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ปณิธาน 
...การพยาบาลนั้นไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ 

แต่การพยาบาลเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นประโยชน์ 
ส าหรับบ ารุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย... 

 

พระราชด ารัสของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
๑๐ พฤษภาคม ร.ศ.๑๓๐ 

วิสัยทศัน์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาล 

ระดับประเทศและนานาชาติ เป็นแกนน าในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
 

 พันธกจิ 
1. ผลิตบัณฑิตที่ มี เอกลักษณ์ โดดเด่น มีคุณภาพคู่

คุณธรรม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กรเป็นผู้น าในการ
สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 

2. สร้างงานวิจัยท่ีสามารถชี้น านโยบายระดับองค์กรและ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ค่านิยมองค์กร Core Value     
 

 
 
 
  
 
 
  
 
   
  
 
  
 
 
 
 

Noble  สืบสานปณิธาน ท างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 

Synergy   รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู้เป้าหมายเดียวกัน 

Moral   คุณธรรม จริยธรรม น าองค์กร 

Accountability   รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

    Human Respect   เคารพ และให้เกียรติต่อกัน 

                        Innovation  สร้างนวัตกรรม 

Direct toward Excellence มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 

  Onward Improvement     เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

Leadership   กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวชิาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างระบบการพัฒนา 
นักศึกษาและบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และนานาชาต ิ
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างบัณฑติ/มหาบณัฑิต/ดุษฎีบณัฑติให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ (เป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข) มุ่งมั่นคุณธรรม  
                เลิศล้ าทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม 
กลยุทธ์ที ่3  สรา้งครูในดวงใจ  
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ยุทธศาสตร์ที่  3    
สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่  1  จัดบริการวิชาการในสาขาที่โดดเด่นสู่การพัฒนาวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี  2  บริการเชิงรุกร่วมกบัเครือข่ายระดับสากล 

กลยุทธ์ที่  3  บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน/สงัคม 
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ยุทธศาสตร์ที่  4    
สร้างความเป็นสากล (INTERNATIONALIZATION) 
กลยุทธ์ที่ 1  เป็น Nursing education hub ของ ASEAN Community 
กลยุทธ์ที่ 2  ความเข้มแข็งกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 

สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับทุกพันธกิจ (การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจยั  

                การบริการวิชาการ และศลิปวัฒนธรรม) 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบวเิคราะห์ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตรอ์งค์กรเพื่อการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ ์EdPEx 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารความเสีย่งในทุกพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดการการใช้พลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7   
สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 1  สรา้ง HR Best Practice 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า ติลกสกุลชัย 

 
 

รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  อาปณกะพันธ์ 

 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์ 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารย์กันยา  ออประเสริฐ 

 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ 

 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล 

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน  ศรียุกตศุทธ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ 

 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา  วรรณสถิตย์ 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์เวหา เกษมสุข 

    ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
    อาจารย์ ดร.สุภาภัค   เภตราสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
  
  
 
    
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
          

 
 

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2558 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี   ประสบกิตติคุณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์   สันทัด 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา 

รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา  วรรณสถิตย์ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์เวหา เกษมสุข 

ผู้อ านวยการศูนย์ประสานเครือข่ายต่างประเทศ 
อาจารย์ ดร.สุภาภัค   เภตราสุวรรณ 

  

 

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2558 
(ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารย์กันยา  ออประเสริฐ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา   จันทร์เปีย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
อาจารย์ ดร.เกศศิริ   วงษ์คงค า 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา   นาคะเกษียร

ผู้ชวยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
อาจารย์นาตยา   รัตนอําภา 

(ด ารงต าแหน่ง 16 สิงหาคม 2558 -11 มกราคม 2559) 
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หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์
รองศาสตราจารย์วิไล เสิศธรรมเทวี

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์   จิตรมนตรี 

       หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา  ต่อสกลุแก้ว 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์   สันทัด 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา   เจริญกิจการ 

หัวหน้าภาควิชาฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2558 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

 

 
  

                    

ผู้อ านวยการศูนย ์
ฝ่ายบริการวิชาการ

รองคณบด ี      
ฝ่ายนโยบายและแผน 

คณบดี 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบด ี
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

แผนภูมิโครงการสร้างการบริหารงานคณะฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2558) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายการศึกษา

รองคณบด ี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบดี        
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

รากฐาน

ส านักงานการศึกษา ส านักงานวิจยัและบริการวิชาการ ส านักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายสารสนเทศ  

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบดี 
ฝ่ายการศึกษา

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจยั

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล

สาธารณสขุศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 

หัวหน้าภาควิชา 
สุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 
อายุรศาสตร์

 พยาบาลของแผ่นดิน 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ผู้อ านวยการศูนย ์
  บริการวิชาการ

รองคณบด ี      
ฝ่ายนโยบายและแผน 

คณบดี 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบด ี
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี        
ฝ่ายงบประมาณและการคลัง 

ผู้อ านวยการศูนย์
ประสานเครือขายตางประเทศ

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

รากฐาน

ส านักงานการศึกษา ส านักงานวิจยัและบริการวิชาการ ส านักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา ส านักงานคณบดี 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายสารสนเทศ 

และพัฒนาคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบด ี
ฝ่ายการศึกษา

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจยั

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

หัวหน้าภาควิชา 
สุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล 
อายุรศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

แผนภูมิโครงการสร้างการบริหารงานคณะฯ (ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) 

ผูช้่วยคณบดี 
ฝ่ายการศึกษา
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บุคลากรสายอาจารย์ 
จ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประจ า 

รวมจ านวน 136 คน เป็นวุฒิปริญญาเอก จ านวน 75 คน ปริญญาโท จ านวน 60 คน และปริญญาตรี จ านวน 1 
คน โดยมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 13 คน เหลืออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 123 คน ส าหรับ
ต าแหน่งทางวิชาการมีรองศาสตราจารย์ จ านวน 24 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 63 คน อาจารย์ จ านวน 
49 คน และผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 43 คน รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 แผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

มีบุคลากรสายสนับสนุน รวมจ านวน 165 คน เป็นวุฒิปริญญาโท จ านวน 22 คน ปริญญาตรี จ านวน 86 คน 
และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 57 รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4 โดยแยกตามประเภทการจ้างงาน 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

  รางวัล/เกียรตยิศ 
บุคลากรสายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารรีัตน์ จิตรมนตรี รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการวิจัยทาง 

การพยาบาล จากสมาคมศิษย์ เก่ าพยาบาลศิ ริ ร าช 
ใ น พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภ์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร า 
บรมราชชนนี  

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา สืบสุข รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษา
พยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  

 

อดีตผู้บริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง - รางวัล“กระแส ชนะวงศ์” จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

มอบให้ส าหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีผลงาน
โดดเด่นและเป็นผู้น าในระดับชาติและนานาชาติเชิงประจักษ์
และอุทิศตัวเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง   
- รับพระราชทานปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์” จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 
นายกณพ ค าสุข  
นางนภัสสร ลาภณรงค์ชัย 
นางสาวดารานิตย์ กิ่งวัน 
นางสาววริษา หาเรือนธรรม 
นางสาวกัลยา จิตรอรุณไสว 

รางวัลดีเด่น “เรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) 
ตามเกณฑ์ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์”  
ประเภท ORAL ในกลุ่ม C: การพัฒนาคุณภาพงานคลังและ
พัสดุ/งานบริหารงานบุคคล/HAPPY WORKPLACE  
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายพรพรหม  แก้วสุวรรณ  
นายพัฒนะ  ผ่องศรี 
 

รางวัลชมเชย “เรื่องการพัฒนาระบบลงทะเบียนประชุม
วิชาการผ่านเครือข่าย ONLINE”  
ประเภท ORAL ในกลุ่ม B1: การพัฒนาคุณภาพงานบริการ
วิชาการ (บริการวิชาการท่ัวไป) จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
นางสาวชลียา  กัฐพัฒนพร 
 

รางวัลชมเชย “เรื่องลดค่าใช้จ่ายนักศึกษา แก้ไขปัญหา  
กู้กยศ.” ประเภท ORAL ในกลุ่ม A: การพัฒนาคุณภาพ
งานการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารการวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิษย์เก่า 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล - รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ 

จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
-  ร า ง วั ล  “มหิ ด ลทย ากร ”  จ ากสมาคมศิ ษย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์ 
 

ร า ง วั ล  “ ม หิ ด ล ท ย า ก ร ”  จ า ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

รองศาสตราจารย์สุปาณี  เสนาดิสัย 
 

ด ารงต าแหน่ง “นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ” 
วาระ พ.ศ.2559-2561 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 
 

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร งานสายสัมพันธ์ 50 ปี 
สุขศึกษามหิดล” จากภาควิชาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  วัตราดุลย์ 
 

รางวัล “ศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล” 
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ 
 

รางวัล “โล่สามศร ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 37 ปี”  
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  

พันเอก(พิเศษ)หญิงพวงจันทร์  วงศ์วิเศษ 
 

ร า งวั ล  “สตรี ไทยดี เ ด่ น ”  จ ากสภาสตรี แห่ ง ช าติ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

  

อาจารย์ ดร.สุรภา  รอดเดช 
 

รับโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม วาระ 79 ปี 
ดอนเมืองเฟ่ืองฟ้านภากาศรวมใจ” จากโรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง 

  



 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 15 

 

 พยาบาลของแผ่นดิน 

ศิษย์เก่า 
อาจารย์ชื่นจิตต์ ยุกติรัตน รางวัลศิษย์ เก่าพยาบาลศิริราชดี เด่น สาขาผู้ บ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม จากสมาคมศิษย์ เก่า
พยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  

  

ดร.ผ่องพักตร์  พิทยพันธุ์ 
 

รางวัล “Plague of Appreciation” จากสมาคมพยาบาลมะเรง็ 
จากประเทศในเอเซีย (Asia Oncology Nursing Society) 

  

นางกัญรส ปริยายสุทธิ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับ
ปฐมภูมิ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 

นางกมลทิพย์  หิตะนันท์ รางวัลศิษย์ เก่าพยาบาลศิริราชดี เด่น สาขาผู้ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม จากสมาคมศิษย์ เก่า
พยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  

  

นางกิติมา  สู่ทรัพย์ 
 

รางวัล “สตรีดี เด่น ประจ าชุมชนสวนหลวงพัฒนา”  
จากเทศบาทต าบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

นางสาวจารุวรรณ    คงตระกูล  
 

- รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการ
พยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิ/
ต ติ ย ภู มิ  จ า ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
- รางวัล  R2R ดี เด่น  กลุ่ มงานบริการระดับตติยภูมิ   
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส). 

  

นางพัสน์นันท์  มงคลจาตุรงค์ 
 

รางวั ล  “R2R ดี เ ด่ น  กลุ่ มนวั ตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์ ”  
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ศิษย์เก่า 
นางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์ รางวัลศิษย์ เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นสาขาการศึกษา

พยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จากสมาคม
ศิษย์ เ ก่ าพยาบาลศิ ริ ร าชในพระราชูปถั มภ์สมเ ด็ จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

  

นางสาววรรณริชฎา   กิตติธงโสภณ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการ
พยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิ/
ต ติ ย ภู มิ  จ า ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

  

นางสาววริศรา  ตุวยานนท์ 
 

- รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการ
พยาบาลประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระดับทุติยภูมิ/
ต ติ ย ภู มิ  จ า ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- รางวัล “พยาบาลดีเด่น” ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล 
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  

นางวิลาวัณย์  ฉันทรางกูร 
 

ร า ง วั ล  “ ข้ า ร า ช ก า ร ดี เ ด่ น  ด้ า น ส า ย ส นั บ ส นุ น ” 
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

นางเอื้องพร  พิทักษ์สังข์ 
 

รางวัล “R2R ดี เด่น กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ ” 
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

นักศึกษา 
นางสาวรัชฎาภรณ์  เมืองใย 
 

รางวัล “Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาล
ดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม”จากที่ประชุมคณบดี
และหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ 
(ทคพย.) 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

นักศึกษา 
นักศึกษาพยาบาลจ านวน 48 คน  
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 31  
“NURSE SPORT ร่วมใจน าพยาบาลไทยสู่ 
ASEAN” ประจ าปี 2558 

- ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาประเภททีมหญิง ถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ
- เหรียญเงิน เปตองบุคคลชาย  จ านวน  1 คน  
- เหรียญทองแดง แบดมินตันทีมหญิง จ านวน 7 คน 
- เหรียญทองแดง บาสเกตบอลทีมหญิง จ านวน 11 คน 
- เหรียญทองแดง แอโรบิกดานซ์ จ านวน 11 คน 
- เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลทีมหญิง จ านวน 12 คน 
- เหรียญทองแดง กรีฑาเดี่ยวหญิง 200 เมตร จ านวน 1 คน 
- เหรียญทอง กรีฑาผลัดหญิง 4×100 เมตร จ านวน 5 คน 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
สร้างความเป็นเลิศในการวิจยัและวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจด้านการวิจัยในการสร้างงานวิจัย
ที่สามารถชี้น านโยบายระดับองค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ทางการพยาบาล เพ่ือให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว คณะฯ ได้ด าเนินการ
ตามแผนปฎิบัติการประจ าปี ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนภารกิจประจ า โดยมีโครงการ 
ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ มีโครงการดังนี้   

1. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
2. วิจัยสร้างเสริมสุขภาวะในพ้ืนที่ศูนย์จตุรมิตรสัมพันธ์ 
3. เพ่ิมผลผลิตงานวิจัยและวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
4. สร้างงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจ า 
5. พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ  

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนภารกิจประจ า มีโครงการดังนี้    
1. จดหมายข่าววิจัย  
2. พัฒนาวารสารพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 เงินทุนอุดหนุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2558  

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในทั้งหมด 2,792,973 
2. จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 5,266,760 

2.1 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 2,046,980 

2.2 ส านักงานกองทุนสนันสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 1,800,000 

2.3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 929,000 

2.4 ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 197,780 

2.5 ส านักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 110,000 

2.6 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บัณฑิตศึกษา 103,000 

2.7 มูลนิธเิซเรบอสเพื่อการวจิัยสขุภาพของคนไทย ร่วมกับ    
     BRAND's Brain Research Centre ประเทศสิงคโปร ์

80,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5   
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ตารางที ่2 โครงการวิจัยทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปีงบประมาณ 2558 

ล าดับที ่ โครงการ แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

ตลอดโครงการ 
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนภายนอก 

1 ความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ให้ เกิดผลอย่า งเป็นรูปธรรมในระดับต าบล พื้นที่ภาคกลาง  
(จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม) 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) 

1,847,780 
 

2 การจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติฉบับทบทวน 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) 

199,200 

3 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

1,800,000  

4 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงและความเสี่ยงต่อการเกดิ
โรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP) 

197,780 

5 การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลว 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
(วช.) บัณฑิตศึกษา 

103,000 

6 โครงการวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอประจ าครอบครัว สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 929,000  
7 โครงการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ส านักงานวิจยัเพื่อพัฒนาหลักประกัน

สุขภาพไทย (สวปก.) 
110,000 

8 ผลของโปรแกรมให้ค าปรึกษาผ่านการสนทนาออนไลน์ในการ
ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เน้นโปรตีนในผู้สูงอายุโรคไตเรื้ อรัง 
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 

มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจยัสุขภาพ
ของคนไทยร่วมกับ BRAND's Brain 
Research Centre ประเทศสิงคโปร์ 

80,000 

 

      
     ปี พ.ศ.2558 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ จ านวน 78 เรื่อง (ระดับชาติ จ านวน 62 
เรื่อง ระดับนานาชาติ จ านวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่าง
รอตีพิมพ์ จ านวน 8 เรื่อง) รายละเอียดดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 6 และตารางท่ี 3 
     อีกทั้งมีผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ที่ ได้ รับการตี พิมพ์และเผยแพร่ ในวารสาร 
ระดับชาติ จ านวน 31 เรื่อง มีผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก ที่ ได้ รับการตี พิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 6 
เรื่อง  รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 และ
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ป ีพ.ศ. 2558  

ล าดับที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทีพิ่มพ์เผยแพร่ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
1 ทัศน ีประสบกิตติคุณ,  

อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์  
การวิเคราะห์เบื้องต้นวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก  
(A preliminary analysis of master's theses in pediatric nursing) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(Suppl1):7-17 

2 อาภาวรรณ หนูคง,  
สมสิริ รุ่งอมรรัตน์* 

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย  
(Operation of child day care centers in central region of Thailand) 

วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ 
2558;33(2):32-43 

3 วนิดา เสนะสุทธพิันธุ,์  
อาภาวรรณ หนูคง 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการออกก าลังกายและการท ากิจกรรมของวัยรุ่น  
(Predictive factors for teenagers’ exercise and activity behaviour) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(2):46-59 

4 วนิดา เสนะสุทธพิันธุ,์  
วีรยา จึงสมเจตไพศาล 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของวยัรุ่น  
(Factors influencing eating behavior of adolescents) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(3):30-44 

5 สมหญิง โควศวนนท,์   
สมสิริ  รุ่งอมรรัตน,์  
สุพรรณิการ์ ปานบางพระ 

ผลของการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา  ต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  
(Effect of case studies method on critical thinking in nursing students) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(3):99-108 

6 จินตนา แสงงาม,  
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์,  
มงคล เลาหเพ็ญแสง,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 

ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไข
ภาวะผิดรูปของทวารหนักและล าไส้ตรง หรือโรคล าไส้ใหญ่โป่งพองแต่ก าเนิด  
(Effect of an education program to relieve constipation in pediatric patients 
after surgical correction of anorectal malformation or hirschsprung’s disease) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(1):86-98 

7 ณัฏฐินี ชัวชมเกต,ุ  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส  
(Parental factors influencing breakfast consumption among sixth grade 
students in Narathiwat province) 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
2558;7(3):15-25 

8 ดวงใจ สนิท,  
อาภาวรรณ หนูคง,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ,  
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 

ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแล
ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ  
(Effect of a supportive-educative nursing program on caring behaviors 
among caregivers of children with cerebral palsy) 

วารสารเกื้อการุณย ์ 
2558;22(1):60-81 

9 ก าไลย ศรีวิชา,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ    

อุปสรรคของมารดาในการมีส่วนร่วมการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตตาม 
การรับรู้ของมารดาและของพยาบาล  
(Barriers to maternal participation in the care of critically ill neonates 
perceived by mothers and nurses) 

วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ 
2558;33(3):43-51 

10 ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, 
เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, 
วิภาว ีหม้ายพิมาย  

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างการสอนแบบ
บรรยาย และการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม: การศึกษาน าร่อง  
(Comparison of learning achievement of nursing students between 
using lecture and team-based learning: a pilot study) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(Suppl1):48-54 

11 อัครเดช เกตุฉ่ า,  
อรุณรัตน์ คันธา,  
ตวงทิพย์ ธีระวิทย,์  
กฤษดา แสวงด ี

การกระจายและความเหลื่อมล้ าของอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย  
(Distribution and inequality of registered nurse workforce in Thailand) 

วารสารวจิัยระบบ
สาธารณสุข 2558;9(1): 
26-36 

12 จิราวรรณ เผ่ือแผ่,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
วีนัส ลีฬหกุล 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
(Factors predicting self-management behaviors among older persons 
with cardiovascular risks) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(2):41-50 
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ล าดับที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทีพิ่มพ์เผยแพร่ 

13 นฎา งามเหมาะ,  
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมาย
ของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย  
(Relationship between basic factors, religious belief, religious practice, 
perception of life, and gerotranscendence in end-stage chronic renal 
failure patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(1):58-71 

14 ภารดี เหรียญทอง,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
วิชชุดา เจริญกจิการ 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอ านาจต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง  
( The Effectiveness of Empowerment Program on Health Behavior of 
Older Adults with Stroke) 

วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 2558; 
35(Suppl):143-158 

15 อุษา เข็มทอง,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,     
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย,์  
สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ ์

อิทธิพลของระดับความปวด  ลักษณะอาหาร  และสุขภาพช่องปากต่อ 
การรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด  
(Influence of degrees of pain, type of food and oral health on post-
operative oral cancer patients’ consumption of food) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(2):60-74 

16 พิเชต วงรอต,  
รสสุคนธ์ วาริทสกุล 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  
(Factors affecting the emergency medical service-related work engagement 
of emergency medical service providers under Thai local government 
organizations) 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
2558;29(3):65-77 

17 รสสุคนธ์ วาริทสกุล,  
พิเชต วงรอต, ศิริอร สินธุ 

การศึกษาความพึงพอใจของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการให้
การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
(The study of local government satisfaction towards supporting service 
of national institute for emergency medicine) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2558; 16(3):42-50 

18 นารีลักษณ์ ถิ่นพายัพ,  
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ,  
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, 
พัชร อ่องจริต  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ  
(Factors related to sexual function in patients with valvular replacement 
surgery) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(1):14-23 

19 จุฑามาศ จินาทิตย,์   
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร  

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ ได้รับ 
ยาวาร์ฟารินต่อความสม่ าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินและพฤติกรรม 
การบริโภคอาหาร  
(The effectiveness of continuing care program in valvular heart surgery 
patients receiving warfarin on warfarin adherence and dietary consumption 
behavior) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(1):24-32 

20 ภัทิรา บวัพูล,  
ศิริอร สินธุ,  
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ,์ 
ภาวนา ภูสุวรรณ  

ประสบการณ์อาการ กลยุทธ์การจัดการอาการ และสถานะการท าหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์ชนิดเวลดิฟเฟอเรนติเอเตดที่ได้รับสารกัมมันตรังสีไอโอดีน -131 ขนาดสูง  
(Symptom experience, symptom management strategies and functional 
status in well-differentiated thyroid carcinoma patients 19undergoing 
high-dose radioactive iodine-131 administration) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(1):123-138 

21 อุไร ค ามาก,  
ศิริอร สินธุ 

ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรต ิ 
(Time to treatment with intravenous recombinant tissue plasminogen 
activator to the neurological recovery in patients with acute ischemic 
stroke at Thammasat University hospital) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2558;16(2):106-113 
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ล าดับที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทีพิ่มพ์เผยแพร่ 

22 ชนิภา ยอยืนยง,  
ผ่องศรี ศรีมรกต, 

ปัจจัยท านายการฟื้นตัวด้านความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว  
(Factors predicting the recovery of activity of daily living function in 
patients undergoing lumbar surgery) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2558;16(1):62-69 

23 วิภาวดี โพธโิสภา,  
เกศรินทร์  
อุทริยะประสิทธิ,์  
ศิริอร สินธุ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการและระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาล
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน  
(Relationships among response to symptoms and hospital arrival time 
of acute stroke patients) 

วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ 2558;38(1):9-20 

24 ประกายดาว สุทธิ,  
สุวิมล กิมป,ี  
สุพร ดนัยดุษฎกีุล,  
เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 

ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การมีอาการในกลุ่มอาการกับคุณภาพชีวิต 
และกลวิธีจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัด  
(Relationship of symptom experiences in symptom cluster’s experience 
with quality of life and symptom management strategies of postoperative 
colorectal cancer patients) 

วารสารนเรศวรพะเยา 
2558;8(2):107-112 

25 ลดาวัลย์ พรหมชาต,ิ  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย,์  
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ ์

อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ 
ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยน 
ข้อสะโพกเทียมบางส่วน  
(Influence of sleep quality, comorbidity and haemoglobin level on hip 
fracture patients’ initial ambulatory ability after hemiarthroplasty) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(2):75-85 

26 ภคัพร เกตุสีสังข์,  
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ,      
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
ธวัชชัย อัครวิพธุ 

ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อ คุณภาพของการเตรียมล าไส้และ 
ความวิตกกังวัลในผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก  
(Effects of continuing care program on quality of bowel preparation 
and anxiety in who receiving ambulatory colonoscopy) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2558;33(3):61-73 

27 ณรงค์ กลั่นความดี,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
สุพร ดนัยดุษฏกีุล,  
บรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจบ็
จากการจราจรทางบก  
(Factors related to land traffic accident injury victims’ access to medical 
care) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(3):54-66 

28 ปนัดดา เสือหรุ่น,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
สุพร ดนัยดุษฏกีุล,  
อรอุมา ชัยวัฒน ์

ปัจจัยเส่ียงต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจนานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องระยะวิกฤต  
(Risk factors in prolonged use of mechanical ventilators in post-operative 
abdominal surgery patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(4):107-120 

29 นันธิพร ศรีนารัตน์,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
สุพร ดนัยดุษฏกีุล,  
เกศศิริ วงษ์คงค า 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเช้ือในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้  
(Sepsis-inducing factors in burn patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(4):19-31 

30 สุพรภัทตรา บุ่งนาม,  
อรพรรณ โตสิงห์,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย,์ 
ปฤณัต อิทธิเมธิน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของญาติผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยศาสตร์  
(Factors affecting the adjustment process of surgically critical patients’ 
relatives) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(4):72-83 

31 นรลักษณ์ เสน่หา,  
ทิพา ต่อสกุลแกว้,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย,์  
วทิูร ชินสว่างวัฒนกุล 

ปัจจัยท านายคุณภาพการฟื้นตัวในผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงหลังผ่าตัด
ผ่านกล้อง  
(Predictive factors in colorectal cancer patients’ recovery after laparoscopic 
colorectal surgery) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(4):32-44 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ล าดับที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทีพิ่มพ์เผยแพร่ 

32 อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ, 
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,  
วิชชุดา เจริญกจิการ,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
รุจา ภู่ไพบูลย ์

กระบวนการและปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(Process and success factors for community health development based on 
philosophy of sufficiency economy) 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
2558;29(2):85-97 

33 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,  
สุรัสวดี ไวว่อง 

การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
(Youth’s smoking prevention by family and community participation) 

วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ 2558; 38(3):24-31 

34 เวหา เกษมสุข,  
รักชนก คชไกร 

ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้าน 
ผู้เป็นเบาหวานในชุมชน 
(The need to improve of health volunteer’s ability in home visit for 
diabetes people in communities) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2558;16(2):59-68 

35 สุวรรณา สกประเสริฐ,  
วิไลพรรณ สมบุญตนนท์,  
พรทิตา วิศวาจารย,์  
ปิติพร สิริทิพากร  

ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะ delirium ในผู้ป่วยสูงอายุ
โรงพยาบาลศิริราช  
(The effect of a clinical nursing practice guideline on prevention of 
delirium among hospitalized elderly patients at Siriraj hospital)  

วารสารพยาบาลศาสตร์  
2558;33(1):60-68 

36 ดลฤทัย บุญช,ู  
วิไลพรรณ สมบุญตนนท์,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
การปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  
(The relationships between age, caregiving burden, social support, and 
adaptation of caregivers of older persons with chronic obstructive 
pulmonary disease) 

วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 2558;35(2): 
61-78 

37 กานต์ธิชา ก าแพงแก้ว,  
วิไลพรรณ สมบุญตนนท์,  
วีนัส ลีฬหกุล    

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การรับรู้อาการเตือนและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง  
(Relationships between perceived risk, perceived warning signs and 
self-care behavior in older adults at risk of cerebrovascular disease) 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข 
2558;25(2):40-56 

38 กฤษณีย์ คมข า,  
ดวงใจ รัตนธัญญา,  
กีรดา ไกรนุวัตร 

ปัจจัยท านายการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
(Predictive factors for adaptation among caregivers of stroke patients) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2558;16(2):114-122 

39 อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, 
อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์, 
ประภา ยุทธไตร 

การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับเพื่อนสนิท: ความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย  
(Sexual communication between adolescents and their closed friends: 
differences between boys and girls) 

วารสารพยาบาลศาสตร์  
2558;33(2):8-18 

40 ช่อทิพย์ สันธนะวนิช,  
วไลลักษณ์ พุ่มพวง,  
ฐินีรัตน์ ถาวร 

การประเมินผลการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในนักศึกษา
พยาบาล: ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ความเป็นไปได้และการรับประกันความพร้อมของผู้เรียน  
(The evaluation of team-based learning process in nursing students: 
learning outcomes in accordance with Thai qualification framework, 
feasibility, and readiness assurance of students) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(Suppl1):37-47 

41 กนกพร หมู่พยัคฆ,์  
จรินทิพย์ อุดมพันธุ์รัก,  
ชลียา กัญพัฒนพร,  
ชัญญา แสงจันทร,์  
พวงเพชร เกษรสมุทร  

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัวของ
นักศึกษาพยาบาล  
(Correlation between emotional intelligence and adaptive behaviors 
of nursing students) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(Suppl1):55-65 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ล าดับที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทีพิ่มพ์เผยแพร่ 

42 ประภา ยุทธไตร,  
อุษา จันทร์แย้ม 

ปัจจัยท านายความตั้งใจไม่ดื่มสุราของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย  
(Factors predicting intention to non-drinking among undergraduate 
students from one university in southern Thailand) 

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
2558;45(2):171-183 

43 รุ่งทิพย์ กาศักดิ,์  
เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร,  
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล 

ปัจจัยท านายการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  
(Factors predicting marital adjustment of pregnant adolescents) 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2558;27(1):133-146 

44 นาฏนฤมล ทองม,ี  
เอมพร รตินธร,          
ปิยะนันท ์ลิมเรืองรอง 

ปัจจัยท านายการคุมก าเนิดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก ในระยะหลังคลอด  
(Factors predicting contraception in first-time adolescent mothers during 
postpartum period) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(1):51-59 

45 วิภาวดี พพิัฒน์กุล,  
นิตยา สินสุกใส,  
วรรณา พาหุวัฒนกร  

ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบ ารุงธาตุเหล็กต่อ 
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีต้ังครรภ์ 
(Effects of a nutrition and iron supplement promoting program on iron 
deficiency anemia in pregnant woman) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(1):69-76 

46 อมรรัตน์ ผาละศรี,  
วรรณา พาหุวัฒนกร, 
เอมพร รตินธร 

ปัจจัยท านายความวิตกกังวลในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกขณะตั้งครรภ์  
(Predictive factors of anxiety in women with first diagnosed gestational 
diabetes mellitus) 

วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ 
2558;33(2):15-22 

47 พรรณทิพา บัวคล้าย,  
นันทนา ธนาโนวรรณ,  
นิตยา สินสุกใส,  
นพพร ว่องสิริมาศ 

ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการท านายความรุนแรงที่เกิดจาก 
คู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  
(Personal factors and social support in predicting intimate partner 
violence among pregnant adolescents) 

วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ  2558;9(1):83-94 

48 พรพรรณ อินต๊ะ,  
นันทนา ธนาโนวรรณ, 

อิทธิพลของความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  
และความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น 
(Influence of stress, social support, self-esteem, and intimate partner 
violence on postpartum depression in adolescent mothers) 

วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ  2558;9(1): 
95-104 

49 ขวัญใจ เพทายประกายเพชร, 
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ผลของการบริหารการหายใจร่วมกับการจัดท่าศีรษะสูงต่อความเจ็บปวด  
และระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก  
(Effects of breathing exercise with upright positioning on labor pain 
and duration of labor in primiparous parturients) 

วารสารวิทยาลยัพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี 
2558;26(2):52-62 

50 รุ้งนภา รู้ชอบ,  
นิตยา สินสุกใส,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร 

ปัจจัยท านายการคลอดทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย  
(Factors predicting delivery of low birth weight infants)  

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(3):18-29 

51 นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธ,ี 
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
นิตยา สินสุกใส,  
พฤหัส จันทร์ประภาพ 

ปัจจัยท านายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ านมในมารดาวัยรุ่น  
(Factors predicting maternal perception of milk insufficiency in adolescent 
mothers) 

วารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ 
2558;33(3):52-61 

52 ธนิษฐา สมยั,  
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล,  
สมจินต์ เพชรพันธุ์ศร ี 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเครียดต่อ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร  
(The relationships between personal, socioeconomic and stress factors on 
drinking behavior of dwellers in Bangkoknoi district, Bangkok) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(1):42-50 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

ล าดับที ่ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทีพิ่มพ์เผยแพร่ 

53 จงจิต เสน่หา,   
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,   
วาสินี ชาญศรี 

ประสบการณ์และการเตรียมพร้อมในภาวะภัยพิบัติน้ าท่วมของผู้ป่วยเรื้อรัง 
และญาติผู้ดูแลในชุมชนบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร  
(Flood disaster experiences and preparedness of chronically ill patients 
and family caregivers in Thailand) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(3):87-98 

54 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 
ละเอียด จารุสมบัติ,  
พิทักษ์ ไชยกูล,  
เวทิส ประทุมศร ี

ผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการหายใจล าบาก  
และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  
(Effects of self-management support program on dyspnea and depression 
in patients with chronic obstructive pulmonary disease) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(3):45-60 
 

55 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ 
ละเอียด จารุสมบัติ,  
พิทักษ์ ไชยกูล,  
เวทิส ประทุมศร ี

ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง  และ 
ความทนทานในการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
(Effects of self management program on perceived self efficacy to 
control dyspnea, and exercise tolerance in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease) 

วารสารรามาธิบดีพยาบาล
สาร 2558;21(3):352-367 

56 เนาวรัตน์ ซ่ือดี,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
นพดล ศิริธนารัตนกุล 

ประสบการณ์การมีอาการและอิทธิพลของอาการต่อภาวะการท าหน้าที่ของผู้ป่วย
มะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบ าบัด  
(Symptom experiences and their influences on functional status in 
hematological malignancy patients receiving chemotherapy) 

วารสารพยาบาลศาสตร์   
2558;33(2):29-40 

57 ปิยะณัฐ อมรชีวานันท,์  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
วิชชุดา เจริญกจิการ,  
ทวีศักดิ์ แทนวันด ี

อาการไม่พึงประสงค์และอิทธิพลของอาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับแข็ง  
(Unpleasant symptoms and their influences on quality of life in patients 
with liver cirrhosis) 

วารสารพยาบาลศาสตร์  
2558;33(2):19-28 

58 ธนรัตน์ พรศิริรัตน์,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยธุยา,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
สุรัตน์ ทองอยู ่

ปัจจัยท านายการเข้าสู่ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผู้ป่วยอายุรกรรมที่มี 
ภาวะติดเชื้อ  
(Factors predicting septic shock in septicaemic medical patients) 

วารสารสภาการพยาบาล 
2558;30(1):72-85 

59 ปวิตา จริยสกุลวงศ์,  
วิชชุดา เจริญกจิการ,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
ศรินรัตน์ ศรีประสงค์,  
วีรนุช รอบสันติสุข 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น  
(Factors influencing on health promoting behaviors in young adults 
with hypertension) 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
2558;7(3):26-36 

60 ประพัฒน์สินี ประไพวงศ์,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
ศศิมา กุสุมา ณ อยธุยา,  
นพพร วอ่งสิริมาศ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิ งที่ ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง  
(Factors influencing quality of life in women receiving continuous 
ambulatory peritoneal dialysis) 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
2558;7(3):37-48 

61 ทิฏฐิ ศรีวิสัย,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
วิชชุดา เจริญกจิการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ดัชนีมวลกาย และโรคร่วมกับการเกิดภาวะการ
ตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
ที่ห้องฉุกเฉิน  
(Relationships between age, body mass index, comorbidity and systemic 
inflammatory response syndrome in patients with respiratory infection 
at an emergency unit) 
 

วารสารรามาธบิดีพยาบาลสาร 
2558;21(2):186-198 
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62 นันทิกานต์ กลิ่นเชต,ุ  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 
วิชชุดา เจริญกจิการ,  
พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์ 

อิทธิพลของค่าการก าจัดครีอะตินิน ประสิทธิภาพการไอ การรับรู้คุณภาพการนอนหลับ 
การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ต่อระยะเวลาทดสอบการหายใจเอง  
ในผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจส าเร็จในคร้ังแรก  
(Influences of creatinine clearance, cough effectiveness, perceived 
sleep quality, perceived severity of illness on duration of spontaneous 
breathing trial in patients with simple ventilator weaning) 

วารสารพยาบาลทหารบก 
2558; 16(3):105-113 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
1 สาธิมา สงทิพย,์  

วนิดา เสนะสุทธพิันธุ,์  
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 

ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดาต่อความรู้  
และพฤติกรรมในการดูแลบุตรโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว อายุ 0-2 ปี 
(The effect of supportive-educative nursing system program on knowledge 
and behaviors of mothers of children with acyanotic congenital heart disease 
aged 0-2 years) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารโรคหัวใจ 
และทรวงอก 2558;26(2): 

2 พรพิมล วดีศิริศักดิ,์  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
จันทนา รณฤทธิว์ิชัย,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ 

ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า  กลวิธีการจัดการกับอาการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต 
(Fatigue experience, management strategies, family support and quality of 
life in elderly patients with pre-dialysis chronic kidney disease) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2558;27(2): 

3 ทิพย์รัตน์ ผลอินทร,์  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ภาวะสุขภาพ ความกลัวการหกล้ม  
และพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน  
(The relationships between personal factors, health status, fear of falling, 
and fall preventive behaviors in community dwelling older persons) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2558;27(3): 

4 อุทุมพร ข าคม,  
นันทิยา วัฒาย,ุ  
ดวงใจ รัตนธัญญา 

ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องด้วย
ตนเองแบบต่อเนื่อง  
(Factors predicting quality of life among chronic kidney disease patients 
receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2558;27(2): 

5 วิยะดา คงแก้ว,  
นันทิยา วัฒาย,ุ  
ดวงใจ รัตนธัญญา,  
สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 

ปัจจัยท านายความล่าช้าในการรับบริการของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน  
(Factors predicting pre-hospital delay in patients with acute coronary 
syndrome) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2558;27(3): 

6 วรางคนา นับงาม,  
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ,    
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าตาลในเลือดหลังการผ่าตัด ดัชนีมวลกายและภาวะโภชนาการ
ต่อการหายของแผลบริเวณสันอกในผู้ป่วยหลังผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 
(Relationship between blood glucose level, body mass index, and 
nutritional status for sternal wound healing in patients with post 
coronary artery bypass grafting) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2558;33(4): 

7 วไลลักษณ์ พุ่มพวง,  
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,  
นพพร วอ่งศิริมาศ 

การสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
การแสวงหาการช่วยเหลือทางจิตใจ จากบุคลากรทางสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาล ตามแนวทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม 
(Developing and testing of an instrument assessing factors related to 
professional psychological help seeking behavior of nursing students) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2558;33(4): 

8 ดาว แดนด,ี  
เอมพร รตินธร,  
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ,  
สมชัย โกวิทเจริญกุล 

ผลของการกดจุด LI4 และ BL32 ต่อความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอดใน
ผู้คลอดครรภ์แรก 
(Acupressure at LI4 and BL32 onlabor pain in the first stage of labor in 
primigravidarum) 

(อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
วารสารพยาบาลศาสตร์ 
2558;33(4): 
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิ
1 Narirat Jitramontree,  

Sirirat Chatchaisucha, 
Thanomkwan 
Thaweeboon,  
Benjamas Kutintara,  
Sunee Intanasak 

Action research development of a fall prevention program for Thai 
community-dwelling older persons  

Pacific Rim 
International Journal 
Nursing Research 
2015;19(1):69-79 

2 Kulrawee 
Wiwattanacheewin,  
Siriorn Sindhu,  
Anne Teitelman,  
Wantana 
Maneesriwongul, 
Chukiat Viwatwongkasem 

Predictors of intention to use HIV testing service among sexually experienced 
youth in Thailand 

AIDS Education and 
Prevention 
2015;27(2):139-152 

3 Thitipong Tankumpuan, 
Ketsarin Utriyaprasit, 
Prangtip Chayaput,  
Parunut Itthimathin 

Predictors of physical functioning in postoperative brain tumor patients Journal of 
Neuroscience Nursing  
2015;47(1):E11-21 

4 Nantiya Watthayu,  
Jennifer Wenzel, 
Kobkul 
Panchareounworakul 

Applying qualitative data derived from a rapid assessment and response 
(RAR) approach to develop a community-based HIV prevention program 
for adolescents in Thailand 

Journal of the 
Association of Nurses in 
AIDS Care 
2015;26(5):602-612 

5 Wareerat Thanoi,  
Piyanee Klainin-Yobas 

Assessing rumination response style among undergraduate nursing 
students: a construct validation study 

Nurse Education Today  
2015;35(5):641-646 

6 Chanya Thunyadee,  
Yajai Sitthimongkol,  
Sopin Sangon,  
Teradech Chai-Aroon, 
Kathleen M. 
Hegadoren 

Predictors of depressive symptoms and physical health in caregivers 
of individuals with schizophrenia 

Nursing and Health 
Sciences 2015;doi: 
10.1111/nhs.12205 

7 Natma hongteratham, 
Kanaungnit 
Pongthavornkamol,  
Karin Olson,  
Adune Ratanawichitrasin, 
Dechavudh Nityasuddhi,  
Doungrut 
Wattanakitkrilert 

Effective of tai Chi Qi Qong program for Thai women with breast cancer:  
a randomized control trail 

Pacific Rim 
International Journal of 
Nursing Research 
2015;19(4):280-294 

8 Thidarat Khamboon, 
Kanaungnit  
Pongthavornkamol,  
Karin Olson,  

Symptom experiences and symptom  cluster across dimensions  in  Thais 
with advanced lung cancer    

Pacific Rim 
International Journal of 
Nursing Research 
2015;19(4):330-344 
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Doungrut 
Wattanakitkrileart,  
Chukiat 
Viwatwongkasem, 
Wirote  Lausoontornsiri 

 

ตารางที ่4 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 

ล าดับที ่
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/ฉบับท่ี/หน้า/ 
พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาต ิ
1 ดวงใจ สนิท,  

อาภาวรรณ หนูคง,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ,  
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 

ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุน และให้ความรู้ต่อ
พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ.  
(EFFECT OF A SUPPORTIVE-EDUCATIVE NURSING PROGRAM ON CARE 
BEHAVIOR IN CAREGIVERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY) 

วารสารเกื้อ
การุณย์  
 

ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, 
กรกฎาคม-ธันวาคม  
2558. หน้า 60-81 

2 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส. 
(PARENTAL FACTORS INFLUENCING BREAKFAST CONSUMPTION 
AMONG SIXTH GRADE STUDENTS IN NARATHIWAT PROVINCE) 

วารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

ปีที่ 7, ฉบับที ่3, 
กันยายน-ธันวาคม 
2558. หน้า 15-25 

3 จินตนา แสงงาม,  
วัลยา ธรรมพนิชรัตน์, 
มงคล เลาหเพ็ญแสง,  
สุดาภรณ์ พยัคฆ์เรือง 

ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลัง
ผ่าตัดแก้ไขการผิดรูปของทวารหนักและล าไส้ตรงหรือโรคล าไส้ใหญ่ 
โป่งพองแต่ก าเนิด. 
(EFFECT OF AN EDUCATION PROGRAM TO RELIEVE CONSTIPATION 
IN PEDIATRIC PATIENTS AFTER SURGICAL CORRECTION OF ANORECTAL 
MALFORMATION OR HIRSCHSPRUNG’ S DISEASE) 

วารสาร 
สภาการ
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 86-98 

4 นาฏนฤมล ทองมี,  
เอมพร รตินธร,  
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง 

ปัจจัยท านายการคุมก าเนิดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด. 
(FACTORS PREDICTING CONTRACEPTION IN FIRST-TIME ADOLESCENT 
MOTHERS DURING POSTPARTUM PERIOD) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 51-59 

5 วิภาวดี พพิัฒน์กุล,  
นิตยา สินสุกใส,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบ ารุงธาตุ
เหล็กต่อ. 
(EFFECTS OF A NUTRITION AND IRON SUPPLEMENT PROMOTING 
PROGRAM ON IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANT WOMEN) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า69-76 

6 ขวัญใจ เพทายประกายเพชร,  
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ,  
วรรณา พาหุวัฒนกร 

ผลของการบริหารการหายใจร่วมกับการจัดท่าศรีษะสูงต่อความเจ็บปวด
และระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. 
(EFFECTS OF BREATHING EXERCISE WITH UPRIGHT POSITIONING 
ON LABOR PAIN AND DURATION OF LABOR IN PRIMIPAROUS 
PARTURIENTS) 

วารสาร
วิทยาลยั
พยาบาล
พระปกเกล้า
จันทบุร ี

ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, 
มีนาคม-สิงหาคม 
2558. หน้า52-62 

7 อมรรัตน์ ผาละศรี, 
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
เอมพร รตินธร 
 

ปัจจัยท านายความวิตกกังวลในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรก
ขณะตั้งครรภ์. 
( PREDICTIVE FACTORS OF ANXIETY IN WOMEN WITH FIRST 
DIAGNOSED GESTATIONAL DIABETES MELLITUS) 

วารสารการ
พยาบาลและ
การดูแล
สุขภาพ 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, 
เมษายน-มิถุนายน 
2558. หน้า 15-22 
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ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/ฉบับท่ี/หน้า/ 
พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ 

8 พรพรรณ อินต๊ะ,  
นันทนา ธนาโนวรรณ,  
วรรณา พาหุวัฒนกร,  
พวงเพชร เกษรสมุทร 

อิทธิพลของความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่า 
ในตนเองและความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
ในมารดาวัยรุ่น. 
( INFLUENCE OF STRESS, SOCIAL SUPPORT, SELF-ESTEEM AND 
INTIMATE PARTNER VIOLENCE ON POSTPARTUM DEPRESSION 
IN ADOLESCENT MOTHERS) 

วารสารการ
พยาบาลและ
การดูแล
สุขภาพ 

ปีที่ 9, ฉบับที่1,  
มกราคม-เมษายน 
2558. หน้า 95-104 

9 พรรณทิพา บัวคล้าย, 
นันทนา ธนาโนวรรณ,  
นิตยา สินสุกใส,   
นพพร ว่องสิริมาศ 

ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการท านายความรุนแรง
ที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น. 
( PERSONAL FACTORS AND SOCIAL SUPPORT IN PREDICTING 
INTIMATE PARTNER VIOLENCE AMONG PREGNANT ADOLESCENTS) 

วารสารการ
พยาบาลและ
สุขภาพ 

ปีที่ 9, ฉบับที ่1,  
มกราคม-เมษายน 
2558. หน้า 83-94 

10 รุ่งนภา รู้ชอบ, 
นิตยา สินสุกใส, 
วรรณา พาหุวัฒนกร, 
นายแพทย์ดิฐกานต ์
บริบูรณ์หิรัญสาร 

ปัจจัยท านายทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย. 
(FACTORS PREDICTING LOW BIRTH WEIGHT INFANTS) 
 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม-กันยายน 
2558 หน้า 18-29 

11 ดลฤทัย บุญช,ู  
วิไลพรรณ สมบุญตนนท์,  
วิไลวรรณ ทองเจริญ,  
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระนการดูแล แรงสนับสนุนทาง
สังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง. 
(THE RELATIONSHIPS BETWEEN AGE, CAREGIVING BURDEN, 
SOCIAL SUPPORT, AND ADAPTATION OF CAREGIVERS OF OLDER 
PERSONS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) 

วารสาร
พยาบาล
สงขลา
นครินทร์  

ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558. หน้า 61-78 

12 นฎา งามเหมาะ,  
วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์,  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา  
ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ  ของผู้ป่วย 
โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย. 
(THE RELATIONSHIPS BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS, BELIEFS, RELIGIOUS 
PRACTICE, MEANING OF LIFE, AND GEROTRANSCENDENCE IN PATIENTS WITH 
END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE) 

วารสาร 
สภาการ 
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558, หน้า 58-71 

13 จิราวรรณ เผ่ือแผ,่  
นารีรัตน์ จิตรมนตรี,  
วีนัส ลีฬหกุล 
 

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด. 
(FACTORS PREDICTING SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS AMONG 
OLDER PERSONS WITH CARDIOVASCULAR RISKS) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, 
เมษายน-มิถุนายน 
2558. หน้า 41-50 

14 กานต์ธิชา ก าแพงแก้ว,  
วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, 
วีนัส ลีฬหกุล 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การรับรู้อาการเตือนและพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสียง. 
(RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED RISK,PERCEIVED WARNING 
SIGNS AND SELF-CARE BEHAVIOR IN OLDER ADULTS AT RISK OF 
CEREBROVASCULAR DISEASE) 

วารสาร
พยาบาล
กระทรวง
สาธารณสุข 

ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558. หน้า 40-56 

15 ชนิภา ยอยืนยง, 
ผ่องศรี ศรีมรกต, 
สุพร ดนัยดุษฎกีุล, 
นพ.ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล 

ปัจจัยท านายการฟื้นตัวด้านความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกาย 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว. 
( FACTORS PREDICTING THE RECOVERY OF ACTIVITY OF DAILY LIVING 
FUNCTION IN HOSPITALISED PATIENTS UNDERGOING LUMBAR SURGERY) 

วารสาร
พยาบาล
ทหารบก 

ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-เมษายน 
2558. หน้า 62-69 

16 ปวิตรา จรยิสกุลวงศ์, 
วิชชุดา เจริญกจิการ,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล, 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงู
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น. 

วารสาร
มหาวิทยาลัย

ปีที่ 7, ฉบับที ่3, 
กันยายน-ธันวาคม 
2558. หน้า 26-36 
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(Authors) 
ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/ฉบับท่ี/หน้า/ 
พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ 

ศรินรัตน ์ศรีประสงค์,  
วีรนุช รอบสันติสุข 

( FACTORS INFLUENCING ON HEALTH PROMOTING BEHAVIORS 
IN YOUNG ADULTS WITH HYPERTENSION) 

นราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

17 ประพัฒน์สินี ประไพวงษ,์ 
อรวมน  ศรียกุตศุทธ, 
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, 
นพพร วอ่งสิริมาศ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง. 
(FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE IN WOMEN RECEIVING 
CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS) 

วารสาร
มหาวิทยาลัย
นราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

ปีที่ 7, ฉบับที ่3, 
กันยายน-ธันวาคม 
2558. หน้า 37-48 

18 ประกายดาว สุทธ,ิ  
สุวิมล กิมป,ี  
สุพร ดนัยดุษฏกีุล,  
นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน ์

ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การมีอาการในกลุ่มอาการกับคุณภาพ
ชีวิตและกลวิธีจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก
หลังผ่าตัด. 
(RELATIONSHIP OF SYMPTOMS EXPERIENCE IN SYMPTOM CLUSTER 
WITH QUALITY OF LIFE AND SYMPTOM MANAGEMENT STRATEGIES 
IN POSTOPERATIVE COLORECTAL CANCER PATIENTS) 

วารสาร 
นเรศวรพะเยา 

ปีที่ 8, ฉบับที ่2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558. หน้า 107-112 

19 นารีลักษณ ์ถิ่นพายัพ, 
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ,  
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง,  
นพ.พัชร อ่องจริต 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
เปลี่ยนลิ้นหัวใจ. 
(FACTORS RELATED TO SEXUAL FUNCTION IN PATIENTS WITH 
VALVULAR REPLACEMENT SURGERY) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 14-23 

20 ฐิติพงษ์ ตันค าปวน, 
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, 
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, 
นพ.ปฤณัต อิทธิเมธินทร ์

ความสัมพันธ์ระหว่างอาการในระยะฟื้นตัว สภาพอารมณ์ และภาวะ 
การท าหน้าที่ด้านร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมอง. 
( THE RELATIONSHIPS AMONG RECOVERY SYMPTOMS, MOOD 
STATE, AND PHYSICAL FUNCTIONING IN POST-OPERATIVE BRAIN 
TUMOR PATIENTS) 

Journal of 
Neuroscience 
Nursing  

ปีที่ 47, เล่มที่ 1  
หน้า 11-21 

21 เนาวรัตน์ ซ่ือดี,  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, 
อรวมน ศรียุกตศุทธ,  
นพดล ศิริธนารัตนกุล 

ประสบการณ์การมีอาการและอิทธิพลของอาการต่อภาวะการท าหน้าที่ในผูป้ว่ย
มะเร็งระบบโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบ าบัด. 
(SYMPTOM EXPERIENCES AND THEIR INFLUENCES ON FUNCTIONAL 
STATUS IN HEMATOLOGICAL MALIGNANCY PATIENTS RECEIVING 
CHEMOTHERAPY) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, 
เมษายน-มิถุนายน 
2558. หน้า 29-40 

22 จุฑามาศ จินาทิตย,์ 
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล, 
นพ.วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร  

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่
ได้รับยาวาร์ฟารินต่อความสม่ าเสมอในการ รับประทานยาวาร์ฟาริน 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร. 
(THE EFFECTIVENESS OF CONTINUING CARE PROGRAM IN VALVULAR 
HEART SURGERY PATIENTS RECEIVING WARFARIN ON WARFARIN 
ADHERENCE AND DIETARY CONSUMPTION BEHAVIOR) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-เมษายน 
2558. หน้า 24-32 

23 ลดาวัลย์ พรหมชาต,ิ  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์,  
เกศรินทร์ อุทรยิะประสิทธิ์ 

อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับโรคร่วมระดับของฮิโมโกลบินต่อ
ความสามารถในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก
ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน. 
( THE INFLUENCE OF QUALITY OF SLEEP COMORBIDITY AND 
HEMOGLOBIN LEVEL ON INITIAL AMBULATORY ABILITY IN HIP 
FRACTURE PATIENTS AFTER HEMIARTHROPLASTY) 

วารสาร 
สภาการ 
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, 
เมษายน-มิถุนายน 
2558. หน้า 75-85 

24 อุษา เข็มทอง,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ,  
วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์,  
นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ ์

อิทธิพลของระดับความปวด  ลักษณะอาหารและสุขภาพช่องปาก 
ต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ได้รับการผ่าตัด. 
( FACTORS PREDICTING FUNCTIONAL STATUS AMONG ORAL 
CANCER PATIENTS UNDERGONE SURGERY) 

วารสาร 
สภาการ 
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, 
เมษายน-มิถุนายน 
2558. หน้า 60-74 
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ล าดับที ่
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/ฉบับท่ี/หน้า/ 
พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ 

25 ภัทิรา บวัพูล,  
ศิริอร สินธุ,  
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์,  
ภาวนา ภูสุวรรณ 
 

ประสบการณ์อาการ กลยุทธ์การจัดการอาการและสถานะการท าหน้าที่ใน
ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิดเวลดิฟเฟอเรนติเอเตดที่ได้รับการสารกัมมันตรังสี
ไอโอด-ี131 ขนาดสูง. 
(SYMPTOM EXPERIENCES, SYMPTOM MANAGEMENT STRATEGIES, 
AND FUNCTIONAL STATUS IN WELL-DIFFERENTIATED THYROID 
CARCINOMA UNDERGOING HIGH-DOSE RADIOACTIVE IODINE-131 
ADMINISTRATION) 

วารสาร 
สภาการ 
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 123-138 

26 ปิยะณัฐ อมรชีวานันท,์  
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,  
วิชชุดา เจริญกจิการ,  
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันด ี

อาการไม่พึงประสงค์และอิทธิพลของอาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย  
โรคตับแข็ง. 
(UNPLEASANT SYMPTOMS AND THEIR INFLUENCES ON QUALITY OF 
LIFE IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS) 

วารสารพยาบาล 
ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, 
เมษายน-มิถุนายน 
2558. หน้า 19-28 

27 วิภาวดี โพธโิสภา,  
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, 
ศิริอร สินธุ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการและระยะเวลาการมาถึง
โรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน. 
(RELATIONSHIPS AMONG RESPONSE TO SYMPTOMS, MODE OF 
TRANSPORTATION AND HOSPITAL ARRIVAL TIME OF ACUTE 
STROKE PATIENTS) 

วารสาร
พยาบาล
ศาสตร์และ
สุขภาพ 

ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 10-20 

28 ภัคภร เกตุสีสังข์,  
อุษาวด ีอัศดรวิเศษ, 
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 

ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพของการเตรียมล าไส้และ
ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก. 
(EFFECTS OF A CONTINUING CARE PROGRAM ON THE QUALITY 
OF BOWEL PREPARATION) 

วารสาร 
สภาการ 
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 72-85 

29 ธนรัตน์ พรศิริรัตน์, 
ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,  
สุรัตน์ ทองอยู ่

ปัจจัยท านายการเข้าสู่ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผู้ป่วยอายุรกรรม 
ที่มีภาวะติดเชื้อ. 
( FACTORS PREDICTING THE DEVELOPMENT OF SEPTIC SHOCK 
IN MEDICAL SEPSIS PATIENTS) 

วารสาร 
สภาการ 
พยาบาล 

ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, 
มกราคม-มีนาคม 
2558. หน้า 72-85 

30 ทิฏิฐิ ศรีวิสัย,  
วันเพ็ญ ภญิโญภาสกุล,   
วิชชุดา เจริญกิจการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุดัชนีมวลกายและโรคร่วมกับการเกิดภาวะการ
ตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายในผู้ป่วยที่มีการติดเช้ือในระบบทางเดิน
หายใจที่ห้องฉุกเฉิน. 
(RELATIONSHIPS BETWEEN AGE, BODY MASS INDEX, COMORBIDITY 
AND SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME IN PATIENTS 
WITH RESPIRATORY INFECTION AT AN EMERGENCY UNIT) 

วารสาร
รามาธิบดี
พยาบาลสาร 

ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558. หน้า 186-198 

31 อุไร ค ามาก,  
ศิริอร สินธุ,  
เกศรินทร์ 
อุทริยะประสิทธิ ์

ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นฟูตังทางระบบประสาท
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน. 
(THE EFFECT OF CASE MANAGEMENT ON NEUROLOGICAL RECOVERY 
IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE) 

วารสาร
พยาบาล
ทหารบก 

ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558. หน้า 106-113 
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ตารางที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ.2558 

ล าดับที ่
ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย 

(Authors) 
ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อวารสาร 

ปีที่/ฉบับท่ี/หน้า/ 
พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ 
1 Chanya  

Thunyadee, 
Yajai  Sitthimongkol, 
Sopin  Sangon, 
Teradech  ChaiAroon, 
Kathleen M.Hegadoren 

ปัจจัยท านายอาการซึมเศร้าและสุขภาพกายของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
PREDICTORS OF DEPRESSIVE SYMPTOMS AND PHYSICAL 
HEALTH AMONG FAMILY CAREGIVERS OF INDIVIDUALS WITH 
SCHIZOPHRENIA 

Nursing and Health 
Science  

February 27, 
2015 

2 
 
 
 
 

 

Natma Tongteratham,  
Kanaungnit 
Ponthavornkamol,  
Karin Olson,  
Adune Ratanawichitrasin, 
Dechavudh Nityasuddhi,  

ผลของโปรแกรมการบริหารกาย-จิตแบบไทชี่จี้กง ต่อการรับรู้คุณค่า 
ในตนเอง คอร์ติซอลในปัสสาวะ อาการเหนื่อยล้า และคุณภาพชีวิต 
ในสตรีไทยโรคมะเร็งเต้านม 
EFFECTIVENESS OF TAI CHI QI QONG PROGRAM FOR THAI 
WOMEN WITH BREAST CANCER A RANDOMIZED CONTROL TRIAL 

Pacific Rim 
International 
Journal of 
Nursing 
Research  

Vol.19, No.4,  
280-294 
October-
December, 2015 
 

3 Doungrut Wattanakitkrilert, 
Tidarat 
Vasaroangrong, 
Orapan  Thosingha, 
Barbara  Riegel, 
Chanean  Ruangsetakit, 
Chukiat  Viwatwongkasem  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาโรงพยาบาลล่าช้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน 
FACTORS INFLUENCING PREHOSPITAL DELAY TIME AMONG 
PATIENTS WITH PERIPHERAL ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASE 

European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

January 20, 2015 

4 Kulrawee 
Wiwattanacheewin, 
Siriorn  Sindhu,  
Anne Teitelman,  
Wantana  
Maneesriwongul, 
Chukiat  Viwatwongkasem 

ความชุกและความตั้งใจใช้บริการปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวี 
ในเยาวชนไทย 
PREDICTORS OF INTENTION TO USE HIV TESTING SERVICE 
AMONG SEXUALLY EXPERIENCED YOUTH IN THAILAND 

AIDS Education  
and Prevention 

27(2) , 2015  

5 Lapatrada  Numkham, 
Noppawan  Piaseu,  
Orasa  Panpakdee,  
Susanna L. Cunningham,  
Natkamol  Chansatitporn 

ปัจจัยท านายผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง 
ในชุมชน 
PREDICTORS OF ALBUMINURIA AND UNCONTROLLED BLOOD 
PRESSURE IN PEOPLE WITH HYPERTENSION IN THE COMMUNITY 

Pacific Rim 
International 
Journal of 
Nursing 
Research  

Vol.19, No.2,  
135-149 
April-June, 2015 
 

6 Thidarat  Khamboon, 
Kanaungnit  
Pongthavornkamol, 
Karin  Olson,  
Doungrut  
Wattanakitkrileart, 
Chukiat  Viwatwongkasem, 
Wirote  Lausoontornsiri 

กลุ่มอาการและอิทธิพลของกลุ่มอาการต่อการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
SYMPTOM EXPERIENCES AND SYMPTOM  CLUSTER ACROSS 
DIMENSIONS IN THAIS WITH ADVANCED  LUNG CANCER 

Pacific Rim 
International 
Journal of 
Nursing 
Research  

Vol.19, No.4,  
280-294 
October-
December, 2015 
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กิจกรรมด้านการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

   
 

 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาชุดโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศ   

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 จัด "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศโดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
ปร.ด. (ประชากรศึกษา) และรองผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัย รวมทั้งวิพากษ์ชุดโครงการวิจัยของคณาจารย์ 
ในคณะฯ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยของภาควิชา และชุดโครงการวิจัยของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีภาควิชารับผิดชอบ  
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ คร้ังที่ 2 "แนวคิดและการประยุกต์ใช้
การประเมินต้นน้ า" 

วันที่ 16 มีนาคม 2558 จัด "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 
ชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ครั้งที่ 2: 
แนวคิ ดและการประยุ กต์ ใ ช้ ก ารประ เมิ นต้ นน้ า "  โ ดยมี ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. (ประชากรศึกษา) และรองผู้อ านวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ ในการประยุกต์ ใ ช้การประเมินต้นน้ าส าหรับการพัฒนาชุด
โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยของภาควิชา และชุดโครงการวิจัย
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่ภาควิชารับผิดชอบ  
 



 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 36 

 

 พยาบาลของแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบณัฑติ 

ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  
 

 
  
  
  
  
 
 
 

หลักสูตร/สาขา 
จ านวน 
(คน) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
- ชั้นปีที่ 1 358 
- ชั้นปีที่ 2 335 
- ชั้นปีที่ 3 264 
- ชั้นปีที่ 4 270 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
- สาขาการพยาบาลเด็ก แผน ก 36 
- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคปกติ) แผน ก 51 
- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข 1 
- สาขาพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคพิเศษ) แผน ก 14 
- สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก 22 
- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก 20 
- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ข 5 
- สาขาการผดุงครรภ์ แผน ก 9 
- สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก 9 
- สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ข 2 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
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หลักสูตร/สาขา 
จ านวน 
(คน) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ) 

- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  
ณ Vietnam National University, 
Hanoi) 

21 

- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
(ส าหรับนักศึกษาพยาบาล จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ) 

7 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
- สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ

และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ) 

9 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 8 
  

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง   
- สาขาการพยาบาลทารกแรกเกิด 30 
- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 32 
- สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 39 
- สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

และการควบคุมการติดเชื้อ 
33 

- สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์  40 
- สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 46 
- สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 43 
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 พยาบาลของแผ่นดิน 

 ตารางท่ี 6 โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2558 
ล าดับ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุข 

1. กิจกรรม ด้านวิชาการและภาวะผู้น านักศึกษา 
 1.1 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษา 
 1.2 กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ 
 1.3 กิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน  

2. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระหว่างภายในและภายนอกสถาบัน 
 2.1 กิจกรรม กีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ สอนน้องร้องเพลง รับน้องประชุมเชียร์ กีฬามหาวิทยาลัย  
 2.2 กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31  

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.1 ค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท ครั้งที่ 24  
 3.2 ค่ายปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 20 
 3.3 รวมใจเป็นหนึ่งส่งถึงพระบาทน้ าพุ ครั้งที่ 6 

4. สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
 4.1 งานทุนการศึกษา รางวัล และเกียรติบัตรของนักศึกษา  
 4.2 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 4.3 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก 
 4.4 กิจกรรม ห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
 4.5 กิจกรรมสวัสดิการ บริการสุขภาพนักศึกษา 
 4.6 กิจกรรมความปลอดภัยและวินัยในหอพัก 

5.  พัฒนาศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา  
 5.1 กิจกรรมอบรมมารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย : รุ่นพี่สอนน้อง  
 5.2 กิจกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 
 5.3 กิจกรรมสุขภาพดี ด้วยวงดนตรี NS band 

6. พลังใจ :พลังชีวิตในรั้ว NS  
 6.1 กิจกรรมค่ายพิกุลงามนามพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 4  
 6.2 กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 
 6.3 กิจกรรม NS น้องใหม่บนเส้นทางสีขาว ปีการศึกษา 2558 
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ล าดับ  ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานประเพณีครู-ศิษย์, รุ่นพี่-รุ่นน้อง 

 1. พิธีไหว้ครู 
 2. พิธีผูกโบว์ไท 

 3. พิธีรับน้องเข้าวัง....หลัง (ศิริราช) 
 4. รอ้ยดวงใจน้องพ่ีศิริราช (พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง) 
 5. ซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่/จากอ้อมกอดครูสู่อ้อมกอดพ่ี 
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมองค์กรและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต NS 
 2. กิจกรรม คุณภาพคู่คุณธรรม 
 3. กิจกรรมการเตรียมพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ 
 1. กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า เรารักคณะฯ  
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กิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาและบัณฑติ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
  
  
 
  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปัจฉิมนิเทศ และพิธีมงคลเฉลิมขวัญ 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และ

พิธีมงคลเฉลิมขวัญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีที่  4 ปีการศึกษา 2557 มีการบรรยายดั งนี้  1) เรื่อง 
"พยาบาลไทยก้าวไกลในยุค AEC" 2) การบรรยายเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล ในหัวข้อ "เส้นทางชีวิตใหม่: 
สายใยแห่งวิชาชีพการพยาบาล" 3) เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม
ก่อนสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 4) การบรรยายที่
จะสร้ างแรงบันดาลใจ ความเป็นผู้ น า ให้กับนักศึ กษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ในหั วข้ อ  "การ เป็ นผู้ น า แล ะ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ – ฝันให้ไกลไปให้ถึง" ต่อด้วย  
"พิธีมงคลเฉลิมขวัญ"   

พิธีประกาศการส าเร็จการศึกษา  
วันที่  28 พฤษภาคม 2558 จัดพิธีมอบขีดส าเร็จ เข็มเครื่องหมายสถาบัน ทุนรางวัลการศึกษา  

ทุนรางวัลขยันหมั่นเพียร และเกียรติบัตร ในพิธีประกาศการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557  

พิธีปิดการศึกษาอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
รุ่นที่ 43 กลุ่มที่ 1  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 จัดพิธีปิดการศึกษา
อบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก
โรคเรื้อรัง และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง  
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พิ ธี ม อบทุ นการศึ กษา ให้ กั บนั กศึ กษาหลั กสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 27 มกราคม 2558 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
ให้ กั บนั กศึ กษาหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 41 ทุน  

พิธีปิดการศึกษาอบรม และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
รุ่นที่ 43 กลุ่ม 2   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดพิธีปิดการศึกษาอบรม
และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ
การป้องกันการติดเ ช้ือ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม  
สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ และสาขาการพยาบาล
หัวใจและหลอดเลือด  

   
 
  

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
  
  

ส่งมอบพยาบาลจบใหม่สู่ฝ่ายการพยาบาล  
วันที่  2 มิถุนายน 2558 จัดพิธี "ส่งมอบ

พยาบาลจบใหม่สู่ฝ่ายการพยาบาล" แก่โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพน้อง-พ่ี และอาจารย ์
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) ได้จัดโครงการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพน้อง - พี่  และอาจารย์   เพื่ อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษารุ่นน้อง รหัส 58 และรุ่นพี่ 
รหัส 57 และอาจารย์ในหลักสูตรฯ จ านวน 19 คน ศึกษาวิถี
ชุมชนต าบลบางน้ าผึ้ ง  อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ
ระดับคณะฯ จ านวน 2 โครงการ ระดับชาติ จ านวน 14 โครงการ  ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้  
ด้านสุขภาพ จ านวน 1 โครงการ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จ านวน 5 โครงการ และโครงการบริการวิชาการแก่ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 6 โครงการ  

ตารางท่ี 7 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ป ี 
บริการวิชาการส าหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางสุขภาพ 
ระดับคณะ    

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย 
Denver II 

คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

14, 20-21 ตุลาคม 
2557   

2 โครงการฝึกอบรมการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง   คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

8 พฤศจิกายน - 
20 ธันวาคม 2557 

ระดับชาติ   
1 ประชุมวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลเปาโล   

เมโมเรียล  พหลโยธิน เร่ือง NCDs 
คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

10 ตุลาคม 2557 

2 ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลผู้ปว่ยระยะท้าย   คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

31 ตุลาคม - 
2 พฤศจิกายน 2557 

3 ประชุมวิชาการ 2nd OR Network เร่ือง  Innovation & 
Safety in OR of the 21st Century 

คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

14 พฤศจิกายน 2557 

4 การประชุมฟื้นฟวูิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคกลาง 

คณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอบรมการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 

1-4 ธันวาคม 2557 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Multisensory stimulation in 
bath & massage can help in promoting happy 
healthy baby development: Train the trainer” 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2558 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and 
Nursing Care 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 27-29 พฤษภาคม 2557 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วย 
โรคเรื้อรังและผู้ดูแล 

ภาควิชาสขุภาพจิตและการพยาบาล 
จิตเวชศาสตร์ 

4-5 มิถุนายน 2558 

8 การประชุมฟื้นฟวูิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ 
ในเขตภาคกลาง ครั้งที่ 2 

คณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอบรมการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 

9-12 มิถุนายน 2558 

9 ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
2 เมษายน 2558 เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
พยาบาล: เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล 

คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชมุ
วิชาการฯ 

17-19 มิถุนายน 2558 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ป ี
10 ประชุมวิชาการ PREVENT Cascade Workshop 

Thailand Venous Thromboembolism Prevention 
Meeting 

คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

22 มิถุนายน 2558 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการพยาบาลเด็ก   

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 16-17 กรกฎาคม 
2558 

12 ประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหนา้ในการดูแลผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง: สู่การขยายบทบาทพยาบาล 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 22-24 กรกฎาคม 
2558 

13 การประชุมฟื้นฟวูิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน เร่ือง  
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

คณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอบรม 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 

17-20 สิงหาคม  
2558 

14 โครงการพัฒนาต าราคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการโครงการต ารา ตลอดปี 2558 

ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ  
1 บริการให้ค าปรึกษาและ/หรือ จัดนิทรรศการความรู้  

ด้านสุขภาพในวันส าคัญต่างๆ 
- วันพยาบาลแห่งชาต ิ
- วันพยาบาลสากล 
- มหิดล-วันแม ่

คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

21 ตุลาคม 2557 
12 พฤษภาคม 2558 

7 สิงหาคม 2558 

โครงการบริการวชิาการสูชุ่มชน 
1 โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเร้ือรัง 

ในชุมชน: ศูนย์พยาบาลจตุรมิตรสัมพันธ์ 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์ 15 พฤศจิกายน 2557 

10 มกราคม 2558 
14 มีนาคม 2558 
18 เมษายน 2558 

11 กรกฎาคม 2558 
12 กันยายน 2558 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 25 มีนาคม 2558 
22 พฤษภาคม 2558 
29 พฤษภาคม 2558 
21 สิงหาคม 2558 
28 สิงหาคม 2558 
4 กันยายน 2558 
14 กันยายน 2558 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย 
นมแม่ส าหรับอาสาสมัครในชุมชน 

คณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอบรม 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 

2 เมษายน 2558 

4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ด า จังหวัดสิงห์บุร ี คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร
การศึกษาต่อเนื่อง 

20 ตุลาคม 2557 
16 พฤษภาคม 2558 
18 พฤษภาคม 2558 
12 มิถุนายน 2558 
20 มิถุนายน 2558 
5 กรกฎาคม 2558 
12 กรกฎาคม 2558 
26 สิงหาคม 2558 
23 กันยายน 2558 
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ตารางท่ี 8 สรุปการเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก  
   กรรมการองค์กรวิชาชีพ กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

วิทยากร  81 515 
อาจารย์พิเศษ 7 12 
ที่ปรึกษา 11 20 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก 5 9 
กรรมการองค์กรวิชาชีพ 2 2 
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 14 27 
อื่นๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา 2 4 

 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ป ี
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้น าชุมชนในการ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเตรียมความพร้อม 
ในการรับอุบัติภยักลุ่มชนจากภาวะภยัพบิัติ” 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 16 ธันวาคม 2557  
22-23 มกราคม 2558  
16-18 มีนาคม 2558 
 24-27 มีนาคม 2558 

 30 มีนาคม- 
1 เมษายน 2558  

27-28 เมษายน 2558 
4-7 สิงหาคม 2558 

13-14 สิงหาคม 2558 

โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป 
1 ตรวจสุขภาพพระภิกษ ุวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะกรรมการบริการวิชาการและบริหาร

การศึกษาต่อเนื่อง 
12 มกราคม 2558 

2 ให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ เร่ือง ต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 
3 มีนาคม 2558 
10 มีนาคม 2558 
18 สิงหาคม 2558 
8 กันยายน 2558 
15 กันยายน 2558 

3 ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

21 ธันวาคม 2557 
15 มีนาคม 2558 

24 พฤษภาคม 2558 
26 กันยายน 2558 

4 การสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน จ.-พ.-ศ. 
ตลอดปี 2558 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ส าหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาควิชาสขุภาพจิตและการพยาบาล 
จิตเวชศาสตร์ 

7-8 พฤษภาคม 2558 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
วัยกอ่นเรียนให้เก่ง ดี มีสุข 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 23 พฤษภาคม 2558 

รายการ จ านวนคน จ านวนคร้ัง 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 สภาการพยาบาล 
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการ
สนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม 
สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

  

กิจกรรมด้านบริการวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยมหิดล  ร่ วมกับฝ่ ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิ ริ ร าช  
วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ก อ ง ทั พ บ ก  วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ก อ ง ทั พ เ รื อ  วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ท ห า ร อ า ก า ศ  
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนีจั กรี รั ช  วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ร าชบุ รี  วิทยาลั ยพยาบาล 
บรมราชชนนีสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง "ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล: เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล" (Patient and Nurse Safety: Road to 
Quality of Care) ระหว่างวันท่ี 17-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม 
สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จัดโครงการ "ครอบครัว 
สุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ" เพื่อเปิดโอกาสให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์  
การเตรียมตัวเพื่อการคลอด และร่วมฝึกปฏิบัติการอาบน้ า 
ทารกแรกเกิด การฝึกโยคะในระหว่างตั้งครรภ์ และการส่งเสริม
พัฒนาการทารก ด้วยการฝึกปฏิบัตินวดสัมผัสทารกแรกเกิด  
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ด า จังหวัดสิงห์บุรี 
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่

สามเณรวัดไผ่ด า จ .สิงห์บุรี  จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ที่พบบ่อยและการดูแล
ตนเองในเบื้องต้น กิจกรรมตรวจสุขภาพสามเณร กิจกรรม
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่สามเณร กิจกรรม
สามเณรแกนน าด้านการปฐมพยาบาล และกิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบแก่สามเณร 

การพัฒนาผู้น าชุมชนในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเตรียม
ความพร้อมในการรับอุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติ 

จั ด อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร ให้ กั บ ผู้ น า ชุ ม ชน 
ที่อาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเตรียมความ
พร้อมในการรับอุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติ จ านวน 352 
คน จากอ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม, 24-27 มีนาคม, 
30 มีนาคม-1 เมษายน 2558 และติดตามเยี่ยมชุมชนในพื้นท่ี  
ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 และวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
จัดเป็นประจ าทุกเดือน ประกอบด้วย การออก

ก าลังกาย การสวดมนต์ท าสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ 
เป็ นต้ น  โ ด ย ให้ บ ริ ก า รทุ ก วั น จั น ทร์  พุ ธ  ศุ ก ร์   
เวลา 8.00 – 12.00 น. พร้อมทั้งให้ความรู้แบบ 
ครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเรื้อรังของสมาชิกโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ  
คณะพยาบาลศาสตร์  

โครงการการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน : ศูนย์พยาบาลจุตรมิตรสัมพันธ์ 
ศูนย์พยาบาลจตุรมิตรสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 26 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ  
ทั้งด้านการให้บริการพยาบาลเวชปฏิบัติ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพแก่ชุมชนรอบศูนย์ฯ  
จ านวน 9 ชุมชน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 – สิงหาคม 2558  
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โครงการบูรณาการการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและการวิจัย สู่การพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชน: บริบทพ้ืนที่ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 
ได้รับการคัดเลือกเป็น 

“กรณีศึกษาพันธกจิสมัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” 
 

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ 

โครงการต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ 
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิด

โรคเรื้อรัง และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเรื้อรังในต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางกอก
น้อย สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ และ
สถานีต า รวจนครบาลบางยี่ ขั น  โดยให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพให้ความรู้ทุก 4-6 เดือน  

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลสตรีต้ังครรภ์/มารดาวัยรุ่น 
จั ด ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ  

ด้านการพัฒนาระบบการดูแลลสตรีตั้งครรภ์/มารดาวัยรุ่น โดยศูนย์นี้ 
จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการวิชาการแก่ สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มารดาวัยรุ่น 
ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนั้นจะเป็นศูนย์ 
ที่พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์/มารดาวัยรุ่น และบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย
การให้บริการทางวิชาการ 

โครงการ “เพ่ิมสุข ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน” 
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 – 23 มกราคม 2558 เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่  2 เมษายน 2558  
โดยการสนับสนุนของโครงการ “ยุวฑูตเบาหวาน” จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เป้าหมาย 

น ้าหนกัลด 2 kg. 

รอบเอวลด 6 
ตัง้เป้าหมาย หาแรงบนัดาลใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีการประสาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ดังนี้   

1. ลงนามสัญญาความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding; MOU) รวม 24 ฉบับ 11 ประเทศ 
ประกอบด้วย สวีเดน แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อิสราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บรูไน 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; 
St. Luke’s College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น; Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน 

3. เป็นสมาชิก Global Network for Nursing and Midwifery Development เนื่องจากคณะฯ 
ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery 
Development อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 จนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเป็น
สมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 44 ประเทศท่ัวโลก เป็นสมาชิกเครือข่าย 

4. เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ร่วมกับสถาบันชั้นน าทางการพยาบาลที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก East Asian Forum of Nursing 
Scholars  (EAFONS) 

5. คณะฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 3rd International Conference on Prevention 
& Management of Chronic Conditions” กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

นอกจากนี้ คณะฯ มีการด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล ภายใต้แผนงานดังกล่าวได้
ก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และนโยบายการบริหารงาน  
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมเชิงรุกต่างๆ 
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โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับต่างประเทศ ดังตารางต่อไปนี้   
ตารางท่ี 9 Faculty/Student Exchange (Inbound) ปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลาที่มาศึกษา/ท าวิจัย 
วันเร่ิมต้น วันสิ้นสุด 

1. Malardalen University สวีเดน 2 6 ต.ค. 57  22 ธ.ค. 57 
2. Universiti of Brunei Darussalam บรูไน 7 18 ม.ค.58 13 เม.ย.58 
3. University of Pennsylvania สหรัฐฯ 12 3 พ.ค. 58 16 พ.ค. 58 
4. Deakin University ออสเตรเลีย 26 20 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58 
5.  University of Nursing, Yangon พม่า 2 24 ส.ค. 58 28 ส.ค. 58 
6. University of Nursing, Mandalay พม่า 1 24 ส.ค. 58 28 ส.ค. 58 

 
ตารางท่ี 10 Faculty/Student Exchange/Study visit (Outbound) ปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ สถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลาที่มาศึกษา/ท าวิจัย 
วันเร่ิมต้น วันสิ้นสุด 

1. Malardalen University สวีเดน 2 4 ต.ค. 57 27 ต.ค. 57 
2. Malardalen University สวีเดน 4 4 ต.ค. 57 24 ธ.ค. 57 
3. St.Luke’s International University ญี่ปุ่น 2 27 พ.ค 58  9 มิ.ย. 58 
4. Osaka Prefecture University ญี่ปุ่น 2 24 ก.ย 58 7 ต.ค. 58 
5.  Gadjah Mada University อินโดนีเซีย 4 31 พ.ค 58 14 มิ.ย. 58 
6. Universiti Kebansaan มาเลเซีย 4 7 มิ.ย. 58 4 ก.ค. 58 
7. Ateneo de Manila University ฟิลิปปินส์ 4 28 มิ.ย.58 12 ก.ค. 58 
8. Universiti Brunei Darussalam บรูไน 10 2 ส.ค. 58 5 ก.ย. 58 
9. University of Illinois สหรัฐฯ 1 27 พ.ค. 57 28 พ.ย. 57 

10. University of Illinois สหรัฐฯ 1 16 พ.ค. 58 27 พ.ย. 58 
11. University of Michigan สหรัฐฯ 1 15 มี.ค. 58 15 ก.ค. 58 
12. University of Alberta แคนาดา 1 1 ก.ย. 57 10 เม.ย. 58 
13. University of Alberta แคนาดา 1 12 ม.ค. 58 15 ก.ค. 58 
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กิจกรรมด้านการสร้างความเป็นสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oregon Health & Science ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่  27 ตุลาคม 2557 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Joe Robertson อธิการบดีมหาวิทยาลัย Oregon Health & Science 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 
ตลอดจนงานวิจัย  

แสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลชาวบังกลาเทศ  
ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2557 ร่วมแสดงความยินดีแก่
นักศึกษาพยาบาลชาวบังกลาเทศ ที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่  และ 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการวิจัยทางการพยาบาล 

วันท่ี 1 – 26 มิถุนายน 2558 ได้เชิญ Professor Dr. Alicia K. Matthews จาก College of Nursing, University 
of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา มาสอนและจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งเป็น
ที่ปรึกษาในการเขียน manuscript ของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาล ในหลักสูตรความร่วมมือ
ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นอกที่ต้ัง) 
วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ พร้อมทั้งคณะอาจารย์ ได้จัดการประเมินผล

การเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นอกที่ตั้ง) ส าหรับนักศึกษาพยาบาลจาก Vietnam National 
University, Hanoi ณ มหาวิทยาลัย Vietnam National University, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างประเทศ 
วันที่ 21 กันยายน 2558 ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโครงการแลกเปลี่ยน 

โดยความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล กับ PAPRSB Institute of Health Sciences, 
University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดาลุสซาลาม ท้ังนี้ มีนักศึกษา จ านวน 8 คน ของโครงการฯ 
มีก าหนดเข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานกับภาควิชาต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันท่ี 21 กันยายน 
- 11 ธันวาคม 2558 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับทุกพันธกิจ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการ ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ และน ามาใช้ในการบริหารจัดการให้การท างาน
ของคณะพยาบาลศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการวิ เคราะห์และวางแผนการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการเรี ยนการสอนต่างๆ ที่ใช้งานอยู่แล้ว ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

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

การพยาบาลเฉพาะทาง 
3. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและระบบการตรวจสอบผลการศึกษาแบบออนไลน์ 
4. ระบบสารสนเทศงานวิจัย (NS eRIS) 
5. ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
6. ระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร 
7. ระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศาของบุคลากร 
8. ระบบรับสมัครงาน Online 
9. ระบบประเมินผลหอพักแบบออนไลน์ 
10. ระบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
11. ระบบจองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และห้องประชุมห้องเรียนแบบออนไลน ์
12. ระบบจองใช้งาน Tablet Online 
13. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
14. ระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) 
15. ระบบฐานข้อมูลการเจ้าหน้าที่ 
16. ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการ online 
17. ระบบฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 
18. ระบบข้อมูลบุคลากร (E-Profile) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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19. ระบบงาน MU-ERP และ MU-HR ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
20. ระบบ MU-SIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
21. ระบบ MU-KPI ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากร ซึ่งจะมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การใช้งานโปรแกรม Tscore  
การใช้งานโปรแกรม Prezi เพ่ือการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2010 และการใช้ งานโปรแกรม  Microsoft Excel 2010 เป็ นต้ น นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร งก า ร 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive  
ในสาขาวิชาทางการพยาบาล ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีสื่อการเรียน
การสอนแบบ Interactive จ านวน 15 เรื่อง และวิดีโอการสอนภาคปฏิบัติ จ านวน 14 เรื่อง อีกทั้ง 
การจัดท าสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning ซึ่งเป็นการบันทึกการสอนของผู้สอนในห้องเรียน 
จ านวน 250 เรื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ตารางที่ 11 แสดงรายได้ -รายจ่ายและรายได้สุทธิประจ าปี ของคณะฯ 

ปีงบประมาณ 
รายได้ (บาท) 

รวมรายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย (บาท) งบประมาณ
แผ่นดิน 

จากการ
ด าเนินงาน 

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 
2558 235,687,608.30 115,301,660.32 350,989,268.62 316,739,375.35 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 12 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดทางการเงินที่ส าคัญระยะสั้นและระยะยาว ประจ าปี 2558 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดระยะสั้น 
1. ผลตอบแทนการลงทุนจากเงินลงทนุและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ 3 % 3.86 % 
2. รายได้จากการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 80.0000 115.3016 
- รายได้จากการจัดการศึกษา (ล้านบาท) 20.0000 20.7690 
- รายได้จากการวิจยั (ลา้นบาท) 2.0000 1.9861 
- รายได้จากบริการวิชาการ (ล้านบาท) 15.0000 30.3211 
- รายได้จากธุรกิจ (ลา้นบาท) 35.0000 39.2777 
- รายได้อื่นๆ (ล้านบาท) 8.0000 22.9475 
ตัวชี้วัดระยะยาว 
เงินเหลือจ่ายโอนเข้ารายได้สะสม (ล้านบาท) 25.0000 25.3794 

งบประมาณที่คณะพยาบาลศาสตร์ใช้ในการบริหารจัดการงานในพันธกิจและโครงการตาม  
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะฯ ด าเนินการจัดหางบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ  
เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยในส่วนงบประมาณแผ่นดินคณะพยาบาลศาสตร์
ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
ส่วนงบประมาณรายได้ เป็นรายได้ที่มาจากการด าเนินงานในพันธกิจของคณะฯ เช่น ค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการลงทุนด้านการเงินและการหาผลประโยชน์จาก
สินทรัพย์ต่างๆ  

 

คณะฯ มีผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระยะสั้น เพ่ือแสดงความคล่องตัวในการบริหารงาน และ
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระยะยาวที่แสดงถึงความมั่นคงของสถานะทางการเงินของคณะฯ พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ และลงทุนด้านการเงิน
และการหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระยะสั้น ได้แก่ รายได้จาก
การด าเนินการรวมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และระยะยาว ได้แก่ เงินเหลือจ่ายโอนเข้ารายได้
สะสมสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามตารางท่ี 12 

294.4 

187.8 

432.9 

303.5 
350.9 

316.7 

แผนภูมิที่ 8 แสดงรายได้-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2556 - 2558 
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ตารางท่ี 13 ผลจากการอนุรักษ์การใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา น้ ามันเชื้อเพลิง และการใช้กระดาษ 
รายละเอียด 2556 2557 2558 

พลังงานไฟฟ้า 
  - อาคารศาลายา 
  - อาคารบางกอกน้อย 

 
 ลดลง 9.3 % 

ลดลง 16.58 % 
เพิ่มขึ้น 22.24% 
ลดลง  38.82 %  

เพิ่มขึ้น 11.07 % 
เพิ่มขึ้น 10.60 % 
เพิ่มขึ้น 0.47 % 

น้ าประปา 
 - อาคารศาลายา 
 - อาคารบางกอกน้อย  

 
ลดลง 10.3 % 

ลดลง 50.12 % 
ลดลง 6.08 % 
ลดลง 44.04 % 

เพิ่มขึ้น 18.63 % 
เพิ่มขึ้น 3.81 % 
เพิ่มขึ้น 14.82 % 

น้ ามันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 32.3 % เพิ่มขึ้น 13.90 %   เพิ่มขึ้น 14.09 % 
กระดาษ ลดลง 15.1 % ลดลง 7.88 % ลดลง 14.13 % 

 

ตารางท่ี 14 การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2558 

หน่วยงานที่ได้มาให้การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพที่ไดร้ับ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล    เกณฑ์การศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2557 
Process  : 151 – 210 คะแนน 
Result  : 61 – 80 คะแนน 

รวม 212 – 290 คะแนน   
  สภาการพยาบาล ได้รับการรับรอง 5 ปีการศึกษา (ปกีารศึกษา 2555 - 2559) 
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์   
  สภาการพยาบาล 

ได้รับการรับรอง 5 ปีการศึกษา (ปกีารศึกษา 2555 - 2559) 

ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization Collaborating Center for Nursing and 
Midwifery Development) 

ได้รับการรับรองจาก World Health Organization (WHO) 
ตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน 

 

ตารางท่ี 15 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัน/เดือน/ป ี

1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2558 โดยบรรยาย เรื่อง “กลวิธีในการขับเคลื่อน
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) จากระดับพัฒนาการไปสู่ระดับที่สูงขึ้น”  

วันที่ 6 มีนาคม 2558 

3. กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

วันที่ 9  มีนาคม  2558 
วันที่ 16  มีนาคม  2558 
วันที่ 30  มีนาคม  2558 

4. กิจกรรมรับการประกันคุณภาพภายในและเยี่ยมส ารวจส่วน
งานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 

5. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา  
ปีการศึกษา 2557   

วันที่  1 ตุลาคม  
– 30 พฤศจิกายน 2558     
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ตารางท่ี 16 กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558 
  กิจกรรมการจัดการความรู้  
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม NS Smart Office  

- จัดการ (งาน) ง่ายๆ กับ Mind Map 
- แม่ท างานก็เล้ียงลูกด้วยนมแม่ได ้
- ค าแนะน าในการยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
- การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบอย่างง่ายๆ 
- ฐานข้อมูล KPI ตามเกณฑ์ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Functional Competency 
- การจัดหาพัสดุ 
- การสืบค้นงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลภาษาไทย 
- ใช้เครื่องถ่ายเอกสารยังไงคุ้มค่า 
- ส่ง E-mail สะดวกสบายสไตล์ NS Smart Office  
- วธิีสร้าง Info graphics สุดเก๋ด้วยโปรแกรม Pixtochart 
- กา้วย่างการท างานในยุคสังคมก้มหน้า 

1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP เพ่ือสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 
- การเขียนโครงการที่มีคุณภาพ (ติดตามงาน) 
- การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form 

1.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ 

1.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในภาควิชา ดังนี้ 
1.4.1 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน จัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: วิธีการสอนและกลุ่มกิจกรรม 
- ภาพรวมของกระบวนการสอนและกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (TBL)  
และวิธีการ/เครื่องมือการวัดและประเมินผลในการเสริมสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
ตามกรอบ TQF ของวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล  
- การประเมินผลและแนวทางพัฒนาของวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลเพื่อการจัดท า มคอ.5 ของรายวิชา   
- ถอดบทเรียนผลส าเร็จของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2557 และปี 2558 
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  กิจกรรมการจัดการความรู้  
1.4.2 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Learning ถอดบทเรียนการสัมมนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
- สรุปประเด็นการจัดการเรียนการสอนจากการประชุมวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
- การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Simulation และผลของการน าไปใช้ ถอดบทเรียนจากการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
- การใช้ CAI ในการเรียนการสอน 

1.4.3 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- การพัฒนาคุณภาพภาควิชาฯ       
- การวิจยัทางการศึกษา 
- ปัจจัยที่เกีย่วขอ้งกับการคงอยู่ในการดแูลสุขภาพของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี 
- แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อ HIV และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลกู 
- ปัจจัยท านายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ านมแม่ในมารดาวัยรุ่น 
- MEWS กับแนวทางในการปอ้งกันการตกเลือดหลังคลอด 

1.4.4 ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- Rational use of medicines: การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
- ความปลอดภยัในการใช้ยารับประทานและปัญหาทีพ่บในการดูแลนักศึกษาทีข่ึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 
- ความปลอดภยัในการใช้ยาฉีด: ปัญหาที่พบในการสอนภาคปฏบิัติบนหอผู้ปว่ย 
- ความปลอดภยัของพยาบาล: ปัญหาทีพ่บในการสอนภาคปฏบิัติบนหอผู้ปว่ย/อุบัติเหตุเข็มทิ่มต า และของมีคมบาด 
- การป้องกันการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ: ปัญหาที่พบในการสอนภาคปฏิบตัิบนหอผู้ป่วย  

1.4.5 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- การจัดท าต าราการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
- การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจยัให้มคุีณภาพ 
- ประสบการณ์การชว่ยเหลือและให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น 

1.4.6 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรม ดังนี้ 
- Patient Safety 
- ความปลอดภยัของผู้ป่วยทางศัลยกรรม: เส้นทางสู่คุณภาพการดูแลในมิติของการวิจยั 
- ระบบการพยาบาลและบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย (The Emergency System in Thailand) 
- การพัฒนาและการทดสอบคุณภาพ Computer Assisted Instruction (CAI) เพื่อการวิจยัทางการศึกษา 
- Development of Nursing Process Record Form’s Gastrointestinal Surgical Patients for the 3rd year Nursing student 

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ  
- กิจกรรม Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ป ี2558 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอื่นๆ   
      - กิจกรรม KM Day 
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ตารางท่ี 17 โครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยในองค์กร 
     1.1 กิจกรรมการอนุรักษ์  และเผยแพร่พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย  
และหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการี 
กิตติประกาศ 
     1.2 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมย่อยดังนี้ 
          - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ อาเศียรวาทและ
บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
       - เทิดพระเกียรติถวายสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
อาเศียรวาทและบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
        - วางพวงมาลา/ร่วมพิธีสงฆ์ถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะ ร่วมพิธีส่งนักศึกษาขายธง 
ณ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  
        - เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีบ าเพ็ญกุศล 
อุทิศถวาย เป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมเทิดพระเกียรติ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระสูต ิ
        - เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พิธีอาเศียรวาท 
ถวายสัตย์ปฏิญาณ จุดเทียนชัยถวายพระพร  
        - เทิดพระเกียรตสิมด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีอาเศียรวาท จุดเทียนชัย
ถวายพระพร  
        - พิธีท าบุญอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 
      1.3 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ส่งเสริมสัมพันธ์ธภาพและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคลากรในคณะอื่นๆ 
         1.4 กิจกรรมกราบอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวทิยาลัย เพื่อเป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงผู้มีพระคุณ 
     1.5 กิจกรรมงานฉลองครบรอบ 118 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
ศิริราช  (คณะพยาบาลศาสตร์) 
     1.6 กิจกรรมรดน้ า-ขอพรอาจารย์/ศิษย์เก่าอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์  
     1.7 กิจกรรมด้วยรักและผูกพันเน่ืองในโอกาสเกษียณอายุงาน            
     1.8 กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณด้วยพุทธธัมม 
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กิจกรรมด้านบริหารจดัการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2558  
 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรฐ์ รองอธิการบดี และรักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอ านวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ  
สภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เข้ าร่วม 
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2558 กับคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เย่ียมเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ (MU-Visit) 
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส 

เข้าเยี่ยมเยือนส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ของคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และความต้องการรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจ าปี 2558  
ได้ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงข้ันต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจ าปี 2558 จ านวน 2 ครั้ง  

โดยครั้งที ่1 วันท่ี 8 สิงหาคม 2558 ส าหรับนักศึกษาท่ีพักอาศัย รวมถึงบุคลากรประจ าหอพัก และครั้งท่ี 2 จัดขึ้นในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2558 ส าหรับบุคลากรที่บางกอกน้อย โดยได้รับเกียรติจากเจ้าพนักงาน สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์  
กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กจิกรรม ณ บางกอกน้อย 

การบรรยาย เร่ือง การประหยัดไฟฟ้า น้ าประปา และทรัพยากร  
วันที่ 18 มีนาคม 2558 คณะท างานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน จัดการบรรยาย เรื่อง "การประหยัดไฟฟ้า 

น้ าประปา และทรัพยากร" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 บรรยายให้กับ
คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ  

กจิกรรม ณ บางขุนนนท ์
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ยุทธศาสตร์ที่  7  
สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
1.  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
 

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 14 มกราคม 2558 
ครั้งที ่2 วันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 

2.  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research) 

 
 
 

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 พฤศจกิายน 2557 
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557 
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2557 
ครั้งที่ 4 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2558 
ครั้งที่ 5 วันที่ 6, 13 กุมภาพันธ์ 2558 

3. กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจ าปี 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 58 
4. กิจกรรมเวทีแบ่งปัน..... สร้างสุของค์กร 
 
 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 

5. กิจกรรมศิลปะสร้างสุข : วาดรูประบายสีน้ า ตั้งแต่เดือน มีนาคม – กันยายน 2558 จ านวน 10 ครั้ง 
6. กิจกรรม Fitness ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 จ านวน 11 ครั้ง  
7. กิจกรรม NS Singing ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2558 จ านวน 8 ครั้ง 
8. สัมมนาทีมบริหาร วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 
9. โครงการสัมมนาส านักงาน วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2557 
10. โครงการ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2558 
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  ภาพกจิกรรมด้านทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     

เวทีแบ่งปัน...สร้างสุของค์กร 
จัดกิจกรรม "เวทีแบ่งปัน...สร้างสุของค์กร" 

เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรของ
คณะฯ ที่เกิดในแต่ละเดือนที่จัดกิจกรรม และอวยพรให้กับ
บุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม
ขอบคุณจากใจ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความขอบคุณ 
ในเรื่องต่างๆ ระหว่างกันในคณะฯ 

โครงการสัมมนาส านักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เ ร่ือง " Lean 
Management" 

วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2557 จัดโครงการสัมมนาส านักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง "Lean Management" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์ ผู้เช่ียวชาญทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพและการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิด  
การพัฒนาคุณภาพงาน รู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  
อันจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานแล้ว 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การวางแผน วิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน การบริหารจัดการ และ
ด าเนินงานในภารกิจด้านต่างๆ ของส านักงาน และธุรการภาควิชาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ บ้านอัมพวา  
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  
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พิกุลทอง เรืองรอง ฉลอง 58  
วันที่  23 ธันวาคม 2557 จัดกิจกรรมสังสรรค์ 

ปีใหม่ ประจ าปี 2557 ภายใต้ช่ืองาน "พิกุลทอง เรืองรอง 
ฉลอง 58" เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีของ
บุคลากรทุกระดับ สร้างความสุขต้อนรับปีใหม่ให้เกิดขึ้นใน
บุคลากร และกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ให้กับ
บุคลากรของคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร ร่วมในพิธี ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ได้เริ่มตั้งแต่  
เวลา 11.30 น. ให้บุคลากรเริ่มลงทะเบียน และรับประทาน
อาหารร่วมกัน จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการเล่นเกมส์สะสม
คะแนนตามซุ้มต่างๆ  
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