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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้วิวฒันาการมาจาก “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แล

การพยาบาลไข้” ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถในสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นับเป็นโรงเรียน
ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกใน
ประเทศไทย ต่อมาโรงเรียนได้พฒันามาเป็น
ล าดบัจนเป็น “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” 
และได้รับอนุมตัิให้ยกวิทยฐานะเป็น “คณะ
พยาบาลศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2515 นับเป็น
คณะท่ี 13 ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

  ปัจจบุนั คณะฯ ก่อตัง้มานานกว่า 116 ปี ด าเนินการผลิตบณัฑิตทัง้ในระดบัปริญญาตรี โท เอก และการ
อบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน เพื่อไปปฏิบตัิงานด้านการพยาบาลและสร้างเสริมสขุภาวะ
แก่สังคมในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  เป็นผู้ น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ

นวัตกรรมด้านการพยาบาลเป็นท่ียอมรับ
ทั ง้ ในประเทศและต่างประเทศ อดีต
ผู้ บริหารและศิษย์เก่าของคณะพยาบาล
ศาสตร์จ านวนมากได้ท าหน้าท่ีส าคญั เป็น
ผู้น าองค์กรตา่งๆ และได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ทัง้ด้านบริหาร ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
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…การพยาบาลนัน้ ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่การพยาบาลอย่างเดียว 

ย่อมเป็นประโยชน์ส าหรับบ ารุงชาติและบา้นเมืองของเราด้วย… 
 

(พระราชด ารัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 10 พฤษภาคม ร.ศ. 130) 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า

ทางการพยาบาลระดับประเทศและนานาชาต ิเป็นแกนน าในการสร้าง

เสริมสุขภาวะแก่สังคม 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะ

ตามค่านิยมองค์กร เป็นผู้น าในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 

2. สร้างงานวิจัยที่สามารถชี้น านโยบายระดับองค์กรและระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ทางการพยาบาล 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ

พยาบาลศาสตร ์

4. สร้างความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตร์สู่การเป็นสถาบันชั้นน าในระดับประเทศและนานาชาต ิ

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพันธกิจหลักและการด าเนินชีวิต 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล มีค่านิยมองค์กร คือ NS MAHIDOL   

Noble  สืบสานปณิธาน ท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 

Synergy รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู้เป้าหมายเดียวกัน 

Moral  คุณธรรม จริยธรรม น าองค์กร 

Accountability รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

Human Respect เคารพ และใหเ้กียรติต่อกัน 

Innovation  สร้างนวัตกรรม 

Direct toward Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  

Onward Improvement เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Leadership  กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน 
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ยุทธศาสตร์ที่  1    

สร้างระบบ 

วิจัยและ 

การสร้าง 

องค์ความรู ้

สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1   สร้างระบบการพัฒนา Research Smart Team 

1. โครงการพัฒนาชุดโครงการวจิัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาหนึ่งพื้นที่เพื่อการวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม 

2. โครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ศูนย์จตุรมิตรสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาระบบเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงาน/พื้นที่ 

3. โครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะของต ารวจไทยและครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างกลไกการสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนและเจ้าหน้าที่ท าวิจัยอย่างครบวงจร 

4. โครงการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ 

5. โครงการสร้างงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจ า 

6. โครงการจัดตั้งศูนย์การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2   

สร้างระบบ 

การพัฒนา 

นักศึกษา 

และบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

1. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. โครงการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ าทาง

ปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม) 

3. โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมองค์กรและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างครูต้นแบบ 

4. โครงการการสร้างครูต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ 

5. โครงการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3    

สร้างความเป็นเลิศ 

ในการบริการวิชาการ 

และความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม 

กลยุทธ์ที่  1   จัดบริการวิชาการในสาขาที่โดดเด่นสู่การพัฒนาวิชาชีพ 

 1. โครงการบริการวิชาการในสาขาที่โดดเด่นแก่พยาบาลวิชาชีพ 

 2. โครงการพัฒนา Packages บริการวิชาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพ 

3. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน (Corporate Social Responsibility) 

4. โครงการความร่วมมือกับสถาบันสมทบในการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน/สังคม 

5. โครงการจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่  3  บริการวิชาการเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายระดับสากล 

6. โครงการบริการวิชาการนานาชาติเชิงรุก  (เตรียมการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4    

สร้างความเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  เป็น Nursing   education hub ของ ASEAN  Community 
1. โครงการจัดอบรมวิชาการระยะสั้นให้กับพยาบาลต่างชาติ 

2. โครงการจัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนพยาบาลชั้นน าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. โครงการเตรียมความพร้อมคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  2    สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายต่างประเทศ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 

5. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  3   Strategic partnership กับ World Class University 
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กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับทุกพันธกิจ 

1. โครงการ ICT เพื่อการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลแบบ interactive 

2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

สร้างระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร  

ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่  6  

สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

1. โครงการพัฒนาศูนย์จัดการการฟื้นตัว ( Center  of Recovery  

Management) 

2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบการดูแลสตรี

ตั้งครรภ์/มารดาวัยรุ่น 

3. โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ: พัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

5. โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังชุมชนจตุร

มิตรสัมพันธ์ 

6. โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง พยาบาลผู้ประสานงานด้าน

การดูแลผู้บาดเจ็บ (Trauma Nurse Coordinstor) 

7. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก : การ

อบรมการนวดสัมผัสทารกแก่พยาบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่  7   

พัฒนาระบบบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดหารายได้ที่จะสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนทางด้านการเงิน 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการ

แข่งขัน 

1. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความส าเร็จขององค์กรเพื่อการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 

           2. โครงการพัฒนาระบบการเทียบเคียงผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 

3. โครงการพัฒนาระบบก ากับติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการการใช้พลังงาน 

4. โครงการจัดการการใช้พลังงาน 

5. โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของคณะฯ 

6. โครงการสร้างภาพลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

7. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  8    

สร้างความเป็นเลิศด้าน

ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้าง HR Best Practice 

1. โครงการปลูกฝังและสร้างคา่นิยมองค์กร 

2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

3. โครงการพัฒนาอาจารย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า  ติลกสกุลชัย 
คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี   ศุจิจันทรรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์กันยา   ออประเสริฐ 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รองศาสตราจารย์ประอรนุช   ตุลยาทร 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ   สิทธิมงคล 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ทองเจริญ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์   อาปณกะพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน  ศรียุกตศุทธ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร   ว่องสิริมาศ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

อาจารย์ ดร.นันทิยา   วัฒายุ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา   วรรณสถิตย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและคลัง 

อาจารย์เวหา   เกษมสุข 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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รองศาสตราจารย์วิไล   เลิศธรรมเทวี 
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์   วัฒนไพลิน 
หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิต 

และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์จันทนา   รณฤทธิวิชัย 
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา   ต่อสกุลแก้ว 
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์   สันทัด 
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ   รัตนธัญญา 
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา   กุสุมา ณ อยุธยา 
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
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ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

รองคณบดี                      
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ   

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝ่ายการศึกษา 

          

รองคณบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง  

          

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล          
          

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

รากฐาน 

ส านักงานการศึกษา ส านักงานวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายสารสนเทศ          

          

ผู้ช่วยคณบดี          
ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

  

รองคณบดี 
ฝ่ายการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร์ 
 
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร ์

  
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์ 
  
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
  
 
 

หัวหน้าภาควิชา 
สุขภาพจิตและ 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  
  
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 
อายุรศาสตร ์
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บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์

 
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556  

 

จ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประจ า 
รวมจ านวน 151 คน เป็นวุฒิปริญญาเอก จ านวน 74 คน ปริญญาโท จ านวน 76 คน และปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
โดยมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 10 คน เหลืออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 141 คน ส าหรับต าแหน่ง
ทางวิชาการมีรองศาสตราจารย์ จ านวน 31 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 64 คน อาจารย์ จ านวน 56 คน และ
ผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 34 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าของแตล่ะภาควิชา จ าแนกตามวุฒกิารศึกษาและต าแหน่งทางวชิาการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2556  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) 

ภาควิชา 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก เอก โท ตร ี รศ. ผศ. อ. 
1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   10 14 - 6 10 8 24 1 
2. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์                                  14 6 - 2 8 10 20 1 
3. การพยาบาลรากฐาน    7 10 - 9 5 3 17 - 
4. การพยาบาลศัลยศาสตร์    13 14 - 4 11 12 27 1 
5. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์   9 8 1 3 9 6 18 2 
6. การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  11 13 - 4 10 10 24 2 
7. การพยาบาลอายุรศาสตร์    10 11 - 3 11 7 21 3 

รวม 74 76 1 31 64 56 151 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณบด ี

งำนทรัพยำกรบุคคล 
 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

งำนบริหำรจัดกำร 
 

งำนคลงัและพสัดุ 
 

ยังไม่ได้ปรับแก้ไข 
ยังไม่ได้ปรับแก้ไข 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของอาจารย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
  

 
 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   
 
 
 
 

ปริญญาตรี
1 คน

ปริญญาโท
76 คน

ปริญญาเอก
74 คน

วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า (ข้อมูล ณ  30 กันยายน  2556)

อาจารย์
56 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 คน

รองศาสตราจารย์
31 คน

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (ข้อมูล ณ  30 กันยายน  2556)
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 ปีงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรสายสนับสนนุ จ านวน 186 คน 
ดังนี้   

ข้าราชการ   จ านวน   8  คน    
พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 118 คน  

        - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน  จ านวน  93   คน 
   - พนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน   25   คน 

ลูกจ้างประจ า   จ านวน 47 คน  
        - ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ   จ านวน   41   คน 
   - ลูกจ้างประจ าเงินรายได้    จ านวน     6  คน 

ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน 13 คน 
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ข้าราชการ
8 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย
118 คน

ลูกจ้างประจ า
47 คน

ลูกจ้างช่ัวคราว
13 คน

ประเภทของบุคลากรสายสนบัสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอดุหนุน
93 คนพนักงานมหาวิทยาลัยคณะ

พยาบาลศาสตร์
25 คน

ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ
41 คน

ลูกจ้างประจ าเงินรายได้
6 คน

ประเภทการจ้าง
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คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้น เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า  
ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธี 
ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” “หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี” และ  
“หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” และทรงปลูกต้นพิกุล ต้นไม้ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และเสด็จเข้าภายในอาคาร
ทอดพระเนตรนิทรรศการและหอพระราชประวัติฯ จากนั้น ทรงบรรยายปาฐกถาเกียรติบัตร คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท เพื่อเฉลิม 
ฉลองพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยทรงกล่าวถึงความส าคัญของ

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 15.30 น. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 
หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี 
และหอดพระราชประวัติบรมราชบุพการี
กิตติประกาศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มห า วิ ท ย า ลั ย มหิ ด ล  พื้ น ที่ ศ า ล า ย า  
โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ  
รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย  
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วิชาชีพการพยาบาล ที่ต้องท าหน้าท่ีส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาลต้องมี
ความรู้ ความสามารถ และเสียสละในหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเล็งเห็น
ความส าคัญข้อนี้ จึงทรงส่งเสริมให้สตรีไทยได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพการพยาบาลในต่างประเทศ น าความรู้กลับมาพัฒนาวิชาชีพการ
พยาบาลของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
  

 
 
   
 
 
“อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระมหิดลธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการสนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพการ
พยาบาลให้ความรู้ ความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพระราชทานเงินจากบัญชี “สมเด็จพระศรีฯ โดยส านัก
พระราชวัง” จ านวนทั้งสิ้น 613,258,900 บาท (หกร้อยสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการก่อสร้างอาคารส าหรับจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางการพยาบาลแก่นักเรียนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 อาคารสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ 120 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้มีการจัดสร้าง  
“หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี” และ “หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” ณ บริเวณชั้น 1 ภายในอาคาร 
แห่งนี้ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทั้งสามพระองค์ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย 
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 ชื่อ – นามสกลุ  รางวัลที่ได้รับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ทองเจริญ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษา

พยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล  จาก
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล ศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ                     
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  ธนาโนวรรณ รางวัลผลงานวิจัยด้านครอบครัวดีเด่น (ชมเชย)  สาขา
การวิจัยทางการพยาบาล จากส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร  สินธุ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น  สาขาการวิจัย
ทางการพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล ศิริราชใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา  จันทร์เปีย ได้รับประทานเข็มเชิดชูเกียรติในโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฏราชกุมาร 

นายวัชรินทร์  ควรหาเวช รางวัลบุคคลต้นแบบ MU Brand Ambassador  
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 ชื่อ – นามสกลุ  รางวัลที่ได้รับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล 
อดีตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น/ศิษย์เก่าดีเด่น สาขา
เกี ยรติคุณ จากสมาคมศิษย์ เก่ าพยาบาลศิ ริ ราชใน 
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
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 ชื่อ – นามสกลุ  รางวัลที่ได้รับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ยูนิพันธ์ุ ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร

สภาการ พยาบาลระหว่างประเทศ “Board of Directors 
ICN : International Council for Nurses วาระ 2556-
2559” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ใน         
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ  สุจฉายา รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล 
รองศาสตราจารย์สุปาณี  เสนาดิสัย รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสมาคม

ศิ ษย์ เ ก่ าพยาบาลศิ ริ ร าช ในพระราชู ปถั มภ์ สม เด็ จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

รองศาสตราจารย์สุปราณี  อัทธเสรี - รางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการสร้างชุมชนและองค์กร
ปลอดบุหรี่  จากสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- รางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกึ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

รองศาสตราจารย์สุลักษณ์  มีชูทรัพย์ รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ
และสังคมจากสภาการพยาบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและสังคม  จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชใน 
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์  วัฒนกิจไกรเลิศ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษา
พยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล ศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 

นางสาวเกษรี  ปั้นล ี รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ผู้ปฏิบัติการ
พยาบาล ระดับตติยภูมิ จากสภาการพยาบาล 
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 ชื่อ – นามสกลุ  รางวัลที่ได้รับ 
นางจารุวรรณ  คงตระกูล รางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับ

ตติยภูมิจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
ภาคีเครือข่าย  

นางจุภาภรณ์  กังวานภูมิ รางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับ
ตติยภูมิ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
และภาคีเครือข่าย  

นางชุติมา  แต่งสิงห์ตรง รางวัลสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระ  
บรมราชินูปถัมภ ์

นางสาวดวงพร  จินตโนทัยถาวร รางวัล Patient Safety Goals Award (ชมเชย) เรื่อง 
Siriraj Model : Prevention and Control of Multi-
drug Resistant Bacteria in Resource-Limited 
Setting จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์กรมหาชน) 

นายประกอบ  บุญมาด ี รางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ จาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี
เครือข่าย  

นางสาวปทุมภรณ์  แซ่จึง รางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลส าหรับคนปลุกหัวใจ
สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ปีที่ 2 จากเสถียรธรรมสถาน 

นางปิยรัตน์  พลพงศ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการ
พยาบาลประเภทผู้บริหารการพยาบาลและการ
สาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ  จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล ศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

นางสาวพวงทอง กล่อมใจเย็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ระดับดีมากสาขาผู้บริหารการ
พยาบาลระดับตติยภูมิ”จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ชื่อ – นามสกลุ  รางวัลที่ได้รับ 
นางสาววัชราภรณ์  รุ่งชีวิน รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการ

พยาบาลประเภทผู้บริหารการบริการพยาบาล ในระดับ
ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล ศิริราชใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี 

นางสาววัฒนา  กุลนาถศริ ิ รางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลส าหรับคนปลุกหัวใจ
สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ปีที่ 2 จากเสถียรธรรมสถาน 

นางวิชชุดา  สังขทรัพย์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการ
พยาบาล  ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล  และการ       
สาธารณุสข ในระดับปฐมภูมิ  จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล ศิริราชในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  

นางวิภาวิน  วัฒนะประการชัย รางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับ
ตติยภูมิ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)และ
ภาคีเครือข่าย 

นางสาวเสาวนีย์  เนาวพาณิช รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาบริการพยาบาล 
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ  
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล ศิริราชในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

นางเอื้องพร  พิทักษ์สังข ์ - รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Pubilc 
Service Awards) ดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ เรื่องอุปกรณ์ส าหรับดัดเข็มล้างท่อ
น้ าตา จากส านักงานการบริการภาครัฐแห่งชาติ 
- รางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลที่น าช่ือเสียงสู่
มหาวิทยาลัยมหิดล จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ชื่อ – นามสกลุ  รางวัลที่ได้รับ 
นางสาวเมทิดา  ภูมิเพ็ชร ์  
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 

- รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2556 ระดับอุดมศึกษา 
- รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
ประจ าปีการศึกษา 2556” 

นางสาวสุพัตรา  ชูรัตน ์   
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 

- รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 42  
ประจ าปี 2556 ระดับอุดมศึกษา 
- รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
ประจ าปีการศึกษา 2556” 

นางสาวปราญชลี   อินสว่าง   
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 

- รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที ่42  
ประจ าปี 2556 ระดับอุดมศึกษา 
- รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
ประจ าปีการศึกษา 2556” 

นางสาวจุฑาทิพย์  คะชะวะโร  
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 
 

รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 42  
ประจ าปี 2556 ระดับอุดมศึกษา 

นางสาวภาวินี  ชูก้าน   
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 
 

รางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดมารยาทไทย โครงการ 
“มหาวิทยาลัยรามค าแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3  
ประจ าปีการศึกษา 2556” 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีระบบสนับสนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น โดยมีการด าเนินการตามแผนปฎิบัติการประจ าปี ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนภารกิจประจ า โดยมี
โครงการ ดังนี้    
 

 1. โครงการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาต ิ  
 2. โครงการสร้างงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจ า   
 3. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม   
 4. โครงการพัฒนา Theme การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ
เพื่อควบคุมโรคเรื้อรัง   
 5. โครงการจัดตั้งศูนย์การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน    
 

 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2556 

เงินสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ (ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)   7,910,382.54 บาท 

1. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยภายในทั้งหมด 1,318,375.00 บาท 
2. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยภายนอกทั้งหมด 6,592,007.54 บาท 

- บริษัท Covidien (ประเทศไทย) จ ากัด 883,417.54 บาท 
- ส านักงานกองทุนสนันสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 3,752,990.00 บาท 
- ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 855,600.00 บาท 

               - ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1,100,000.00 บาท 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (151 คน) 
เท่ากับ 52,386.63 บาท/คน 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
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แห่งชาติ (สช.)

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
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 ปี พ.ศ.2556 มีผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร ่จ านวน 35 เรือ่ง (ระดับชาติ จ านวน 32 เรื่อง 
ระดับนานาชาติ จ านวน 3 เรื่อง) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้   
ตารางที่ 2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/ น าเสนอในการประชุม (Proceeding) 
 ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ปี 2556  

ล าดับที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย 
แหล่งท่ีพิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
1 อรุณรัศมี บุนนาค,  

พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
วีรยา จึงสมเจตไพศาล,  
ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล,  
กาญจนา ครองธรรมชาติ 

ผลของโปรแกรมการจัดอาหารกลางวันต่อภาวะโภชนาการ
ของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน  
(The Effect of School Lunch Program on 
Nutritional Status of Overweight Adolescents in 
Public Schools) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(suppl2):67-76 

2 สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, 
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง  

การจัดการสุขภาพเด็กของครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคกลาง 
(Child Health Management of Teachers and 
Caregivers in a Child Care Center under the 
Supervision of Local Administration in Central 
Region of Thailand) 
 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(suppl2):77-87 

3 วัชราพร เชยสุวรรณ,  
รุ่งทิพย์ ช้างศิลา,  
รัชนี ศุจิจันทรรัตน์,  
วัลลภา บุญรอด 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
(Factors Related to Retention of Nurse Educators, 
The Royal Thai Navy College of Nursing) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
14(1):51-60 

4 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, 
เดช เกตุฉ่ า 

ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อก าลังคน
พยาบาล  
(Impact of Free Trade Agreement  (FTA) on 
nursing workforce in Thailand) 

วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข  
7(1):114-125 

5 จันทนา รณฤทธิวิชัย,  
รัชนี ศุจิจันทรรัตน์,  
สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี,  
ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์,  
พิชัย ศุจิจันทรรัตน์,  
นิตยา มีหาดทราย 

ผลของรูปแบบการจัดการอาการต่อระยะเวลาการกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุสตรี  
(Effect of Symptom Management Model on 
Duration of Bladder Control in Elderly Women 
with Urinary Incontinence) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(2):7-15 
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ล าดับที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย 
แหล่งท่ีพิมพ์เผยแพร่/

น าเสนอ 

6 Jirawan Mala,  
Wasan Udayachalerm,  
Sompol Sangaunrungsirikul, 
Pichet Sampatanukul 

Genistein inhibits intimal hyperplasia following 
balloon injury of carotid artery in ovariectomized 
rats 

Asian Archives of 
Pathology 9(3):88-93 

7 อรุณรัตน์ คันธา,  
เดช เกตุฉ่ า, 
กฤษดา แสวงดี,  
ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 

การย้ายงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย  
(Job Transfers amongst Registered Nurses in 
Thailand) 

วารสารสภาการพยาบาล 
28(3):19-31 

8 นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
สาวิตรี ทยานศิลป์ 

สวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย: นโยบายและ
ข้อเสนอแนะ  
(Social welfare of Older Persons in Thailand: 
Policy and Recommendation)  

วารสารสาธารณสุขและ
การพัฒนา  
11(3):39-47 

9 สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
สมชาย วิริภิรมย์กุล 

การประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(Needs Assessment of Health Care Services for 
older Adults in Sub-district Health Promoting 
Hospitals) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(4):13-22 

10 วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
ช่อทิพย์ สันธนะวนิช,  
สกุลรัตน์ เตียววานิช,  
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร,  
วิไลพรรณ สมบุญตนนท์,  
ศุภาวดี วายุเหือด,  
กาญจนา ครองธรรมชาติ,  
พิจิตรา เล็กด ารงกุล,  
กลิ่นชบา สุวรรณรงค ์

ผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
ในวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาล ต่อความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  
(Learning Outcomes of Work Integrated Learning 
in the Course of Practicum for Nursing Skills to 
Professional Readiness of Nursing Students) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(4):79-89 

11 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร,  
ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข 

เทปเสียงสู่จิตใต้ส านึกเพื่อลดอาการนอนไม่หลับของ
ผู้สูงอายุ: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม 
(Subliminal audio-tape for reducing insomnia in 
the elderly: Randomized Controlled Trial) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
14(3):59-66 
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12 ผ่องศรี ศรีมรกต,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
ปรีดาภรณ์ สีปากดี 

การศึกษากิจกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันเพื่อการด ารงภาวะ
สุขภาพของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล กิจกรรมในวิถี
ประจ าวันของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริ
ราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
(The Study of Physical Activity in Daily Life for 
Health of Nursing Personnel and Staff in Nursing 
Department Siriraj Hospital and Faculty of 
Nursing Mahidol University) 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา  
5(1):117-128 

13 สุวิมล กิมปี,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
กนกวรรณ บุญสังข์,  
วิรุณ บุญนุช 

ปัจจัยท านายระยะเวลาก่อนการรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  
(Factors Predicting Time before Treatment of 
Colorectal Cancer Patients) 
 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(2):16-25 

14 กานตรัชต์ โรจนพันธ์,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,  
สุวิมล กิมปี,  
นันทกานต์ เอี่ยมวนานนทชัย 

อิทธิพลของระยะของโรค การแพร่กระจายไปต่อม
น้ าเหลืองบริเวณคอ การได้รับยากลุ่มโอพิออยด์ และ
เทคนิครังสีรักษา ต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอ (Influences of Staging, Neck Node 
Metastasis, Receiving Opioid Medication, and 
Radiation Technique on Nutritional Status in 
Head and Neck Cancer Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
28(2):13-29 

15 ผ่องศรี ศรีมรกต,  
รุ้งนภา ผาณิตรัตน์,  
ศิรดา เกษรศรี 

การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย 
(Evaluation of a capacity building workshop for 
raising awareness on tobacco harmfulness among 
Thai adolescents) 

วารสารพยาบาล 62(1):1-
11 

16 ผ่องศรี ศรีมรกต,  
จรรยา ใจหนุน,  
ปุณยนุช สนามทอง,  
ยุพิน หงษ์ทอง, ประทีป แสวงดี,  
อรสา อัครวัชรางกูร 

ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศ
ไทย  
(Effectiveness of nurse managed tobacco 
cessation program in Thailand) 

วารสารพยาบาล 
62(1):32-43 
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17 ญาณนันท์ รัตนธีรวิเชียร,  
อุษาวดี อัศดรวิเศษ,  
นฤมล ทองค า,  
กรรณิกา กัลป์ยาณคุปต ์

อุบัติการณ์และปัจจัยท านายการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ า
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น  
(Incidence and Predictive Factor of Postoperative 
Hypothermia of Patients in Post-Anesthesia Care 
Unit (PACU) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(4):34-44 

18 อุระณี รัตนพิทักษ์,  
กีรดา ไกรนุวัตร,  
อภิรดี ศรีวิจิตรกมล,  
จุฑาทิพย์ วิภาวัฒนะ 

ผลของโปรแกรมการจัดการเบาหวานด้วยตนเองต่อความรู้
พฤติกรรมและดัชนีสุขภาพในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
(The Effects of a Diabetic Self-management 
Program on Knowledge, Behavior, and Health 
Indexes among People with Type 2 Diabetes) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(1):7-18 

19 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,  
อุบลวรรณา เรือนทองดี, 
ฐิติรัตน์ ทับแก้ว 

แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดา เพื่อลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน  
(The Parental Monitoring Guideline for Reducing 
Adolescents Alcohol Use) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(1):38-47 

20 นงนุช เพ็ชรร่วง, 
ปนัดดา ปริยทฤฆ,  
วิโรจน์ ทองเกลี้ยง 

การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่าง
ต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน  
(The study of Continuing Care for Patients with 
Cerebrovascular Disease in Primary Care Unit) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
14(1):25-34 

21 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,  
อุบลวรรณา เรือนทองดี 

การพัฒนาแนวทางลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนที่ครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การ
สนทนากลุ่มโดยบิดา-มารดา  
(The Development of Guideline for Reducing 
Alcohol Consumption among Thai Youth within 
Alcohol Drinking Family: Parents' Focus Groups) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
14(1):35-40 

22 ปิยะธิดา นาคะเกษียร,  
ฤดี ปุงบางกะดี่ 

การศึกษาสถานการณ์การพัฒนาสวัสดิการชุมชนส าหรับ
แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์มอญผ่านกลไกประเพณี
วัฒนธรรมของกลุ่มมิตรมอญ: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร  
(Situations of Community Welfare Development 
for Mon Migrant Workers Through Cultural 
Mechanism of Mitmon Group: Case Study at 
Samutsakorn Province) 

วารสารสมาคมพยาบาล 
สาขตะวันออกเฉียงเหนือ 
31(1):110-121 
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23 ปิยะธิดา นาคะเกษียร,  
ฤดี ปุงบางกะดี่ 

การศึกษาวิถีชีวิต ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์มอญภายใต้บริบททาง
สังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร  
(The study of the Way of Life, Health Problems 
and Needs of Mon migrant workers under Mon ' s  
socio-cultural context of Samutsakorn province, 
Thailand) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
14(3):105-115 

24 พรรณิภา สืบสุข,  
อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล,  
เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
ปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์
รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร  
(Predicting Factors of Health Promoting Behaviors 
to Preventive Environmental Lung Diseases 
among Motorcycle Taxi Drivers in Bangkok 
Metropolitan area) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(1):48-58 

25 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,  
ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์,  
เดช เกตุฉ่ า 

ปัจจัยท านายความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจของ
ผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวที่ใส่ท่อและเครื่องช่วย
หายใจ  
(Factors Predicting Weaning Success in Patients 
with Respiratory Failure Receiving Invasive 
Mechanical Ventilator) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(3):57-66 

26 วารีรัตน์ ถาน้อย,  
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, 
ภาศิษฏา อ่อนดี 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
(Factors Affecting the Mental Health of the 
Faculty of Nursing Students, Mahidol University 

วารสารสภาการพยาบาล 
27(พิเศษ):60-76 

27 อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,  
ประภา ยุทธไตร 

ปัจจัยสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด
และติดสารของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับ
บ าบัด (Associated Factors of Illegal Drug Abuse 
and Dependence Behaviors among Defenders 
under Compulsory Drug Treatment System) 

วารสารสมาคมจติแพทย์
แห่งประเทศไทย  
58(4):371-384 
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28 กลิ่นชบา สุวรรณรงค,์  
พวงเพชร เกษรสมุทร,  
นภวัลย์ กัมพลาศิริ,  
วรรณา คงสุริยะนาวิน,  
กาญจนา ครองธรรมชาติ 

ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะต่อความสุข การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และอาการซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล  
(The Effects of Yoga Program on Happiness, Self-
esteem and Depressive Symptoms in Nursing 
Students) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(4):66-78 

29 รุ่งทิพย์ กาศักดิ์,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร,  
อารีรัตน์ บางพิเชษฐ์ 

ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  
(Factors Predicting Depression in Adolescent 
Pregnant Woman) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(2):38-48 

30 นันทนา ธนาโนวรรณ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงที่เกิดจากคู่
สมรสในผู้ป่วยนรีเวช  
(Prevalence and Factors Related to Intimate 
Partner Violence among Gynecology Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(3):37-47 

31 มรรยาท สุธรรมพิทักษ์,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
พฤหัส จันทร์ประภาพ,  
สุรางค์ วิเศษมณี,  
นีรนุช ดีจิตกาศ 

ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method 
และ Cup Feeding Method ต่อปริมาณน้ านมแม่และ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดา
ที่ไม่มีน้ านมใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด  
(Effects of Modified Syringe Feeding Method and 
Cup Feeding Method on Lactation and 
Breastfeeding during the First Month after Birth 
Giving: The Case of Post-Childbirth Mothers 
without Breast Milk in the 24 Hours After Birth 
Giving) 
 

วารสารสภาการพยาบาล 
28(1):64-74 

32 วรรณา พาหุวัฒนกร,  
มารยาท สุธรรมพิทักษ์  

การเปรียบเทียบปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 3 วันแรก
หลังคลอดระหว่างมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
กับมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และนมผสม เมื่อ 1 เดือน  
(Comparison of Breastfeeding Problems during 
Early Postpartum between Mothers with 
Exclusive Breastfeeding and Mothers with Non-
exclusive Breastfeeding at 1 Month) 
 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
31(suppl2):57-66 
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

1 Marilynne N. Kirshbaum,  
Karin Olson, Kanaungnit 
Pongthavornkamol, 
Guendalina Graffigna 

Understanding the meaning of fatigue at the end 
of life: An ethnoscience 

European Journal of 
Oncology Nursing 
17:146-153 

2 Noppawan Piaseu,  
Weha Kasemsuk,  
Suchinda Jarupat Maruo, 
Somchit Hanucharurnkul 

Structure, Process, and Outcomes of Healthcare 
Service Provision, at Two Primary Care Settings, 
by an Advanced Community Nurse Practitioner 
and a General Nurse Practitioner  
(โครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ของการให้บริการ
สุขภาพโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชนขั้นสูงและพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนทั่วไป)  

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 
17(2):117-130 

3 Liwan Ounnapiruk,  
Virapun Wirojratana,  
Nitaya Meehatchai,  
Sue Turale 

Effectiveness of a Behavior Modification Program 
for Older People with Uncontrolled type 2 
Diabetes  

Nursing and Health 
Sciences 
doi:10.1111/nhs.12089        
15(4):  
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 ในปี พ.ศ.2556 มีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
จ านวน 37 เรื่อง และวารสาระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง มีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 7 เรื่อง รายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้ 
ตารางที่ 3 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/ น าเสนอในการประชุม  
 (Proceeding) ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ปี 2556  

ล าดับที่ 
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
ระดับปริญญาโท 

1 สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่รับ
การรักษาในโรงพยาบาล  
(Factors Associated with Mothers' 
Participation in Care for Hospitalized 
Newborns) 

วาสารพยาบาลศาสตร์ 31(1):59-69 
 

 

2 สุพรรณิการ์ ปาน
บางพระ, พรรณรัตน์ 
แสงเพิ่ม 

ความรู้  ทัศนคติ  และการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ในโรงพยาบาลเอกชน  
(Knowledge, Attitude, and Practice 
of Breastfeeding Promotion among 
Nurses in Private Hospitals) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(1):70-79 

3 อมราวดี บุราณรมย์,  
วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ 

ความต้องการและการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครอง ที่มีบุตรอยู่ใน
ระยะก่อนย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม  
(Needs and Met Needs of Parents of 
Children Transferred from Pediatric 
Intensive Care Units) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(2):60-70 

4 วิภาวี พลแก้ว,  
วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการปรับตัวของพี่
น้องเด็กป่วยโรคมะเร็ง  
(Factors Predicting Adaptive Behaviors 
in Siblings of Children with Cancer) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(2):71-81 
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ล าดับที่ 
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

5 ภาริดา ตันตระกูล,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม 

ผลขอ ง โป รแก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร รั บ รู้
สมรรถนะตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะ
ตนเองของมารดาครรภ์แรกในการดูแล
ทารกเกิดก่อนก าหนด  
(Effect of Self-Efficacy Enhancement 
Program on First-Time Mothers' Self-
Efficacy in Care for Premature Infants) 

วารสารเกื้อการุณย์ 20(1):42-54 

6 สมพร ศรีสวัสดิ์,  
กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

ผลของการส่งเสริมบทบาทของย่ายายใน
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาครรภ์แรก  
(Effect of Promoting Grandmothers’ 
Role in Providing Breastfeeding 
Support for First-time Mothers) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(suppl2):  
48-56 

7 ทิฆัมพร อิทธิพงษ์วัฒน์,  
สุพร ดนัยดุษฏีกุล,     
อรพรรณ โตสิงห์,  
ธีระพล อมรเวชสุกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม  ความ
รุนแรงของภาวะแทรกซ้อนผิวหนัง ชนิด
ทางเดินปัสสาวะ  และคุณภาพชีวิตใน
ผู้ป่วยท าทางเดินปัสสาวะใหม่ระยะยาว  
( The Relationships among Self-
esteem, Social Support Severity of 
Skin Complication, Urinary Diversion 
Type and Quality of Life in Long 
term Diversion Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(1):29-37 

8 กัญญา แก้วมณี,  
ศิริอร สินธุ,  
สุพร ดนัยดุษฏีกุล,  
ประสงค์ ตันมหาสมุทร 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการฟื้น
ตัว 24 ชั่งโมง หลังผ่าตัดส่องกล้องผ่าน
ทางหน้าท้องในผู้ป่วยนรีเวชที่เป็นเนื้องอก
ชนิดไม่ร้ายแรง  
(Factors Associated with Quality of 
24 Hours Post Laparoscopic Surgical 
Recovery in Benign Gynecologic Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(3):48-56 
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ล าดับที่ 
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

9 ประนอม พรมแดง,  
สุพร ดนัยดุษฏีกุล,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
ภควัฒน์ ระมาตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการ
มารับการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ  
(Factors Related to Time to Definite 
Diagnosis in Bladder Cancer Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(3):76-85 

10 สุวรรณี ชอบการไร่,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์  
อรพรรณ โตสิงห์,  
ธเนศ วรรธนอภิสิทธิ์ 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสี่อมที่ได้รับการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว  
(Factors in the Prediction of Self-
Care Behavior amongst Post-Lumbar 
Surgery Degenerative Spine Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(3):68-79 

11 วิภาพร ลีเลิศมงคลกุล,  
สุพร ดนัยดุษฏีกุล,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์  
พัชรพล อุดมเกียตรติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ความ
เจ็บปวดและการสนับสนุนทางสังคม กับ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในระยะฟื้นตัว 
ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม  
(The Relationship between Body 
Mass Index, Pain, Social Support 
and the Activity Daily Living during 
Recovery Phase in Hip Arthroplasty 
Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(2):26-37 

12 วันทกานต์ ราชวงค,์  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,  
สุวิมล กิมปี,  
นันทกานต์ เอี่ยม
วนานนทชัย  

ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่อง
ปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปาก
อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับ
การรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสี
ร่วมกับการเคมีบ าบัด  
(Impact of a self-management oral 
care program on stomatitis in head and 
neck cancer patients treated with 
radiotherapy or radio-chemotherapy) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(1):34-48 
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ล าดับที่ 
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

13 อรัญญา นิ่มทัศนศิริ,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,    
อรพรรณ โตสิงห์,  
วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความ
ปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ ชนิดของการผ่าตัด กับผลลัพธ์
ของความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บหลังการ
ผ่าตัด  
(Correlation between management 
of acute pain, severity of injury, 
type of surgery and post-operative 
pain outcome in injured patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(1):111-123 

14 พรทิพย์ ศุภมณี,  
สุวิมล กิมปี,  
สุพร ดนัยดุษฏีกุล,  
พีรพงศ์ อินทศร 

ปัจจัยท านายระยะเวลาการฟื้นตัวหลัง
ผ่าตัดในห้องพักฟื้นในผู้ป่วยผ่าตัดมดลูก
ทางหน้าท้อง  
(Predictors of Recovery Duration at 
Post-anesthetic Care Unit in Patients 
Undergoing Abdominal Hysterectomy) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(4):45-54 

15 อรวรรณ ปรางประสิทธิ์,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
ภควัฒน์ ระมาตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย 
ความรู้ โรคร่วมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภายหลัง
ผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด 
(The Relationships among Physical 
Activity, Knowledge, Comorbidity and 
Quality of Life in Patients with Urinary 
Incontinence Following Radical 
Prostatectomy) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(4):55-65 

16 วิภารัตน์ สุวรรณมาศ,  
อุษาวดี อัศดรวิเศษ,  
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,  
ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย การ
ท างานของหัวใจห้องล่างซ้าย และระยะเวลา
การใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม กับอัตรา
การกรองของไตในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
ท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  
(The Relationship between Body 
Mass Index, Left Ventricular 
Ejection Fraction, Cardiopulmonary 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(suppl2):7-16 
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ล าดับที่ 
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 
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พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

Bypass Time, and Glomerular 
Filtration Rate in Coronary Artery 
Bypass Graft Surgery Patients) 

17 ขวัญหทัย ช้างใหญ,่  
ผ่องศรี ศรีมรกต,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
วิรุณ บุณนุช 

ความสัมพันธ์ระหว่างความปวด อาการ
อ่อนล้า ภาวะซึมเศร้า กับคุณภาพการฟื้น
ตัวของผู้ป่วย ภายหลังการผ่าตัดมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก  
(The Relationship between Pain, 
Fatigue, Depression and Quality of 
Recovery in Patients undergoing 
Colorectal Cancer Surgery)  

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(suppl2): 
27-37 

18 กรรณิกา วิชัยเนตร,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,  
จตุพร ศิริกุล 

ปัจจัยท านายสมดุลไนโตรเจนในผู้ป่วย
บาดเจ็บรุนแรง  
(Predictive Factors for Nitrogen Balance 
in  Patients Sustaining Severe Injuries) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(4):81-94 

19 วาสนา สุวรรณรัศมี,  
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,  
วิชชุดา เจริญกิจการ,  
ฉัตรกนก ทุมวิภาต 

ประสบการณ์การมีอาการ การจัดการกับ
อาการ และภาวะการท าหน้าที่ในผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลว  
(Symptom Experiences, Symptom 
Management, and Functional 
Status in Patients with Heart 
Failure) 

วารสารพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอก
แห่งประเทศไทย 

24(1):2-16 

20 รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
จงจิต เสน่หา,  
นพพร ว่องสิริมาศ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต 
(Factors Influencing Quality of Life in 
Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease 
Patients) 

วารสารสมาคมพยาบาล 
สาขา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

31(1):52-61 
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ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/เล่มที่/หน้า/
พ.ศ., ค.ศ.ที่ตีพิมพ์ 

21 ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,  
พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะ
ตนเอง  การรับรู้ความรุนแรงของการ
เจ็บป่วย ความวิตกกังวล กับระยะเวลา
การทดสอบการหายใจเองในผู้ป่วยที่ไม่
ผ่านการหย่าเครื่องช่วยหายใจ  
(Correlation between Awareness of 
Self Performance, of Disorder Severity 
and of Anxiety, and Duration of 
Spontaneous Breathing Trial in 
Patients Not Having Been Weaned off 
Respirators) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(1):49-63 

22 คลีพัตรา ไชยศรี,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา,  
วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช,  
ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการใช้ยาของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
(Factors Predicting Medication Use 
Behaviors of Type 2  Diabetic Patients) 

วารสารพยาบาศาสตร์ 31(3):67-75 

23 วรรณา ศุภวชิรกุล,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา,  
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,  
สุรัตน์ ทองอยู่ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ  
(Factors Influencing The Success of 
Weaning From Mechanical Ventilation) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25(2):81-94 

24 ปัญจพร รอถ้า,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ 
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
เจริญ ชูโชติถาวร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการออก
ก าลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(Factors Influencing Exercise Intention 
among Patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25(2):54-66 
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25 วนิดา หาจักร,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ 

อิทธิพลของความรู้สึกไม่แน่นอนในความ
เจ็บป่วย ความแตกฉานด้านสุขภาพ การ
สนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  
(The influence of uncertainty in 
illness, health literacy, and social 
support on quality of life of 
patients with heart failure) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25(1):79-92 

26 ปิโยรส เกษตรกาลาม์, 
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 
วิชชุดา เจริญกิจการ,  
ศรินรัตน์ ศรีประสงค์,  
ฉัตรกนก ทุมวิภาต 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการ
ตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน  
(Factors Influencing the Duration of 
Decision Making for Seeking Treatment 
in Patients with Acute Heart Failure) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(4):23-33 

27 จรินทร โคตพรม,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
วิชชุดา เจริญกิจการ,  
นพดล โสภารัตนาไพศาล  

ปัจจัยอิทธิพลต่อการรับรู้การท าหน้าที่
ด้านการรู้คิดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
ยาเคมีบ าบัดแบบเสริม  
(Factors Influencing Perceived Cognitive 
Functioning In Breast Cancer Patients 
Receiving Adjuvant Chemotherapy) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(suppl2):  
17-26 

28 นันทภัค ชนะพันธ์,  
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,  
ประภา ยุทธไตร,  
รณชัย คงสกนธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
สั งคมและการรู้ จั กตนเองกับการคืน
ความส าคัญให้ตนเองของผู้ป่วยหญิงโรค
ซึมเศร้า  
(Relationship between the Factors 
of Social Support and Self-Insight 
and Self-Regaining amongst Female 
Depression Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(2):44-57 

29 นุชจรี หยองทอง,  
อติรัตน์ วัฒนไพลิน,  
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,  

ผลของ โปรแกรมส่ ง เสริ มการ เผชิญ
ความเครียดต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม  

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(3):27-36 
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ประภา ยุทธไตร (The Effect of a Coping Enhancing 
Program on Depression in Breast 
Cancer Patients) 

30 ศศิธารา น่วมภา,  
นิตยา สินสุกใส,  
วรรณพาหุวัฒนกร,  
พฤหัส จันทร์ประภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล เวลาที่เริ่มให้นมแม่ และ
การสนับสนุนจากพยาบาลในการท านาย
ความส าเร็จในการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวก่อนจ าหน่าย ในมารดาหลัง
ผ่าตัดคลอด  
(Personal Factors, First Feeding Time 
and Nurse Support in Predicting Successful 
Exclusive Breastfeeding at Discharge in 
Mothers with Cesarean Section) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 31(2):49-59 

31 นันทัชพร ขุมทอง,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, 
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ 

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลด
ความเครียดต่อความเครียดของมารดา
หลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการ
ส่ อง ไฟ  (Impacts of a Stress-Reduction 
Caring Programme on Post-Childbirth 
Mothers Undergoing Phototherapy) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(2):88-97 

32 ชญาพัฒน์ ธรรมภา
สุวรรณ์, 
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร 

ผลของโปรแกรมของการดูแลมารดาที่บุตร
เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรก
เกิดต่อความวิตกกังวลและสัมพันธภาพ
ระหว่างมารดากับทารก  
(Effects of a Maternal Care Program 
on Mothers of Newborns Admitted 
to an NICU on Anxiety and Maternal 
Newborn Attachment) 

วารสารแพทยสารทหาร
อากาศ 

59(1):31-41 

33 ขนิษฐา แสนบุญส่ง,  
เอมพร รตินธร,  
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ,  
ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญ
สาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน 
ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม 
ต่อการเกิดความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 
(The Relationship between Work-
related Conditions, Stress Social 
Support and Preeclampsia) 

วารสารการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข 

36(2):77-87 
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34 ปิยธิดา สัมมาวรรณ,  
นิตยา สินสุกใส,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการต่อ
ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
(Effects of a Nutrition Promotion 
Program on Pregnancy Outcomes in 
Adolescents) 

วารสารเกื้อการุณย์ 20(2):100-115 

35 ณัฏจิรา วินิจฉัย,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร,        
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะ
คลอดต่อความวิตกกังวลในผู้คลอดครรภ์
แรกที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน
(Impacts of Labour Support Programme 
on the Stress Levels of Primiparous 
Parturients Treated with Oxytocin 
Augmentation) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(4):44-55 

36 จีรนันท์ ลี้ฮั่วฮวด,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร 

ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความ
ร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ 
(Impact of Thermal Insulated 
Jackets on Normal Newborns Body 
Temperatures) 

วารสารสภาการพยาบาล 28(4):5-15 

37 ทัศนีย์ คล้ายข า,  
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ,   
นันทนา ธนาโนวรรณ,  
วรรณา พาหุวัฒนกร  

ผลของการนวดร่วมกับการประคบร้อนต่อ
ความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวด
ของผู้คลอดครรภ์แรก  
(Effects of Massage and Hot Compress 
on Labor Pain and Pain Coping 
Behavior in Primigravidas) 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 31(suppl2): 
38-47 

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ 
1 Uraiporn Siritep,  

Orapan Thosingha, 
Prangtip Chayaput, 
Jatuporn Sirikun 

Predictors of multiple organ dysfunction 
syndromes in patients with major 
trauma. 

Siriraj Medical 
Journal 

65(5):137-140 
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ระดับปริญญาเอก 

1 Jeeraporn 
Kummabutr, Ruja 
Phuphaibul, 
Nantawon 
Suwonnaroop, 
Antonia M. Villarruel, 
Dechavudh 
Nityasuddhi 

The Effect of a Parent Training 
Program, In Conjunction with a Life 
Skills Training Program for School-
age Children, on Children's Life 
Skills, and Parents' Child-rearing 
Skills and Perceptions of Support for 
Child Life Skills Development 
(ผลของโปรแกรมอบรมพ่อแม่เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนร่วมกับโปรแกรม
อบรมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนต่อทักษะ
ชีวิตของเด็กวัยเรียน) 

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 

17(1):3-27 

2 Warunee Phligbua, 
Kanaungnit 
Pongthavornkamol,  
Tish M. Knobf,  
Tiraporn Junda, 
 Chukiat 
Viwatwongkasem, 
Vichien 
Srimuninnimit 

Symptom clusters and quality of life 
in women with breast cancer receiving 
adjuvant chemotherapy (กลุ่มอาการ
และคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้า
นมที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยเคมีบ าบัด) 

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 

17(3):249-267 

3 Pasitta Ondee,  
Rungnapa Panitrat, 
Kanaungnit 
Pongthavornkamol, 
Vorapun Senanarong, 
Theresa A. Harvath, 
Dechavudh 
Kittayasudhi 

Factors Predicting Depression among 
Caregivers of Persons with Dementia  
(ปัจจัยท านายความซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ที่มี
ภาวะสมองเสื่อม) 

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 

17(2):167-180 
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4 Janya Chareonsuk,  
Rutja Phuphaibul,  
Nittaya Sinsuksai,  
Chukiat 
Viwatwongkasem, 
Antonia M. Villarruel 

Development of the Causal Model 
of Young Thai Female Adolescent’s 
Sexual Abstinence Intention  
(การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับบุตรสาว
และความตั้งใจละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนของวัยรุ่นหญิงไทย) 

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 

17(4):329-341 

5 Suchada 
Pattaramongkolrit,  
Siriorn Sindhu,  
Orapan Thosigha,  
Wilaipun 
Somboontanot 

Fall-related Factors among Older, 
Visually-Impaired Thais  
(ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุ
ไทยการมองเห็นบกพร่อง) 

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 

17(2):181-196 

6 Sirinoot 
Buranaruangrote, 
Siriorn Sindhu, 
Deborah K. Mayer, 
Ameporn Ratinthorn, 
Thiravud 
Khuhaprema 

Factors influencing the stages of 
breast cancer at the time of 
diagnosis in Thai women 

Collegian DOI  
10.1016/j.colegn. 
2012.11.005 

7 Rotsukorn Varitsakul,  
Siriorn Sindhu, 
Aurawamon 
Sriyuktasuth,  
Chukiat 
Viwatwongkasem, 
Cheryl R Dennison 
Himelfarb 

The relationships between clinical, 
socio-demographic and self-
management: factors and 
complications in Thai peritoneal 
dialysis patients 

Renal Society of 
Australasia Journal 

9(2): 85-92. 
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    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดการแสดงนิทรรศการ ในการ
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ.2555 เรื่อง การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน (Prince Mahidol Commemoration Conference 
2012; MU Research to ASEAN) และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและวิชาการ  
MU Research Expo 2012 ในหัวข้อ “สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลกับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคาร 
ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าที่เน้นการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวิชาการ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาตินั้น  คณะพยาบาลศาสตร์ มี
พันธกิจส าคัญที่ต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องสร้างผลงานวิจัย
และวิชาการที่มีคุณภาพ  และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสู่
ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบรรลุ  
 พันธกิจดังกล่าว นอกจากจ าเป็นต้องมีกลไกการบริหาร จัดการที่ดี โดยมีแผนการเตรียมความพร้อม และสร้างเสริมศักยภาพ

ของคณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยและวิชาการอย่างต่อเนื่องแล้ว  คณะฯ จ าเป็นต้องมีกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและวิชาการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม Research Camp เพื่อ
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อเนื่องแล้ว  คณะฯ จ าเป็นต้องมีกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตงานวิจัย
และวิชาการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม Research Camp เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ผลิต
ผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อ เผยแพร่สู่ ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น  ซึ่ ง เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะพยาบาลศาสตร์ (IRB-NS) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฟื้นฟูและ
เพิ่มพูนความรู้ เกี่ ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน ประจ าปี  2556 ในหัวข้อ  “Risk-Benefit Assessment and 
Management in Research with Vulnerable Subjects” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานกับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงทั้งในระดับนโยบาย และแนวปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม
ท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ การปรับปรุงหาแนวทางการป้องกันแก้ไขประเด็นจริยธรรมท่ีเป็นปัญหา
ในปัจจุบันเพื่อให้คณะกรรมการฯ และนักวิจัย มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2556 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้

1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
2.1.1 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก และ แผน ข) 
2.1.2 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (แผน ก และ แผน ข) 
2.1.3 สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง (แผน ก และแผน ข) 

  2.1.4 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ก และ แผน ข)  
  2.1.5 สาขาการพยาบาลเด็ก (แผน ก) 
  2.1.6 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (แผน ก) 
  2.1.7 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก ภาคพิเศษ) 
  2.1.8 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ข ภาคพิเศษ) 
 2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับชาวบังกลาเทศ 
  2.2.1 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ข ภาคปกติ) 
  2.2.2 สาขาการพยาบาลเด็ก (แผน ข ภาคปกติ) 
  2.2.3 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ข ภาคปกติ) 

     สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) 

 

  5.1 สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นเจ้าภาพ คณะฯ ร่วมสอน) 
  5.2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเช้ือ 

5.3 สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล) 
5.4 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด) 

  5.5 สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส ์
  5.6 สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิดสูง) 
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ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,085 คน 
ปริญญาโท 257 คน ปริญญาเอก 15 คน การพยาบาลเฉพาะทาง 262 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่  4 จ านวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร จ าแนกตามชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2556   

หลักสูตร/สาขา จ านวนคน 

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
1,085 

รวม 1,085 
2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
- การพยาบาลเด็ก  แผน ก ภาคปกติ 

 
40 

- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ก ภาคปกติ 72 
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข ภาคปกติ 4 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก ภาคพิเศษ 35 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ก ภาคปกติ 2 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคปกติ 1 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 1 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ 20 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคปกติ 9 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก ภาคปกติ 23 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ 6 
- การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ 25 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับชาวบังกลาเทศ                   
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข ภาคปกติ  8 
- การพยาบาลเด็ก แผน ข ภาคปกติ  6 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคปกติ  5 

รวม 257 
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หลักสูตร/สาขา จ านวนคน 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 
10 

รวม 
4. หลักสูตรพยาบาลดุษฎีบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   

รวม 

10 
 
5 
5 

5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
- สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 

 
31 

- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ            30 
- สาขาการจัดการการพยาบาล 22 
- สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 44 
- สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 79 
- สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 56 

รวม 262 
รวมทั้งหมด 1,619 

   
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
 

ระดับ จ านวน (คน) 

ปริญญาตร ี 270 
ปริญญาโท 98 

ปริญญาเอก  8 
เฉพาะทาง 
รวมทั้งหมด 

231 
607 
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     ฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง “การ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning): หัวใจ
ของการศึกษาสู่ปัญญาของสังคม” เพื่อสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้ง
เพิ่มความสามารถของคณาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การ
ผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา   ซึ่ง
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายและการ
ประชุมกลุ่ม  การจัดสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที 12 – 
15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสงวนสุขฉันทวงศ์ (1111) ชั้น 
11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล  ซึ่งคณะฯ 
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชามาเป็น
วิ ท ย าก รบร รย าย  อ าทิ  ศาสตร าจ า รย์  น ายแพทย์
ประสิทธิ์  วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียน
แพท ย์ ศิ ริ ร า ช  คณะแพท ยศาสต ร์ ศิ ริ ร า ชพย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง: ครูเพื่อศิษย์ เติมหัวใจให้การศึกษา”  อาจารย์ 
นายแพทย์วี ระเทพ   ฉัตรธนโชติกุล  ผู้ช่ วยคณบดีฝ่ าย
การศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์จากภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
บรรยายในหัวข้อ “การสอนอย่างครูมืออาชีพ” 
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วันที่ 15 ธันวาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนา

วิธีการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ" ที่จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 
ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วันที่  11 มีนาคม 2556 ฝ่ ายการศึกษา หลักสูตร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนา หัวข้อ “ความสุขและ
ความหมายในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ 
สรุยุทธ รัตนพจนารถ พร้อมทีมเพื่อนครูมหิดล เป็นวิทยากร 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในกระบวนการเรียนการสอน สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ผู้สอน ที่จะท าให้นักศึกษามี    
แรงกระตุ้นสนใจใฝ่รู้ และมีความสุขในการเรียน ณ ห้อง 303 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 คณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning สูงกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดย
ปีงบประมาณ 2556 = 118 เรื่อง  

วันที่ 23-24 กันยายน 2556 ฝ่ายการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนการสอน e-learning ด้วย Google Edu แบบ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์ ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการศึกษา ณ ห้อง 508 คณะพยาบาลศาสตร์ 
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 ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาประจ าปี นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด 350 คน มีผู้
ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา จ านวน 350 คน รวมเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น 7,603,515 
บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ดังตารางที่ 5 ตารางที ่6 และตารางที่ 7 
 

ตารางที ่5 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา แยกตามประเภททนุและชัน้ปี ประจ าปีการศึกษา 2556 

ชั้นปี 

ทุนคณะพยาบาล
ศาสตร์  

(ดอกผล) 

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
(และทุนที่ผ่าน
มหาวิทยาลัย) 

ทุนจากภายนอก 
(บุคคล คณะบุคคล 

บริษัท มูลนิธิฯ) 

ทุนจากศิษย์เก่า 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

(และทุนที่ผ่านศิษย์เก่าฯ) 

ทุนต่อเนื่อง 
จากมัธยมปลาย 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
ทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 2 10,000 31 297,000 1 37,500 5 86,000 1 20,000 

2 7 45,000 11 108,000 15 261,000 34 405,300 6 102,815 

3 8 60,000 1 15,000 23 302,000 30 286,500 2 187,400 

4 9 45,000 11 107,000 59 672,000 66 657,000 5 142,000 

รวม 26 160,000 54 527,000 98 1,272,500 135 1,434,800 14 452,215 

 
ตารางที ่6 ทุนตามโครงการความร่วมมือ 

ชั้นปี 
รพ.จุฬาภรณ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ศูนย์การแพทย์ 
กาญจนภิเษก 

คณะทันตแพทย์ 
สภาการพยาบาล 

(ตามรอยสมเด็จย่า) 

จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
ทุน 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 - - 5 250,000 5 250,000 8 400,000 2 77,000 
2 - - 5 250,000 5 250,000 3 150,000 2 110,000 
3 18 640,000 5 250,000 5 250,000 - - - - 
4 20 630,000 5 250,000 - - - - - - 

รวม 38 1,270,000 20 1,000,000 15 750,000 11 550,000 4 187,000 
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ตารางที ่7 ทุนรางวัลการศึกษา  
ชื่อทุน/รางวัล จ านวนทุน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 

มอบให้ในวันส าเร็จการศึกษา  
- รางวัลการศึกษา 32 70,435 15 
- จากหน่วยงานภายนอกคณะฯ 2 8,266 3 
- รางวัลขยันหม่ันเพียร 32 44,000 176 
- ทุนอาจารย์นพรัตน์  สุรพิพิธ  1 4,226 2 

 

 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต รหัส 52 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ได้ร้อยละ 96.48 ในปี 2556  ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการพัฒนานักศึกษา และได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ตามแผนปฎิบัติการภารกิจประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2556 ดังตารางที ่8 
 

ตารางที่ 8 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา ปีงบประมาณ 2556  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการสืบสานประเพณีครู-ศิษย์, รุ่นพี่-รุ่นน้อง (ในนักศึกษา)  
     1.1 ร้อยดวงใจสายใยรัก Bye Nior 
     1.2 อ้อมกอดครู สู่อ้อมกอดพี่ 
     1.3 รับน้องเข้าวังหลัง 
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 ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
     1.4 พิธีผูกโบว์ไท 
     1.5 พิธีไหว้ครู 
     1.6 ฝึกซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 
     1.7 ร้อยดวงใจ น้องพี่ศิริราช ถอดโบว์ไท 
2. โครงการส่งเสริมต้นทุนชีวิตนักศึกษา (ในนักศึกษา)  
     2.1 กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา 
          - อบรมมารยาทไทยและการใช้ภาษาไทย : รุ่นพ่ีสอนน้อง 
          - ดนตรีไทย และนาฎศิลป์ 
3. กิจกรรมฝ่ายการศึกษา  
     3.1 พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมงคลเฉลิมขวัญ นักศึกษาหลักสูตร พย.บ. ปีที่ 4 
4. กิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า 
     4.1 รวมพลังศิษย์เก่า MU:NS รุ่นเกศแก้วพิกุลกานต์  
     4.2 บรรยายธรรมะเสริมมงคลให้กับชีวิต 
     4.3 พิธีท าบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 
     4.4 ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2556 
     4.5 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
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 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด
ก า รประชุ ม วิ ช ก า รนานาชาติ  The ICOWHI 19th International Congress on “Women’s Health 2012: 
Partnering for a Brighter Global Future” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ 
นายกสภาสุขภาพสตรีระหว่างประเทศ (ICOWHI) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Taylor and Francis Award for 
Exemplary Work on Women’s Health แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อเชิดชูพระกรณียกิจที่
ทรงบ าเพ็ญในด้านกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาความเท่าเทียมของสิทธิสตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
มาอย่างต่อเนื่องให้ขจรขจายแผ่ไพศาลยังพสกนิกร ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ต่อมาทรงแสดงปาฐกถา
เกี ย รติ ยศ  เ รื่ อ ง  “Enhancing live of female inmates and of violence against women” ท ร งกล่ า วถึ ง
ความส าคัญและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ผู้หญิง และเด็กที่ตกเป็น
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เหยื่อของความรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม ทรงเน้นถึงความ
จ าเป็นของการร่วมกันทั้งระดับนโยบาย ระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการทางด้านสุขภาพ เช่น แพทย์ และพยาบาล 
ซึ่งเป็นวิชาชีพที่กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวมาขอรับบริการ 
 การประชุมครั้งนี้จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ International Council on 
Women’s Health Issues (ICOWHI) และ WHO Collaborating Centre for Research and Training on Gender 
and Women’s Health (CRTGWH) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่  14 -16 พฤศจิกายน 2555  
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพสตรีและ
เด็กผู้หญิงในแง่มุมที่หลากหลาย ส าหรับนักวิชาการ นักปฏิบัติ และผู้ก าหนดนโยบายจากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยสู่การพัฒนาสุขภาพสตรีคุณภาพชีวิต
และความเท่าเทียมในสังคม และเพื่อพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสุขภาพสตรีในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและระบบที่มีผลต่อสิทธิและสุขภาพสตรี ผู้ เข้าร่วมการประชุม 
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการจากต่างประเทศ 33 ประเทศ จ านวน 270 คน และในประเทศ 430 คน 
รวมทั้งสิ้น 700 คน 
 

 

 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง  
Disater Mangement: Taking Action to Better Health Outcomes ระหว่างวันที่  14 -16 มกราคม 2556  
ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ศาลายา โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
อาเศียรวาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอั ยยิกาเจ้า 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิม
พระเกียรตพิระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีคุณูประการต่อวิชาชีพการพยาบาล และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โอกาสนี้
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คณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ อาทิ ดร.สมิทธ ธรรมสาโรช ประธานกรรมการมูลนิธิ
สภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ บรรยาย เรื่อง ASEAN Perspective on Disaster” ดร.พิจิตต รัตตกุล ที่ปรึกษาอาวุโส
ศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย บรรยาย เรื่อง “นโยบายและแผนจัดการภัยพิบัติ” เป็นต้น 

 
  

 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มพยาบาลวิชาชีพพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน 350 คน ได้น าความรู้และแนวทางในการจัดการภาวะภัยพิบัติไปใช้ในการดูแล 
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครีอข่าย
ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ช่วยเหลือและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลสุขภาพให้เกิดสุขภาวะอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

 
 

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th East Asian Forum of Nursing 
Scholars (EAFONS) Developing International Networking  for Nursing Research  การประชุ มค รั้ ง นี้ จั ด โ ดย 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่ วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักวิชาการทางการพยาบาล และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งจาก
ภายในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทั้งการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล
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ร่วมกัน และเพื่อพัฒนาเครือข่ายส าหรับนักวิชาการและวิจัยทางการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในการสร้าง
องค์ความรู้ทางการพยาบาลที่เหมาะสมในภูมิภาคนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
จากในประเทศ จ านวน 171 คน และต่างประเทศ จ านวน 532 คน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 
22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกัน
โรคแก่สามเณรวัดไผ่ด า โดยมีการประเมินความรู้และเจตคติในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค โดยสอบถาม
ความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและโรคที่ก าลังระบาด เช่น   ไข้เลือดออก  การ
ป้องกันพิษของแมลงก้นกระดก และท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้ อีกทั้งมีการเสวนาปัญหาการดูแล
สุขภาพในการรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการบกพร่อง การออกก าลังกาย การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพ 
จิตใจ การป้องกันโรคทั่วไปและโรคที่ก าลังระบาด เช่น ไข้เลือดออก การป้องกันพิษของแมลงก้นกระดก พร้อมทั้งมี
การบรรยายประกอบสื่อ power point การเกิดโรคที่พบบ่อย โรคระบาด การป้องกัน การดูแลสุขภาพแก่สามเณร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปิดโอกาสให้ซักถาม รวมถึงการฝึกปฏิบัติ การแปรงฟันและการล้างมือสามเณรชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ แจกน้ ายาอมบ้วนปากช่วยอดบุหรี่ และส่งเสริมให้สามเณรวัดไผ่ด าดูแล

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในวัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 โดย
การติดสติกเกอร์เขตปลอดบุหรี่ในที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียน ศาลาเอนกประสงค์ หอฉัน หอพักของสามเณร และ
บริเวณห้องน้ า และได้มอบสื่อความรู้พิษภัยบุหรี่ ให้แก่คณะครูและแกนน าสามเณร เพื่อด าเนินการต่อเนื่องกับกลุ่ม
เพื่อนสามเณรในการลด ละ เลิก ยาสูบ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

จากการด าเนินงานการตรวจ
โรคและคัดกรองสุขภาพ ผลจากการ
ด าเนินงานพบว่า สามเณรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดไผ่ด า มีปัญหาสุขภาพ
หลายกรณี ทั้งด้านการเจ็บป่วย โรค
ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
โรคผิวหนัง ปัญหาสุขภาพฟัน เช่น    
ฟั น ผุ  หิ น ปู น เ ก า ะ  ร ว ม ทั้ ง ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการส่งต่อและติดตาม
การรักษาอย่างต่อเนื่อง 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริม
สุขภาพแก่สามเณรวัดไผ่ด า โดยได้ตรวจสุขภาพ
สามเณรรวมถึงสุขภาพช่องปากให้แก่สามเณรวัดไผ่ด า 
ประจ าปี 2556 จ านวน 217 รูป พบว่า มีสามเณรที่มี
ปัญหาฟันผุ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 18 
รูป มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 7 รูป  มัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 15 รูป มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 
5 รูป มัธยมศึกษาชั้นปีที่  5  จ านวน  6 รูป และ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 11 รูป  รวม 62 รูป ซึ่ง
ได้แนะน าให้มีการส่งต่อเพื่อรับการดูแลรักษาที่
เหมาะสมต่อไป 
 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนิน
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่
สามเณรวัดไผ่ด า  โดยจัดกิจกรรมการจัดการขยะเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากวัดไผ่ด ามีบริเวณ
กว้าง และมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณในการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะแต่ละสี จึงเสนอให้มีการจัดท าถุงคัดแยกขยะ โดย
น าถุงด ามาเขียนป้ายติดหน้าถุงว่าเป็นถุงทิ้งขยะประเภทใด  
เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก วางตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัด 
แล้วมีการจัดเก็บขยะทุกๆวัน และแยกขยะตามประเภท และ
ยังมีการรณรงค์ภายในโรงเรียนและวัดให้มีการคัดแยกขยะ
อย่างจริงจังโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการคัดแยกขยะ และ
การทิ้งขยะลงถุงที่เตรียมไว้ 
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 ในปีงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการวิชาการแก่พยาบาล
วิชาชีพระดับชาติ จ านวน 11 โครงการ และระดับนานาชาติจ านวน 5 โครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
จ านวน 8 โครงการ มีผู้รับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,610 คน  
ตารางที่ 9 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับชาติ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม/คน 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพ

พยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานใน
ห้องผ่าตัด"  

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 

 

12, 13, 18 พฤษภาคม 
2 มิถุนายน 2556 

25 
 

2 อบรมอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาลส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5   

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

26 มิถุนายน -        
11 กรกฎาคม 2556 

 

40 
 
 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infant 
Massage: Train the Trainer 

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ 

8 มีนาคม 2556 
 

194 
 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

คณะกรรมการ
โครงการศูนย์ฝึกอบรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และโภชนาการเด็ก 

2 พฤษภาคม 2556 
3 พฤษภาคม 2556 

 23 พฤษภาคม 2556 
 

86 
87 
63 

5 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการ
สอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

ภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิต
เวชศาสตร์ 

17 มิถุนายน –  
5 กรกฎาคม 2556 

 

48 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่  1  เรื่อง  
“ECG Interpretation and Nursing Care”   

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ 

15-17 กรกฎาคม 
2556 

79 

7 อบรมระยะสั้น เรื่อง พยาบาลผู้
ประสานงานด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ 
(Trauma Nurse Coordinator)  

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

9-11 สิงหาคม 2556 
 

139 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนา
ความรู้และการปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ส าหรับอาจารย์พยาบาลและ
พยาบาลในแหล่งฝึกของนักศึกษา 

คณะกรรมการ
โครงการศูนย์ฝึกอบรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และโภชนาการเด็ก 

9-10 กันยายน 2556 
 

45 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม/คน 
9 อบรมฟื้นฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวช

ปฏิบัติ  เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติ : การ
จัดการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูม ิ

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์ 
 

16-20 กันยายน 2556 119 

10 
 

 

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารส าหรับ
พยาบาลห้องผ่าตัด  

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 

 

30 กันยายน –  
2 ตุลาคม 2556 

54 

11 ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่เกิดจากการ
ท างาน: การประเมินและการจัดการ
ทางการพยาบาล (Office Syndrome)  

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

5 ตุลาคม 2555 
 

254 

ระดับนานาชาติ 
1 The ICOWHI 19 th International 

Congress on " Women's Health 
2012: Partnering for a Brighter 
Global Future" 

คณะกรรมการ
อ านวยการจัดประชุม
วิชาการฯ 

13-16 November 
2012 

 

617 

2 ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ 
ครั้งที่ 22  เรื่อง "Disaster 
Management: Taking Action to 
Better Health Outcomes" 

คณะกรรมการ
อ านวยการจัดประชุม
วิชาการฯ 

14-16 มกราคม 2556 310  

3 The 16th East Asian Forum of 
Nursing Scholars (EAFONS) on     
“Developing International 
Networking for Nursing Research” 

คณะกรรมการ
อ านวยการจัดประชุม
วิชาการฯ 

21– 22 February 
2013 

688 

4 An 6-week Training on 
Specialization and Training of 
Trainers (TOT) course on 
Midwifery (Bangladesh Nurses) 

-ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
-คณะกรรมการ
โครงการศูนย์ฝึกอบรม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และโภชนาการเด็ก 

February 27, 2013 
– April 5, 2013 

30 

5 An 3-week Training on Trauma 
and Emergency Nursing , 
Ophthalmic Nursing ,Psychiatric 
and Mental health Nursing   
(Bangladesh Nurses) 

-ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 
-ภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิต
เวชศาสตร์ 

15 July –  
2 August 2013 

30 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม/คน 
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ 

1 บริการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
 

ภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ 

ตลอดปี 2556 278  

2 ให้ค าปรึกษาปัญหาสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยาทางโทรศัพท์ 

ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ตลอดปี 2556 60 

3 บริการให้ค าปรึกษาและ/หรือ จัด
นิทรรศการความรู้ ด้านสุขภาพในวัน
ส าคัญต่างๆ  
-วันพยาบาลแห่งชาติ  
-วันพระราชทานนาม ม.มหิดล  
(จัดบอร์ดนิทรรศการ)   
-วันพยาบาลสากล  
-มหิดล-วันแม่ (จัดบอร์ดนิทรรศการ)   

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

 
 
 

19 ตุลาคม 2555 
2 มีนาคม 2556 

 
9 พฤษภาคม 2556 
9 สิงหาคม 2556 

 
 
 

250 
ไม่มีผู้รับบริการ 

 
265 

ไม่มีผู้รับบริการ 
4 ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ เรื่อง  

ต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ 
ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ 

17 กรกฎาคม 2556 
31 กรกฎาคม 2556 
14 สิงหาคม 2556 
26 สิงหาคม 2556 

31 
39 
27 
32 

5 
 

ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

11 พฤศจิกายน 2555 
10 มีนาคม 2556 
23 มิถุนายน 2556 
25 สิงหาคม 2556 

80 
85 
62 
91 

6 การสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม : 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

 

ตลอดปี 2556 
 

80 คน/วัน 
 

7 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
(Corporate Social Responsibility 
-กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณร  
วัดไผ่ด า จังหวัดสิงห์บุรี 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

 

1 กันยายน 2556 
 

203 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ให้สุขดี 
และเก่ง   

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ 

 

22 มิถุนายน 2556 
28 กรกฎาคม 2556 

46 
73 
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ตารางที่ 10 สรุปการเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการองค์กร
วิชาชีพ  กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
 

รายการ จ านวนคน จ านวนครั้ง 

วิทยากร  64 489 

อาจารย์พิเศษ 13 26 

ที่ปรึกษา 15 19 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก 35 101 

กรรมการองค์กรวิชาชีพ 12 42 

กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 15 35 

อื่นๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา 1 1 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีการประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ดังนี้   
 1. ลงนามสัญญาความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU) รวม 16 ฉบับ 8 ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศไทย สวีเดน แคนาดา สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
ระหว่าง 7 สถาบัน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; Deakin University ประเทศออสเตรเลีย; 
Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุน ; Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ; University Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย; National University 
ประเทศสิงคโปร์; St. Luke’s College of Nursing ประเทศญี่ปุน 
 3. เป็นสมาชิก Global Network for Nursing and Midwifery Development เนื่องจากคณะฯ ได้รับการ
แต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery Development 
ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเป็นสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 36 ประเทศทั่วโลก เป็นสมาชิกเครือข่าย 
 4. เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  East Asian Forum of Nursing Scholars  (EAFONS) 
 นอกจากนี้ คณะฯ มีการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล ภายใต้แผนงานดังกล่าวได้ก าหนด
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และนโยบายการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกต่างๆ 
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     วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร           
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดประชุมผู้น าสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรก/ชั้นน าในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน หรือ "Forum for Leaders of the First/Top Nursing Schools in ASEAN Countries" จัดโดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้น าสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนจาก 12 สถาบัน  10 ประเทศ การประชุมครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรก/ชั้นน าในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและระบบการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและเสริมสร้างสมรรถนะของพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งผู้น าสถาบันการศึกษาแต่ละประเทศมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ผลที่ได้จากการ
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ประชุมในครั้งนี้ จะน าไปสู่การท า MOU เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมทั้งให้การสนับสนุนทั้งด้าน
การสร้างเครือข่ายการวิจัย การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการทั้งระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา  และการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     วันที่  18 กันยายน 2556  เปิดการประชุม Asia Pacific Emergency and Disaster Nursing Network 
(APEDNN) Meeting ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “Nurses and Midwives Contributing to Community Resilience 
in Disasters” จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะศูนย์ความร่วมมือในการพัฒนาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  องค์การอนามัยโลก  ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกสาขาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  
องค์การอนามัยโลกสาขาภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก  และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 ประเทศ 
จ านวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้น าทางการพยาบาลจากประเทศต่างๆ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 
กันยายน 2556 ณ โรงแรม SD Avenue ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
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ตารางที่ 11 Faculty/Student Exchange (Inbound) 
วันที่ โครงการ/กิจกรรม Faculty and student สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

8 ต.ค. -  
21 ธ.ค. 55 

โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษากับ 
สถาบันต่างประเทศ 

นักศึกษา 3 คน 
1. Ms. Josefine Bröns 
2. Ms. Rebecca Ruth 
3. Mr. Carl Jonas Persson 
 

Department of 
Caring and Public 
Health Sciences,  
Malardalen 
University 

สวีเดน แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

25 ก.พ. -  
15 มี.ค. 56 

โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษากับ 
สถาบันต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1. Ms. Maria Bjurbäck  
2. Ms. Liselotte Torsek 
 

Department of 
Caring and Public 
Health Sciences, 
Malardalen 
University 

สวีเดน แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

27 เม.ย. -  
17 พ.ค. 56 

โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์
และนักศึกษากับ 
สถาบันต่างประเทศ 

อาจารย์ 1 คน 
1. Dr. Wendy D Grube 
นักศึกษา 14 คน 
1. Jonathan Anthony Ariano 
2. Karen Denise Cullen 
3. Bianca Mae Cutler 
4. Rebecca Danielle Duncan 
5. Fromuth, Kelly Kathleen 

Wolfe 
6. Geoghegan, Leah Mary 
7. Ho, Suzanna Mei Hui 
8. Lindy Janel Inman 
9. Lauren Gabrielle Johnson 
10. Lori Ann Plummer 
11. Natasha Anne D. L. L. 

Rosenberg 
12. Kerri Lynne Sendek 
13. Daphna Jean Shaw 
14. Katherine Lee Shuman 

School of Nursing, 
University of 
Pennsylvania  
 

สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษา 

22 มิ.ย. -  
3 ก.ค. 56 

โครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษากับ

อาจารย์ 2 คน 
1. Mrs. Barbara Green 
2. Dr. Erin Guiney 
นักศึกษา 23 คน 

Deakin University ออสเตรเลีย แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 
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วันที่ โครงการ/กิจกรรม Faculty and student สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 
สถาบัน
ต่างประเทศ 

1. Mrs. Rebecca Darken 
2. Mrs. Amanda Finning 
3. Mrs. Melinda Grundell 
4. Mr. Willliam Hallyburton 
5. Mrs. Chloe Jones 
6. Ms. Catherine Matthews 
7. Ms. Rachael Phillips 
8. Ms. Bailey Ryan 
9. Ms. Tayla Stewart 
10. Ms. Kelly Van 
11. Ms. Tegan Watson 
12. Ms. Jessica Stoney 
13. Ms. Amanda Smith 
14. Ms. Danielle Rae 
15. Ms. Rebecca Poje 
16. Mrs. Elizabeth Mckenna 
17. Ms. Anna Jackson 
18. Ms. Ashleigh Fedke 
19. Mr. Josh Dundas 
20. Mrs. Eloise Crees 
21. Ms. Jemima Dyer 
22. Ms. Annika Jackson 
23. Ms. Lucy Stevens 
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ตารางที่ 12  Faculty/Student Exchange/Study visit (Outbound) 

วันที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

Faculties and students สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

27 ต.ค. -  
18 พ.ย. 55 

โครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษากับ
สถาบัน
ต่างประเทศ 

อาจารย์ 1 คน 
1. รศ. ดร. ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

Osaka Prefecture 
University 

Japan แลกเปลี่ยน
อาจารย ์

10 - 23  
มี.ค. 56 

โครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษากับ
สถาบัน
ต่างประเทศ 

อาจารย์ 1 คน 
1. อาจารย์ เวหา เกษมสุข 
นักศึกษา 12 คน 
1. น.ส. ชลธิดา ลาดี  
2. น.ส. ปาริฉัตร ณ น่าน 
3. น.ส. สิรภัทร สุนทรพรวาที 
4. นาย ภัทรบดินทร์  โรจนวิสิษฐ์ฤาชา

  
5. น.ส. ปิริญา รุ่งเรืองสุรกิจ 
6. น.ส. มลชนก เอียดเนียม 
7. น.ส. รัชนีกร แสนสุข 
8. น.ส. รัตติกาล  พรหมพาหกุล 
9. นาย วิทวัส สืบชัยลังกา 
10. น.ส. ศิริลักษณ์ รัมณีย์  
11. น.ส. สิริกาญจน์  ปริสาโรจน์ 
12. น.ส. อรชุดา คุ้มพร  

Faculty of Nursing 
Sciences, University 
of Health Sciences, 
Lao PDR 

ลาว แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษา 

18 เม.ย. -  
9 พ.ค. 56 

โครงการ 
ASEAN  
Mobility 
Program  
ครั้งที่ 1 

นักศึกษา 2 คน 
1. น.ส. กุลธิดา  แก้วดี    
2. น.ส. รัญชิดา  บุตโรบล  

Universitas Gadjah 
Mada 

อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

1 - 14     
ก.ย. 56   

โครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษากับ
สถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1. น.ส. จิตรลดา   เชวงเกียรติกุล 
2. น.ส. วราภรณ์  พานิชปฐม  

National University 
of Singapore 

สิงคโปร ์ แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 



  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

75 
 

วันที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

Faculties and students สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

1 - 21     
ก.ย. 56 

โครงการการ
สนับสนุนการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการ
วิจัยกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ 

อาจารย์ 2 คน 
1. ผศ. ดร. จรรยา เจริญสุข  
2. อ. ดร. วารุณี พลิกบัว 
 

National University 
of Singapore 

สิงคโปร ์ ศึกษาดูงาน 
ท างานวิจัย
ร่วมกัน 

15 – 28   
ก.ย. 56 

โครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษากับ
สถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษา 2 คน 
1. น.ส. ธนัฏฐา  อุดมสิรินิกร  
2. น.ส. รุจิรา เพียรจริง 

St. Luke’s College 
of Nursing, Japan 

ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน
นักศึกษา 

1 ก.ย. -  
30 พ.ย. 56 

กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานใน
องค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อ
พัฒนาภาวะ
ผู้น าของ
อาจารย ์ 

อาจารย์ 1 คน 
1. ผศ. ดร. ปรางทิพย์ ฉายพุทธ 
 

องค์การอนามัยโลก 
(WHO) 

กรุงเจนีวา 
สวิสเซอร์-

แลนด์ 

ศึกษาดูงาน 
ท างานวิจัย
ร่วมกัน 
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ตารางที ่13 กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะอื่นๆ 

วันที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

แขกต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

1 - 14 พ.ย. 
55 

โครงการ
อบรมระยะสั้น 
หัวข้อ 
“Training of 
ANC/PNC 
and 
exercise” 

พยาบาล 2 คน 
1. Mrs. Tshering Yangchen 
2. Ms. Dago Dem 
 

Royal Government 
of Bhutan, 
Department of 
Public Health, 
Ministry of Health 

ภูฎาน ศึกษาดูงาน / 
อบรม 

17 - 22 
พ.ย. 55 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

Prof. Kathleen Hegadoren University of Alberta แคนาดา สอนนักศึกษา 

17 ม.ค. 56 รับรองแขก
ต่างประเทศ 

Prof. Diane L. Spatz School of Nursing, 
University of 
Pennsylvania 

สหรัฐอเมริกา วิทยากร
บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ 
Research 
experience in 
breastfeeding 
in sick 
newborns 

22 ม.ค. -  
2 มี.ค. 56 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

Prof. Jeanne Grace School of Nursing, 
University of 
Rochester  

สหรัฐอเมริกา วิทยากร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
Evidence-
Based 
Practice และ
ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 

2 ก.พ. 56 รับรองแขก
ต่างประเทศ 
 

คณะผู้บริหารและอาจารย์ 6 คน 
1. Professor Nguyen Thi Kim Chuc 
2. Mr. Le Van Dung 
3. Mr. Hoang Cong Chanh  
4. Ms. Nguyen Thi Thu Huong  
5. Mr. Pham Ngoc Minh  
6. Ms. Nguyen Thuy Linh 

Hanoi Medical 
University 

เวียดนาม เจรจาความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 
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วันที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

แขกต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

4 - 8  ก.พ. 
56 

โครงการ
อบรมระยะสั้น 
หัวข้อ 
“Study Tour 
to WHO CC 
for Nursing 
and 
Midwifery 
Development 
Thailand” 

1. Dr. Mar Lar Win, Rector University 
of Nursing, Mandalay 

2. Dr. Nwe Nwe Oo, Rector University 
of Nursing, Yangon 

3. Mrs. Kaw Nau, Pro- Rector 
University of Nursing, Yangon 

4. Ms. Tin Tin Kyaw, Lecturer 
University of Nursing, Mandalay 

University of Nursing, 
Mandalay และ 
University of Nursing, 
Yangon 

พม่า ศึกษาดูงาน / 
อบรม 

22 ก.พ. 57 รับรองแขก
ต่างประเทศ 

Prof. Sally Wai-Chi และคณะผู้บริหาร รวม 
6 คน 
 

Alice Lee Centre for 
Nursing Studies, 
National University 
of Singapore  

สิงคโปร ์ เจรจาความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 

27 ก.พ. - 5 
เม.ย.56 
 

โครงการอบรม
ระยะสั้น หัวข้อ 
“Training on 
Specialization 
and Training 
of Trainers 
(TOT) course 
on 
Midwifery” 

พยาบาล จ านวน 30 คน จาก The Ministry 
of Health and Family Welfare, 
Government of Bangladesh 

The Ministry of 
Health and Family 
Welfare, 
Government of 
Bangladesh 

บังคลาเทศ ศึกษาดูงาน / 
อบรม 

11 – 12 
มี.ค. 56 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

อาจารย์ 2 คน 
1. Ms. Lellimor  Fernqvist  
2. Ms. Ce celia Rydlo 

Malardalen 
University 

สวีเดน ประเมินผล
โครงการ
แลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษา
ระหว่างสอง
สถาบัน 
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วันที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

แขกต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

23 เม.ย. 56 รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Prof. Nguyen Kim Son, Vice-
President of VNU 

2. Dr. Le Tuan Anh 

Vietnam National 
University  

เวียดนาม เจรจาความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 

20 - 24 
พ.ค. 56 

โครงการ
อบรมระยะสั้น 
หัวข้อ 
“Training 
program on 
Midwifery” 

แพทย์ 2 คน 
1. Dr. Anura W. Rajapaksa 
2. Dr. Manatungage B.U.D. 
Sooriyaarachchi 

Ministry of Health, 
Government of Sri 
Lanka 

ศรีลังกา ศึกษาดูงาน / 
อบรม 

3 - 14 มิ.ย. 
56 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Prof. Mari Botti 
2. Dr. Emma Cohen 

Faculty of Health, 
School of Nursing 
and Midwifery, 
Deakin University 

ออสเตรเลีย สอนนักศึกษา/ 
ท างานวิจัย
ร่วมกัน 

15 ก.ค. 56 รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Mr.Gerald Yeo, Program Director 
from Temasak Foundation 

2. Mr.Yong Keng Kwang, Director of 
Nursing Service, Tan Tock Seng 
Hospital  

3. Ms.Roseline Ang, Senior Manager of 
Nanyang Polytechnique 

4. Ms.Wee Fong Chi, Principle Nurse 
Educator, Tan Tock Seng Hospital 

 สิงคโปร ์ ประเมินผล
โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ 
ทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วย
สูงอายุและ
ความ
ปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

25 ก.ค. 56 รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. H.E Professor Pe Thet Khin, Union 
Minister, Ministry of Health 

2. Dr. Nyi Nyi Latt, Deputy Director, 
Ministry of Health 

H.E Minister of 
Health, Myanmar 

พม่า เจรจาความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ 
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วันที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

แขกต่างประเทศที่มาเยี่ยมคณะฯ สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค์ 

22 - 23 
ส.ค. 56 

โครงการจัด
ประชุมผู้น า
สถาบันการ 
ศึกษาพยาบาล
แห่งแรก/ชั้น
น าในกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 

1. Assoc. Prof. Dr. Hoang Cong Chanh,  
Hanoi Medical University, Vietnam  

2. Dr. Dewi Irawati, Universitas 
Indonesia  

3. Dyg Armah Binti Hj Tengah, 
Universiti Brunei Darussalam  

4. Asst. Prof. Iem Sophal, University of 
Health Sciences, Cambodia  

5. Mr. Chanvatanak Ly, University of 
Health Sciences, Cambodia 

6. Dr. Chanheme Songnavong, 
University of Health Sciences, Laos 
PDR 

7. Ms. Dalasouk Khamlunvilaivong, 
University of Health Sciences, Laos 
PDR 

8. Assoc. Prof. Ho Siew Eng,  
University Kebangsaan Malaysia 

9. Assoc. Prof. Dr. Khatijah Lim 
Abdullah, University of Malaya, 
Malaysia 

10. Prof. Dr. Nwe Nwe Oo,  University 

of Nursing, Yangon, Myanmar 

11. Prof. Dr. Mar Lar Win,  University of 

Nursing, Mandalay, Myanmar 

12. Prof. Sally Wai-Chi Chan, National 

University of Singapore 

13. Prof. Araceli O. Balabagno, University 

of the Philippines Manila  

 
 
 
 

ประเทศ 
กลุ่ม
ASEAN 

ร่วมประชุม
ผู้น าสถาบันการ 
ศึกษาพยาบาล
แห่งแรก/ชั้น
น าในกลุ่ม
ประเทศ
อาเซียน 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการ ICT เพื่อการบริหารจัดการทุกพันธกิจ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ และน ามาใช้ในการบริหารจัดการให้การท างานของคณะพยาบาล
ศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศใหม่ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนต่างๆ ที่ใช้งานอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย  
 

 
1. ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ (โครงการ/กิจกรรม และการรายงานผลการด าเนินการ) 
2. ระบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
3. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและระบบการตรวจสอบผลการศึกษาแบบออนไลน์ 
4. ระบบสารสนเทศงานวิจัย (NS eRIS) 
5. ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
6. ระบบข้อมูลความเช่ียวชาญบุคลากร 
7. ระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศาของบุคลากร 
8. ระบบรับสมัครงาน Online 
9. ระบบประเมินผลหอพักแบบออนไลน ์
10. ระบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
11. ระบบจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุมห้องเรียนแบบออนไลน ์
12. ระบบข้อมูลบุคลากร (E-Profile) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
13. ระบบงาน MU-ERP และ MU-HR ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
14. ระบบ MU-SIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
15. ระบบ MU-KPI ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล และโครงการ
พัฒนาระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติซึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning จ านวน 118 เรื่อง สื่อ
การเรียนการสอนแบบ Interactive จ านวน 5 เรื่อง และวิดีโอการสอนภาคปฏิบัติ จ านวน 9 เรื่อง 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาควิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการ
จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนต้นแบบ โดยมีการ
ด าเนินการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดหลักการ
การท างานร่วมกันกับประชาชนในชุมชน และได้
พัฒนาแกนน าชุมชน 9 ชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) และประชาชนผู้สนใจใน
ชุมชน 
 

ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของแกนน าสุขภาพชุมชน โดยการร่วมกันลงมือปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง ดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีศูนย์ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพตามความเชี่ยวชาญ

ของภาควิชา โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

                 

     วันที่  20 ตุลาคม 2555 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
โภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการ
เตรียมความพร้อม เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 ในด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก่อนขึ้น
ฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง และลาน
อเนกประสงค์ หอพักบางขุนนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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     วันที่  17 มกราคม 2556  Professor Dr.Diane  
L. Spatz. PhD. RN-BC. FAAN ผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะในกลุ่มแม่ที่มีลูกป่วย จาก 
School of Nursing, University of Pennsylvanio, 
USA ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อPresentation : 
Research experience in bresotfeeding in sick 
newborns และSharing experience and consultation 
on collaborative research related to maternal 
and child care  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร 
คณาจารย์ กรรมการศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ และโภชนาการ เด็ กและนั กศึ กษาหลั กสู ต ร 
  
 

     วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 กรรมการศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่แพทย์และพยาบาล จากทั่วประเทศ และกรรมการ ในการ
จัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

     วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
การเตรียมความพร้อม เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 1.1 และ 1.2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา     
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 121 คน         
ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง และลานอเนกประสงค์ หอพัก     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โอกาสนี้ ได้ เข้ าชมมุมนมแม่ของคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่ ง  Professor Dr.Diane  
L. Spatz มีความพึงพอใจและชื่นชมในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างมาก และยินดีให้ความร่วมมือ
ในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กต่อไป 
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     วันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์นมแม่โลก ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมี
เครือข่ายพันธมิตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก (WABA) ท า
หน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการรณรงค์ มีการก าหนดค าขวัญให้เป็น
แนวทางเดียวกันทั่วโลก ส าหรับค าขวัญในปีนี้คือ “Breastfeeding 
Support : Close to Mother” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความส าคัญ
กับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษากับแม่คน
อื่นๆ ในรูปลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ต่อไป ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริเวณโถงด้านในของอาคารพระ
ศรีพัชรินทร ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่
บางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 
      วันที่  19 เมษายน 2556  โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน จัดกิจกรรม “รดน้ าขอพรสมาชิก
อาวุโส เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อสืบ
ส านศิ ลปวัฒนธร รมอั นดี ง ามขอ ง ช าติ            
โดยมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ 
หอพักคณะพยาบาลศาสตร์  บางขุนนนท์
  
 

     วันที่  27 กรกฎาคม 2556  คณะฯ และภาควิชาการพยาบาล
รากฐานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุและผู้ดูแล: จิตอาสาเพื่อนดูแลเพื่อน ที่จัดให้กลับกลุ่มสมาชิก
จิตอาสาเพื่อนดูแลเพื่อน ของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะ
พยาบาลศาสตร์ และอาสาสมัครจากศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้า
อาม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการดูแลและการจัดการ
ของผู้ดูแล เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และ
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการของ
คณาจารย์ ณ ห้อง 1103/1-2 อาคารพระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิด พื้นที่บางกอกน้อย 
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คณะฯ เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร เงินงบประมาณของคณะฯ ที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และอีกส่วนจากการด าเนินงานในพันธกิจของคณะฯ ตลอดจนการลงทุนด้านการเงินและ
สินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ในการหาผลประโยชน์ คณะฯ ได้ท าการจัดสรรเงินไปใช้ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในการด าเนินงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ จะมีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะ 
เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ปีงบประมาณ 2556 คณะฯ สามารถหารายได้จากการด าเนินการสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 และ
ปีงบประมาณ 2555 เมื่อเทียบระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าคณะมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย (ตาราง 14)  
และรูปที่ 1  

 

 ตารางที่ 14  แสดงรายได้ -รายจ่ายและรายได้สุทธิประจ าปี ของคณะฯ 

ปีงบประมาณ 
รายได้ 

รวมรายได้ รายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน จากการด าเนินงาน 

2554 193,839,800.00 59,020,374.00 252,860,174.00 184,799,172.41 

2555 240,049,000.00 62,449,386.54 302,498,386.54 188,119,373.47 

2556 228,550,600.00 65,889,649.69 294,440,249.69 187,825,246.81 

 

 
 

฿252 

฿302 ฿294 

฿184 ฿188 ฿187 

0

50

100

150

200

250

300

350

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้า
น 
(บ

าท
)

รายได้

รายจา่ย

รูปที่ 1 แสดงรายได้ -รายจ่ายและรายได้สุทธิประจ าปี ของคณะฯ 
 



รายงานประจ าป ี2556  

86 
  

คณะฯ มีผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระยะสั้น เพื่อแสดงความคล่องในการบริหารงาน และผลลัพธ์ของตัวชี้วัด  
ระยะยาวที่แสดงถึงความมั่นคงของสถานะทางการเงินของคณะฯ พบว่าในปีงบประมาณ 2556 คณะฯ  
มีผลตอบแทนจากการลงทุนจากเงินลงทุน และทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดหาประโยชน์สูงกว่าเป้าหมาย และมีรายได้
จากการด าเนินงานทุกพันธกิจ สูงกว่าเป้าหมาย มีรายได้สุทธิประจ าปีที่น าเข้ารายได้สะสมสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
ตารางที่ 15 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญระยะสั้นและระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ปี 2556 2556 

ตัวชี้วัดระยะสั้น 

1. ผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการ
จัดหาผลประโยชน์ 

3 % 3.93  % 

2. รายได้จากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 55 65.8896 

- รายได้จากการจัดการศึกษา (ล้านบาท) 18 18.1411 

- รายได้จากบริการวิชาการ (ล้านบาท) 10 10.8231 

- รายได้จากวิเทศสัมพันธ์ (ล้านบาท) 1 2.8938 

- รายได้จากธุรกิจ (ล้านบาท) 18 25.0272 

- รายได้อื่นๆ (ล้านบาท) 8 9.0041 

ตัวชี้วัดระยะยาว 

เงินเหลือจ่ายโอนเข้ารายได้สะสม (ล้านบาท) 30 72.9739 
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ตารางที่ 16 กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ปี ผลการประเมิน 

รับการตรวจเยี่ยม 

1. รับการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 
2555 

24-25 มิถุนายน 2556 ได้รับผลการรับรองด้านกระบวน เท่ากับ 
101-125 และด้านผลลัพธ์ เท่ากับ 61-80   
 มีคะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ 162-205 

2. รับการเยี่ยมส ารวจคุณภาพภายในจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

1 สิงหาคม 2556 ปีการศึกษา 2555 ได้รับผลการรับรองอยู่
ในระดับดีมาก ด้วยคะแนน 4.52 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

ตารางที่ 17 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม 

1.  อบรมเรื่ อง  “How to write impressive EdPEx 
self-assessment report 

9 ตุลาคม 2555 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

1. ระดมความคิดเห็นในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

17 ธันวาคม 2555 
18 มกราคม 2556 
25 มกราคม 2556 

- ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

25 ธันวาคม 2555 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

3. รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx   

29 มกราคม 2556 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

11 กันยายน 2556 - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
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     วันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” ในหัวข้อ “How to write inpressive 
EdPEx self-assessment report”  โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริลักษณ์ เกี่ ยวข้อง ผู้ช่วย
ผู้ อ านวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  (ด้ านนโยบายแผนและคุณภาพ)                 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิคโชญ  
ศรขวัญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี 2555 จากคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน ดังนี้ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง จากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานคณะกรรมผู้ประเมิน และกรรมการ 4 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร 
จากคณะวิทยาศาสตร์  อาจารย์  ดร.มาลาตี  รุ่ ง เรืองศิริพันธ์  จากคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี                  
อาจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ จากวิทยาลัยนานาชาติ 
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     วันที่ 1 สิงหาคม 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ป ร ะ จํ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 5  ไ ด้ แ ก่  ร อ ง
ศาสตราจารย์ น .สพ .ดร .จตุพร กระจายศรี 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา 
พัด เกตุ  ผู้ อํ านวยการวิทยา ลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์   
ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจสอบและประเมิน 
 การดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี 

และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม 
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      วันที่ 22 มกราคม 2556 คณะท างานปฏิบัติการ
ล ด ใ ช้ พ ลั ง ง า น  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “แนว
ทางการประหยัดพลังงานและทรัพยากร” โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตกร จามรดุสิต 
จ ากคณะสิ่ ง แ วดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ทั้ งนี้ เพื่อให้
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ มีความรู้         
ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและประหยัดเพื่อลดภาวะ  
โลกร้อน  
 

     วันที่ 19 มีนาคม 2556 คณะท างานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ใ น หั ว ข้ อ  “ วิ ธี ก า ร ล้ า ง แ ผ่ น ก ร อ ง อ า ก า ศ
เครื่องปรับอากาศ” โดยมีคุณสิริชัย เสือส่อสิทธิ์  เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป หน่วยอาคาร สถานที่พาหนะและสิ่งแวดล้อม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสายลูกจ้าง เกี่ยวกับวิธีการ
ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธีซึ่งจะเป็น
การช่วยประหยัดพลังงาน 
 
 
 
   ท 
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     วันที่ 28 มกราคม 2556 เปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Note taker : คุณ
ลิขิต มืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากรอง
ศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 
อดีตรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ
การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร เพื่อให้
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ได้ฝึก
ทักษะการเป็นคุณลิขิต (Note Taker)   
ในการฝึกฝนการจับประเด็นเพื่อต่อยอด 

  วันที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “Share 
& Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์
ปี 2556” โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2 556  ได้ แก่  ร อ งศาสตราจารย์ อั จ ฉ ร า        
เ ปรื่ อ ง เ วทย์  รอ งศาสตราจารย์ ลิ ว ร รณ            
อุนนาภิรักษ์ รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ   

ความรู้ในการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 1002-3 ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รอ งศาสตราจา รย์ สมคิ ด  โพธิ์  ชนะพัน ธุ์  และรองศาสตราจารย์ปนัดดา ปริยทฤฆ ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับหลักคิด หลักการท างาน และองค์ความรู้ต่างๆ ของการเป็นอาจารย์พยาบาลที่พร้อมถ่ายทอด
ให้กับคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นต่อๆ ไป ณ ห้องประชุมสงวนสุข ฉันทวงศ์ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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     วันที่  24 เมษายน 2556 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาส านักงานเพื่อผสาน
พลัง Research & KM เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้รับ เกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ  
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช มาบรรยาย ในหัวข้อ 
" Lean Management แ ล ะ  R2R from Theory to 
Practice" ณ ห้องประชุมสงวนสุข ฉันทวงศ์ ชั้น 11  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

     วันที่ 27 กันยายน 2556 คณะกรรมการองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
"เทคนิคการเป็นพิธีกร" โดยนางสาวณัฐริกา ฝางแก้ว 
รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์
อ งค์ ก ร  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล            
เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่การเป็นพิธีกร บุคลิกภาพที่ดีในการท าหน้าที่พิธีกร 
และสามารถเป็นพิธีกรได้อย่างมั่นใจ ด้วยการบรรยายให้
ความรู้ทางทฤษฎี  พร้อมฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง         
ณ ห้อง 1003/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตารางที่ 18 กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (ในองค์กร)   
     1.1 การอนุรักษ์และเผยแพร่พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย 
     1.2 เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมย่อยดังนี้ 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ อาเศียรวาทและบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสากัยยิกาเจ้า อาเศียรวาทและบ าเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวาย (ในโอกาสวันพระราชสมภพ ครบ 150 ปี) 
          - วางพวงมาลา/ร่วมพิธีสงฆ์ถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก ครบ 43 ปี  
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  
          - พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  วันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี 
     1.3 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
          - พิธีอาเศียรวาทงานฉลองครบรอบวันเกิดโรงเรียนฯ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
          - พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
          - ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 
         - ร่วมงานพานพุ่มกับสภาการพยาบาลวันพยาบาลแห่งชาติ 
     1.4 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
          - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
          - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
          - ร่วมตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
          - พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก 
          - ท าความดีถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
     1.5 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
          - พิธีอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์ 
          - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร /ท าบุญตักบาตร /ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
      1.6 เฉลิมพระเกียรติ 
          - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 
          - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าถวายพระพร 
          - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าเฝ้าถวายพระพร 
          - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 
     1.7 รดน้ าขอพร ประเพณีสงกรานต์ ปี 2556        
     1.8 งานด้วยรักและผูกพันในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
     1.9 กราบอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
     1.10 งานฉลองครบรอบ 116 ปี วันคล้ายวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 12 
มกราคม ของทุกปี) 
          - พิธีสงฆ์/พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
          - พิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี และสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนน ี
     1.11 ลอยกระทงร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยาคม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ด าเนินการร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์  
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2556 ดังนี ้
โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ 

โครงการ “พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กร
สร้างเสริมสุขภาพ” 
กิจกรรม โยคะ 
 กิจกรรม ศิลปะ หัตถกรรมสร้างสรร / คาราโอเกะ 
กิจกรรม ตักบาตรวันจันทร์ 

ตลอดปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
บางกอกน้อย 

คณบดีพบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ห้อง 1111 ชั้น 11 อาคารพระศรีพัชรินทร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณบดีพบประชาคมคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ห้อง 1111 ชั้น 11 อาคารพระศรีพัชรินทร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม ศั ก ยภ าพและพัฒนาขี ด
ความสามารถของบุคลากร กิจกรรม การพัฒนา
ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ก า ร บ ร ร ย า ย  “ People 
Management for Line Leader” 

วั นที่  1 9  พฤศจิ ก า ยน 
2555 

ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรี 
นครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 

"การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อมุ่งสู่
ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ" 

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 
2555 

ณ โรงแรมธารามันตรา อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 

งานกีฬาสามัคคี – สวัสดีปีใหม่ ประจ าปี 2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรี 
นครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 

โครงการปลูกฝังและสร้างค่านิยมองค์กร 
กิจกรรม การปฐมนิเทศและปลูกฝังค่านิยมองค์กรใน
บุคลากรใหม่ 

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเฟลิก ริเวอร์แคว รีสอร์ท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสาย
ลูกจ้าง หลักสูตร “Happy Workplace” 

วันที่  30 –  31 มีนาคม 
2556 

ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท  
จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการสัมมนาส านักงาน “เพื่อผสานพลัง Research 
& KM เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์” 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 
และวันที่  10 กันยายน 
2556 

ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส ง ว น สุ ข  ฉั น ท ว ง ศ์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ 
The Art of Collaboration with the Mind" รุ่นท่ี 1 วันที่ 31 

พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 
2556 และรุ่นที่ 2 วันที่ 2 
– 3 มิถุนายน 2556 

ณ  โ ร ง แ ร ม  Novotel Huahin Beach 
Resort and Spa จังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรม สัมมนา เรื่อง “การเตรียมอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา” 

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 
2556 

ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท  
จังหวัดชลบุรี 

โ ค ร ง ก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม ศั ก ยภ าพและพัฒนาขี ด
ความสามารถของบุลคากร  
กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

รุ่ น ที่  1  วั น ที่  3 1  –  1 
มิถุนายน 2556 
รุ่ น ที่  2  วั น ที่  2  –  3 
มิถุนายน 2556 

ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ า บีช  
รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรมสัมมนาทีมบริหาร วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2556  ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์ วอร์เตอร์
สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเตรียมผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ”   

วันที่ 3 กันยายน 2556 ห้อง 1111 ชั้น 11 อาคารพระศรีพัชรินทร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม ศั ก ยภ าพและ พัฒนาขี ด
ความสามารถของบุคลากร 
กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะทีมบริหารการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและเครื่องมือการ
สัมภาษณ์งาน” 

วันที่ 9 กันยายน 2556 ห้อง 1103/1 – 1103/2 ชั้น 11 อาคาร
พระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 

กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมของคนรุ่นใหม่ หัวใจ 
สีขาว 

วันที่ 25 กันยายน 2556 ห้อง 1111 ชั้น 11 อาคารพระศรีพัชรินทร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ตารางที ่19 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2556 จ าแนกตามประเภทบคุลากร 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร 

ทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนา 
คน คน ร้อยละ 

บุคลากรสายวิชาการ  151 151 100 
บุคลากรสายสนับสนุน 157 157 100 
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     วั นที่  31 ตุ ล าคม  2555 คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม “คณบดีพบประชาคม
คณะพยาบาลศาสตร์” เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการก่อสร้าง
อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุล
ชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล 
สถาปนิกผู้ออกแบบ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสงวนสุข 
ฉันทวงศ์ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การพัฒนาบคุลากร 
 
 

  
 
 
 

     
 
 

 

วันที่  24 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม “คณบดีพบบุคลากร 
สายวิชาการ” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า Performace Agreement และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายอาจารย์ ณ ห้องประชุม1110 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้าง
เสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กับการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศิลปะการท างานร่วมกันด้วยใจ : 
The Art of Collaboration with the Mind" รุ่นที่ 1 วันที่ 31 
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 และรุ่นที่  2 วันที่  2 – 3 
มิถุนายน 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะ
หลักของมหาวิทยาลัยมหิดล และค่านิยมองค์กรของคณะฯ 
ต ล อ ด จ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดให้กับบุคลากรของคณะฯ ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน จ านวน 150 คน ณ โรงแรม 
Novotel Huahin Beach Resort and Spa จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     วั นที่  3 เ มษายน  2556 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ 
“การเตรียมผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ”  
โดยมีคุณจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
และคุณสุภัทรา บุศย์เมืองปัก หัวหน้างานความก้าวหน้าใน
สายวิชาการและสายสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร   
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     วันที่ 30 มกราคม 2556 งานกีฬาสามัคคี – สวัสดีปีใหม่ ประจ าปี 2556 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฮาเฮ (กีฬาชักเย่อ , ส่งต่อด้วยหลอด, คู่หนีบลูกบอล และคีบลูก
ปิงปอง) การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส การประกวดกองเชียร์ และการแสดงจากสีต่างๆ ที่เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร (Core 
Value) คณะพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      
พื้นที่ศาลายา 
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      วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2556 จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศและปลูกฝังค่านิยมองค์กรในบุคลากรใหม่” โดยงานทรัพยากร
บุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจัดให้กับบุคลากรใหม่ในสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายลูกจ้าง โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี และผู้อ านวยการโรงเรียนแพทยศาสตร์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร             
NS MAHIDOL และจัดกิจกรรมปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม NS MAHIDOL เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งจะ
เกิดความผูกผันต่อองค์กร และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

   วันที่ 6 มีนาคม 2556 จัดโครงการและร่วมกิจกรรม 
“โยคะเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลาย” ที่จัดให้กับคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับ
เกียรติจากครูวรรณวิภา มาลัยนวล ครูผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะ 
จากสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นวิทยากร  
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  6 มีนาคม – 10 
เมษายน 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 




