


o 0f11'W1

~lCJ-:ll'ULJ~~~ihtJ2557 'lJeJ-:lflru~'VmltJl~?11?f1'l1~'Vll1'VlCJ1~mJ'M(91~gUUn~(91'Vh~'Ub~ml1b?f'UeJ[:.J~fl1~

~hb'U'U-:ll'U~6'11Aru'Vlfl~'UDn~'lJmflru~i l'U~eJtJtJ-:ltJLJ~~mru 2557 (l I'lmfl~ 2556 ~-:I 30 n'UCJ1CJ'U2557)
u , '

1(91CJihLJbbtJtJfl1~L.h b?f'UeJ[:.J~fl1~~h b'U'U-:ll'U1,x?feJ(91f1~eJ-:lntJbb[:.J'UCJ'VlDm?f1'l1'lJeJ-:lflru~'I'mltJl~?11?f1'l1~-:Ibb?f(91-:1~-:I
v '

'Vlfl~l CJbb~~t1flfifl'\11~1,xfl11~~J~neJ~J~ 1~1'Ufl1~vh n~m~~~l-:11 ~J~~-:I?ft1tJ?f11'Ufl1 ~LJ5U~.fll~n~'lJeJ-:If1ru~

'I'mltJl~?11?f1'l1 ~'Vll1'VlCJ1~CJ~'M(91~1,xi1f111~b~~ru~(91'Vl,Jlci-:l[:.J~1,xflru~'V'ICJ1tJl~?11?f1'l1b'u'U?fmu'Ufl1~fi fMlu,

~1vl~lm\il'U~'Ub u'U~tJeJ~~tJ1'UJ-:lfl1~l'lJl~'V'Ibb~~~-:lfI~...

rJ (9 "7' rJ <0 n 52r-

(~eJ-:I?11?f1'l~1~1~~m. 'l'JeJ-:lr11~~fl?ffl~iCJ),



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

สารบัญ 
                        

    หน้า 

คํานาํ  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับส่วนงาน  
 ประวัติความเป็นมา 2 
 ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   3 
 ค่านิยมองค์กร Core Value   4 
 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร ์ 5 
 โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10 
 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์ 11 
ส่วนที่ 2   ความภาคถูมิใจ  

พิธีรับมอบเงินพระราชทานจากบัญชี “สมเด็จพระศรีฯ  
โดยสํานักพระราชวัง” 
การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งเอเซีย ครั้งที่ 1 

15 
 

16 
รางวัลเกียรติยศ 17 

ส่วนที่ 3   ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบวิจัยและการสรา้งองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 21 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑติ 45 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการและความ 

                   รับผิดชอบต่อสังคม 
57 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างความเป็นสากล 66 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                   ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
71 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 73 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 78 
 ยุทธศาสตร์ที ่8 สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 89 
  

ข 
 



สารบัญตาราง       

 
 
 

ค 
 

  หน้า 

ตารางที่ 1 จํานวนอาจารย์ประจําของแต่ละภาควิชา จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการประจําปีงบประมาณ 2557   

12 

ตารางที่ 2 จํานวนผู้ช่วยอาจารย์ของแต่ละภาควิชา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2557    

12 

ตารางที่ 3 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 23 

ตารางที่ 4 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติปี 2557  24 

ตารางที่ 5 ผลงานวิทยานพินธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาติ/นาํเสนอในการประชุม  
 (Proceeding) ในระดับชาติ 

38 

ตารางที่ 6  จํานวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร จําแนกตามช้ันปี ประจําปีการศึกษา 2557   46 

ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา แยกตามประเภททุนและช้ันปี 
ประจําปีการศึกษา 2557    

48 

ตารางที่ 8 ทุนตามโครงการความร่วมมือ     49 

ตารางที่ 9 โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2557      52 

ตารางที่ 10 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 58 

ตารางที่ 11 สรุปการเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ภายนอก กรรมการองค์กรวิชาชีพ กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ    

65 

ตารางที่ 12 Faculty/Student Exchange (Inbound)  70 

ตารางที่ 13 Faculty/Student Exchange/Study Visit (Outbound) 70 

ตารางที่ 14 แสดงรายได้ – รายจ่าย และรายได้สุทธิประจําปี ของคณะฯ   78 

ตารางที่ 15 ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดทางการเงินที่สําคัญระยะสั้นและระยะยาว 
ประจําปีงบประมาณ 2557   

79 

   

 

สารบัญตาราง 

หน้า 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

สารบัญตาราง  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 

  หน้า 

ตารางที ่16 กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2557   79 

ตารางที ่17 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    80 

ตารางที่ 18 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 86 

ตารางที่ 19 การพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2557 จําแนกตามประเภทบุคลากร    90 

   



  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําปี 2557 
 

2 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก “โรงเรียนหญิง
แพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้” ซึ่งก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิง
พยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลําดับจนเป็น “โรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์” และได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” ในปี พ.ศ. 
2515 นับเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน คณะฯ ก่อต้ังมานานกว่า 117 ปี 
ดําเนินการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง 4 เดือน เพ่ือไปปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคมใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  เป็นผู้นําในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
นวัตกรรมด้านการพยาบาลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อดีตผู้บริหาร และ
ศิษย์เก่า ของคณะพยาบาลศาสตร์จํานวนมากได้ทําหน้าที่สําคัญเป็นผู้นําองค์กรต่างๆ และ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ และวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ประวัตคิวามเป็นมา 
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พนัธกจิ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร เป็นผู้นําในการ

สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
2. สร้างงานวิจัยที่สามารถช้ีนํานโยบายระดับองค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสร้างองค์ความรู้

ใหม่ในศาสตร์ทางการพยาบาล 
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

...การพยาบาลน้ันไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน ์
แต่การพยาบาลเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นประโยชน์ 

สําหรับบํารุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย... 
 

พระราชดํารัสของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
๑๐ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ 

ปณิธาน  

วสัิยทศัน์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นสถาบันการศึกษาช้ันนําทางการพยาบาล 
ระดับประเทศและนานาชาติ 

เป็นแกนนําในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่านิยมองคก์ร คือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Noble  สืบสานปณิธาน ทํางานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 

    Synergy   รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู้เป้าหมายเดียวกัน 

 
   Moral   คุณธรรม จริยธรรม นําองค์กร 

 
    Accountability   รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

 

 

   Human Respect   เคารพ และให้เกียรติต่อกัน 

    Innovation สร้างนวัตกรรม 

 Direct toward Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  

 
  Onward Improvement     เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 Leadership   กล้าคิด กล้าทํา กล้านํา กลา้เปลี่ยน 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  
สร้างระบบวจิยัและการสร้างองค์ความรู้ 

สู่ความเป็นเลิศ   
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างระบบการพัฒนา Research Smart Team  
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหนึ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม 
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาระบบเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี 
กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างกลไกการสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนและเจ้าหน้าท่ีทําวิจัยอย่างครบวงจร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างระบบการพัฒนา 
นักศกึษาและบัณฑติ 
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนนานาชาติ 
กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข) มุ่งมันคุณธรรม  
                เลิศล้ําทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม 
กลยุทธ์ท่ี 3  สร้างครูต้นแบบ  
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3    

สร้างความเป็นเลิศในการบริการวชิาการ 
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

กลยุทธ์ท่ี  1  จัดบริการวิชาการในสาขาท่ีโดดเด่นสู่การพัฒนาวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี  2  บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชน/สังคม 

กลยุทธ์ท่ี  3  บริการวิชาการเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่  4    
สร้างความเป็นสากล (INTERNATIONALIZATION) 
กลยุทธ์ท่ี 1  เป็น Nursing   education hub ของ ASEAN  Community 
กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 3  Strategic partnership กับ World Class University 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 

สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับทุกพันธกิจ (มี 5 ด้าน) 

กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลแบบ interactive 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (COE ของภาควิชา) 
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ยุทธศาสตร์ที่  7   
พฒันาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1  จัดหารายได้ท่ีจะสร้างความเข้มแข็ง และย่ังยืนทางด้านการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ 
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาระบบวิเคราะห์ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการแข่งขัน 
กลยุทธ์ท่ี 3   พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 
กลยุทธ์ท่ี 5  จัดการการใช้พลังงาน 
กลยุทธ์ท่ี 6  สร้างระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของคณะฯ (Branding & Increase sibility) 
กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  8    
สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล   
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้าง HR Best Practice 
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คณบด ี
รองศาสตราจารย ์ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย 

รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  อาปณกะพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  ศุจิจันทรรัตน ์

 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารย์กันยา  ออประเสริฐ 

 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน  ศรียุกตศุทธ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นพพร ว่องสิริมาศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา  วรรณสถิตย์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ เวหา เกษมสุข 

ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 
อาจารย์ ดร.สุภาภัค   เภตราสุวรรณ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
    
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
          

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจําปีงบประมาณ 2557 
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หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ วิไล เสิศธรรมเทวี 

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิต 
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารรีัตน์   จิตรมนตรี 

       หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา  ต่อสกุลแก้ว 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์   สันทัด 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา   เจริญกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
     
 
 
      

 

 
 
 
    
 

หัวหน้าภาควิชาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ 2557 
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ผู้อํานวยการศูนย์ 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

รองคณบดี             
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะกรรมการประจําคณะฯ   

ผู้ช่วยคณบดี        
ฝ่ายการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง  

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

รากฐาน 

สํานักงานการศึกษา สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา สํานักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายสารสนเทศ    

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

สูติศาสตร-์นรีเวช

หัวหน้าภาควิชา 
สุขภาพจิตและ 

การพยาบาลจิตเวชศาสตร ์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 
อายุรศาสตร์ 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

11 
 

 

บุคลากรสายอาจารย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จํานวนอาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
มีอาจารย์ประจํา รวมจํานวน 144 คน เป็นวุฒิปริญญาเอก จํานวน 77 คน ปริญญาโท จํานวน 66 คน 
และปริญญาตรี จํานวน 1 คน โดยมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 10 คน เหลืออาจารย์ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 134 คน สําหรับตําแหน่งทางวิชาการมีรองศาสตราจารย์ จํานวน 25 คน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 64 คน อาจารย์ จํานวน 55 คน และผู้ช่วยอาจารย์ จํานวน 37 คน 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 จาํนวนอาจารย์ประจําของแตล่ะภาควิชา จาํแนกตามวุฒกิารศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ  
ประจําปีงบประมาณ 2557 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

ภาควิชา 
วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ลาศึกษาต่อระดับ 

เอก โท ตรี รศ. ผศ. อ. ป.เอก ป.โท 

1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   9 13 - 4 10 8 22 1 - 

2. การพยาบาลรากฐาน    7 8 - 7 5 3 15 1 - 

3. การพยาบาลศัลยศาสตร์    13 12 - 5 9 11 25 1 - 

4. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 9 6 1 1 10 5 16 2 - 

5. การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  12 12 - 4 10 10 24 2 - 

6. การพยาบาลอายุรศาสตร์    12 9 - 2 11 8 21 2 - 

7. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ์ 15 6 - 2 9 10 21 1 - 

รวม 77 66 1 25 64 55 144 10 - 

 
ตารางที่ 2 จาํนวนผู้ช่วยอาจารย์ของแตล่ะภาควิชา จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ 2557 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

ภาควิชา 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ลาศึกษาต่อระดับ 

เอก โท ตรี ป.เอก ป.โท 

1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   - 2 5 7 - 3 

2. การพยาบาลรากฐาน    - 4 2 6 - - 

3. การพยาบาลศัลยศาสตร์    - 4 1 5 1 1 

4. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ - 2 1 3 - 1 

5. การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  - - 10 10 1 4 

6. การพยาบาลอายุรศาสตร์    - 3 3 6 - 2 

7. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์                       - - - - - - 

รวม - 15 22 37 2 11 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรสายสนับสนนุ 
จํานวน 126 คน ดังนี้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

ข้าราชการ   จํานวน   5   คน    
พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 59 คน  

  - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน  จํานวน 39  คน 
  - พนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน   20 คน 

ลูกจ้างประจํา   จํานวน 45 คน  
  - ลูกจ้างประจาํเงินงบประมาณ   จํานวน  39  คน 
  - ลูกจ้างประจาํเงินรายได้    จํานวน   6  คน 

ลูกจ้างชั่วคราว   จํานวน 17 คน 
 



  รายงานประจําปี 2554 
 

14 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

15 
 

 
 

พธีิรับมอบเงนิพระราชทานจากบัญชี  
"สมเดจ็พระศรีฯ โดยสาํนักพระราชวัง" 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีมอบ
เงินพระราชทานจากบัญชี "สมเด็จพระศรีฯ โดยสํานักพระราชวัง" จํานวน 202,736,842.81 บาท 
(สองร้อยสองล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนหกพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อสมทบกองทุน
บํารุงรักษาอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  โดย  รองศาสตราจาร ย์  ดร .ฟองคํ า  ติลกสกุลชั ย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และวิชาชีพการพยาบาลไทย 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 1st Asian Congress in Nursing Education  เ ร่ือง  "Transformative Nursing Education for 
Global Health" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย ท่ีประชุม
คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
WHO South East Asia Region ในการจัดประชุม วิชาการนานาชา ติ  The 1st Asian Congress in Nursing 
Education เร่ือง "Transformative Nursing Education for Global Health" ระหว่างวันท่ี 4-6 มิถุนายน 2557  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มีความเข้าใจ
สาระสําคัญของการจัดการศึกษาพยาบาลเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และการบูรณาการในหลักสูตร
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  เพ่ือนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันการศึกษา
พยาบาลในเอเชีย  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย  และเพ่ือเป็นเกียรติแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  
ในโอกาสท่ีมีอายุครบ 72 ปี   
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รางวัล/เกียรตยิศ 
บุคลากร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพา  จิ๋วพัฒนกุล  นางบุญส่ง  สุวรรณนาค ี

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการ
วิจัยทางการพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศิริ ราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 รางวัลแม่ดี – บุคลากรเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับดี ประจําปี 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาทินัดดามาตุ 

นายวัชรินทร์  ควรหาเวช  
 รางวัลบุคคลต้นแบบ MU Brand Ambassador 

ประจําปี 2557 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

อดตีผู้บริหาร  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง 

 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “แต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 
ในรัชกาลปัจจุบัน และวันที่ 23 ตุลาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้เป็น “รองประธาน
ปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2” ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ในรัชกาลปัจจุบัน 

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล   พันธุ์เจริญวรกุล 
 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “แต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 
เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน 
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ศษิย์เก่า 

รองศาสตราจารย์สุปราณี  อัทธเสรี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ 
 ร า ง วั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช ดี เ ด่ น  

สาขาเกียรติคุณ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล  
ศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาล สาขา พยาบาลดีเด่น 
สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหาร
การศึกษาพยาบาล” จากสภาการพยาบาล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช  อินทรางกูร ณ อยุธยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุวรรณโคต 
 รางวัลศิษย์ เก่ าพยาบาลศิริ ราชดี เด่น สาขา

การศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จาก 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ปริญญา
พยาบาล สาขาบําเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
สังคม จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 

ดร.ชนากานต ์ บุญนุช  นางโกสุมภ์  หมู่ขจรพันธ ์
 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาล ได้รับคัดเลือกเป็น “แม่

ดีเด่นแห่งชาติ” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการ
บริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล 
ในระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล  ศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

นางเสาวคนธ์  ภัทระศิขริน  นางวิภาวิน  วัฒนะประการชัย 
 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการ

บริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล และ
การสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ จากสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ  
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการ
บริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ใน
ระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศิริ ราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

นางสาวจงจิต  หงษ์เจริญ  นางอุดมศรี  ศิริบุญมา 
 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาล ได้รับรางวัล MU 

Brand Ambassador จากสภามหาวิทยาลัย 
 

 รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผูบํ้าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม จาก สภาการพยาบาล 
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นางสุภาวดี  สิทธาพร  นางพนัทพิย์  นิตานนท ์

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการ
บริการพยาบาล ประเภทการพยาบาลและการ
สาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ จากสมาคมศิษย์
เก่าพยาบาล ศิริราชใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาล ได้รับเกียรติบัตร “วัน
นักประดิษฐ์” โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นางสาวเสาวนีย์  เนาวพาณิช   
 รางวัลศิษย์เก่าพยาบาล ได้รับคัดเลือกผลงาน

เข้าพระราชทานรางวัล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง 
สาขาการบริการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 

นักศกึษา 
นางสาวขวัญแก้ว  อธิคมกุลชัย 

 

 รางวัลเกียรติยศ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเย่ียม
ช้ัน ปีที่  1  “กลุ่ ม วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์  
(พยาบาลศาสตร์) ศิริราชพยาบาล ผู้มอบรางวัล
คือ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีระนิธิ ให้  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 
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ยุทธศาสตร์ที่  1    
สร้างระบบวจิยัและการสร้างองค์ความรู้ 

  สู่ความเป็นเลิศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีระบบสนับสนุนการวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยมีการดําเนินการตามแผนปฎิบัติ

การประจําปี ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนภารกิจประจํา โดยมีโครงการดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ มีโครงการดังนี้    
 1. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศ 
 2. โครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาวะในพ้ืนที่ศูนย์จตุรมิตรสัมพันธ์ 
 3. โครงการเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย เผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
 4. โครงการสร้างงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจํา 
 5. โครงการจัดต้ังศูนย์การใช้ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 
 6. โครงการพัฒนาการวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนภารกิจประจํา มีโครงการดังนี้    
 1. โครงการจดหมายข่าววิจัย 
 2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิจัย 
 3. โครงการจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล 
 4. โครงการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
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รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2557 
1. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในทั้งหมด 

2,574,390 บาท 

2. จํานวนเงินสนับสนุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกทั้งหมด 

9,276,661 บาท 

- Deakin University 431,611 บาท 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 

6,497,550 บาท 

- สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)  

2,247,500 บาท 

- สํานักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทย (สวปก.) 

100,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
 
 
 

431,611

6,497,550

2,247,500

100,000

จํานวนผู้ให้เงินทุนอุดหนนุการทําวิจัยภายนอก

Deakin University

สสส.

สวรส.

สวปก.

1,318,375
2,574,390

6,592,007.54

9,276,661

0
1,000,000
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2556 2557

บา
ท

จํานวนเงินทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2556 - 2557
(หน่วย: บาท)

ทุนภายใน

ทุนภายนอก
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ตารางที่ 3  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ลําดับที่ โครงการ แหล่งทุน 
จํานวนเงิน 

ตลอดโครงการ 

โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนภายนอก 
1 Patient Participation in Symptom Management in 

Acute Care Settings: An International Cohort 
Comparison (Pilot Study) 

Deakin University 431,611 
 

2 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี 2557 - 2559) 
จํานวนเงินตลอดโครงการ 3,390,000 บาท 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

900,000  

3 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเรื่อง Chronic Care Model 
and self - Management support ในโรคเรื้อรัง 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 

249,500 
 

4 โครงการการพัฒนาคลินิกบูรณาการวิถีชีวิตพอเพียงของผู้ป่วย
กับการควบคุมโรคแบบเคลื่อนที่ สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และ/ หรือความคันโลหิตสูง 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 
 

1,998,000 
 

5 ส่งเสริมโภชนาการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับ
อาหารสําหรับผู้สูงอายุ 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้
แผนงานผู้สูงอายุ) 

135,050 
 

6 การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติในประเด็น
ระบบบริการสุขภาพ 

สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 

100,000 

7 โครงการหน่วยวิชาการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

5,462,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําปี 2554 
 

24 
  

 ปี พ.ศ.2557 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ จํานวน 78 เรื่อง (ระดับชาติ จํานวน 67 เรื่อง  
อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ จํานวน 1 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติปี 2557 

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาติ 
1 พรรณทิพา ขําโพธิ์,  

นงลักษณ์ จินตนาดิลก,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,  
อังคณา วินัยชาติศักดิ์ 

ดนตรีบําบัดต่อความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกใน
เด็กวัยเรียน (Pain-Relieving of Music Therapy on 
School Age Children Having Received Bone 
Marrow Aspiration) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 82-94 
 

2 อรุณรัตน ์ศรีจันทรนิตย์,  
ปวีณา จึงสมประสงค์, 
ชดชนก วิจารสรณ์,  
วิภารัตน์ สุขทองสา, 
นวลจันทร์ อุดมพงศ์ลักขณา , 
ชญานี จตุรชัยเดช 
 

การเปรียบเทียบผลการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์กับภาพ
พลิกต่อความรู้และความวิตกกังวลของมารดาในการ
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย เ ด็ ก ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร ต ร ว จ ส ว น หั ว ใ จ 
(Comparing the Effects of Teaching with VCD 
and Teaching with Flip Chart on Knowledge and 
Anxiety of Mothers in Caring for Children 
Undergoing Cardiac Catheterization) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(2): 41-51 
 

3 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม  
 

มุมมองของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (Caregiver's Perspectives on 
Promotion of Child Development in Day Care 
Center 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(2): 62-70 
 

4 โสภา เกิดพิทักษ์,  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์,  
อาภาวรรณ หนูคง 
 

ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก (Factors Related to 
Success of Weaning from Mechanical 
Ventilation in Pediatric Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(2): 32-40 
 

5 ปนัทดา แก้วเปรม,  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสําคัญของข้อมูล 
ความเข้าใจข้อมูล และความวิตกกังวลของบิดามารดา
ผู้ป่ วย เด็ก ในระยะพักฟื้ นหลั งผ่ าตัด หัว ใจ  (The 
Relationship between Perceived Importance of 
Information, Understanding of Information, and 
Anxiety of Parents of Children in Recovery 
Phase after Cardiac Surgery) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(3): 85-92 
 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

 

25 
 

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัย แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่ 

6 เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์,  
สมสิริ รุ่งอมรรัตน์,  
พิมพ์พาภรณ์  กลั่นกลิ่น,  
ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร,  
มณีรัตน์ ภาคธูป,  
สุพรรณี สุ่มเล็ก,  
ชิดกมล สังข์ทอง 
 

การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล (Lesson Learned From 
Child Care Center Model Under The 
Supervision Of Nursing Academic Institutions) 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
28(3): 161-174 

7 หทัยชนก นิติกุล, 
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, 
นงลักษณ์ จินตนาดิลก, 
จันทนา พันธ์บรูณะ 

 

ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้
อาหารต่อความสามารถในการรับนมของทารกเกิดก่อน
กําหนดท่ีมีน้ํ าหนักตัวน้อย  (Effects of Low Birth 
Weight Premature Infants’ Lying Positions 
during and after Tube Feeding on Their Feeding 
Tolerance) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(4): 32-44 
 

8 สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี,  
ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์  
เบญจพร สุขประเสริฐ, 
โสฬส ศิริไสย์,  
ณัจนา  สุปิยพันธ์,  
จรรยา เจริญสุข 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร (Patterns of care at the end 
of life patients in the palliative  in the palliative 
care community in Bangkok) 

วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา 
12(1): 75-89 
 

9 ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์,  
รัชนี ศุจิจันทรรัตน์,  
ณัฐวรรณ อนุศาสนุนันทน์,  
เยาวพร รุ่งเพ็ชรวงศ,์  
ดวงพร สันทัด,  
นพเก้า ชนะภัย,  
พุทธชาติ หล่อฉัตรนพคุณ,  
บุญเลี้ยง คําศรี, 
อนุพันธ์ ตันติวงศ์ 

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแบบครบวงจรในผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก 

วารสารยูโร    
35(1): 17-25 
 

10 เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
จันทนา รณฤทธิวิชัย,  
วิชชุดา เจริญกิจการ 

ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอํานาจต่อการรับรู้
สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสู ง  (The Effect of Empowerment Program 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
26(2): 26-38 
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 on Self-efficacy in Self Care Behavior of 
Hypertensive Older People) 

11 เกศิณี ธีรทองดี,  
จันทนา รณฤทธิวิชัย,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล 
 

ปัจจัยทํานายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งลําไส้
ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียมทาง
หน้ า ท้ อ ง  (Factors Predicting Quality of Life in 
Aged Patients with Colorectal Cancer After 
Stomal Surgery) 

วารสารโรคมะเร็ง 
34(2): 68-78 
 

12 สมจินต ์เพชรพันธุ์ศรี,  
สมชาย วิริภิรมย์กุล,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
จันทนา รณฤทธิวิชัย,  
ทีปภา แจ่มกระจ่าง 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของ
โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล  (The 
development of community care model of 
sub-district health promoting hospitals for 
older persons) 

วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา 
12(3): 31-47 
 

13 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล,  
เสาวภา พรสิริพงษ์,  
พัตสินี วินิจจะกูล,  
สุพัตรา ศรีวณิชชากร,  
กุศล สุนทรธาดา,  
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์,  
วราพร ศรีสุพรรณ 

การวิจัยปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Participatory Action 
Research on the Holistic Care Model for the 
Elderly) 
 

วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข 
8(2): 120-131 
 

14 ปรางทิพย์ อุจะรัตน,  
วัฒนา พันธุ์ศักดิ์,  
ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี 
 

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อการ
พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน 
(The Effectiveness of the Empowerment 
Program on Development of Self-care 
Competency in Community Dwelling Elders) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
15(2): 216-224 
 

15 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร,  
พุทธวรรณ ชูเชิด,  
สุจิตรา สุทธิพงศ์ 
 

การเปรียบเทียบผลการสวดมนต์และการฟังเสียงสวด
มนต์ต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของ
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (Comparison Between Praying 
and Listening to the Pray on Stress and Quality 
of Sleep in Breast Cancer Patients) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
15(2): 386-394 
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16 อรกมล พูนเสมอ,  
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
อรพรรณ โตสิงห์ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
เคมีบําบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุ
โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ที่ รั ก ษ า ด้ ว ย ย า เ ค มี บํ า บั ด  (The 
Relationships Between Knowledge of 
Chemotherapy Treatment, Skills of Self-Care, 
Social Support and Well-Being During Transition 
Among Older Patients with Cancer Receiving 
Chemotherapy) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
15(2): 368-377 
 

17 ชัชสุดา ธนอมรพงศ,์  
สุวิมล กิมปี,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,  
เกศศิริ วงษ์คงคํา,  
ภาวิน เกษกุล 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง
สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทําหน้าที่ใน
ช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด 
(Correlation between Cancer Care Needs, 
Tongue Condition, Comorbidity and Oral 
Functional Status in Post-Operative Tongue 
Cancer and Mouth-Floor Cancer Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 67-81 
 

18 ยุพยงค์ กุลโพธิ์,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ ์
 

ปัจจัยทํานายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบ
ทั่วร่างกายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 
24 ชั่วโมงแรก (Predictive Factors for Systemic 
Inflammatory Response Syndromes during the 
First 24 Post-Operative House in Abdominal 
Surgery Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 5-14 
 

19 ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง,  
สุรีพร ธนศิลป์ 
 

ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยโรคเข้าเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่ (Selected Factors 
Related to Quality of Life among Knee 
Osteoarthritic Adult Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
26(1): 130-142 
 

20 ธนิตา ฉิมวงษ์,  
จิราพร นิลสุ,  
นภาพร วาณิชย์กุล 
 

การประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล
ระยอง (Applying the LEAN Concept for Quality 
Improvement in the Diabetic Clinic of Rayong 
Hospital) 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 
24(1): 121-135 
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21 สุวิมล แคล่วคล่อง,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
ก้องเขต เหรียญสุวรรณ  
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะโรคร่วม ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อในการกํามือ และความวิตกกังวล กับการฟื้น
ตัวด้านการทําหน้าที่ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก
ภ ายหลั ง ผ่ า ตั ด  ( Relation of Comorbidity, Grip 
Strength and Stress to Hip Fracture Patients' 
Post-Operative Functional Recovery) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(2): 36-48 
 

22 สราวุฒ ิสีถาน,  
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์,  
ทิพา ต่อสกุลแก้ว,  
ธวัชชัย อัครวิพุธ 

ปัจจัยทํานายการฟ้ืนตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง 
(Predictive Factors in Post-Operative Recovery 
Abdominal Surgery Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(2): 21-35 
 

23 สุนันทา ตนกลาย,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล,  
สุวิมล กิมปี,  
ชุมพล ว่องวานิช,  
เกศศิริ วงษ์คงคํา 
 

ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วย
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน ภายหลังได้รับการ
รักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง  (Factors 
Predicting Self-Management Behaviors of 
Patients with Peripheral Arterial Occlusive 
Disease Post-Endovascular Therapy)  

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(1): 39-50 
 

24 ธิติมา กนกปราณ,  
ผ่องศรี ศรีมรกต,  
ศิริอร สินธุ,  
สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ 
 

ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองในการบริหารข้อไหล่
ที่บ้านต่อองศาการเคลื่อนไหวและการทําหน้าที่ของข้อ
ไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Effects of Self-
regulation Home-based Shoulder Exercise 
Program on Range of Motion and Function of 
Shoulder Joints in Patients Post Breast Cancer 
Surgery) 

วารสารพยาบาลศาสตร ์
32(3): 74-84 
 

25 ผ่องศรี ศรีมรกต,  
อิทธิพล พ่ออามาตย์ 
 

การสํารวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อม
รอบตัวผู้สูบบุหรี่และผู้สัมผัสควันบุหรี่ มือสองใน
โรงพยาบาล (Assessing tobacco smoke situation 
among smokers and second hand smokers in a  
hospital) 

วารสารพยาบาล 
63(1): 54-62 
 

26 นันทวรรณ พลสุวรรณ,  
ผ่องศรี ศรีมรกต,   
จงจิต เสน่หา,  
พรชัย โอเจริญรัตน์ 

ปัจจัยทํานายคุณภาพการนอนหลับของสตรีที่ เป็น
มะเร็งเต้านมหลังจากได้รับยาเคมีบําบัด (Factors 
Predicting the Quality of Sleep in Women with 
Breast Cancer After Receiving Chemotherapy) 

วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 
34(3): 19-38 

27 พีรญา ไสไหม,  
สรวดี ยอดบุตร,  

ความเครียดของพยาบาลหัวหน้าเวรที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (Stress 

วารสารสาธารณสุขศาสตร ์ 
44(2): 174-188 
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ไสว นรสาร,  
กรองได อุณหสูต 

among charge nurses at a university hospital in 
Bangkok) 

28 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์,  
รักชนก คชไกร,  
รัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ 
 

การพัฒนาแนวทางการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจ
ล้มเหลวในจังหวัดนครนายก ในมุมมองของผู้รับบริการ
และผู้ดูแลต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการ
เข้ารับการรักษาตัวซํ้าในโรงพยาบาล ( Self - Care 
Management Guideline Development for 
Persons with Heart Failure in Nakornnayok 
Province from Patients and Caregivers' Aspects 
on Self-Care Abilities and Readmission) 

วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ 
32(1): 137-151 
 

29 ปิยะธิดา นาคะเกษียร,  
ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ: 
ก รณี ศึ ก ษ าพื้ น ที่ ภ า ค กล า ง แ ล ะภ าคตะ วั น ต ก 
( Participation of Local Communities with 
Capacity Building toward a Master Learning 
Center for Child Care Center: Case Study of the 
Central and Western Area of Thailand) 

วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ 
32(2): 181-189 
 

30 กาญจนา อนุตริยะ,  
รักชนก คชไกร,  
เวหา เกษมสุข,   
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 
 

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการ
เ ย่ียมบ้านให้ความรู้สําหรับผู้ เป็นเบาหวานที่ ไ ม่ มี
ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น :  ก รณี ศึ ก ษ า ใ น ชุ ม ช น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานคร  (The Ability Improvement of 
Health Volunteer in Educational Home Visit for 
People with Non-Complication Diabetes: Case 
Study in Communities, Bangkok Metropolis)  

วารสารชมรมสายงาน
พยาบาล  
20: 20-36 
 

31 วรรณภา ปาณาราช,  
กนกพร หมู่พยัคฆ์,  
ปนัดดา ปริยทฤฆ 
 

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ต่อ
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีวัยรุ่น 
( The Effect of Self-Efficacy Promoting Program 
on Breast Self - Examination Behavior among 
Adolescent Girls)    

วารสารพยาบาลศาสตร์  
32(3): 52-63 
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32 สุปริญญา สัมพันธรัตน์,  
สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร,  
กนกพร หมู่พยัคฆ์ 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อ
ซํ้ า ข อ ง ผู้ ติ ด เ ชื้ อ เ ม ลิ อ อ ย ด์ ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Factors Associated with Re-
Infection Preventive Behaviors among People 
Infected with Melioid in Northeastern Region) 

วารสารพยาบาลศาสตร์  
32(2): 14-22 
 

33 สุธารัตน์ ชํานาญช่าง,  
ปนัดดา ปริยทฤฆ,  
กนกพร หมู่พยัคฆ์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีวัยแรงงาน (Factors Associated 
with Breast Self-examination Behaviors among 
Women Workers) 

วารสารพยาบาลศาสตร ์ 
32(3): 42-51 
 

34 เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ, 
ปนัดดา ปริยฑฤฆ 
 

กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน: 14 
กรณีศึกษาในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง (Community 
Health Care System Development Process: 14 
Case Studies of Communities in Central Region) 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
28(1): 1-15 
 

35 เฉลิมศรี แนวจําปา,  
จงจิต เสน่หา,  
วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช,  
นพดล โสภารัตนาไพศาล 
 

ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการกับอาการ
และภาวะการทําหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ IV 
ที่ ไ ด้ รั บ เ ค มี บํ า บั ด  ( Symptom Experiences, 
Symptom Management Strategies, and 
Functional Status in Outpatient with Breast 
Cancer Stage IV Receiving Chemotherapy) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 15-28 
 

36 สันติ  ยอมประโคน,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกร,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
เจริญ ชูโชติถาวร 
 

อิทธิพลของความความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้
การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกไม่แน่นอนใน
ความเจ็บป่วยต่อภาวะการทําหน้าที่ในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้ น เ รื้ อ รั ง  (The Influence of Health Literacy, 
Perceived Social Support, and Uncertainty in 
Illness on Functional Status in Patients with 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(3): 64-73 
 

37 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
พิจิตรา เล็กดํารงกุล,  
พรพรรณ วนวโรดม,  
วันทกานต์ ราชวงศ ์

ความสั มพันธ์ ร ะห ว่ า งการสนับสนุนทางสั ง คม 
สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตในสตรีที่ได้รับวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านม
ระหว่างได้รับการรักษา  (Relationships between 
Social Support, Financial Status, Health-
Promoting Behaviors, and Quality of Life among 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(1): 15-27 
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Women Diagnosed with Breast Cancer during 
Treatment) 

38 อมรรัตน์ กรเกษม,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
เอนก กนกศิลป์ 
 

ประสบการณ์อาการเหนื่อยล้า กลวิธีการจัดการอาการ 
และภาวะการทําหน้าที่ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 
(Fatigue Experience, Symptom Management Strategies, 
and Functional Status in Patients with Congestive Heart 
Failure) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(4): 35-42 
 

39 รัชนีพร  ภัทรปกรณ์,  
จงจิต เสน่หา,  
วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช,  
ยงชัย นิละนนท์ 

อิทธิพลของความวิตกกังวล การรับรู้ภาวะสุขภาพ และ
การสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ข อ ง ผู้ ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง  (The 
Influences of Anxiety, Perceived Health Status 
and Social Support on The Self-Care Behaviors 
of Stroke Caregivers) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(2): 52-61 
 

40 ดวงรัตน ์วัฒนกิจไกรเลิศ,  
กลิ่นชบา  สุวรรณรงค ์
 

ความเครียด ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียด และการ
จัดการความเครียดในตํารวจไทย (Stress, Factors 
Influencing Stress, and Stress Management in 
Thai Police Officers) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(3): 20-30 
 

41 พิจิตรา เล็กดํารงกุล,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
นพดล ศิริธนารัตนกุล,  
ธนิษฐา ชมพูบุบผา 
 

ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย
โรคมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด 
(Factors Predicting Self-Care Behaviors among 
Patients with Hematological Malignancies 
Receiving  Chemotherapy) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(3): 31-41 
 

42 ศรัทธา ประกอบชัย,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,  
พีระ บูรณะกิจเจริญ  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย
โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง  (Factors Influencing 
Medication-Taking Behavior of Hypertensive 
Patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(4): 43-51 
 

43 สมฤทัย เพชรประยูร,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกลม,  
ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ 
 

อิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงของโรค ความ
แตกฉานด้านสุขภาพ และการสนับสนุนจากครอบครัว
ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
(The Influence of Perceived Severity, Health 
Literacy, and Family Support on Self-Care 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
26(1): 38-51 
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Behavior of Patients with Type 2 Diabetes 
Mellitus) 

44 พรรณิภา สืบสุข, 
อัจฉริยา พงศ์นุ่มกุล,  
ดรุณี เลิศสุดคนึง,  
เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา 

ปัจจัยทํานายสมรรถภาพปอดของผู้ประกอบอาชีพขับ
มอเตอร์ไซด์รับจ้างเขตกรุงเทพมหานคร (Predicting 
Factors of Lung Function Among Motorcycle 
Taxi Drivers in Bangkok Metropolitan Area) 
 

วารสารสาธารณสุขศาสตร ์ 
44(1): 79-92 
 

45 นิรัชรา จ้อยชู,  
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, 
วิชชุดา เจริญกิจการ 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพกับการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตัน 
(Relationships among Age, Perceived Benefits of 
Health Behaviors, Perceived Barriers of Health 
Behaviors and Health Behaviors in Patients with 
Ischemic Stroke) 

รามาธิบดีพยาบาลสาร 
20(2): 236-247 
 

46 จิราวรรณ กุมขุนทศ,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล 

ปัจจัยที่มีอิทธิลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรม
จํากัดเกลือโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 
( Factors Influencing Sodium Restriction 
Intention among Patients with Chronic Heart 
Failure) 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 6(3): 
49-60 

47 นันทิยา แสงทรงฤทธิ์,  
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา,  
ศรินรัตน์ ศรีประสงค,์  
ยงชัย นิละนนท์ 

ปัจจัยทํานายความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Predictors 
of Medication Adherence in Ischemic Stroke 
Patients) 

พยาบาลสาร 41(2): 61-71 
 

48 รัชฏาภรณ์ อึ้งเจริญ,  
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,  
รณชัย คงสกนธ์,  
ดุสิต สุจิรารัตน์  

ความเชื่อและทัศนคติในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน
อาชี วศึ กษาที่ ติ ด และ ไม่ ติ ดนิ โ คติ น  (Belief and 
Attitude toward Smoking Cessation among 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(4): 52-62 
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 Vocational-Educated Smokers with Nicotine 
Addiction and Non-Addiction) 

49 ดวงหทัย ยอดทอง,  
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,  
วรรณา คงสุริยะนาวิน,  
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการ
ดูแลกับอาการซึมเศร้าในปู่ ย่าตายายท่ีดูแลหลาน 
(Correlation between age, caregiving burden 
feelings, and depressive symptoms in 
grandparents rearing their grandchildren) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 108-121 
 

50 
 

รัชฏาภรณ์ อึ้งเจริญ, 
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ 
 
 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและ
ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวะท่ีติด
นิ โคตินและไม่ติดนิ โคติน  (Perceived behavioral 
controls and intention to quit smoking among 
vocational college students with nicotine 
addiction and non-addiction) 

วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา 12(3): 17-29 
 

51 นันธิดา วัดย้ิม,  
เอมพร รตินธร,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
เอกชัย โควาวิสารัช 
 

ผลของดนตรีร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความ
เจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะ
ที่ 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก (Impact of 
Music on Primigravidae's Mental Images of Pain 
and Pain-Coping Behaviour during the First 
Stage of Labour) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 95-107 
 

52 สุภาภรณ์ กวัดแกว่ง,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร 
 

ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อ
ความวิตกกังวลของสตรีที่ได้รับการยุติการต้ังครรภ์เพื่อ
การรักษา (Impact of a Nursing Programme Based 
on the Theory of Caring on the Level of Stress 
in Therapeutic Abortion Patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(1): 55-66 
 

53 ฤดี ปุงบางกระดี่,  
เอมพร รตินธร 
 

ปัจจัยและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซํ้าของสตรีวัยรุ่น
ไทยในเขตเมือง :  กรณีศึกษาในกรุง เทพมหานคร 
( Factors and consequences of repeat 
pregnancy among urban teenage pregnant : a 
case study in Bangkok Metropolis) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(2): 23-31 
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54 นันทนา ธนาโนวรรณ,  
พวงเพชร เกษรสมุทร 
 

ปัจจัยทํานายความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่สมรสในสตรีที่มี
ปั ญห าท า งน รี เ ว ช  (Factors Predicting Intimate 
Partner Violence among Women with 
Gynecological Problems)  

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(1): 71-80 
 

55 สุวรรณา ชนะภัย,  
นิตยา สินสุกใส,  
นันทนา ธนาโนวรรณ,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 
 

ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะในตนเอง การ
สนับสนุนจากสามีและพยาบาลในการทํานายการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์ (Knowledge, 
Attitude, Self-Efficacy, Spousal and Nurse 
Support Predicting 6-weeks Exclusive 
Breastfeeding) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(1): 51-60 
 

56 สุชาดา เตชวาทกุล,  
เอมพร รตินธร,  
ฉวีวรรณ อยู่สําราญ,  
ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร 

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดัน
โล หิตสู ง ขณะตั้ ง ค รรภ์  (Risk Factors Related to 
Preeclampsia) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(1): 61-70 
 

57 ยุวด ีวัฒนานนท์,  
วิลาวัลย์ ดวงล้อมจันทร์,  
วรรณทิน ย่ิงพัฒนพันธ์,  
บุญมี วัฒนานนท์,  
วาสนา จิติมา 
 

ปัจจัยทํานายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของ
ผู้สอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจํ าปี  พ .ศ . 2555-2556 (Predicting Factors of 
License Examination of Graduates in 2012-2013, 
Faculty of Nursing, Mahidol University) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
32(4): 63-69 
 

58 นิตยา สินสุกใส,  
ฉวีวรรณ อยู่สําราญ, 
รุจา ภู่ไพบูลย์ 

พฤติกรรมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง 
(Breastfeeding Behaviour in a Suburban 
Community) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(3): 69-79 

59 ศิวพร สุดเพชร,  
นันทนา ธนาโนวรรณ, 
ฉวีวรรณ อยู่สําราญ, 
ชานนท์ เนื่องตัน 

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 
ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความ
พึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก (Impact of 
a Husband-Assisted First – Stage Labour 
Programme on Primigravidae’s Labour-Ralated 
Stress,Pain and Satisfaction) 

วารสารสภาการพยาบาล 
29(3): 42-54 
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60 บุญสิตา จันทร์ดี,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ปัจจัยทํานายน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของสตรีขณะตั้งครรภ์ 
(Predictive Factors of Gestational Weight Gain) 
 

วารสารพยาบาลทหารบก 
15(2): 339-347 
 

61 กรุณา คุ้มพร้อม,  
ศรีสุดา คล้ายคลอ่งจิตร 
 

การศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุ คล ากรสายสนั บสนุ น  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Morale in Performing Task of Supporting Staff 
in Faculty of Nursing, Mahidol University) 

วารสารคุณภาพชีวิตและ
กฎหมาย 10(1):106-120 

62 สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล,  
ยุพิน ยังสวัสดิ์,  
ณิภาภัส อินทรกําแหง,  
ดารินทิพย์ ปัญญาพีรกิจกุล,  
นิภาพร เดชะ,  
ตะวัน ละม้ายแข 

การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการจัดซ้ือและการใช้
ห นั ง สื อ ข อ ง ห้ อ ง ส มุ ด  คณะพย าบ า ล ศ า ส ต ร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ( Comparative Analysis 
between Book Purchases and Usage, Faculty of 
Nursing Library, Mahidol University) 

วารสารการพัฒนางาน
ประจําสู่งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
1(1): 43-48 

63 วารุณ ีสันป่าแก้ว,  
วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัย
บางประการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
 

 

วารสารเกื้อการุณย์  
21(พิเศษ): 186-204   
 

64 ณัฐยา วีรพงษ์,  
ทิพา ต่อสกุลแก้ว,  
สุพร ดนัยดุษฎีกุล 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ 
ความใกล้ชิดสนิทสนมของคู่ครองกับการทําหน้าที่ทาง
เพศของผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีโคลอส
โตมีย์ 

วารสารโรคมะเร็ง 
34(3):129-140 

65 ศิริวรรณ สุริยงศ์,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา 
 

ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังการ
รักษาด้วยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่ขดลวด 

วชิรสารการพยาบาล 
16(1):1-11 
 

66 จิตต์ระพี บูรณศักดิ์,  
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง,  
ฤดี ปุงบางกะดี่ 

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจ
ครรภ์ ต่อความรู้ ทักษะการตรวจครรภ์ ของนักศึกษา
พ ย า บ า ล ( The Effect of Computer Assisted 
Instruction of Abdominal Examination on 
Knowledge and Abdominal Examination Skills 
of Nursing Students) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
15(3): 361-370 
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67 สุพัตรา ปิ่นแก้ว,  
เอมพร รตินธร,  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, 
วิบูลย์ เรืองชัยนิคม  

ผลของโปรแกรมการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดต่ออัตราการเกิดภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกําหนดและอัตราการคลอดก่อน
กําหนด 

วารสารพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
22(4): 58-71 

68 จิราภรณ ์พันธพฤกษ์,  
สมใจ เอ่งฉ้วน,  
กรองได อุณหสูต 

ความเครียดของพยาบาลหัวหน้าเวรที่โรงพยาบาล
กระบี่ 
 

วารสารอุบัติเหตุ 33(3): 
(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
1 Ranoo Chaweerat,  

Kamolporn 
Kaewpornsawan, Pimol 
Wongsiridej,  
Sudaporn Payakkaraung, 
Siwapom Sinnoi,  
Sujidtra Meesamanpong 

The Effectiveness of Parent Manipulation on 
Newborns with Postural Clubfoot: A 
Randomized Controlled Trial  
 

Journal of the Medical 
Association of Thailand  
97(Suppl9):  S68-72 

 

2 Prangtip Chayapu,  
Ketsarin Utriyaprasit,  
Somsong Bootcheewan,  
Orapan Thosingha,  

Coping and Health Problems of Caregivers of 
Survivors with Traumatic Brain Injury 

Aquichan 14(2): 170-183 

3 Puntaree Suppawach,  
Ketsarin Utriyaprasit,  
Tipa Toskulkao,  
Pacharapol Udomkiat 

The Relationships Among Age, Body Mass 
Index, Recovery Symptoms and Functional 
Status in Patients after Total Knee 
Replacement 

Siriraj Medical Journal 
66(3): 66-69 
 

4 Aphorn Khamkon,  
Kanaungnit 
Pongthavornkamol, 
Teradech Chai-Aroon,  
Karin Olson,  
Adune Ratanawichitrasin, 
Nantiya Watthayu 

A Causal Model of Breast Cancer Preventive 
Behaviors among Female Relatives of Thais 
with Breast Cancer  

Pacific Rim International 
Journal Nursing Research 
18(1): 16-28 
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5 Kanaungnit 
Pongthavornkamol, 
Pornpun Wanavarodom,  
Porntip Sareeso,  
Nithima Mahakkakanjana, 
Martha Meraviglia 

Improving Health-Promoting Behaviors and 
Quality of Life through Breast Cancer Support 
Groups for Thai Women  

Pacific Rim International 
Journal Nursing Research 
18(2): 125-137 
 

6 Piyanee Klainin-Yobas,  
Ornuma Keawkerd,  
Walailak Pumpuang,  
Chanya Thunyadee,  
Wareerat Thanoi,  
Hong-Gu He 

The Mediating Effects of Coping on the Stress 
and Health Relationships among nursing 
Students: A Structural Equation Modelling 
Approach 
 

Journal of Advanced 
Nursing 70(6): 1287-1298 
 

7 Sudarat Pianchob,  
Sopin Sangon,  
Yai Sitthimongkol,  
Reg Arthur Wiliams,  
Pisamai Orathai 

A Causal Model of Psychological Distress of 
Thai Family Caregivers of People with Major 
Depressive Disorder  

Pacific Rim International 
Journal Nursing Research 
18(3): 173-186 
 

8 Nanthana Thanaowan,  
Nopporn Vongsirimas 
 

Association between Intimate Partner 
Violence and Women's Mental Health: Survey 
Evidence from Thailand  

Pacific Rim International 
Journal Nursing Research 
18(1): 3-15 

9 Nanthana Thanaowan,  
Nopporn Vongsirimas 
 

Examining Mediators of Intimate Partner 
Violence and Depressive Symptoms among 
Thai Women with Gynecological Problems  

Pacific Rim International 
Journal Nursing Research 
18(3): 216-227 

10 Nanthana Thanaowan,  
Nopporn Vongsirimas 

Factor Mediators the Relationship between 
Intimate Partner Violence and Cervical 
Cancer among Thai Women 

Journal of Interpersonal 
Violence X: 1-17 

 



  รายงานประจําปี 2554 
 

38 
  

 ในปี พ.ศ.2557 มีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
จํานวน 30 เรื่อง มีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
จํานวน 2 เรื่อง รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นําเสนอในการประชุม (Proceeding) ในระดับชาติ  

ลําดับที่ 
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/ฉบับที่/
หน้า/ พ.ศ. ที่

ตีพิมพ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 

ระดับปริญญาโท 
1 ดวงใจ สนิท, อาภาวรรณ หนูคง, 

ทัศนี ประสบกิตติคุณ,  
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 

ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการ
ดูแลของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ 

วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 21,ฉบับที ่
2,กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557 

2 โสภา เกิดพิทักษ์,  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์,  
อาภาวรรณ หนูคง 

ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จใน
การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก : 
การศึกษาเบื้องต้น 

วารสารพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีที่ 32,ฉบับที ่
2,เมษายน-
มิถุนายน 2557 

3 วารุณี สันป่าแก้ว,  
วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
สุภาวด ีลิขิตมาศกุล 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคมและปัจจัยบางประการกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของวัยรุ่นเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน 

วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 21,ฉบับที ่
2,กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557. 

4 ปนัทดา แก้วเปรม, 
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, 
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสําคัญ
ของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูลและความ
วิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กใน
ระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดหัวใจ 

วารสารพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีที่ 32,ฉบับที ่
3,หน้า 86-92.
กรกฎาคม-
กันยายน 2557, 

5 พรรณทิพา ขําโพธิ์,  
นงลักษณ์ จินตนาดิลก,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,  
อังคณา วินัยชาติศักดิ์ 

ดนตรีบําบัดต่อความเจ็บปวดจากการเจาะ
ไขกระดูกในเด็กวัยเรียน 

วารสารสภาการ
พยาบาล 

ปีที่ 29,ฉบับที ่
1,มกราคม-
มีนาคม 2557.  

6 เฉลิมศรี แนวจําปา, จงจิต เสน่หา, 
วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช,  
นพดล โสภารันาไพศาล 

ประสบการณ์การมีอาการกลวิธีการจัดการ
กับอาการและภาวะการทําหน้าที่ในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม ระยะ IV 

วารสารสภาการ
พยาบาล 

ปีที่ 29,ฉบับที ่
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาโรงพยาบาล
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กจิกรรมสาํคัญด้านวจิยั   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ี 20 – 21 ธันวาคม 2556 งานส่งเสริมและพัฒนา

งานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการสําหรับขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้สามารถพัฒนาชุด
โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ณ โรงแรม 
รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

 
 วันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รับการเย่ียมสํารวจจากคณะกรรมการ
เ ย่ียมสํ ารวจ เพื่ อประกันคุณภาพการดํ า เนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําส่วนงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD: IRB Internal Survey) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ ศาสตราจารย์ 
ดร . รุจา ภู่ไพบูลย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี พ.อ.รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธี พานิชกุล  
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และศาสตราจารย์
แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล 



  รายงานประจําปี 2554 
 

44 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ี 10 - 11 มีนาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เร่ืองการฟ้ืนฟู และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน 
ประจําปี 2557 โดยจัดการบรรยายแบ่งเป็น 3 หัวข้อท่ีน่าสนใจ ดังนี้  

วันท่ี 10 มีนาคม 2557 การบรรยาย เร่ือง "Practical Point การอ่านและพิจารณาประเมิน แบบเสนอโครงการวิจัย 
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย" และ การบรรยาย เร่ือง "Practical Point 
การพิจารณาประเมินความถูกต้อง และเหมาะสมของการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล"  

วันท่ี 11 มีนาคม 2557 การบรรยาย เร่ือง "ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย และประเด็นทางจริยธรรมกับการวิจัยในคน"  
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ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้

1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สองภาษา)  

2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
2.1.1 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ) 
2.1.2 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก ภาคพิเศษ) 
2.1.3 สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง (แผน ก และแผน ข) 
2.1.4 สาขาการผดุงครรภ์ (แผน ก) 

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

     สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) 

  สาขาการพยาบาล 

  5.1 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 
  5.2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

5.3 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ 
5.4 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 

  5.5 สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
  5.6 สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างระบบการพัฒนานักศกึษาและบัณฑติ 
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   นักศกึษา 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  6 จํานวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร จําแนกตามชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตร/สาขา 
จํานวน  
(คน) 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ชั้นปีที่ 1   พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
               พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สองภาษา)    

 
300 
42 

  ชั้นปีที่ 2 266 
  ชั้นปีที่ 3    270 
  ชั้นปีที่ 4    254 

รวม 1,132 
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ตารางที่  6 จํานวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร จําแนกตามชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขา 
จํานวน 
(คน) 

หลักสูตร/สาขา 
จํานวน 
(คน) 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
- การพยาบาลเด็ก  แผน ก ภาคปกติ 

 
42 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
59 

- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ก ภาคปกติ 87 6. หลักสูตรพยาบาลดุษฎีบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   

 
19 

  รวม 78 
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข ภาคปกติ 1 7. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 
 

24 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก ภาคพิเศษ 31 - สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 32 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ก ภาคปกติ 2 - สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ

ป้องกันการติดเชื้อ            
32 

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคปกต ิ 1 - สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 38 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก ภาคปกติ 25 - สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 38 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข ภาคปกติ 9 - สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 49 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก ภาคปกติ 28 รวม 213 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ 4   
- การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ 31   
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สําหรับชาวบังกลาเทศ                   

28 

4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
นอกสถานที่ต้ัง ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

   22 

รวม 311 
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 ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1-4 เพ่ือรับทุนการศึกษาประจําปี นักศึกษาที่ขอรับทุนทั้งสิ้น 352 คน ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา จํานวน 388 ทุน รวมเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 8,854,715 บาท  
(แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ดังตารางที่ 7 และตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 7 จาํนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา แยกตามประเภททนุและชัน้ปี ประจําปีการศึกษา 2557 

ชั้นปี 

ทุนคณะพยาบาล
ศาสตร์  

(ดอกผล) 

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
(และทุนที่ผ่าน
มหาวิทยาลัย) 

ทุนจากภายนอก 
(บุคคล คณะบุคคล 
บริษัท มูลนิธิฯ) 

ทุนจากศิษย์เก่า 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

(และทุนที่ผ่านศิษย์เก่าฯ)

ทุนต่อเนื่อง 
จากมัธยมปลาย 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
ทุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 - - 45 447,000 4 129,000 6 70,000 1 30,000 

2 - - 5 42,000 17 401,500 41 544,000 3 100,000 

3 5 30,000 7 61,000 19 323,800 51 500,000 1 30,000 

4 6 50,000 - - 40 404,700 28 293,000 2 102,815 

รวม 11 80,000 57 550,000 80 1,259,000 126 1,407,000 7 262,815 
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ตารางที่ 8 ทุนตามโครงการความร่วมมือ 

ชั้นป ี

รพ.จุฬาภรณ์ 
คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 
ศูนย์การแพทย์ 
กาญจนภิเษก 

คณะทันตแพทย์ 
สภาการพยาบาล 

(ตามรอย 
สมเด็จย่า) 

โครงการ
พระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักร

กัมพูชา 

ทุนพระราชทาน
ในโครงการ
ทุนการศึกษา

สมเด็จพระบรม
โอรสธิราชฯ 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 
1 20 1,000,000 5 250,000 5 250,000 8 400,000 2 189,500 2 132,800 - - 

2 - - 5 250,000 5 250,000 8 400,000 2 161,800 - - - - 

3 - - 5 250,000 5 250,000 3 150,000 2 162,400 - - 2 69,400 

4 18 630,000 5 250,000 5 250,000 - - - - - - - - 

รวม 38 1,630,000 20 1,000,000 20 1,000,000 19 950,000 6 513,700 2 132,800 2 69,400 
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วันท่ี 8 – 9 ธันวาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ 
“Transformative Learning”  

ผลสําเร็จของโครงการน้ี ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการเรียนการสอนแบบ Transformative Learning และ
มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้เป็น Active Learning ในปีงบประมาณ 2557 มากข้ึนถึงร้อยละ 80 จากเดิม   
ร้อยละ 50 และมีผลงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากเดิม จํานวน 1 เร่ืองในปีการศึกษา 2556 เป็นจํานวน 5 เร่ืองในปี
การศึกษา 2557  

ทิศทาง/การดําเนินงานในอนาคต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้คณาจารย์ปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนท้ังหมดให้เป็นแบบ Transformative Learning ในปีงบประมาณ 2558 มากข้ึนร้อยละ 100 และมี
ผลงานวิจัยทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมจํานวน 5 เร่ืองในปีการศึกษา 2557 เป็นจํานวน 10 เร่ืองในปีการศึกษา 
2558 
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วันท่ี 24-25 เมษายน 28 พฤษภาคม และ 28 กรกฎาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้
บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจําลองท่ีมีเทคโนโลยีสูงเสมือนผู้ป่วยจริงในหลักสูตร โดยมีบทเรียนการพยายบาล
ผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์กับหุ่นจําลองในเนื้อหาวิชาต่างๆ จํานวน 4 บทเรียน ในปีงบประมาณ 2557 นี้เป็นปีแรก เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ในสถานการณ์จําลองเสมือนจริงโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) เป็น
เป้าหมายสําคัญในระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 

ทิศทาง/การดําเนินงานในอนาคต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้คณาจารย์บูรณาการ
การเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจําลองท่ีมีเทคโนโลยีสูงเสมือนผู้ป่วยจริงในหลักสูตร โดยมีบทเรียนการพยาบาลผู้ป่วยทาง
คอมพิวเตอร์กับหุ่นจําลองในเนื้อหาวิชาต่างๆ จํานวน 7 บทเรียน ในปีงบประมาณ 2558 และมีผลงานวิจัยทาง
การศึกษาเกี่ยวกับผลการบูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้หุ่นจําลองท่ีมีเทคโนโลยีสูงเสมือนผู้ป่วยจริงในหลักสูตร 
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 กจิกรรมสาํคัญด้านพฒันานักศกึษา 

 
 
 
 
   

 
 
 
  
 
 

ตารางที่ 9 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษาปีงบประมาณ 2557 
 ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข  
กิจกรรมด้านวิชาการและภาวะผู้นํานักศึกษา 
     1.1 กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ 
     1.2 กิจกรรมนําความรู้สู่ชุมชน 
     1.3 กิจกรรม พัฒนาผู้นํานักศึกษา 
กิจกรรมเครือข่ายระหว่างภายในและภายนอกสถาบัน 
     1.4 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกสถาบัน 
     1.7 กิจกรรมสานสัมพันธ์พยาบาลมหิดล ครั้งที่ 8 
     1.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     1.9 กิจกรรมค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท 
     1.10 กิจกรรมค่ายปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรต ิ
     1.11 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกตอ่สถาบันและสังคมส่วนรวม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
     1.12 กิจกรรมพิธีรับมอบทุนการศึกษา 
     1.13 กิจกรรมให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
     1.14 กิจกรรมสัมมนากรรมการพัฒนานักศึกษาปี 2557 
     1.15 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก 
     1.16 กิจกรรมสวัสดิการนักศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา 
     1.17 กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและการใช้ภาษาไทย : รุ่นพี่สอนน้อง 
     1.18 กิจกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป ์
กิจกรรมพลังใจ : พลังชีวิตในร้ัว NS 
     1.19 กิจกรรมค่ายพิกุลงามนามพยาบาลศิริราชชครั้งที่ 3 
     1.20 กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ 
     1.21 กิจกรรม NS น้องใหม่บนเส้นทางสีขาว 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมองค์กรและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
     2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต NS 
     2.2 กิจกรรม NS SMART 
     2.3 กิจกรรม คุณภาพคู่คุณธรรม 
3. โครงการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ  
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในสังคม "NS Proudly Charming 
and Smart" แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1 
จํานวน 285 คน ในวันอาทิตย์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-
15.00 น. ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดช- 
พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 

วั น ท่ี  3 – 4 มี น าคม  2557 คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต NS หัวข้อ 
"อนาคตสดใส...ชีวิตใหม่ในการทํางาน" ซ่ึงจัดให้กับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 4 จํานวน 269 คน ท่ีจะ
สํา เ ร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2556 โดยได้ รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เป็นวิทยากร ณ ธนัฐธิชาบุรี 
เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 

วั น ท่ี  5  มี น า ค ม  2 5 5 7  คณะพย าบ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต NS หัวข้อ "การ
ดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์" ซ่ึงจัดให้กับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณ
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภัทรมหาราช
การุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา 
ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือในการ
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
ออร์โธปิดิกส์ กับโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ณ ห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

 
วันท่ี 17 มีนาคม 2557 คณะฯ เปิดการสัมมนาการเพ่ิมขีด

ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เร่ือง "Transformative Learning and Student Engagement" 
โดยมีคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนา เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน เ พ่ิม
ความสามารถของคณาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการสอน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียน
การสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในแต่ละรายวิชา  

การสัมมนาประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และการ
ประชุมกลุ่ม จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17 - 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
สงวนสุข  ฉันทวงศ์  ชั้ น  11 และห้อง  301คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 
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วัน ท่ี  13  สิ งหาคม  2557  คณะพยาบาลศาสต ร์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ร่ ว ม กั บ ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า  คณ ะ ฯ  
จัดกิจกรรม "NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว" ในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ซ่ึงจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ 
ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   
สร้างความเป็นเลิศในการบริการวชิาการ 

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาติ 
ประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Bijaya 
Rajbhandari ผู้แทนจากองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือร่วมกัน เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ อาคารนครินทรศรี ชั้น 3  
สภาการพยาบาล  
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ในปีงบประมาณ 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการวิชาการแก่พยาบาล
วิชาชีพระดับคณะฯ จํานวน 2 โครงการ ระดับชาติ จํานวน 14 โครงการ และระดับนานาชาติ จํานวน 2 โครงการ 
ให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ จํานวน 5 โครงการ โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน จํานวน 4 โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป จํานวน 4 โครงการ 

ตารางที่ 10 โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 

บริการวิชาการสําหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางสุขภาพ 
ระดับคณะ 

1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนเพื่อเป็น
พยาบาลพี่เลี้ยงสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 6   
 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

1 - 24 ตุลาคม 56  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบ
ประเมิน Denver II (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก) 

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ 

6 ธันวาคม 56,  
7, 21 กุมภาพันธ์ 57 

  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ และฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการประชุมวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150 ปี พระราช
สมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เร่ือง 
" Honoring the Past, Celebrating the Present, 
and Looking toward the Future ร ะหว่ า ง วั น ท่ี 
28 – 30 เมษายน 2557  ณ โรงแรม ดิแอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
ระดับชาติ   

1 ประชุมวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลเปาโล  เมโมเรียล  
พหลโยธิน  เรื่อง  ER Mind Family Heart  

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

18 ตุลาคม 56 

2 อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง พยาบาลผู้ป่วยประสานงานด้าน
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma Nurse Coordinator)   

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

18-20 ธันวาคม 56 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาวิทยากรแกนนําเครือข่าย
การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”  
ครั้งที่ 1 

คณะกรรมการโครงการ
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก 

19 - 21 กุมภาพันธ ์57  

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบ
ประเมิน Denver II  

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

23-25 เมษายน 57    

5 ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150 ปี สมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เรื่อง Honoring the Past, 
Celebrating the Present, and Looking toward the 
Future  

คณะกรรมการ
อํานวยการจัดประชุม
วิชาการฯ 

28-30 เมษายน 57 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing 
Care  

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร ์

26-27 พฤษภาคม 57 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Dysrhythmias and Nursing 
Management  

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร ์

28-30 พฤษภาคม 57 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Art and science of infant 
massage : train the trainer  

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

30 พฤษภาคม 57 

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาวิทยากรแกนนํา
เครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่” ครั้งที่ 2 

คณะกรรมการโครงการ
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก 

12 – 13 มิถุนายน 57  
 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และผู้ดูแล  

ภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ 

28-29 กรกฎาคม 57 

11 ประชุมวิชาการ เรื่อง ดูแลอย่างไร...ให้ได้ ใจ แม่วัยทีน”  ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

6-8 สิงหาคม 57 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการ
พยาบาลเด็ก   

ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

14-15 สิงหาคม 57 

13 ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุ: โอกาส
และความ   ท้าทายของระบบบริการสุขภาพ  

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

20-22 สิงหาคม 57 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
14 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

สําหรับพยาบาลห้องผ่าตัด  
ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร ์

28-30 กันยายน 57 

ระดับนานาชาติ 
1 The 1st Asian Congress in Nursing Education 

“Transformative Nursing Education for Global Health”   
คณะกรรมการอํานวยการ
จัดประชุมวิชาการฯ 

4-6 June, 2014 

2 Short course Training for Bangladesh Nurse "Cardiac 
care nursing and management"          

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร ์

16 กรกฎาคม -   
8 สิงหาคม 57 

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม/ชุมชน 
ให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ 

1 บริการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
 

ภาควิชาสุขภาพจิตและ 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร ์

ตลอดป ี57 

2 ให้คําปรึกษาปัญหาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทางโทรศัพท ์ ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ตลอดป ี57 

3 บริการให้คําปรึกษาและ/หรือ จัดนิทรรศการความรู้ ด้าน
สุขภาพในวันสําคัญต่างๆ  
-วันพยาบาลแห่งชาติ  
-วันพระราชทานนาม ม.มหิดล (จัดบอร์ดนิทรรศการ)   
-วันพยาบาลสากล  
-มหิดล-วันแม่  

คณะกรรมการบริการ
วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

  
 

21 ตุลาคม 56 
2 มีนาคม 57 

8 พฤษภาคม 57 
8 สิงหาคม 57 

4 ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ เรื่อง ตํารวจไทยใส่ใจสุขภาพ 
 

ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร ์

27 สิงหาคม 57 
8 กันยายน 57 

5 
 

ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

25 มกราคม 57 
17 พฤษภาคม 57 

3 สิงหาคม 57 
28 กันยายน 57 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณร  วัดไผ่ดํา จ.สิงห์บุรี    คณะกรรมการบริการ

วิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 
 

11 พฤศจิกายน 56 
2 สิงหาคม 57  
23 สิงหาคม 57  
30 สิงหาคม 57 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นําชุมชนในการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเตรียมความพร้อมในการรับ
อุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติ” 

ภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 
 

8-9, 15-18, 21-22 
กรกฎาคม 2557 

 14-15 สิงหาคม 57 
3 ตรวจสุขภาพพระภิกษุ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร งานบริการวิชาการ  12 มกราคม 57 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี 
4 การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนําแรงงาน 

ข้ามชาติ: อนามัยเจริญพันธุ์ การอนามัยส่วนบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

30 มีนาคม 2557 
27 เมษายน 2557 
8 มิถุนายน 2557 
22 มิถุนายน 2557 
27 กรกฎาคม 2557 
17 สิงหาคม 2557 
31 สิงหาคม 2557 

โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป   
1 การสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

จ.-พ.-ศ. 
ตลอดปี 57 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาเชิงจติวิทยาสําหรับ
อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาควิชาสุขภาพจิตและ 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร ์

16-18 
กรกฎาคม 57 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 3- 6 ปี  
ให้สุข ดี และเก่ง 

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร์ 

20 กรกฎาคม 57 

4 ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร์ 

7 กันยายน 57 

 

ปีงบประมาณ 2557  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่

ชุมชน และมีศูนย์ความเป็นเลิศการสร้างเสริมสุขภาพตามความเช่ียวชาญของภาควิชา โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้  

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้ดําเนินงานรวม 5 กิจกรรม ดังนี้  
  เพ่ือประเมินความรู้
พ้ืนฐานด้านการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคของสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยและการป้องกันโรคที่พบบ่อย โรคระบาด และโรคติดต่อแก่สามเณร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการแปรง
ฟันและการล้างมือที่ถูกต้อง 
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เพ่ือตรวจคัดกรองโรคและประเมินภาวะสุขภาพของสามเณร ให้ 
การรักษาเบ้ืองต้น  ตรวจประเมินสุขภาพฟัน ให้คําแนะนํารายบุคคลตามปัญหาที่พบของสามเณรแต่ละรูป และ
ติดตามเฝ้าระวังสามเณรที่เจ็บป่วย 
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 เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพจิต คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในสามเณร ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นและส่งต่อสามเณรที่มีปัญหาสุขภาพจิต
รุนแรงให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

 เพ่ืออบรมความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
ให้แก่สามเณรที่เป็นแกนนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานประจําปี 2554 
 

64 
  

 เพ่ือประเมิน คัดกรอง ให้ความรู้เรื่องภัย
ของยาสูบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้สามเณรต้ังใจ   
ลด ละ เลิกบริโภคยาสูบและส่งเสริมให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดําแผนกสามัญ
ศึกษานี้ บรรลุเป้าประสงค์หลักของการสร้างเสริมสุขภาพของสามเณรทุกรูปของโรงเรียน เกิดระบบการทํางานที่
ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ ร่ วมกันจากการปฏิบั ติจริ ง  การร่วมมือกันของคณาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมท้ังอาจารย์พระและอาจารย์
ฆราวาสของโรงเรียนวัดไผ่ดํา และบุคลากรจากหน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่   
  2. กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นําชุมชนในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการ
เตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติ”  ซึ่งได้ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์การบาดเจ็บและ
อุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติ และคัดเลือกพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับทีมและพยาบาลผู้ประสานงาน
ด้านอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้คัดเลือกพ้ืนที่เสี่ยง และได้คัดเลือกผู้แทน
กลุ่มของแต่ละตําบล จัดต้ังให้มีประธานกลุ่ม และเลขานุการและติดตามเย่ียมผลการดําเนินการโครงการฯ พบว่า
ผู้นําชุมชนต้องการให้จัดอบรมความรู้ในการทําแผนที่หมู่บ้านเพื่ออพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ และการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติที่สามารถนําไปใช้ได้จริง 
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 จะดําเนินการโครงการต่อเนื่อง เป็นแผนในปีถัดไป 
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ตารางที่ 11 สรุปการเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการองค์กร
วิชาชีพ  กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

รายการ จํานวนคน จํานวนครั้ง 

วิทยากร  64 489 

อาจารย์พิเศษ 13 26 

ที่ปรึกษา 15 19 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก 35 101 

กรรมการองค์กรวิชาชีพ 12 42 

กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 15 35 

อื่นๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษา 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   
สร้างความเป็นสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีการประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ดังนี้   
 1. ลงนามสัญญาความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding; MOU) รวม 20 ฉบับ 10 
ประเทศ ประกอบด้วย สวีเดน แคนาดา สหรัฐอเมริกา อสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อิสราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพม่า 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาค
เอเชียระหว่าง 7 สถาบัน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; Deakin University ประเทศ
ออสเตรเลีย; Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น; Faculty of Nursing Sciences, University of Health 
Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว; University Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย; National 
University ประเทศสิงคโปร์; St. Luke’s College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น 
 3. เป็นสมาชิก Global Network for Nursing and Midwifery Development เนื่องจากคณะฯ ได้รับ
ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง จ า กอ ง ค์ ก า ร อน า มั ย โ ล ก ใ ห้ เ ป็ น  WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery 
Development อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี ค.ศ. 1996 จนถึงปีปัจจุบัน ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเป็นสมาชิก
จํานวนท้ังสิ้น 36 ประเทศท่ัวโลก เป็นสมาชิกเครือข่าย 
 4. เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  East Asian Forum of Nursing Scholars  (EAFONS) 
 นอกจากนี้ คณะฯ มีการดําเนินการยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเป็นสากล ภายใต้แผนงานดังกล่าวได้กําหนด
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และนโยบายการบริหารงาน ซ่ึงประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกต่างๆ 
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วันท่ี 28 - 31 ตุลาคม 2556 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Asia 
Pacific Alliance for Health Leaders Forum (APAHL) ใ น หั วข้ อ  " Gen Y'ers as Health 
Leaders: A Challenge in Aging Society" ซ่ึงในการประชุมคร้ังนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ัง 6 สถาบัน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ คณะพยาบาล
ศ าสต ร์  มหา วิ ทย า ลั ยม หิ ดล  School of Medicine, Faculty of Health Sciences Yamaguchi 
University ประ เ ทศญี่ ปุ่ น  College of Nursing Science, Ewha Womans University ประ เทศ
ส า ธ า รณ รั ฐ เ ก า หลี  Faculty of Health (School of Nursing and Midwifery), University of 
Newcastle ประเทศออสเตรเลีย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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วัน ท่ี  5 พฤศจิกายน  2556 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kathleen 
Potempa คณบดีจาก School of Nursing of Michigan ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในโอกาสร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 
อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจาก 
National Professional officers for Human Resources for 
Health, Nursing and Midwifery WHO Indonesia ประ เทศ
อินโดนีเซีย ในโอกาสเข้ารับการอบรม หัวข้อ "การบริการด้าน
สุขภาพอนามัยในประเทศไทย "  กับคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
เพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ระหว่างวันท่ี 25 – 27 
พฤศจิกายน 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
บางกอกน้อย 
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Observation room เป็นห้องที่ให้นักศึกษาเข้ามาฝึกทักษะโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ในสถานการณจ์ําลอง 
 

หุ่น SimMan ที่นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้เหมือนจริง เช่น กระพริบตา การดูขนาด pupil มีเสียงร้อง
แสดงอาการต่างๆ พูดโต้ตอบ สัมผสัอุณหภูมิ ชีพจร และหายใจได้ เป็นต้น 
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ตารางที่ 12 Faculty/Student Exchange (Inbound) ปีงบประมาณ 2557  

ลําดับ สถาบันการศึกษาที่สังกัด ประเทศ 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาที่มาศึกษา/ทําวิจัย 
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

1.  Malardalen University สวีเดน 2 8 ต.ค. 56 27 ธ.ค. 56 
2.  Malardalen University สวีเดน 2 7 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 
3. Deakin University ออสเตรเลีย 23 22 มิ.ย. 56 3 ก.ค. 56 
4. Ewha Womans University เกาหลีใต้ 6 28 ต.ค. 56 31 ต.ค. 56 
5.  University of Newcastle ออสเตรเลีย 6 28 ต.ค. 56 31 ต.ค. 56 
6. Yamaguchi University    ญี่ปุ่น 10 28 ต.ค. 56 31 ต.ค. 56 
7. Peking Union Medical College จีน 9 26 ต.ค. 56 3 พ.ย. 56 
8. International Islamic University Malaysia มาเลเซีย 6 1 ธ.ค. 56 14 ธ.ค. 56 
9. University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 6 3 พ.ค. 57 17 พ.ค. 57 

 
ตารางที่ 13  Faculty/Student Exchange/Study visit (Outbound) ปีงบประมาณ 2557 

ลําดับ สถาบันการศึกษาที่สังกัด ประเทศ 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาที่มาศึกษา/ทําวิจัย 
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 

1. Malardalen University สวีเดน 4 10 ต.ค. 56 24 ธ.ค. 56 
2. National University of Singapore สิงคโปร ์ 2 2 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 
3. St. Luke’s College of Nursing ญี่ปุ่น 2 15 ก.ย. 56 28 ก.ย. 56 
4. Anteneo de Manila University ฟิลิปปินส์ 6 13 ต.ค. 56 27 ต.ค. 56 
5.  Universitas Indonesia อินโดนีเซีย 6 16 ต.ค. 56 31 ต.ค. 56 
6. St. Luke’s College of Nursing ญี่ปุ่น 2 25 พ.ค. 57  7 มิ.ย. 57 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5   
สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําโครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ และนํามาใช้ในการบริหารจัดการให้การ
ทํางานของคณะพยาบาลศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนต่างๆ ที่ใช้งานอยู่แล้ว 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

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

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
3. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและระบบการตรวจสอบผลการศึกษาแบบออนไลน์ 
4. ระบบสารสนเทศงานวิจัย (NS eRIS) 
5. ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
6. ระบบข้อมูลความเช่ียวชาญบุคลากร 
7. ระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศาของบุคลากร 
8. ระบบรับสมัครงาน Online 
9. ระบบประเมินผลหอพักแบบออนไลน์ 
10. ระบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
11. ระบบจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุมห้องเรียนแบบออนไลน์ 
12. ระบบจองใช้งาน Tablet Online 
13. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
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 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล และโครงการ
พัฒนาระบบ e-Learning เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติซึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning จํานวน 123 เรื่อง สื่อ
การเรียนการสอนแบบ Interactive จํานวน 4 เรื่อง และวิดีโอการสอนภาคปฏิบัติ จํานวน 6 เรื่อง 

นอกจากนี้ อาคารเรียนแห่งใหม่ ณ ศาลายา ได้มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ทําให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดระบบโสตฯ และบันทึกการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้จากห้องควบคุมส่วนกลาง และเก็บบันทึกเป็นสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning เพ่ือใช้เป็นสื่อ
เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในทุกหลักสูตร ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. ระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) 
15. ระบบฐานข้อมูลการเจ้าหน้าที่ 
16. ระบบข้อมูลบุคลากร (E-Profile) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
17. ระบบงาน MU-ERP และ MU-HR ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
18. ระบบ MU-SIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
19. ระบบ MU-KPI ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
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ในปี งบประมาณ  2557 ภาค วิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําชุมชน  ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 26 โดย
กลุ่มเป้าหมายเน้นท่ีผู้สู งอายุในชุมชน  ท้ั งนี้ เนื่องจากใน   
ปีงบประมาณ 2556 ได้ทําการสํารวจชุมชน พบปัญหาสุขภาพ
จากโรคเรื้อรังมาเป็นอันดับแรก และกลุ่มท่ีป่วยมากท่ีสุดคือกลุ่ม
ประชากรสูงอายุ โครงการจึงได้นําสนอข้อมูลแก่ชุมชน  และกลุ่ม
แกนนําเครือข่ายสุขภาพร่วมใจมหิดลหิรัญรูจี ท่ีประชุมมีมติให้
วางแผนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ 
การฟ้ืนฟูชมรมผู้สูงอายุ ซ่ึงเคยก่อต้ังและจดทะเบียนไว้ ท่ี   
เขตธนบุรีแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 โดย มี ผศ.อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ ริ เ ร่ิม
กิจกรรมเจริญข้ึนตามลําดับในช่วง 10 ปีแรก แต่ต่อมากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้ัง 9 แห่ง ก็ลดลงตามลําดับ
และหยุดไป ท่ีประชุมจึงกําหนดรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูง 
อายุใหม่ได้สมาชิก จํานวน 130 คน และวางแผนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเป็นประจําทุก  2 เดือน การจัด
กิจกรรมเน้นกิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร ออกกําลังกาย และ 
อารมณ์ และได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้จากคณาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และภาควิชาสุขภาพจิตและ   
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่  6    
สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
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งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช และ
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินโครงการ "การ
พัฒนาระบบการดูแลสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์
เจ้าของไข้" ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "การให้คําปรึกษา
แบบ เน้ นก า รส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ  (Motivational counseling)" ข้ึ น  โ ดย
นายแพทย์เทอดศักด์ิ เดชคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 9-10 ตุลาคม 2556 
เวลา 8.00-16.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง 1103/1-2 ชั้น 11  
 

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้าง
เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา 
และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล) ภายใต้
โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาล ผู้สูงอายุ : 
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 
2557  
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สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่ง

สหประชาติ ประเทศไทย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง"การพัฒนาวิทยากรแกนนําเครือข่ายการ
ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่" ในวันท่ี 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557   
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล โดยมีอาจารย์พยาบาลและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมประชุม จํานวน 72 คน  

ในการประชุมคร้ังนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ดังนี้  
- เร่ือง สถานการณ์การส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในระดับ

นานาชาติและประเทศไทย โดยคุณพรธิดา พัดทอง เป็นวิทยากร 
-  เร่ือง Update 10 steps to successful breastfeeding & Code of marketing โดย

แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร 
-  เร่ือง Breastfeeding Advocacy โดยนายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี สํานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร 
- เร่ือง เจาะประเด็นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : ความรู้..สู่การปฏิบัติ  โดยรองศาสตราจารย์

กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ประธานศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร    
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สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
การสนับสนุนขององค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาติ ประเทศไทย ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง"การพัฒนาวิทยากรแกนนําเครือข่ายการ
ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คร้ังท่ี 2" ในวันท่ี 
12 - 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลย
เดช-พระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีอาจารย์พยาบาลและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมประชุม จํานวน 78 คน ในการ
ประชุมครั้งนี้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการสื่อสารและ
การจัดการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาท่ีพบบ่อยในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ด้านแม่และด้านลูก  
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2557 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-   
นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 
"ครอบครัวสุขสันต์ ต้ังครรภ์คุณภาพ" โดยเปิดโอกาสให้คุณแม่ต้ังครรภ์
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การปฏิบัติตนในระหว่างต้ังครรภ์ 
การเตรียมตัวเพ่ือการคลอด และร่วมฝึกปฏิบัติการอาบน้ําทารกแรกเกิด 
และการฝึกโยคะในระหว่างต้ังครรภ์ และการส่งเสริมพัฒนาการทารก 
ด้วยการฝึกปฏิบัตินวดสัมผัสมารกแรกเกิด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

วันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2557 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ดูแลอย่างไร..ให้ได้ใจแม่วัยทีน" ท่ีจัดให้กับ
อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจท่ัวไป ได้มีเวทีในการ
เสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพยาบาล และ
บุคลากรในสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบ
บริการสําหรับสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นและครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-  
พระศรีนคริทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  

พฒันาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางที่ 14  แสดงรายได้ - รายจ่ายและรายได้สุทธิประจําปี ของคณะฯ 

ปีงบประมาณ 
รายได้ (บาท) 

รวมรายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน จากการดําเนินงาน 

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 
2557 342,849,745.30 90,090,681.45 432,940,426.75 303,534,459.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ใช้ในการบริหารจัดการงานในพันธกิจและโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี คณะฯ ดําเนินการจัดหางบประมาณจาก 2 
แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยในส่วนงบประมาณแผ่นดิน   
คณะพยาบาลศาสตร์ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ส่วนงบประมาณรายได้ เป็นรายได้ท่ีมาจากการดําเนินงานในพันธกิจ
ของคณะฯ เช่น ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการลงทุนด้าน
การเงิน และการหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ ท้ังนี้ คณะฯ จะต้องจัดทํารายละเอียด
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังมีการติดตามและจัดทํารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

303.5 
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คณะฯ มีผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดระยะสั้น เพ่ือแสดงความคล่องตัวในการบริหารงาน และผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
ระยะยาวท่ีแสดงถึงความม่ันคงของสถานะทางการเงินของคณะฯ พบว่าในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ และลงทุนด้านการเงินและการหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ของ
ตัวช้ีวัดระยะสั้นและระยะยาวสูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ตามตารางที่ 15 
 

ตารางที่ 15 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญระยะสั้นและระยะยาว ประจําปี 2557  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดระยะสั้น 
1. ผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดหาผลประโยชน ์ 3.00% 5.16% 
2. รายได้จากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 61.0000 90.0906 
- รายได้จากการจัดการศึกษา (ลา้นบาท) 19.0000 20.0406 
- รายได้จากบริการวิชาการ (ล้านบาท) 11.0000 18.3990 
- รายได้จากวิเทศสัมพันธ ์(ล้านบาท)  2.0000  3.2043 
- รายได้จากธุรกิจ (ล้านบาท) 20.0000 38.7511 
- รายได้อื่นๆ (ล้านบาท)  9.0000  9.6955 
ตัวชี้วัดระยะยาว 
เงินเหลือจ่ายโอนเข้ารายได้สะสม (ล้านบาท) 30.0000 63.0596 

 
ตารางที่ 16 กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2557 

กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ปี ผลการประเมิน 

รับการตรวจเยี่ยม 
1. รับการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี 
2556 

21-22 กรกฎาคม 2557 ได้รับผลการรับรองด้านกระบวน 
เท่ากับ 101-125 และด้านผลลัพธ์ 
เท่ากับ 61-80 มีคะแนนรวม
ทั้งหมด เท่ากับ 162-205 

2.  รับการเยี่ ยมสํ ารวจคุณภาพภายในจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

30 กรกฎาคม 2557 ปีการศึกษา 2556 ได้รับผลการ
รับรองอยู่ ในระดับดีมาก  ด้ วย
คะแนน 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 
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ตารางที ่17 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม 

1. จัดบรรยายให้ความรู ้ ความเข ้า ใจในการบริหาร  
ความเสี ่ยง  โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพื ่อ ให ้ผู ้บร ิหาร  และ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง
ด ้านกลย ุทธ ์ ( Startegic Risk) กระบวนการนํา ก า ร
บริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติเพื่อให้การบริหารองค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที ่กําหนดไว้ 
และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดย อาจารย์จิราพร  
สุเมธีประสิทธิ์ 

25 ตุลาคม 2556 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
- ผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
ปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ในการจัดทําการพัฒนา work system และ work process
(EdPEx หมวด 6) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ 

19 ธันวาคม 2556 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

3.  โครงการพัฒนาระบบการเทียบเคียงผลลัพธ์การ
ดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ Benchmarking เรื่อง แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่ เป็นเลิศ : การ
เทียบเคียง (EdPEx : Benchmarking) โดย อาจารย์ศุภชัย  
เมืองรักษ์ 

21 มกราคม 2557 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
 

4. กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จํานวน 3 ครั้ง  โดย         รอง
ศาสตราจารย์กันยา ออประเสริฐ 

7 มีนาคม 2557 
22 เมษายน 2557 

19 พฤษภาคม 2557 

- ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
 

5. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินส่วนงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิ  นการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ 

3 กรกฎาคม 2557 - ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร ์
- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
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การประกันคุณภาพการศกึษา

 
 

                                                                                                                                                                      
   
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วั น ท่ี  1 9  ธั น ว าคม  2 556  คณะพยาบาลศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย หัวข้อ "ข้อเสนอแนะและ   
ความคิดเห็นในการจัดทํา Work system work process (EdPEx 
หมวด 6)"  ซ่ึงจัดให้กับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และ
หัวหน้างานของคณะฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ   
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 
เพชรรัตน  ชั้น  3 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
บางกอกน้อย 

วันท่ี 21 มกราคม 2557 งานพัฒนาคุณภาพและบริหาร
ความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย 
เร่ือง "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ : 
การ เ ทียบเคียง  (EdPEx : Benchmarking)" โดยอาจาร ย์ศุภชัย  
เมืองรักษ์ ท่ีปรึกษาผู้อํานวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลย
เดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา
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วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 งานพัฒนาคุณภาพและบริหาร
ความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ  ( EdPEx) โ ด ย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม 
สงวนสุข ฉันทวงศ์ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
บางกอกน้อย 

  

วันท่ี 21 – 22 กรกฎาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึ กษาสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ  ( EdPEx) ประจํ าปี  2556  จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน ดังนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ จากภาควิชา 
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน 
จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  สังข์อยุทธ์  
จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศิริมา สงวนสิน  
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
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การจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 5 สิงหาคม 2557 งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัด
กิ จกรรม  "กิ จกรรม  KM Day ประจํ าปี งบประมาณ   2557 
Knowledge Management to Organization Development: การ
จัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กร" โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง 
คือ  ช่ ว ง เช้ า เป็ นการแลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้  เ ร่ื อ ง  "Knowledge 
Management Tools for Organization Development" โดยรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคํา กรรมการบริหารสมาคม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรแห่งประเทศไทย ช่วงบ่าย 
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้:การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี 
และปฏิบัติ ของสายวิชาการ และการนําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ
งานตามแผนขจัดความสูญเสีย ของบุคลากรสายสนับสนุน   

วันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เ รียน รู้และการจัดการความ รู้  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
" Influeucing of Health care system on Nursing 
Curriculum in Sweden"  โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Agneta 
Ekström และ Dr. Kartarina Bredenhof Heijkensköid 
School of Health Care Social Welfare, Malardalen 
University ประเทศสวีเดน 
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการองค์กรแห่งการ
เ รี ยน รู้ และการจั ดการความรู้  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Share & 
Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ปี 2557" โดยมี   
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557 ได้แก่ รองศาสตราจารย์
จันทนา รณฤทธิวิชัย รองศาสตราจารย์สมจินต์ เพชรพันธ์ุศรี 
รองศาสตราจารย์อรุณรัศมี บุนนาค รองศาสตราจารย์ 
กนกพร หมู่พยัคฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนี ย์วรรณ   
พฤกษาเมธานันท์ ให้เกียรติมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
เกี่ยวกับหลักคิด หลักการทํางาน และองค์ความรู้ต่างๆ ของการ
เป็นอาจารย์พยาบาลท่ีพร้อมถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ของ  
คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นต่อๆ ไป ณ ห้องประชุมสงวนสุข   
ฉันทวงศ์ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
บางกอกน้อย 

วันท่ี  15 กันยายน 2557 คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "ด้วยรักและผูกพัน" เนื่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557 เพ่ือเป็นเกียรติ และร่วม
แสดงมุ ทิ ตาจิ ตแก่ ผู้ เก ษียณอายุราชการ  ในปี  2557  
จํานวน 9 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย   
รองศาสตราจารย์สมจินต์ เพชรพันธ์ุศรี รองศาสตราจารย์   
อรุณรัศมี บุนนาค รองศาสตราจารย์กนกพร หมู่พยัคฆ์   
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ทัศนี ย์ วรรณ  พฤกษาเมธานันท์    
นางสาวจันทนา ย้ิมรักญาติ นางสาวิตรี มรรคประเสริฐ   
นางพรรณทิพย์  ผินกลับ  และนางสมหมาย เกษมสุ ข   
ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์  ชั้ น 5 อาคารมหิดล 
อ ดุ ลย เดช -พระศ รี นค ริ นทร  คณะพยาบาลศาสต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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วันท่ี 17 กันยายน 2557 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน   
นั กปฏิบั ติ  กลุ่ ม  NS Smart Office คร้ั ง ท่ี  8/2557 โดย   
งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร เร่ือง   
พูดภาษาอังกฤษอย่างไร?...ไม่ให้เงิบ ท่ีจัดให้กับบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

วันท่ี 22 มกราคม 2557 คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้
พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
บรรยาย เร่ือง "การประหยัดไฟฟ้า น้ําประปาและทรัพยากร" 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดช-   
พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

วันท่ี 20 มีนาคม 2557 คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้
พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
อบรมเรื่อง "การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี" ให้กับคณาจารย์  และ
บุคลากรของคณะฯ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และถูกวิธีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยคุณสุวภา 
ทองศุภโชค หัวหน้าหน่วยรักษาความสะอาด และกําจัดขยะ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราช  เป็นวิทยากร  ณ ห้อง 301 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  บางกอกน้อย 
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ตารางที่ 18 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (ในองค์กร)   
     1.1 การอนุรักษ์และเผยแพร่พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย และหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และ 
หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ 
     1.2 เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมย่อยดังนี้ 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ อาเศียรวาทและบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสากัยยิกาเจ้า อาเศียรวาทและบําเพ็ญกุศล  
อุทิศถวาย (ในโอกาสวันพระราชสมภพ ครบ 151 ปี) 
          - วางพวงมาลา/ร่วมพิธีสงฆ์ถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก ครบ 44 ปี  
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  
          - พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  วันพระราชสมภพ ครบ 121 ปี 
     1.3 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
          - พิธีอาเศียรวาทงานฉลองครบรอบวันเกิดโรงเรียนฯ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
          - พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
          - ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 
         - ร่วมงานพานพุ่มกับสภาการพยาบาลวันพยาบาลแห่งชาติ 
     1.4 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
          - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
          - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
          - ร่วมตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
          - พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก 
          - ทําความดีถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
     1.5 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
          - พิธีอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์ 
          - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร /ทําบุญตักบาตร /ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
      1.6 เฉลิมพระเกียรติ 
          - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร 
          - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าถวายพระพร 
          - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าเฝ้าถวายพระพร 
          - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 
     1.7 รดน้ําขอพรอาจารย์-ศิษย์เก่าอาวุโส ตามประเพณีสงกรานต์ ป ี2557     
     1.8 งานด้วยรักและผูกพันในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
     1.9 กราบอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
     1.10 งานฉลองครบรอบ 117 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที ่12 
มกราคม ของทุกปี) 
          - พิธีสงฆ์/พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
          - พิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี และสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
     1.11 พัฒนาจิตวิญญาณด้วยพุทธธัมม 
2. จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยาคม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ดําเนินการร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์  
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กจิกรรมสาํคัญด้านทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี  1 มีนาคม 2557  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลั ยมหิดล  จั ดงานกตเวทิตาคารวะ  90 ปี   
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ อดีตคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล  เ พ่ื อแสดงกตเวทิ ตาแด่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ ผู้มีคุณูปการอันย่ิงใหญ่ต่อ
คณะพย าบ า ลศ า ส ต ร์  มห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  แ ล ะ
สถาบันการศึกษาพยาบาลอีกหลายแห่ง รวมท้ังองค์กรวิชาชีพ
การพยาบาล ตลอดจนได้แสดงออกถึ งความเคารพรัก  
ความผูกพันและความระลึกถึงท่ีลูกศิษย์มีต่ออาจารย์ผู้ มี
พระคุณ 

วั น ท่ี  5  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 7  คณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 72ปี รองศาสตราจารย์ 
ด ร . ทั ศ น า  บุ ญ ท อ ง  อ ดี ต ค ณ บ ดี ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 วาระ อดีตรองประธานวุฒิสภาฯ และเคยดํารง
ตําแหน่งสําคัญในองค์กรวิชาชีพและองค์กรระดับชาติอีกหลาย
ตําแหน่ง ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกสภาการพยาบาล ผู้ได้รับการยก
ย่องว่ามีบทบาทอย่างสําคัญในการวางรากฐาน และพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ได้ รับการยอมรับในระดับสากลตลอด
ระยะเวลากว่า 40 ปีท่ีผ่านมา ในฐานะผู้นําทางด้านการศึกษาพยาบาล
ท่ี ไ ด้ มุ่ ง ม่ัน  ทุ่ ม เท  เสี ยสละ  จนทํา ใ ห้ วิชาชีพการพยาบาล มี
ความก้าวหน้าตราบจนทุกวันนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  8    
สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถานที ่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร 

1.  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
2.  กิจกรรมอบรม เร่ือง “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

และการเผชิญความตายอย่างสงบ” 
3.  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในโครงการ

ระยะยาว 

 
 
คร้ังที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม –  
วันที่ 28 ธันวาคม 2556 
คร้ังที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ –  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 
คร้ังที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม –  
วันที่ 1 สิงหาคม 2557  
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 
 
วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 

 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 
 
 
 
 
 
ห้อง 1111 ชั้น 11  
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 
โรงแรม รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  
จังหวัดนครปฐม 

โครงการปลูกฝังและสร้างค่านิยมองค์กร 
1. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมองค์กรในบุคลากรใหม่ 
 

 
    2.  กิจกรรมชื่นชมคนดีคนเก่ง 

 
วันที่ 17-19  มกราคม 2557 
  
 
วันที่ 12 มกราคม 2557 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา และ 
โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท   
จังหวัดเพชรบุรี 
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 

โครงการสร้างสุของค์กร 
1.  กิจกรรมสายสัมพันธ์...บุคลากรสายลูกจ้าง 
 
2.  กิจกรรมจิตอาสา 

 
3.  กิจกรรมตักบาตรพระ 
4.  กิจกรรมศิลปะสร้างสุข 
5.  กิจกรรม NS Singing Contest 
6.  กิจกรรม Fitness 
7.  กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 
 
8.  กิจกรรมเวทีแบ่งปันสร้างสุของค์กร 

 
วันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 
 
เดือนมกราคม – กันยายน 2557 
เดือนมกราคม – กันยายน 2557 
เดือนมกราคม – กันยายน 2557 
เดือนมกราคม – กันยายน 2557 
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 
 
เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 

 
โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา  
จังหวัดระยอง 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา บ้านเฟ่ืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี 
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 
ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
บางกอกน้อย 
ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
บางกอกน้อย 

กิจกรรมสัมมนาทีมบริหาร วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
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วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 สภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิสามัญ ประจําปี 2556 และพบ
คณบดี เพ่ือรับฟังการรายงานผลการบริหารงานและความก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ ของสภาอาจารย์ ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา และเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ได้พบปะ และสื่อสารกับรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา   
ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน เพ่ือร่วมกันนําพาคณะพยาบาลศาสตร์
ขับเคล่ือนไปสู่ เป้าหมายท่ี ต้ังไ ว้ ณ  ห้องประชุม 1110 ชั้น  11   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถานที ่

กิจกรรมการจัดบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่ อง  Lean 
Management from Theory to Practice Part II 

วันที่ 25 มีนาคม 2557 ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ 
บางกอกน้อย 

กิจกรรม  การอบรมเชิ งปฏิบัติ การ เรื่ อง  “การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ หลักสูตรการขับรถเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุ (DEFENSIVE DRIVING) 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ห้อง 1103/1 – 1103/2  
คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย 

โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม Meet the Dean 

 
 
วันที่ 23 เมษายน 2557 (สายวิชาการ) 
วันที่ 24 เมษายน 2557 (สายสนับสนุน)

 
 
ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ 
บางกอกน้อย 

 

 
ตารางที่ 19 การพัฒนาบุคลากร ประจาํปี 2557 จําแนกตามประเภทบคุลากร   

ประเภท 
ทั้งหมด ที่ได้รับการพัฒนา 

คน คน ร้อยละ 

บุคลากรสายวิชาการ  144 144 100 
บุคลากรสายสนบัสนุน 126 112 88.89 
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วัน ท่ี  25  ธันวาคม  2556 คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน NS ร่ืนเริงเถลิงศกใหม่ 2557 ภายใน
งานประกอบด้วย การแสดงจากคณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ 
แ ล ะ จั บ ฉ ล า ก ข อ ง ข วั ญปี ใ ห ม่  ณ  ล า น อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

กิจกรรม "เวทีแบ่งปัน...สร้างสุของค์กร" เพ่ือให้บุคลากรของ
คณะฯ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสุขในด้านต่างๆ จาก 9 ด้าน 
(ด้านสุขภาพดี ด้านผ่อนคลายดี ด้านน้ําใจดี ด้านจิตวิญญาณดี ด้าน
ครอบครัวดี ด้านสังคมดี ด้านใฝ่รู้ดี ด้านสุขภาพเงินดี และด้านการงานดี) และ
เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรของคณะฯ ท่ีเกิดใน
แต่ละเดือนท่ีจัดกิจกรรม โดยในเดือนมกราคม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสุขในด้านต่างๆ กับบุคลากร 
ไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิตด้านสุขภาพ ความสุขส่วนตัว ความสุขใน
การทํางาน และเคล็ดลับในการดําเนินชีวิต ณ ลานอเนกประสงค์   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 
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วันท่ี 17 มกราคม 2557 จัดกิจกรรม "ปลูกฝังค่านิยมองค์กร

ในบุคลากรใหม่" จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ ล่าเร่ือง-ชวนคุยผ่านมุมมอง
ของชาว มจธ. ท่ีทํางานร่วมกันตลอด 10 ปีกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และชีวิตท่ีเป็นสุข-พร้อมสนุกกับงานด้วยปณิธาน 
พยาบาลของแผ่นดิน โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ท่ีปรึกษาคณะ
พย าบ า ล ศ า สต ร์  เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  ณ  คณะพย าบ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรมในวันท่ี 18 – 19 มกราคม 
2557 บรรยายหัวข้อ "ค่านิยมองค์กร NS MAHIDOL" และจัดกิจกรรม
ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม NS MAHIDOL ให้กับบุคลากรใหม่ โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิท ธ์ิ วัฒนาภา รองคณบดี และ

ผู้อํานวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากร ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี   
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วันท่ี 25 มีนาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
โครงการสัมมนาสํานักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2557  โดยจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "Lean Management 
From Theory to Practice Part II" โดยอาจารย์ศักด์ิดา ภูมิพันธ์ุ 
ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เป็นวิทยากร  
ณ ห้องประชุมสงวนสุข ฉันทวงศ์ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

 

ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณบดีและทีมบริหาร 
ซ่ึงจัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในวันท่ี 23 เมษายน 2557 ในหัวข้อ 
"PA : How to be Pleasure Agreement ?" และวันท่ี 24 เมษายน 
2557 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ "การจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้องประชุมสงวนสุข ฉันทวงศ์ 
ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย หัวข้อ 
"การเผชิญความตายอย่างสงบ การดูแลและให้สติแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
การเตรียมตัวตายอย่างสงบ" โดย. . .พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล   
ณ ห้อง 1110 ชั้น 11 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วั น ท่ี  19  กรกฎาคม  2557  คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงข้ันต้นและ
การฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจําปี 2557 สําหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยได้ รับเกียรติจากเจ้าพนักงาน สถานี ดับเพลิ งบางขุนนนท์    
กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ก รุ ง เ ทพมห านค ร  เ ป็ น วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ    
ณ ห้องมิสฟิทซ์เจอราลด์ อาคารพระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 26 กันยายน 2557 งานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้ ด้วยการมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี 
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