต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ 

2. จัดทําจดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์รูปแบบ 4 สี จํานวน 12 ฉบับ/ปี 
3. ออกแบบ และจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

3.1 จัดทําการ์ดเชิญงานต่างๆ ดังนี้ 
- ครบรอบ 115 ปีโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (วันที่ 12 มกราคม 2555) 
- งานด้วยรักและผูกพัน ประจําปี 2555 

3.2 จัดทําแผ่นพับ / โปสเตอร์งานต่างๆ ดังนี้ 
- งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICOWHI ครั้งที่ 19 (เดือนมกราคม 2555) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เดือนกันยายน 2555) 
- ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขายหนังสือ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” (เดือนกันยายน 2555) 

3.3 จัดทําสมุดปฏิทิน ประจําปี 2556 
3.4 จัดทําการ์ด ส.ค.ส. ปีใหม่ 2556 

  3.5 ออกแบบปกรายงานประจําปี 2555 
  3.6 ออกแบบปกหนังสือประมวลการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

4. ออกแบบ และจัดทําบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ดังนี้ 
- พิธีสงฆ์งานครบรอบ 115 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (วันที่ 12 มกราคม 2555) 
- งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICOWHI ครั้งที่ 19 (ติดตั้งบอร์ดช่วงเดือนมกราคม 2555) 
- งาน ASEAN DAY (ติดตั้งบอร์ดช่วงเดือนมกราคม 2555) 
- ประวัติมิสฟอเรนส์ ไนติงเกล เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจําปี 2555 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2555) 
- งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 4 กรกฎาคม 2555) 
- พิธีทักษิณานุประทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 18 กรกฎาคม 2555) 
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- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟูามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร (ติดตั้งบอร์ด
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555) 

- งานสัปดาห์นมแม่โลก (วันที่ 6 สิงหาคม 2555) 
- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 12 สิงหาคม 2555) 
- งานทอดผ้าปุามหากุศล ประจําปี 2555 (วันที่ 25 สิงหาคม 2555) 
- กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 28 สิงหาคม 2555) 
- วันมหิดล (วันที่ 24 กันยายน 2555) 
- งานด้วยรักและผูกพัน ประจําปี 2555 (วันที่ 26 กันยายน 2555) 

5. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางนิตยสาร 
Thai Nursing Time, มหิดลสารของมหาวิทยาลัยมหิดล , E-mail บุคลากร , Social Network (Facebook, 
Twitter), เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

6. ปรับปรุงข่าวสาร / กิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ฯ (NS-PR) เพ่ือให้มีข้อมูลล่าสุดบน
เว็บไซต์ 

7. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท์ ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบในการติดประกาศ 
8. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟท์ เพ่ือให้ดูสวยงาม และติด

ประกาศข่าวต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 
9. ปรับปรุง Multimedia แนะนําคณะฯ (ภาษาไทย) เพ่ือให้มีข้อมูลล่าสุด และตรงกับวัตถุประสงค์ของการ

เผยแพร่ในแต่ละกิจกรรม 
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ด้านการประกันคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 20 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี ผลการประเมิน 

รับการตรวจเย่ียม 
1. รับการเยี่ยมสํารวจคุณภาพภาย
นอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

21 กุมภาพันธ์ 2555 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) เข้ามาประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2554 โดยไดร้ับผลการรับรองอยู่ในระดบัดี ด้วยคะแนน 4.37 
จากคะแนนเตม็ 5 (ได้รับการรับรองสูงสุด 5 ปี) 

2. รับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล 

23-24 เมษายน 2555 ในปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตรร์ับการตรวจเยี่ยมเพื่อการ
รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ประจําปีการศึกษา 2554 
จากสภาการพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผลการรับรอง
สถาบัน คณะฯ ได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นเวลา 5 
ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2559) (ระยะเวลาสูงสุดของการรับรอง) 

3. รับการเยี่ยมสาํรวจส่วนงานตาม
ระบบคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 

14-15 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการเยีย่มสํารวจใหผ้ลการประเมินตามระบบคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 ทั้ง 5 มาตรฐานคุณภาพ
โดยประเมินด้านกระบวนการและผลลัพธ์ดังนี้  
ด้านบริหาร 
 - กระบวนการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
 - ผลลัพธ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2 
ด้านการศึกษา 
 - กระบวนการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5  
 - ผลลัพธ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 
ด้านการวิจัย 
 - กระบวนการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3 
 - ผลลัพธ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.33 
ด้านการบริการวิชาการ 
 - กระบวนการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 
 - ผลลัพธ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 - กระบวนการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 
 - ผลลัพธ์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 

4. รับการเยี่ยมสาํรวจคณุภาพภายใน
จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

21 สิงหาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ามาประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554 ได้รับผลการ
รับรองอยู่ในระดบัดีมาก ด้วยคะแนน 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 
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ตารางท่ี 21 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วัน/เดือน/ป ี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

1. เสริมสร้างความรู้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ด้าน
ประกันคุณภาพ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆ ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

30 พฤศจิกายน 2554 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx                     

18-19 กันยายน 2555 
18-19 กันยายน 2555 

19 กันยายน 2555 

- ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์
- นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์

                                                                                                                                                                     

 
 
 

   

 เมื่อวันที่  23-24 เมษายน 2555 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจําปีการศึกษา 2554 จากสภาการพยาบาล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
เยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ประธานกรรมการ ผู้ตรวจเยี่ยม รองศาสตราจารย์ 
ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ  เภาจีน  

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา ติลก
ส กุ ล ชั ย  ค ณ บ ดี  แ ล ะ ที ม บ ริ ห า ร  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในการรับการประ เมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554 จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ ห้องประชุมเพชรรัตน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา 
และหัวหน้างานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจส่วนงานตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันท่ี 14-15 มิถุนายน 2555 

 

 
 
 
 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา ติลก
สกุลชัย คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในจาก สกอ. ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุม
เพชรรัตน ช้ัน 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ด้านงบประมาณ 
 

ตารางท่ี 22 แสดงรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ แยกตามพันธกิจ 

รายได้สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน 2553 2554 2555 

รายได้ 

รายได้จากการเรียนการสอน 

รายได้จากการบริการวิชาการ 

รายได้จากการวิจัย  

รายได้จากการดาํเนินงาน 

รวม 

 

15,373,675.00 

16,709,144.13 

422,790.00 

31,429,132.58 

 

17,431,982.00 

18,116,521.09 

422,134.91 

23,049,736.00 

 

25,782,290.00 

11,776,809.89 

385,338.37 

24,504,948.28 

63,934,741.71 59,020,374.00 62,449,386.54 
  

 

ตารางท่ี 23 แสดงรายได้เปรยีบเทียบกบัรายจ่ายของคณะพยาบาลศาสตร ์ป ี2553–2555 

ปีงบประมาณ รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

2553 63,934,741.71 174,420,348.79 

2554 59,020,374.00 184,799,172.41 

2555 62,449,386.54 188,119,373.47 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2553 2554 2555

รายได้ ค่าใช้จ่าย
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 การดําเนินการตามพันธกิจหลักของคณะฯ ด้านการศึกษาซึ่งมีรายจ่ายในการดําเนินการสูงและในพันธกิจ

บริการวิชาการ คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการ

แบบให้เปล่าจึงทําให้รายจ่ายในการดําเนินการของคณะฯ สูงกว่ารายได้ท่ีรับ ในปีงบประมาณ 2554 มีรายจ่าย

เพ่ิมข้ึน 5.95% เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มข้ึนตามนโยบายรัฐบาล และใน

ปีงบประมาณ 2555 มีรายจ่ายเพิ่มข้ึน 1.79% ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 5.79%  

63.93 

174.4

59.02 

184.7
9 

62.44 

188.1

(7.68%) 

5.95% 

5.81% 

1.79% 

รูป 1 เปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายที่เพ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่24 แสดงผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทุนและทรัพย์สินในการจัดหาประโยชน์ 
ปีงบประมาณ ผลตอบแทนการลงทุนและทรัพย์สินในการจัดหาประโยชน์ 

2553 3.83% 
2554 2.73% 
2555 4.77% 

 

คณะฯ ได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทุนและทรัพย์สินในการจัดหาประโยชน์ ด้วยวิธีต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2555 ได้รับผลตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 4.77% ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2554  
  

ตาราง 25 แสดงอัตราการเติบโตของยอดเงินบริจาค (ปี2553 2554 และ 2555) 

ปีงบประมาณ จ านวนยอดเงินบริจาค (บาท) 
ผลการเพ่ิมขึ้นของจ านวนยอดเงินบริจาค 

(บาท) 
2553 11,455,096.69 บาท 51.93% 
2554 11,156,065.00 บาท - 2.68% 
2555 52,736,701.71  บาท 78.85% 

  

 คณะฯ ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลอ่ืนๆ โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับเงินบริจาคเพ่ิมข้ึน  
คิดเป็น ร้อยละ 78.85 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย (สูงขึ้น 5%) และสูงกว่าปีที่ผ่านมา  
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