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ประวัติความเป็นมา 
  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2439 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยมี ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อ านวยการคนแรก ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นล าดับ
จนเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 
นางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามล าดับจนถึงปัจจุบัน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โดยในระดับปริญญาตรี เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) 
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2499 และเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก  
6 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้ปรับหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) โดยรวมการพยาบาล
และการผดุงครรภ์เข้าด้วยกัน ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ในปี พ.ศ. 2530 ได้ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2525 ที่ก าหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมีการปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาเป็นระยะๆ ใน ปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2550 ตามล าดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ความต้องการของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบูรณาการเนื้อหาส าคัญของรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและการปฏิบัติพยาบาล เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง  
ณ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 
 ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล) สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520 และเปิดสอนสาขาการพยาบาลแม่และ
เด็ก ในปี พ.ศ. 2524 ในปี พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต เพ่ือให้เป็น
ปริญญาวิชาชีพ หลังจากนั้นได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ 
จนถึงปัจจุบันจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา  
 ในระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2533 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนน าในการเปิดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543  
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คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) โดยจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย 
 ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ระยะเวลาศึกษา 4 เดือน) คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอน
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก และเพ่ิมสาขาตามความต้องการและความ
จ าเป็นของประเทศรวมทั้งสิ้น 19 สาขา และในปีการศึกษาปัจจุบันท าการเปิดสอน 11 สาขา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ กับสถาบันการ ศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโทให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ด้านเครือข่ายความร่วมมื อกับต่างประเทศ  มีการ
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ใน 7 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สหราช
อาณาจักร สวีเดน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 
 ณ ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มาเป็น
เวลา 114 ปี ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
เพ่ือไปปฏิบัติงานด้านการพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่ว
ประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์จ านวนมากได้ท าหน้าที่ส าคัญในระดับชาติ เป็นผู้น าองค์กรต่างๆ และได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ปรัชญา    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญพัฒนาได้ดีนั้น ประชาชนจะต้องมี

สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม และการได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนชาว
ไทย พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีบทบาทส าคัญในการให้บริการด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย บทบาท
ดังกล่าวครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ เ พ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดจนการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สาขาพยาบาลศาสตร์ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา
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สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล การบริการวิชาการแก่สังคม ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการ
พยาบาลและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ท าหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาอบรมบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้หลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเจริญ
พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ มีความรักและเจตคติที่ดีต่อคุณค่าและความส าคัญของชีวิตมนุษย์เท่าเทียมกัน สามารถประเมินตนเอง
และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุกระดับจึงประกอบด้วยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม และศาสตร์ทางการพยาบาล อาจารย์ผู้สอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
มีความรู้ที่ทันสมัย เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน
และแหล่งฝึกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมให้บัณฑิตแต่ละระดับมีความรู้ความสามารถทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเป็นผู้น า สามารถติดต่อร่วมมือประสานงานกับคนอ่ืน
ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลทั่วไปแก่
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทต้องมีความรู้ลึกซึ้ง และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
สามารถให้การพยาบาลที่ซับซ้อนและวิกฤตแก่ผู้ปุวยเฉพาะสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ผลการวิจัยหรือท าวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ บัณฑิตในระดับปริญญาเอกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ และเป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
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ปณิธาน 
 
 
 

 
 

 
 

…การพยาบาลนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่การพยาบาลอย่างเดียว 
ย่อมเป็นประโยชนส์ าหรับบ ารุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย… 

 
(พระราชด ารัสของสมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 10 พฤษภาคม ร.ศ. 130) 
 

วิสัยทัศน์    
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาลระดับประเทศและ
นานาชาติ เป็นแกนน าในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
 

พันธกิจ   
พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพคู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร เป็นผู้น าในการ

สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
2.  สร้างงานวิจัยที่สามารถชี้น านโยบายระดับองค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ และสร้างองค์ความรู้

ใหม่ในศาสตร์ทางการพยาบาล 
3.  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สะท้อนความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
4.  สร้างความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นสถาบันชั้นน า

ในระดับประเทศและนานาชาติ 
5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมในพันธกิจหลักและการด าเนินชีวิต 
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วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ และเป็นพลังทางสติปัญญาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
 2.  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสังคม 
 3.  ศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างองค์กรความรู้ใหม่ ชี้น านโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสังคม 
 4.  สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการท าวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 5.  พัฒนาเครือข่าย กิจกรรมและบริการวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพ ประชาชน และสังคม 
 6.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 7.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
 8.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งสริมการบริหารจัดการทุกภารกิจของคณะฯ 
 9.  พัฒนาระบบคุณภาพของคณะฯ แบบครบวงจร และต่อเนื่อง 

 10. สร้างเอกลักษณ์และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 

ค่านิยมองค์กร Core Value     
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่านิยมองค์กร คือ NS MAHIDOL   
       N = Noble  สืบสานปณิธาน ท างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
 S = Synergy  รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู้เปูาหมายเดียวกัน 
 M = Moral  คุณธรรม จริยธรรม น าองค์กร 
 A = Accountability  รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
 H = Human Respect  เคารพ และให้เกียรติต่อกัน 
 I = Innovation  สร้างนวัตกรรม 
 D = Direct toward Excellence มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ 
 O = Onward Improvement เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 L = Leadership  กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552-2555  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ประกอบด้วย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาทรัพยกรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท าวิจัย 
กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมผลผลิตงานวิจัย และการตีพิมพ์ในวารสาร 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการวิจัยสถาบัน/งานวิจัยจากงานประจ า/งานวิจัยจากงานประจ า/ตาม Theme วิจัยของคณะฯ 
กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
กลยุทธ์ที่  5  สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมในการเพ่ิมรายได้  
กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่  7  ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2   สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่  1  สร้างระบบพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   สร้างเครอืข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล 
กลยุทธ์ที่  1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาบริการวิชาการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ COE ของคณะฯ และตอบสนองความต้องการของสังคม  
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบบริการวิชาการท่ีครบวงจรและมีประสิทธิภาพ (มีฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญอาจารย์,  
                 Package, ท าการตลาด และให้บริการวิชาการท า AAR โดยการบริหารจัดการที่ดี)  
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย/การเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบกลไกบริการวิชาการเชิงรุกตามความต้องการของตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการ 
                      บริหารจัดการทุกพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบและกลไกในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาศักยาภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์   
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาองค์กรผู้น าด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7   บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่างภาควิชา 

กลยุทธ์ที่  1  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายในภาควิชา 
กลยุทธ์ที่  2  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการระหว่างภาควิชา 
กลยุทธ์ที่  3  สร้างทีมบูรณาการวิจัยระหว่าง อาจารย์ / นักศึกษาปริญญาโท และเอก / สายสนับสนุน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  8   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการท าแผนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรู้ กับการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะฯ  
                 (สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณการท างาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                 ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ) 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบและกลไกในการปลูกฝังค่านิยมองค์กร 
กลยุทธ์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่  6  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
กลยุทธ์ที่  8  พัฒนาระบบคุณภาพท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
 



ตค.53 พย.53 ธค.53 มค.54 กพ.54 มีค.54 เมย.54 พค.54 มิย.54 กค.54 สค.54 กย.54

1 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

2 1,8,24 18 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

3 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

3.1  กิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ  (Manuscript Writing for International

               Publication)

รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

3.2  กิจกรรม  การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 7-10 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

4 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

5 7 4 11 22 20 17 22 19 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

5.1 โครงการพัฒนาตําราคณะพยาบาลศาสตร์ รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

6 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

6.1 กิจกรรม  เวทีเสนอผลงานวิจัย (Research  Day) 9 รองฯ ฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1    สร้างระบบพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตร ี/ เฉพาะทาง

1 โครงการ  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร

1.1   กิจกรรม  น้องใหม่ NS บนเส้นทางสีขาว รองฯพัฒนา นศ./ กก.Core Value

กลยุทธ์ที่  5   สร้างงานวิจัย/ นวัตกรรมในการเพิ่มรายได้

โครงการ  คลินิกวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่  6   พัฒนาระบบการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการ  เพิ่มผลผลิตงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ 

30 พ.ค. -10 มิ.ย.

30 พ.ค. -2 มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม

แผนปฏิบัติการเชิงรุก

ประจําปีงบประมาณ 2554  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

กลยุทธ์ที่  4   เพิ่มเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่  2   สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต

กลยุทธ์ที่  7  ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

โครงการ  ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการ สร้างงานวิจัยจากงานประจํา R2R

โครงการ  พัฒนา Themes การวิจัยและชุดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการวิจัยสถาบัน / งานวิจัยจากงานประจํา/ตาม Theme วิจัยของคณะฯ

ปีงบประมาณ 2554

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทําวิจัย

โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่"

กลยุทธ์ที่  2   เพิ่มผลผลิตงานวิจัย และการตีพิมพ์ในวารสาร
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1.2   กิจกรรม  จิตอาสา รองฯพัฒนา นศ./ รองฯ การศึกษา

1.3   กิจกรรม  NS  MAHIDOL รองฯพัฒนา นศ./ กก.Core Value

1.4   กิจกรรม  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม 4-6,5-7 รองฯพัฒนา นศ./ รองฯ การศึกษา

1.5 กิจกรรม  กุหลาบงาม  หนามต้องคม รองฯพัฒนา นศ./ รองฯ การศึกษา

2 โครงการ การเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้หลักสูตร พย.บ. ฉบับปรับปรุง

2.1 กิจกรรม  การเสริมความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะ กก.บริหารหลักสูตร พย.บ.

2.2 กิจกรรม  การจัดอบรม/ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการสอนหลากหลายวิธีทางการพยาบาล คณะ กก.บริหารหลักสูตร พย.บ.

3 โครงการ  ศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รองฯ การศึกษา/ประธานหลักสูตรเฉพาะทาง

ระดับบัณฑิตศึกษา

1 โครงการ  พัฒนานักศึกษา และบัณฑิต คณะ กก.บริหารหลักสูตร พย.ม.

1.1  กิจกรรม  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการสอนทางคลินิก 19-20,

26

คณะ กก.บริหารหลักสูตร พย.ม.

1.2   กิจกรรม  การเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะ กก.บริหารหลักสูตร พย.ม.

1.3   กิจกรรม  การอบรมวิชาการ / การสอน สําหรับผู้ที่จบปริญญาโท สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาลเพื่อ คณะ กก.บริหารหลักสูตร พย.ม. / ศูนย์บริการวิชาการ

               เตรียมตัวสอบรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ

กลยุทธ์ที่  1   สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

1 โครงการ  พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ

1.1   กิจกรรม  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Evidence-based practice in nursing โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชาวอเมริกัน 

                

คณะ กก.เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ /

คณะ กก.ดําเนินงานหลักสูตร พย.บ.

1.2   กิจกรรม  ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์

                (โครงการ ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ National Healthcare Group (NHG)

                และ Ngee Ann  Polytechnic (NP) โดยการสนับสนุนของ Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์)

คณะ กก.เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

1.3   กิจกรรม การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําของอาจารย์ คณะ กก.เครือข่ายความร่วมมือกับต่างงประเทศ

1.4   กิจกรรม การสนับสนุนอาจารย์ไปศึกษาอบรมต่อระดับหลังปริญญาโท/เอก ในต่างประเทศ คณะ กก.เครือข่ายระหว่างประเทศ / รองฯนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ 

1 โครงการ  การสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพัฒนาการวิจัยกับเครือข่าย รองฯ ฝ่ายวิจัย

2 โครงการ  ความร่วมมือการพัฒนาทักษะการสนับสนุนการจัดการตนเองสําหรับอาจารย์ รองฯ ฝ่ายวิจัย / หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  3   สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบริการวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับ  COE ของคณะฯ และตอบสนองความต้องการของสังคม 

1 โครงการ  สร้างเสริมสุขภาพชุมชน รองฯบริการวิชาการ

1.1   กิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา จ.สิงห์บุรี

                - พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค แก่สามเณร

                - ตรวจสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดํา รองฯบริการวิชาการ

                - สามเณรผู้นําสร้างเสริมสุขภาพ

                - การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

1.2   กิจกรรม  กระดานข่าว "นานาสาระ...ผู้หญิงสุขภาพดีเริ่มที่ตนเอง" หนภ.สูติฯ

2  โครงการ  การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ให้สุขดี และเก่ง หนภ.กุมาร

กลยุทธ์ที่  2    พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

1 โครงการ  บริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ

1.1 กิจกรรม  อบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลปิยะเวท รองฯบริการวิชาการ

   กิจกรรมย่อย  การอบรมระยะสั้น  แก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์  รุ่นที่ 2 หนภ.อายุรศาสตร์

   กิจกรรมย่อย  การอบรมระยะสั้น  แก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การดูแลสตรีที่ได้รับการผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชวิทยา  รุ่นที่ 2 หนภ.สูติฯ

   กิจกรรมย่อย  การอบรมระยะสั้น แก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล รุ่นที่ 4 หนภ.รากฐาน

1.2 กิจกรรม  ประชุม The 2 nd International Conference on Prevention & Management of Chronic Conditions  and The 11th

              World Congress  of Self-care  Deficit Nursing Theory

23-25 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น Co-host

1.3 โครงการ  การตัดสินใจทางคลินิคในการพยาบาล : แผนผังการแก้ไขปัญหา (Clinical Judament  in Nursing : An  Algorithmic

              Approach)

7/8 รองฯบริการวิชาการ/ หนภ.กุมาร

1.4 กิจกรรม  การเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "The ICOWHI 19 th  International Congress on WOMEN'S  HEALTH

             2012  PARTNERING  FOR A BRIGHTER  GLOBAL FUTURE"

9/11 รองฯบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาระบบบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย/การเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่  4    พัฒนาระบบกลไกบริการวิชาการเชิงรุกตามต้องการของตลาด
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1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ/ สํานักพัฒนานวัตกรรมฯ

1 สํานักพัฒนานวัตกรรมฯ /  7 ภาควิชา

1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ/ สํานักพัฒนานวัตกรรมฯ

1 หนภ.สุขภาพจิตฯ

1.1   กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการป้องกัน และดูแลบุคคลที่มีอาการซึมเศร้า (Lunch Talk) คณะ กก.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ/ ภ.สุขภาพจิต

1.2   กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อยอดสารนิพนธ์ให้เป็นงานวิจัย รุ่นที่ 1-3 ภ.สุขภาพจิตฯ

2 โครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น หนภ.สูติฯ

2.1     กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมมารดาเพื่อการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร

2.2     กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด

2.3     กิจกรรม  การอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการเตรียมตัวเพื่อการคลอดของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

2.4     กิจกรรม  การฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเตรียมบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น

2.5     กิจกรรม  การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรีและมารดาวัยรุ่นทางโทรศัพท์

3 หนภ.กุมาร

3.1     กิจกรรม  การตรวจสุขภาพและคัดกรองพัฒนาการเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

3.2     กิจกรรม  การอบรมการนวดสัมผัสทารกแก่พยาบาล

3.3     กิจกรรม  การให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชน

3.4      กิจกรรม  การทํา Webpage เรื่อง นานาสาระ...เพื่อเด็กและครอบครัว

4 หนภ.รากฐาน

4.1      กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้ดูแล : จิตอาสา เพื่อนดูแลเพื่อน

4.2      กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (อยุธยา)

4.3      กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (นครปฐม)

4.4      กิจกรรม  ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ยุทธศาสตร์ที่  6   สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการ  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและดูแลบุคคลที่มีอาการซึมเศร้า ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบและกลไกในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning

โครงการ  พัฒนาระบบ E-learning

โครงการ  ICT เพื่อการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร

                     จัดการทุกพันธกิจ

โครงการ  สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
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5 หนภ.กุมาร

5.1     กิจกรรม  โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคหืด

6

หนภ.สาธารณสุข

6.1 กิจกรรม  ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

6.2 กิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนโดยชุมชน

6.3 กิจกรรม  จัดทําแฟ้มและฐานข้อมูล

7 โครงการ  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการผู้ป่วยเรื้อรังและการชลอความเสื่อม หนภ.อายุรศาสตร์

8 โครงการ  การพัฒนาศูนย์การกระตุ้นการฟื้นตัว : Center  of Recovery  Management (CRM) หนภ.ศัลย์

9  โครงการ  พัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

9.1    กิจกรรม  พัฒนาบุคลากรเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : การศึกษาดูงานภายในประเทศ หนภ.รากฐาน

9.2    กิจกรรม  พัฒนาบุคลากรเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : ศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม หนภ.รากฐาน

9.3    กิจกรรม  พัฒนาบุคลากรเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : การศึกษาอบรมวิชาการภายในภาควิชา หนภ.รากฐาน

9.4    กิจกรรม  การพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการผู้ป่วยเรื้อรังและการชะลอ

                 ความเสื่อม หนภ.อายุรศาสตร์

    กิจกรรมย่อย ที่ 1  การศึกษาดูงานและขยายเครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนา Center of Excellence  CANCER 22,29

    กิจกรรมย่อย ที่ 2  การฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน การพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง

10 คณะ กก. พย.สสส., คณะ กก. อ.สสส., 

คณะทํางานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

10.1   กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างกระแสรักษ์สุขภาพ คณะ กก. พย.สสส., คณะ กก. อ.สสส., คณะทํางาน ปชส.ฯ

10.2    กิจกรรม  สุขภาพดีด้วยเสียงเพลง คณะ กก. พย.สสส., คณะ กก. อ.สสส., 

คณะทํางานกิจกรรมสุขภาพดีด้วยเสียงเพลง

10.3    กิจกรรม  โยคะ คณะ กก. พย.สสส., คณะ กก. อ.สสส., คณะทํางาน

กิจกรรมโยคะ

10.4    กิจกรรม  ฮูลาฮุบ หรรษา คณะ กก. พย.สสส., คณะ กก. อ.สสส., 

คณะทํางานฮูลาฮุบ หรรษา

10.5    กิจกรรม  เฝ้าระวังสุขภาพ (ตรวจสุขภาพประจําปี) 15-16 คณะ กก.พัฒนาองค์กรผู้นําด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ

10.6 กิจกรรม  ส่งเสริมการออกกําลังกาย  (การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย) คณะ กก.พัฒนาองค์กรผู้นําด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ

โครงการ  พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กรผู้นําด้านสร้างเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาองค์กรผู้นําด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพเด็กโรคเรื้อรัง

โครงการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

             ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์
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1 โครงการ  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Cluster)

1.1 กิจกรรม  การสัมมนาภาควิชา เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Cluster) 7 ภาควิชา

1.2 กิจกรรม  การเตรียมความพร้อมของอาจารย์เพื่อช่วยร่วมสอนในระดับบัณฑิตศึกษาการประชุมวิชาการ

              เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)

รองฯ บัณฑิต

รองฯ วิจัย/ รองฯบัณฑิต

1.  โครงการ  บริหารจัดการ, ติดตามประเมินผล, วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2552-2555  รองฯนโยบายและแผน/ งานนโยบาย 

1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ /สํานักพัฒนานวัตกรรม

1.1  การบูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ

1.2 กิจกรรม  ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ

1.3 กิจกรรม  สร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 

ผู้ช่วยคณบดี

รองฯนโยบาย / ผู้ช่วยคณบดี

1 โครงการ  พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดี

1.1 กิจกรรม  การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ

1.2 กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

1.3 กิจกรรม  การพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจ้าง

1.4 กิจกรรม  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ

ยุทธศาสตร์ที่  7   บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่างภาควิชา

ยุทธศาสตร์ที่  8   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการระหว่างภาควิชา

กลยุทธ์ที่ 6  เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบและกลไกในการปลูกฝังค่านิยมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนากระบวนการทําแผนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร

กลยุทธ์ที่ 1  บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายในภาควิชา

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลังและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรู้ กับการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆของคณะฯ

                  (สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณการทํางาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ)

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างทีมบูรณาการการวิจัยระหว่าง อาจารย์ / นักศึกษาปริญญาโทและเอก/ สายสนับสนุน
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2 โครงการ  พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ ผู้ช่วยคณบดี

2.1 กิจกรรม  การเสวนาผู้บริหารกับอาจารย์ใหม่

1 โครงการ  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PR & Branding) สํานักพัฒนานวัตกรรม / งานทรัพยากรฯ

2 โครงการ  พัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นสากล สํานักพัฒนานวัตกรรม 

1 รองฯ นโยบาย / งานนโยบายฯ

2  โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) รองฯนโยบาย / งานพัฒนาคุณภาพ

2.1  กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แก่ผู้บริหาร

            ทุกระดับ

2.2 กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แก่บุคลากร

           ทุกระดับ

2.3 กิจกรรม  ระดมสมองเพื่อเขียนโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และ

           จัดทําแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการทํางานและผลลัพธ์ของภารกิจต่างๆตามเกณฑ์คุณภาพ

           การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)

2.4 กิจกรรม  ปรับปรุงงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

3 27-28 รองฯนโยบาย/ค. กก. ดําเนินการประกันคุณภาพโครงการ  เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ  ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร์ 

                 มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ  พัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงาน ตามโครงสร้างใหม่

     1.2  กิจกรรม  ประเมินผลระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสร้างสร้างคณะพยาบาลศาสตร์

    1.1  กิจกรรม  สัมมนา "การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์"

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร



  รายงานประจ าปี 2554 
 

16 
 

โครงสร้างส่วนงานและการบริหารงาน 

 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารส่วนงานเป็น 7 

ภาควิชา และ 4 ส านักงาน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 
 

รายช่ือผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 

 
คณบดี   

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า   ติลกสกุลชัย  
 
รองคณบดี 

รองศาสตราจารย์กันยา ออประเสริฐ รองคณบดีฝุายนโยบายและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อาปณกะพันธ์ รองคณบดีฝุายงบประมาณและการคลัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา จ าปีรัตน์ รองคณบดีฝุายการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล รองคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองคณบดีฝุายวิจัย 
รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย ์ดร.นงลักษณ์ จินตนาดิลก รองคณบดีฝุายบริการวิชาการ 

     
ผู้ช่วยคณบดี 

รองศาสตราจารย์วัฒนา  พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ผู้ช่วยคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ     วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝุายสารสนเทศ 
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หัวหน้าภาควิชา 

รองศาสตราจารย์วิไล เลิศธรรมเทวี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์จันทนา   รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลกัษณ์ เสรีเสถียร      หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา        กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

 
กรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธ ุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  วัฒนานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน  สุวรรณรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
คณบดี   

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า   ติลกสกุลชัย  
 
รองคณบดี 

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

     
ผู้ช่วยคณบดี 

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

 
กรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

รองศาสตราจารย์อรุณรัศมี บุญนาค 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิต เสน่หา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รติณธร 
อาจาย์ ดร.รักชนก คชไกร 
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รายงานประจ าปี 2554 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 15 สิงหาคม 2554) 

รองคณบด ี
ฝุายบริการวชิาการ 

ผู้ช่วยคณบดี          
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 

  

รองคณบดี                      
ฝุายนโยบายและแผน 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร ์

  

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร-์นรีเวชวทิยา 

  
 

 
คณบดี 

รองคณบดี 
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 

   

รองคณบดี 
ฝุายงบประมาณและการ

คลงั 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล

รากฐาน 
  

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร ์ 

  

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาลกมุารเวช

ศาสตร ์
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 

  

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์

  

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายบัณฑิตศึกษาและวเิทศสมัพันธ ์

รองคณบดี 
ฝุายวจิัย 

 

ผู้ช่วยคณบดี          
          

คณะกรรมการประจ าคณะฯ   

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายสารสนเทศ          
          

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝุายการศึกษา 

          

รองคณบด ี
ฝุายบัณฑิตศึกษาและวเิทศสมัพันธ ์

รองคณบดี 
ฝุายการศึกษา 

หัวหน้าส านักงานการศึกษา 
 

หัวหน้างานวิจยัและบรกิารวิชาการ หัวหน้างานส านักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา หัวหน้างานส านักงานคณบด ี
 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายบริการวิชาการ 

รองคณบดี                      
ฝุายนโยบายและแผน 

 
คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 

รองคณบด ี
ฝุายงบประมาณและการคลัง 

รองคณบดี 
ฝุายบริหาร 

แผนภูมิที่ 2  โครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2554 ถึงปัจจุบัน) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ   

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝุายการศึกษา (2)  
          

รองคณบด ี
ฝุายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝุายงบประมาณและการคลัง  

          

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายวิเทศสัมพันธ ์

 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายทรัพยากรบุคคล          
          

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร ์

  

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร-์นรเีวชวทิยา 

  
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาลรากฐาน 

  

หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร ์ 

  

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล
ศัลยศาสตร์ 

  

หัวหน้าภาควิชา 
การพยาบาล

สาธารณสขุศาสตร ์
  

ส านักงานการศึกษา 
 

ส านักงานวิจยัและบริการวิชาการ 
 

ส านักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

ส านักงานคณบดี 
 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายสารสนเทศ          

          

ผู้ช่วยคณบดี          
ฝุายพัฒนานกัศึกษา 

  

รองคณบดี 
ฝุายการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายวจิัย 

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ 
 



ÃÒÂª×่Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ� »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554
(µÑ้§áµ‹ÇÑ¹·Õ่ 1 µØÅÒ¤Á ¾.È. 2553 – 15 ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2554)

รองศาสตราจารย ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย

คณบดี

รองศาสตราจารยกันยา ออประเสริฐ

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ

รองคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง

ผูชวยศาสตราจารยธิติมา จำปรัตน

รองคณบดีฝายการศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน

รองคณบดีฝายวิจัย

 

 20

 2553 

 

รองศาสตราจารยประอรนุช ตุลยาทร

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ

รองศาสตราจารยวัฒนา พันธุศักดิ์

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยวชิรา วรรณสถิตย

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศ

ผูชวยคณบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ

 

 20

 2553 

 



ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ

รองศาสตราจารยวิไล เลิศธรรมเทวี

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อติรัตน  วัฒนไพลิน

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวชศาสตร

รองศาสตราจารยจันทนา รณฤทธิวิชัย

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวลักษณ เสรีเสถียร

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ รองศาสตราจารย ดร.ศิริอร สินธุ รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี วัฒนานนท ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป

¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó¤³Ð »ÃÐàÀ·¼ÙŒá·¹¤³Ò¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨Ó
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รองศาสตราจารย ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย

คณบดี

รองศาสตราจารยกันยา ออประเสริฐ

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ

รองคณบดีฝายงบประมาณและการคลัง

รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน

รองคณบดีฝายบริหาร

 

 20

 2553 

 

รองศาสตราจารยประอรนุช ตุลยาทร

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ

รองคณบดีฝายการศึกษา

รองศาสตราจารยวัฒนา พันธุศักดิ์

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยวชิรา วรรณสถิตย

ผูชวยคณบดีฝายงบประมาณและคลัง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ

ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศ

ผูชวยคณบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ

 

 20

 2553 

 

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ประสบกิตติคุณ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพย สันธนะวนิช

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา

อาจารย ดร.นันทิยา วัฒายุ

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ

อาจารย ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา



ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ

รองศาสตราจารยวิไล เลิศธรรมเทวี

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อติรัตน  วัฒนไพลิน

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวชศาสตร

รองศาสตราจารยจันทนา รณฤทธิวิชัย

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยศิริวรรณ สันทัด

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร

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

 
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554  

 

จ านวนอาจารย์ประจ า ปีงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ประจ า รวม
จ านวน 162 คน เป็นวุฒิปริญญาเอก จ านวน 68 คน ปริญญาโท จ านวน 91 คน และปริญญาตรี จ านวน 3 คน โดยมี
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 9 คน เหลืออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 153 คน ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการมี
รองศาสตราจารย์ จ านวน 39 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 62 คน และอาจารย์ จ านวน 61 คน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 
 

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

ภาควิชา 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ลาศึกษาต่อ

ระดับปริญญา 
เอก โท ตรี รศ. ผศ. อ. เอก โท 

1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์   9 15 1 7 9 9 25 1 1 
2. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์                                  11 11 - 2 10 10 22 1 - 
3. การพยาบาลรากฐาน    7 12 - 12 4 3 19 - - 
4. การพยาบาลศลัยศาสตร์    11 17 - 6 11 11 28 1 - 
5. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์   9 10 1 4 6 10 20 - 1 
6. การพยาบาลสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  12 14 1 5 12 10 27 2 1 
7. การพยาบาลอายรุศาสตร์    9 12 - 3 10 8 21 1 - 

รวม 68 91 3 39 62 61 162 6 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี

งานทรัพยากรบุคคล 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งานบริหารจัดการ 
 

งานคลงัและพสัดุ 
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   แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของอาจารย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   
 
 

วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า (ข้อมลู ณ  30 กันยายน  2554 ) 

 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (ข้อมลู ณ  30 กันยายน  2554 ) 

 

ปริญญาตรี ร้อยละ 1.85 

ปริญญาโท ร้อยละ 56.17 

ปริญญาเอก ร้อยละ 41.98 

อาจารย์ ร้อยละ 37.65 

รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 24.08 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร้อยละ 38.27 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   
 ปีงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน   144 คน ดังนี้ 

ข้าราชการ   จ านวน 9 คน    
พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 77 คน  

        - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน  จ านวน  74   คน 
   - พนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน    3   คน 

ลูกจ้างประจ า   จ านวน 51 คน  
        - ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ   จ านวน   47  คน 
   - ลูกจ้างประจ าเงินรายได้    จ านวน    4   คน 

ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน 7 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทการจ้างงาน 
 
 
 
 
 
 

ประเภทการจ้างงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้อมลู ณ  30 กันยายน  2554 )  

 

ข้าราชการ  
ร้อยละ 6.25 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนนุ  
ร้อยละ 51.39 

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์   
ร้อยละ 2.08 

ลูกจ้างประจ า (เงินงบประมาณ) 
ร้อยละ  32.64 

ลูกจ้างประจ า 
(เงินงบรายได้) 
ร้อยละ  2.78 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ร้อยละ  4.86 
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รางวัลเกียรติยศของศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (บุคลากร/ศิษย์เก่า) 
 

ชื่อ – นามสกลุ รางวัลที่ได้รับ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกรียรติคุณ จากสภาการพยาบาล ใน

โอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจาก American Academy of Nursing 
ให้เข้าเป็นสมาชิก Fellowship in the American Academy of 
Nursing (FAAN) 2012 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค า  ติลกสกุลชัย รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหาร
การศึกษาพยาบาล จากสภาการพยาบาล 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล 
ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

5. นางประคอง  รังคสิริ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและสังคม จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

6. นางประทุม  หงส์พานิช รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและสังคม จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  สริยาภรณ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและสังคม จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล 
ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล  จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล 
ศิริราชฯ 

9. นางกรรภิรมย์  นวพันธุ์ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล 
ประเภทผู้บริหารการพยาบาลและการสาธารณสุข ในระดับปฐมภูมิ 
จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

10. นางจุภาภรณ์  กังวานภูมิ รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล 
ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ในระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ จากสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

11. นางสาวละม่อม  ศรีจันทราพันธุ์ รางวัลพยาบาลดีด่น สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล 
12. นางอุดมศรี  ศิริบุญมา โล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรี

แห่งชาติฯ 
13. นางอนงค์  แก่นหอม - โล่ประกาศเกียรติคุณ สตรีนักบริหารดีเด่น  จากจังหวัดแพร่ 

- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีช้ันท่ี 2 จากสภากาชาดไทย 
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ชื่อ – นามสกลุ รางวัลที่ได้รับ 
14. นางจันทิรา  ภาวิไล เกียรติบัตร 50 ปี คนดี ศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ จากสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
15. รองศาสตราจารยส์ุปาณี  เสนาดิสัย รางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 
16. นางสาวเสาวนีย์  เนาวพาณิช - รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากส านักนายกรัฐมนตรี 

- รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับตติยภูมิ ประจ าปี 2554 จาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

17. นางสาวอุบลวรรณา  เรืองทองดี - รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหาร
การพยาบาล ระดับปฐมภูมิ/ชุมชน จากสภาการพยาบาล 
- รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดสุพรรณบุรี จากบริษัทเนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

รางวัลที่นักศึกษาได้รับในปี 2554 
 

ด้านวิชาการ วิชาชีพ   
- นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลเกียรติยศนานาชาติ สาขาประเทศไทย (Sigma 

Theta Tau International, Honor Society of Nursing : Thailand Chapter At - large)  จ านวน 2 คน   
- นักศึกษาได้รับคัดเลือก ให้น าเสนอ Show Case Innovation (Fair, Fun, Fine) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2554  

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จ านวน 2 คน 
- นักศึกษารับผิดชอบเป็นกรรมการของชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย 

 

ด้านคุณธรรม-จริยธรรม   
- ประกาศนียบัตร ยกย่องนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี รางวัลธนาคารแห่งความดีของมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย จ านวน 

10 คน 
 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการรามค าแหงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

รามค าแหง จ านวน 4 คน  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 2554 

ธนาคารธนชาติ จ านวน 4 คน 
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- นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แสดงถ่ายแบบทั้งชาย–หญิง เพ่ือให้เป็นตัวอย่างของทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัยใน
พิธีการซ้อมรับพระราชพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2554 

 ด้านบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ 

   
การเงินและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณในการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน  

   - งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2554    134,081,600.00 บาท 
   - งบประมาณโครงการผลิตแพทย์และ  
     พยาบาล เพิ่มในแผนลงทุนเสริมสร้างโครงสร้าง 
     สาธารณสุขแห่งชาติ ประจ าปี 2554  

59,808,200.00 บาท 

รวม    193,889,800.00 บาท 
งบประมาณเงินรายได้  
   - รายได้จากการบริหารจัดการ        50,000,000.00 บาท  

รวม 50,000,000.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น      243,889,800.00 บาท 

 
 การบริหารงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
การจัดการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเงินงบประมาณ 
จ าแนกเป็น 3 ผลผลิต และ 1 โครงการ ดังนี้ 

1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
3. ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม 

 ส่วนเงินนอกงบประมาณ จ าแนกเป็น 4 ผลผลิต ดังนี้ 
- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
- ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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- ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการในภารกิจต่างๆ ของคณะฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่ง

ได้รับการจัดสรรตามปีงบประมาณ เป็นงบประมาณหลัก ทั้งนี้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจะได้รับจัดสรรจ าแนกตาม
แผนงานและผลผลิตต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอคณะพยาบาลศาสตร์จะใช้
เงินรายได้ของคณะฯ สมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในแผนงานเพ่ือให้เกิดผลผลิตต่างๆ นอกจากนั้นในภารกิจด้านการวิจัย 
และการพัฒนาอาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้จั ดสรรเงินจากกองทุน ซี . เ อ็ม.บี  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย และการพัฒนาอาจารย์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 

รายงานการได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลผลิต 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

ได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย คิดเป็น % ได้รับจัดสรร ผลการใช้จ่าย คิดเป็น % 
- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

130,120,200.00 138,145,366.45 106.17 43,500,000.00 18,098,030.70 41.60 

- ผลผลิตผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

3,911,400.00 1,810,195.76 46.28 4,000,000.00 3,964,533.68 99.11 

- ผลผลิตผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

50,000.00 50,000.00 100.00 500,000.00 147,457.00 29.49 

- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล
เพิ่ม  

59,808,200.00 22,217,544.82 37.15 - - - 

- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์
ความรู ้

- - - 2,000,000.00 366,044.00 18.30 

รวม 193,889,800.00 162,223,107.03 - 50,000,000.00 22,576,065.38 - 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   สร้างระบบวิจัยและการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการคลินิกวิจัย  
 2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 3. โครงการเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ   
  3.1 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ  (Manuscript 
 Writing  for International Publication)  
  3.2 กิจกรรมการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
 4. โครงการสร้างงานวิจัยจากงานประจ า R2R  
 5. โครงการพัฒนา Themes การวิจัยและชุดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
  5.1 โครงการ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
 6. โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  6.1 กิจกรรม เวทีเสนอผลงานวิจัย (Research  Day) 
  6.2 โครงการ ส่งเสริมการอ้างอิงงานวิจัยของอาจารย์ 
 

 ปี 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ/ น าเสนอในการประชุม (Proceeding) ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด จ านวน 46 เรื่อง 
(ระดับชาติ จ านวน 39 เรื่อง ระดบันานาชาติ จ านวน 7 เรื่อง) 
 

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ตารางท่ี  2  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ/ น าเสนอในการประชุม    
ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 

1 
 

ทัศนี   ประสบกิตติ คุณ ,  
ฟองค า  ติลกสกุลชัย 
 

แบบสอบถามการรับรูส้มรรถนะของตนเอง
ในการดแูลทารก: การวเิคราะห์ขอ้ค าถาม  
Self-efficacy in Infant Care Scale: 
An Item Analysis  

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(3): 43-51 

2 
 

วัชรี วรากุลนุเคราะห,์ 
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, 
วิลาวัณย์ อาชวกุลเทพ, 
ลักษณา บุญประคอง 

ประสบการณ์ความเจ็บปวดของผูปุ้วยท่ี
ได้รับการผา่ตัดเปลีย่นข้อเข่าเทียม 
Pain Experience in Patients 
Undergoing Total Knee 
Replacement 

ทุนสมเดจ็พระศรี
นครินทรา บรมราช
ชนน ีเพื่อพัฒนาการ
พยาบาลศริิราช 

วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(3): 74- 82 

3 นันทวัน ขวัญสุข,  
อาภาวรรณ หนูคง 

ผลของโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้านต่อพฤติกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของผูดู้แลเด็กโรคหืด 
The Effect of a Home Environmental 
Management Program for Children 
with Asthma on Caregivers’ 
Management Behavior 

- วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(3): 94-102 

4 
 

ทัศนี ประสบกติติคณุ,  
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม,  
ฉันทิกา จันทร์เปีย,  
สุดารตัน์ สุวรรณเทวะคปุต์,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,  
กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ ์

ทัศนคติและการรบัรู้อุปสรรคของผูสู้งอายุ
ต่อการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่   
Elderly’s Attitudes and Perceived 
Barriers towards Breastfeeding 
Promotion  

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29 (Suppl2):75-83 

5 
 

อรุณรตัน์ ศรีจันทรนิตย์, 
รัตนาวดี ชอนตะวัน 

การดูแลเด็กโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนดิใน
ระยะก่อนผ่าตัดหวัใจ : ผลกระทบตอ่
ครอบครัว  
Caring for Children with Congenital 
Heart Disease Prior to Cardiac Surgery: 
The Impacts on Families 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):7-18 

6 
 

อาภาวรรณ หนูคง,  
สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,  
ยุวดี พงษ์สาระนันทกลุ,  

ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลเด็ก
โรคหืด 
Caregivers' Experience in Caring 

มหาวิทยาลยัมหิดล วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(3):94-102 
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ศิริวรรณ จูฑะพงษ์ for Children with Asthma 
ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 

7 
 

วิไล เลิศธรรมเทวี,  
สุดารตัน์ สุวรรณเทวะคปุต,์ 
ยุวดี พงษ์สาระนันทกลุ, 
อุดมยา พันธนิตย ์

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรม
การนวดสมัผสัทารกต่อความรู้และ
ทักษะของพยาบาล 
The Effectiveness of Infant 
Masage Trainging Program on 
Nurses Knowledge and Skill 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):160-168 

8 
 

ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, 
สุคนธ์ ไข่แก้ว,  
วัฒนา พันธุ์ศักดิ,์ 
สุธีรา ฮุ่นตระกูล 
 

พฤติกรรมการดืม่เครื่องมือแอลกอฮอล์
ของคนไทยเขตเมือง: กรณีศึกษาชุมชน
บ้านบุ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
Alcohol Consuming Behavior of 
Urban Thai: The Banbu 
Community, Bangkok-Noi District, 
Bangkok 

มหาวิทยาลยัมหิดล วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(1): 53-62  

9 
 

ลิวรรณ อุนนาภริักษ์, 
วีนัส ลีฬหกลุ,  
อรุณรศัมี บุนนาค, 
ชุติมา อัตถากรโกวิท, 
ไพโรจน์ ลีฬหกุล 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตอ่
พฤติกรรมการท ากิจกรรมทางกายของ
เด็กวัยเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีมีภาวะ
น้ าหนักเกิน  
The Effects of A Health 
Promotion Program on the 
Physical Activity in Overweight 
Primary School Children   

สสส. วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(2) S1: 15-26  

10 ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, 
วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 
ฉวีวรรณ โพธิ์ศร ี

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุ
ไทยในชุมชนแอดัดเขตเมือง: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
Health Promotion Behaviors 
among Thai Elders in the Urban 
Area: The Banbu Community, 
Bangkok-Noi District, Bangkok 

มหาวิทยาลยัมหิดล วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(3): 83-93 
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ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 
11 
 

สิริรตัน์ ฉัตรชัยสุชา, 
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล,   
กุลชลี พิมพา, 
สุพัตรา พรสุขสว่าง  

ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรม
ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขสตรีในชุมชน 
The Effectiveness of a BSE 
Educational Program on 
Knowledge, Health Belief and BSE 
Practice in Community Health 
Volunteer Women 

มหาวิทยาลยัมหิดล วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(3): 64-73 

12 
 

พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, 
เสาวลักษณ์ จีรธรรมคุณ 

การจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวานท่ีอาศัยในชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานคร 
Health Management for Diabetes 
Mellitus Elders at an Urban 
Community in Bangkok 

- วารสารพยาบาลทหารบก 
2554; 
12(1): 36-41 

13 วัลลภา บุณรอด, 
รัชนี ศุจิจันทรรัตน,์ 
วิไลวรรณ ทองเจริญ, 
ณัฏฐวรรณ ค าแสน, 
กลมรตัน์ เทอร์เนอร,์ 
พวงผกา กรีทอง, 
กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ,์ 
วัชราพร เชยสุวรรณ, 
ผุสดี สระทอง, 
ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้,
อรุณรตัน์ คันธา, 
วัชราภรณ์ เปาโรหิตย,์ 
ศรีสดุา คล้ายคล่องจิตร 

คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารย์
พยาบาลในสถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Quality of Working Life in Nurse 
Educators at Affiliate Nursing 
Institutes of Mahidol University 
 

C.M.B. วารสารพยาบาลทหารบก 
2554; 
12(1): 42-50 
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14 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน,์ 

วีนัส ลีฬหกลุ, 
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, 
วัฒนา พันธุ์ศักดิ ์

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพของผูสู้งอายุโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Health Promoting Behaviors and 
Health Risks of the Elderly in the 
Health Promotion Center at 
Faculty of Nursing, Mahidol 
University 

C.M.B. วารสารสภาการพยาบาล 2554; 
26(ฉบับพิเศษ): 140-153 
 
 

15 นารีรัตน์ จติรมนตรี,      
วิไลวรรณ ทองเจริญ, 
สาวิตรี ทยานศิลป์ 

ตัวแบบการดูแลผูสู้งอายุท่ีดีของชุมชน
เขตเมือง 
Good Model of Elderly Care in 
Urban Community 

มส.ผส. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):67-74 
 

16 ณัฐสรุางค์ บุญจันทร์,   
ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน,   
วัฒนา พันธุ์ศักดิ,์          
นิตยา มีหาดทราย 

ผลของการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง 
Effects of an Empowerment 
Program on Self-care Agency for  
Elders with Hypertension  
 

มหาวิทยาลยัมหิดล วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):93-102 
 

17 สิริรตัน์ ฉัตรชัยสุชา,  
นารีรัตน์ จติรมนตรี,  
วรวรรณ วาณิชย์เจรญิชัย  

ผลการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์การ
ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าต่อ
ความสามารถในการใหส้ารน้ าทางหลอด
เลือดด าของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 
The effect of intravenous infusion 
E – material on the ability to 
demonstrate the procedure of 
intravenous infusion of the 
second year nursing students 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):143-150 
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18 Thanomkwan 

Thaweeboon, 
Somjin Peachpansri, 
Somkid Pochanapan, 
Phannee Senachack, 
Wanpen Pinyopasakul 

Development of the School of 
Nursing, Midwifery, and Public 
Health at Siriraj, Thailand 1896-
1971: A historical study 

C.M.B. Nursing and Health 
Sciences 2011; 13:440-446 

19 Napaporn Wanitkun, 
R.Batterham, 
C.Vichathai, 
G.Leetongin,  
R.H. Osborne 

Building equity in chronic disease 
management in Thailand: a 
whole-system provincial trial of 
systematic, pro-active chronic 
illness care 

สปสช. Chronic Illness 2011; 7: 31-
44 
 
 

20 Ketsarin Utriyaprasit, 
Pornnapa 
Hengcharoensuwan, 
Siriorn Sindhu,  
Pansak 
Laksanabunsong 

Relationship between Selected 
Factors and Length of Hospital 
Stay in Coronary Artery Bypass 
Graft Patients 
 

King Prajadhipok 
and Queen 

Rambhaibarni 
Memorial 

Foundation 

Siriraj Medical Journal 
2011; 63(2): 52-57 

21 Rungnagha 
Khiewchaum,  
Orapan Thosingha, 
Prangtip Chayaput, 
Ketsarin Utriyaprasit 

Coping with Traumatic Braing 
Injury Using the Preparation 
Program among Caregivers of 
Patients in the Intensive Care Unit 
 

 Siriraj Medical Journal 
2011; 63: 128-131 

22 Usavadee 
Asdornwised, 
Rattima Sirihorachai 

Smoke and Bio-aerosols in 
operating rooms in Thailand  
 

- Proceeding in The 58th  
Annual Congress AORN and 
2nd Annual International 
Summit, Philadephia, 
Pennsylvania. 2011;  March 
19-20, USA   

23 
 

จิตต์ชญา บุญนันท์,  
ปรางทิพย์ ฉายพุทธ 
 

แบบสอบถามความต้องการสือ่สารขา่วรา้ย: 
ลักษณะคณุภาพแบบวดัฉบบัภาษาไทย 
The Measure of Patients’ Preferences 
for Communication: Psychometric 
Characteristics of the Thai Version 

- วารสารสภาการพยาบาล. 
2554; 26(3): 31-47 
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24 ศิริอร สินธ,ุ  

อุมาภรณ์ ก าลังด,ี  
รวมพร คงก าเนิด 

ผลของการสัมผสัควันต่อสมรรถภาพ
ปอดของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่อาศยัใน
ชุมชน 

- วารสารสภาการพยาบาล. 
2554; 26(3): 93-106 
 

25 Usavadee Asdornwised, 
Benjamas Prechakul, 
Suwanna 
Trakulsomboon,  
Supakorn Rojananin, 
Yong Rongrungreng, 
Supenya, Warothai,  
Varaporn Pumsuwan, 
Sribenja Vaithayaphichet,  
Daranee 
Piputtanakulchai, 
Shelley-Ann Walters 

An Evaluation of Brush, Brushless, 
and Waterless Surgical Hand 
Scrubs Among Health Care 
Workers in Operating Rooms at a 
University Hospital in Thailand 
การประเมินผลการล้างมือเพื่อผ่าตัด 
แบบใช้แปรง ไม่ใช้แปรงและแบบไม่ใช้
น้ าไม่ใช้แปรง ในบุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาลที่ท างานในห้องผ่าตดัใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง 
ประเทศไทย 

3M Health Care, 
USA 

Journal of Nursing Science 
2011; 29(3): 17-27 

26 ผ่องศรี ศรีมรกต,  
วัชราพร เชยสุวรรณ, 
ล าดวน เจริญสมบัต,ิ 
กุนนที พุ่มสงวน, 
พิมล พันธุ์วิไล, 
ลักขณา ยอดกลกิจ 

การพัฒนาเครือขา่ยและรปูแบบการพัฒนา
แกนน านกัศึกษาพยาบาลผู้น าการสร้าง
เสรมิสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สปสช. เขต 13 
กทม. 

เอกสารประชุมวิชาการ
(Proceeding ) เรื่อง “มหกรรม
สรา้งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า กรุงเทพมหานคร” ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน วนัที่ 4 กรกฎาคม 2554 
(หน้า 103-117) 

27 เกศศิริ วงษ์คงค า,  
อรพรรณ โตสิงห,์  
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ,  
Barbara Riegel, 
เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ, 
ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม 

ความสมัพันธร์ะหว่างระยะเวลาการเป็น
เบาหวานกับระดบัความรุนแรงของการเกดิ
โรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอุดตันใน
ผู้ปุวยไทยทีเ่ป็นเบาหวานชนดิที่ 2 
Relationship between Diabetic 
Duration and The Severity of 
Peripheral Arterial Disease among 
Thai Patients with Type2-diabetes 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):124-132 
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28 Nanthana 

Thananowan, 
Sirirat Leelacharas 

Factors and Psychosocial Profiles 
of Intimate Partner Violence 
among Pregnant Women 
ปัจจัยและผลทางจิตสังคมของความ
รุนแรงท่ีเกิดจากคูส่มรสในสตรตีั้งครรภ์ 

TRF & CHE 
(สกว. และ สกอ.) 

Journal Nursing Science 
2011; 
29(1): 37-44 

29 
 

ยุวดี วัฒนานนท,์  
วชิรา วรรณสถิตย,์  
วาสนา จิติมา, 
บุญมี วัฒนานนท์ 

ประสิทธิผลการสอนโดยการสังเคราะห์
ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
นักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลยัมหดิล 
Effectiveness of Teaching Method 
by Synthesis Knowledge from 
Evidenced Based Data in 
Baccalaureate Nursing Students, 
Mahidol University 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(2): S1: 37-46 
 

30 ยุวดี วัฒนานนท,์  
วชิรา วรรณสถิตย,์ 
วิลาวัลยด์วงล้อมจันทร,์ 
ฉวีวรรณ สาระคง,  
วรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ ์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
ผู้สอบประจ าปี พ.ศ. 2553 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
Predictors of License Examination 
of New Graduates in 2010, 
Faculty of Nursing, Mahidol 
University 

- วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(2): 65-72 
 
 

31 
 

พรนภา ตั้งสุขสันต,์  
เอมพร รตินธร 
 

ประสบการณแ์ละปจัจยัเชิงบริบทที่
เกี่ยวขอ้งกับการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่อย่าง
เดยีวในมารดาที่ท างานนอกบา้นเตม็เวลา 
Experiences and Contextual 
Factors Related to Exclusive 
Breastfeeding in Full-time Working 
Mothers 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(3): 52-63 
 

 
 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

  

41 
 

ล าดับ ชื่อนักวจิัย ชื่อเร่ืองงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 
32 
 

ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง,  
นิตยา สินสุกใส,  
เอมพร รตินธร,  
ดิฐกานต์ บริบรูณ ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลงักาย
กับระดับน้ าตาลในเลือดหลังรับประทาน
อาหาร 2 ช่ัวโมงในสตรีที่เป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ ์
Relationship between Exercise and 
Two-hour Postprandial Blood 
Glucose Level in Pregnant Women 
with Gestational Diabetes Mellitus 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):48-58 
 

33 กีรดา ไกรนุวัตร, 
เสาวรส มีกุศล, 
ปนัดดา ปริยฑฤฆ 

การดูแลสุขภาพผู้เจ็บปุวยด้วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูใน
ชุมชน: มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชน 
Health Care Services for Clients 
with Diabetes and Hypertension: 
A Perspective of Community 
Stakeholders 

สภาการพยาบาล 
และ สสส. 

วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(1): 73-80 

34 Rukchanok Koshakri  Quality of Primary Diabetes Care 
in the Bangkok Metropolitan 
Administration: Case Study of a 
Public Health Center 

C.M.B. Journal of Public Health 
2011; 
41(2): 162-172. 
 

35 Sutheera Hoontrakul, 
Pensri 
Kaweevongprasert 

Development of Home and 
Community Care for AIDS Patients 
in the Socio-cultural Context of 
the Central Region, Thailand 

Health System 
Research 
Institute  
(สวรส.) 

Journal of Population and 
Social Studies 2011; 19(2): 
243-254 
 

36 กีรดา ไกรนุวัตร, 
อรุณรตัน์ คันธา 

ผลของโปรแกรมและต้นทุนต่อหนว่ย
ของโปรแกรมช่วยเหลือผูสู้บบุหรี่เลิกสูบ
บุหรี่ส าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
Effects of Smoking Cessation 
Program and Its unit Cost for 
Hospital Employees 

C.M.B. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 
2554; 25(1): 32-45 
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Nantiya Watthayu, 
Jennifer Wenzel,  
Ratree Sirisreetreeru, 
Chayathit Sangprasert, 
Nuntiga Wisettanakorn 

Rapid Assessment and Response: 
The Context of HIV/AIDS and 
Adolescents in Bangkok 
การประเมินและการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว: บริบทของพฤติกรรมเสีย่งต่อ
การติดเชื้อ HIV/AIDS ของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร 

McLean 
Foundation, USA 

Journal of Nursing Science 
2011; 29(3): 28-35. 

38 วรรณา คงสุริยะนาวิน, 
เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ 

ผลของกลุ่มจิตสมัพันธ์เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพจิตของผู้น านักศึกษาพยาบาล 
Effects of the Encounter Group 
on Mental Health Promotion in 
Nursing Student Leaders 

- วารสารสภาการพยาบาล 2554; 
26 (ฉบับพิเศษ): 126-139 
 

39 
 

นพพร ว่องสิริมาศ, 
ยาใจ สิทธิมงคล, 
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
Linda Beeber, 
โสภณิ แสงอ่อน 

แบบวัดความผูกพันบิดามารดา-บุตร: 
การทดสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย  
The Parental Bonding Instrument 
(PBI): Psychometric Testing 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):19-28 
 

40 วารีรัตน์ ถาน้อย,  
รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, 
กอบกลุ พันธเ์จริญวรกลุ, 
Elaine A. Thompson,  
เดชาวุธ นิตยสุทธิ 

แบบวัดความครุ่นคิดต่อสถานการณ์
ฉบับภาษาไทย: คณุภาพของเครื่องมือ 
The Ruminative Response Scale 
Thai Version: Psychometric 
Properties  

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):29-38 
 

41 อติรัตน ์วัฒนไพลิน, 
ลลนา ประทุม, 
ยาใจ สิทธิมงคล 

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทกัษะ
การเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้า
ในวัยรุ่นตอนต้น 
Effectiveness of Coping Skill 
Training Program on Depression in 
Early Adolescents 

- วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):39-47 
 

42 อัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล, 
จงจิต เสน่หา, 
รุ้งนภา ผาณิตรัตน,์  
ศศิมา กุสมุา ณ อยุธยา, 
ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ ์

พฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษสุงฆ์ใน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
Nutritional Consumption Behaviors of 
Thai Monks in Bangkok-noi District, 
Bangkok Metropolitan Area 

C.M.B. วารสารพยาบาลศาสตร ์2554; 
29(2): 37-45 
 
 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Faculty of Nursing Mahidol University 

  

43 
 

ล าดับ ช่ือนักวิจัย ช่ือเรื่องงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งที่พิมพ์เผยแพร/่น าเสนอ 
43 วิชชุดา เจริญกิจการ, 

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา 
การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของ
การเรยีนรู้จดจ าระหว่างผู้ที่เคยมีภาวะ
สมองขาดเลือดช่ัวคราว ผู้ทีม่ีปัจจยัเสี่ยง
ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและผูม้ี
ภาวะสุขภาพด ี
A Comparative study of Cognitive 
Performance among Individuals 
Experiencing TIA, Having Risk 
Factors to Cerebrovascular 
Disease, and Healthy Individuals 

- วารสารสภาการพยาบาล. 
2554; 26(3): 14-30 
 

44 Kanaungnit 
Pongthavornkamol, 
Karin Olson, 
Nopadol 
Soparatanapaisarn, 
Sirirat Chatchaisucha, 
Aphorn Khamkon, 
Darussanee Potaros, 
Marilyn N. Kirshbaum, 
Guendalina Graffigna 

Comparing the Meanings of 
Fatigue in Individuals with Cancer 
in Thailand and Canada 

The International 
Society of Nurses 
in Cancer Care 

Cancer Nursing 2011;  
 
DOI: 
10.1097/NCC.0b013e31823
31a7c 

45 กรวรรณ ปานแพ,  
อรวมน ศรียุกตศุทธ, 
รัตนา ชวนะสุนทรพจน ์
 

ประสบการณ์การมีอาการเบื่ออาหาร 
กลวีธีการจัดการกับอาการ และ
ภาวะการท าหน้าที่ในผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
Anorexia Experience, 
Management Strategies, and 
Functional Status in Chronic 
Kidney Disease Patients 
Undergoing Hemodialysis  

- วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):59-66 
 

46 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลศิ,  
จงจิต เสน่หา,  
รุ้งนภา ผาณิตรัตน,์  
กลิ่นชบา ค ารศ,  
พรรณภิา สืบสุข,  
อัครเดช เกตุฉ่ า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสรา้ง
เสรมิสุขภาพในต ารวจไทย 
Factors Influencing Health 
Promotion Behaviors in Thai 
Policemen 

พย.สสส. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2554; 
29(Suppl2):133-142 
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ตารางท่ี 3 สรุปรายช่ือโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2554 จ านวน  6  โครงการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
จ านวน 
(บาท) 

1 การพัฒนาโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือเด็กไทยท่ีมีภาวะออทิซึม สเปคตรัม โดย
การประยุกต์ใช้รูปแบบของ TEACCH Model (The Development of an 
Intervention Program for Thai Children with Autism Spectrum 
Disorders based on TEACCH model 

สกอ. 
 

442,800 
 

2 แนวทางการเสรมิศักยภาพครอบครัวเพื่อลดการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่น 

ศูนย์วิจัยปัญหาสรุา 
(ศจย.) 

500,000 
 

3 โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนส าหรับผู้ทีม่ีปัญหาสถานะบุคคลผ่านกลไก
ประเพณีวัฒนธรรม (Community Security Development for People with 
Legal Status Problems through Cultural Mechanism Projet 

มูลนิธิศุภนมิิต 
 

100,000 
 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเครยีดต่อ
พฤติกรรมการดืม่สรุาของประชาชนในชุมชนแออัด เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ (Research project: The 
relationship between personal, socioeconomic and stress factors on 
drinking behavior among Thai people in Bangkoknoi crowded 
community, Bangkok, Thailand 

ศูนย์วิจัยปัญหาสรุา 
(ศจย.) 

 

200,000 
 

5 โครงการพัฒนาต้นแบบพ้ืนท่ีและขยายผลการจดัการศึกษานอกระบบในกลุ่มผูม้ี
ปัญหาสถานะบุคคล-กลุ่มมิตรมอญ 

พย.สสส. 80,500 

6 การศึกษาความพร้อมของแหล่งให้บริการโรคเรื้อรังและความต้องการการดูแลใน
การจัดการตนเองในผู้ปุวยเมตาบอลิกซินโดรม: กรณีศึกษาโรงพยาบาลอ าเภอวดั
สิงห์ จังหวัดชัยนาท 

โรงพยาบาลอ าเภอ 
วัดสิงห ์จังหวัดชัยนาท 

100,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างระบบการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม   
 

ระดับปริญญาตรี / เฉพาะทาง                
 1. โครงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร  
  1.1 กิจกรรมน้องใหม่ NS บนเส้นทางสีขาว 
  1.2 กิจกรรมจิตอาสา 
  1.3 กิจกรรม NS  MAHIDOL 
  1.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
  1.5 กิจกรรมกุหลาบงาม หนามต้องคม 
 2. โครงการการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้หลักสูตร พย.บ. ฉบับปรับปรุง  
  2.1 กิจกรรมการเสริมความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  2.2 กิจกรรมการจัดอบรม/ประชุมทางวิชาการเก่ียวกับวิธีการสอนหลากหลายวิธีทางการพยาบาล 
 3. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการการพยาบาลรุ่นที่ 39  
 4. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง  
 

ระดับบัณฑิตศึกษา                
 1. โครงการพัฒนานักศึกษา และบัณฑิต  
  1.1 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการประเมินภาวะสุขภาพขั้น
 สูงและการสอนทางคลินิก    
  1.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการของนักศึกษาก่อนเข้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 
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  1.3 กิจกรรมการอบรมวิชาการ / การสอน ส าหรับผู้ที่จบปริญญาโท สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
 การพยาบาลเพ่ือเตรียมตัวสอบรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลและการผดุง
 ครรภ์ ของสภาการพยาบาล 
  

ปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

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

  2.1.4 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (แผน ก และแผน ข ภาคปกติ)  
  2.1.5 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (แผน ก ภาคปกติ)  
  2.1.6 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ) 
  2.1.7 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (แผน ก ภาคปกติ) 
 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) 

 

4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)    
  4.1 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง 
  4.2 สาขาการพยาบาลผื้นฟูสภาพ 
  4.3 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ และการปูองกันการติดเชื้อ 
  4.4 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
  4.5 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง 
  4.6 สาขาการจัดการการพยาบาล 
  4.7 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 
  4.8 สาขาการพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง 
  4.9 สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
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  4.10 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปฯ 
  4.11 สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล 
 

จ านวนนักศึกษา  
 

ปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,132  คน 
ปริญญาโท 380 คน ปริญญาเอก 35 คน การพยาบาลเฉพาะทาง 338  คน ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร จ าแนกตามชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2554 (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554)  

หลักสูตร/สาขา 
ชั้นป ี  

1 2 3 4 5 รวม 
1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

 
281 

 
274 

 
285 

 
288 

 
- 

 
1,128 

- พยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) - - 1 3 - 4 

รวม 281 274 286 291 - 1,132 

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
- การพยาบาลเด็ก  แผน ก ภาคปกติ 

 
16 

 
11 

 
8 

 
7 

 
6 48 

- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ก ภาคปกต ิ 25 28 25 17 3 97 
- การพยาบาลผู้ใหญ่  แผน ข ภาคปกต ิ 13 22 10 6 - 51 
- การพยาบาลเวชปฏบิัติครอบครวั แผน ก ภาคปกติ - - - - 1 1 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ก ภาคปกติ - 5 - 3 2 10 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคปกติ - 3 9 - - 12 

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ - - - 3 7 10 
- การพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน แผน ก ภาคปกต ิ 6 4 - - - 10 
- การพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน แผน ข ภาคปกต ิ 4 9 - - - 13 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ช้ันสูง แผน ก ภาคปกติ 11 9 15 10 4 49 
- การพยาบาลผดุงครรภ์ช้ันสูง แผน ข ภาคปกต ิ 4 7 - - - 11 
- การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก ภาคพิเศษ 25 25 - - - 50 
- การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกต ิ 10 8 - - - 18 

                             รวม 114 131 66 46 23 380 
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

- 8 8 9 10 35 

                             รวม - 8 8 9 10 35 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)  

หลักสูตร/สาขา 
ชั้นป ี  

1 2 3 4 5 รวม 
5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง 30 - - - - 30 
- สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 19 - - - - 19 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเช้ือและการปูองกันการติดเช้ือ 31 - - - - 31 
- สาขาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ 28 - - - - 28 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง 36 - - - - 36 
- สาขาการจัดการการพยาบาล 45 - - - - 45 
- สาขาการพยาบาลปริศลัยกรรม 38 - - - - 38 
- สาขาการพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง 27 - - - - 27 
- สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหต ุ 31 - - - - 31 
- สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปฯ 37 - - - - 37 
- สาขาศาสตร์และศลิปการสอนทางการพยาบาล 16 - - - - 16 

รวม 338 - - - - 338 
รวมท้ังหมด 733 413 360 346 33 1,885 
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ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 4 จ านวน เพ่ือรับทุนอุดหนุนการศึกษาประจ าปี มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 
จ านวน 385 คน รวมเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น 6,933,450 บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตาราง  5  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา แยกตามประเภททุนและช้ันปี ประจ าปีการศึกษา 2554 

ชั้นป ี

คณะพยาบาลศาสตร์  
(ดอกผล) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(และทนุที่ผ่านมหาวิทยาลัย) 

ภายนอก รวม 

น.ศ.ที่ได้รับทุน
(ทุน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

น.ศ.ที่ได้รับทุน
(ทุน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

น.ศ.ที่ได้รับทุน
(ทุน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

น.ศ.ที่ได้รับทุน
(ทุน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 13 49,000 14 98,000 58 1,518,250 85 1,665,250 
2 1 15,000 13 88,000 75 1,507,700 89 1,610,700 
3 2 19,000 18 228,000 75 1,599,000 95 1,846,000 
4 1 4,000 26 207,000 99 1,600,500 126 1,811,500 

รวม 17 87,000 71 621,000 307 6,225,450 395 6,933,450 
หมายเหตุ  นักศึกษาได้รับ 2  ทุน จ านวน 10 คน (เป็นทุนที่ต่อเนื่องมาจากมัธยม และ/ทุนที่ได้ด้วยความสามารถของนักศึกษา) 

 
ตาราง  6  ทุนรางวัลการศึกษา  

รายละเอียด จ านวนทุน (ทุน) ผู้ได้รับทุน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
มอบให้ในวันส าเร็จการศึกษา 
- รางวัลการศึกษา 14 7 11,800 
- รางวัลขยันหมั่นเพียร 11 152 38,000 
- รางวัลดีเด่นส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

1 1 4,000 

- ทุนอาจารย์นพรัตน์ สุรพิพิธ    1 1 880 
มอบในวันไหว้ครู 
จากดอกผลเงินทุนผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ 
เพื่อเป็นทุนรางวัลการศึกษา  

20 13 19,750 

ทุนอาจารย์ นพรัตน์ สุรพิพิธ   - 2 1,950 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสู่สากล  
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม   
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ  
   1.1 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Evidence-based practice in nursing โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ด้านชาวอเมริกัน 
   1.2 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
 (โครงการ ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ National Healthcare Group (NHG) และ Ngee Ann 
 Polytechnic (NP) โดยการสนับสนุนของ Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์)" 
   1.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ 
   1.4 กิจกรรมการสนับสนุนอาจารย์ไปศึกษาอบรมต่อระดับหลังปริญญาโท/เอก ในต่างประเทศ 
  3. โครงการการสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการวิจัยกับเครือข่าย  
 4. โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะการสนับสนุนการจัดการตนเองส าหรับอาจารย์ 
  

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะฯ มีการประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ดังนี้   

1. ลงนามสัญญาความเข้าใจร่วมกัน MOU รวม 14 ฉบับ 6 ประเทศ  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในภูมิภาคเอ เชีย

ระหว่าง 7 สถาบัน ประกอบด้วย Yamaguchi University School of Medicine ประเทศญี่ปุุน Ewha Womans 
University College of Nursing Science ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้  University of New Castle ประเทศ
ออสเตรเลีย คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 
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3. เป็นสมาชิก Global Network for Nursing and Midwifery Development เนื่องจากคณะฯ ได้รับการแต่งตั้ง
จากองค์การอนามัยโลกให้ เป็น WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery Development ซึ่ งมี
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลเป็นสมาชิก จ านวนทั้งสิ้น 36 ประเทศ ทั่วโลกเป็นสมาชิกเครือข่าย 
 4. เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก (EAFONS) 
 5. เป็น Co Host ในการจัด International Conference กับ University of Hong Kong ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน  
 

โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางวิชากับต่างประเทศ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 7 Faculty/Student Exchange (lnbound) 

วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ Faculties and Students ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
6 ต.ค. – 
23 ธ.ค. 
2553 

โครงการ
แลกเปลีย่นอาจารย์
และนักศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ 

นักศึกษาจาก Mälardalen University, 
Department of Caring and Public 
Health จ านวน 4 คน 
1. Ms Viktorija Badasjane 
2. Ms. Evellyn Fletcher Torres   
3. Ms. Sofia Ydrefalk  
4. Ms. Linda Sjoholm 

Mälardalen 
University, 
Department of 
Caring and Public 
Health 

สวีเดน ศึกษาดูงาน 

4 – 20 
ต.ค. 2553 

โครงการ
แลกเปลีย่นอาจารย์
และนักศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ 

อาจารย์จาก Mälardalen University, 
Department of Caring and Public 
Health จ านวน 2 คน 
1. Ms. Katarina Bredenhof 
Heijkenskjold  
2. Ms. Rosie-Marie Fridholm 

Mälardalen 
University, 
Department of 
Caring and Public 
Health 

สวีเดน ศึกษาดูงาน 

1 - 6 ส.ค. 
2554 

โครงการ
แลกเปลีย่นอาจารย์
และนักศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ 

School of Health and Nursing 
Science Wakayama Medical 
University จ านวน 6 คน 
1. Mr. Kiyomasa Hiragami  
2. Mr. Hirofuyu Inoue 

 2nd year student 
3. Miss Kana Dobashi 

 2nd year student  
4. Miss Ryoko Inoue 

 2nd year student 
5. Miss Yukiko Okano 

 4th  year student 
6. Miss Manami Kitaguchi 

  

School of Health 
and Nursing Science 
Wakayama Medical 
University 
 

ญี่ปุุน ศึกษาดูงาน 
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วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ Faculties and Students ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
 โครงการ

แลกเปลีย่นอาจารย์
และนักศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ 

    

 

ตารางท่ี  7  Faculty/Student Exchange (Outbound)  
วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ Faculty and Student ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์

7 – 11 
ต.ค. 
2553 

โครงการประชุม 
Developing 
Health Leaders 
for the Future 
Forum:  Asia-
Pacific Alliance of 
Health Leaders 
(APAHL) 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
จ านวน 2 คน 
1. นางสาวปัทมา กุสุมาลย์   
รหัสนักศึกษา 5009065 
2. นางสาวอังสุมาลิน  นาคีรัตน์  
รหัสนักศึกษา   5009310   

University of 
Newcastle 

ออสเตรเลีย เข้าร่วมประชุม  
Developing 
Health Leaders 
for the Future 
Forum:  Asia-
Pacific Alliance of 
Health Leaders 
(APAHL) 

6 มี.ค. - 
29 พ.ค.  
2554 

โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และ
นักศึกษากับสถาบัน
ต่างประเทศ 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
จ านวน 4 คน 
1. นางสาวชุติมา   สุ่มมาตย์  
รหัสประจ าตัว 5209041 
2. นางสาวสุทธินี   ทองทิพย์  
รหัสประจ าตัว 5209148 
3. นางสาวชุติพร   บรรยงค์  
รหัสประจ าตัว 5209211 
4. นางสาวสมติรา    พรวัฒนเวทย ์           
รหัสประจ าตัว 5209286 

Mälardalen 
University, 
Department of 
Caring and Public 
Health  

สวีเดน ศึกษาดูงาน 

10 เม.ย –
7 พ.ค. 
2554 

โครงการแลกเปลี่ยน
นักอาจารย์ และ
นักศึกษากับสถาบัน
ต่างประเทศ 

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  
จ านวน 2 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาวรรณ  
หนูคง 
2. อาจารย์ ดร. พรทิพย์ คณานับ 

Mälardalen 
University, 
Department of 
Caring and Public 
Health  

สวีเดน ศึกษาดูงาน 
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ตารางท่ี  8  กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์กับต่างประเทศในลักษณะอ่ืนๆ  
วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ แขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมคณะฯ ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์

24 – 25 
ม.ค. 
2554 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Prof. Dr. Huang, Mei-Chih 
 
 
 
2. Prof. Dr. Chou, Fan-Hao 
 
 
 
3. Assist. Prof. Lin, Yu-Hua 
 
 
4. Assist. Prof. Chen, Shiue 
 
 
 
 
5. Assoc. Prof Chen, Hsiao-Yu 
 
 
 
6. Prof. Chiang, Li-Chi 
 
 
 
7. Assoc. Prof. Lee, Bih-O 
 
8. Assoc. Prof.  Hsieh, Hsiu-Fang 
 
 

National Cheng 
Kung University, 
Department of 
Nursing 
Kaohsiung Medical 
University, 
Department of 
Nursing 
I-Shou University, 
Department of 
Nursing 
National Tainan 
Institute of 
Nursing, 
Department of 
Nursing 
National Taichung 
Nursing College, 
Department of 
Nursing 
National Defense 
Medical Center, 
Department of 
Nursing 
Chung Hwa 
University of Medical 
Technology, 
Department of 
Nursing 
Fooying University, 
Department of  
 

ไต้หวัน ศึกษาดูงาน 

http://www.ntin.edu.tw/
http://www.ntin.edu.tw/
http://www.ntin.edu.tw/
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วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ แขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมคณะฯ ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
   

9. Assoc. Prof. Chen, Shu-Yueh 
 
 
 
 
 
10. Prof. Lu, Zxy-Yann 

Nursing 
Chung-Jen College 
of Nursing, Health 
Science and 
Management, 
Department of 
Nursing 
National Yang-Ming 
University, 
Department of 
Nursing 

  

24 ก.พ. 
2554 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Professor Dr. Anita E. Molzahn 
2. Professor Dr. Judy Mill,   

Dean, Faculty of 
Nursing, University 
of Alberta 
Associate Dean for 
Global Health 

แคนาดา เจรจาความ
ร่วมมือ 

6 มิ.ย. 
2554 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Dr Nguyen Manh Hung 
 
 

2. Dr. Nguyen Van Luong 
 
 
3. Dr. Nguyen Tuan Anh 
 
 
4. Dr Nguyen Van Sanh 

 
 

5. Mr. Le Cong Co andteam 

President, Nguyen 
Tat Thanh 
University 
Vice president , 
Nguyen Tat Thanh 
University 
Vice president , 
Nguyen Tat Thanh 
University 
Lecturer , Nguyen 
Tat Thanh 
University 
President, Duy Tan 
University 

เวียดนาม เจรจาความ
ร่วมมือ 
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วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ แขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมคณะฯ ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
8 – 11 
มิ.ย. 55 

รับรองแขก
ต่างประเทศ 

1. Prof. Dr. Eleanor Holroyd  
2. Prof. Dr. Linda Johns 

Royal Melbourne 
Institute of 
Technology (RMIT) 

ออสเตรเลีย จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หัวข้อ
Promoting 
Continuity of 
Midwifery 
Care  Through Australia – Thai Education 

1 – 14 
พ.ค.54 

ศึกษาดูงาน 1. Dr. Wendy Grub 
2. Ms. Margaret Cheng     
3. Ms. Khrystyna  Kerkush     
4. Ms. Ji Su (Jenny) Kim   
5. Ms. Glenna Lee   
6. Ms. Emily Robertson  
7. Ms.  Erin Ward   
8. Ms.  Lynette Yang   
9. Ms. Debbie Yiu     
10. Ms. Alyssa Gabai   
11. Ms. Amanda  Daley   

School of Nursing, 
University of 
Pennsylvania  

สหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน 

  1. Dr Nikki PHILLIPS 
2. Ms. Barbara GREEN 
3. Ms. Nicole BALLANTYNE 
4. Ms. Abby KOEHLER 
5. Ms. Rachael BRUNT 
6. Ms. Barbara POLASIK 
7. Ms. Jess CAMERON 
8. Ms. Sarah CLARK 
9. Ms. Madelene COLUMBRO 

Faculty of Health, 
Deakin University 

ออสเตรเลีย ศึกษาดูงาน 
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วันที ่ งานวิเทศสัมพันธ ์ แขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมคณะฯ ต าแหน่ง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค ์
  10. Ms. Emily MATHEWS 

11. Ms. Charlotte DENMEAD 
12. Ms. Eve LINDSAY 
13. Ms. Teagan EDWARDS,  
14. Ms. Kimberley MUNRO 
15. Ms. Alyssa FEORE 
16. Ms. Leah SAMPSON 
17. Ms. Kristy GRIFFITHS 
18. Ms. Ashleigh STEPINS  
19. Ms. Laura JARRAD 
20. Ms. Jennifer VAN NEUTEGAM 
21. Ms. Alexsandra LAZAREVSKA 
22. Ms. Sarah HERD 
23. Ms. Alison LUDOWYK 
24. Ms. Sandra PARKINSON 
25. Ms. Julie SCURUCHI 
26. Ms. Ella PRICE 
27. Mr. Judd HIGGINS 
28. Mr. Michael SIMPSON 

Faculty of Health, 
Deakin University 

ออสเตรเลีย ศึกษาดูงาน 

 
โครงการการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าอาจารย์ 

ฝุายวิเทศสัมพันธ์ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังภาควิชาฯ เพ่ือประชาสั มพันธ์ให้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ส่งข้อเสนอโครงการมายังกรรมการพิจารณาคัดเลือก และมีมติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ 
จิรธรรมคุณ และอาจารย์ ดร . นันทิยา วัฒายุ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ ไปปฏิบัติงาน ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 3 เดือน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม  
 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  
   1.1 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ด า จ.สิงห์บุรี 
                  - พัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการปูองกันโรค แก่สามเณร 
                  - ตรวจสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ด า 
                  - สามเณรผู้น าสร้างเสริมสุขภาพ 
                  - การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ 
   1.2 กิจกรรมกระดานข่าว "นานาสาระ...ผู้หญิงสุขภาพดีเริ่มที่ตนเอง" 
 2. โครงการการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ให้สุขดี และเก่ง  
 3. โครงการพัฒนาต าราคณะพยาบาลศาสตร์  
 4. โครงการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ  
   4.1 กิจกรรมอบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปิยะเวท 
     กิจกรรมย่อยการอบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ปุวย
 ทางอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 2 
      กิจกรรมย่อยการอบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การดูแลสตรีที่ได้รับการผ่าตัดทางสูติ-
 นรีเวชวิทยา รุ่นที่ 2 
      กิจกรรมย่อยการอบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล รุ่นที่ 4 
   4.2 กิจกรรมประชุม The 2 nd International Conference on Prevention & Management 
 of Chronic Conditions and The 11th World Congress of Self-care Deficit Nursing Theory 

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 
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   4.3 โครงการการตัดสินใจทางคลินิคในการพยาบาล : แผนผังการแก้ไขปัญหา (Clinical 
 Judament in Nursing : An Algorithmic Approach) 
   4.4 กิจกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "The ICOWHI 19 th International 
 Congress on WOMEN'S HEALTH 2012 PARTNERING  FOR A BRIGHTER  GLOBAL FUTURE" 
 

ปีงบประมาณ 2554   
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 21 โครงการ เป็น
โครงการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป จ านวน 11 โครงการ บริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 10 โครงการ 
มีผู้รับบริการรวม 5,489 คน   
 

ตารางท่ี 9  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม              
โครงการบริการวชิาการแกป่ระชาชนทั่วไป 
ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ 
ล าดับที ่ รายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัน เดือน ป ี ผู้เข้าร่วมอบรม 

1 บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจติ ภาควิชาสุขภาพจติและ 
การพยาบาลจิตเวช
ศาสตร ์

ตลอดปี 2554 นักศึกษา/นักเรยีน/
ประชาชน 308 คน 

2 
  

บริการให้ค าปรึกษาและ/หรือจัด
นิทรรศการความรูด้้านสุขภาพในวัน
ส าคัญต่างๆ 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ 
 

  

- วันพยาบาลแห่งชาติ     21-22 ตค. 2553 ประชาชน 337 คน 
- บริการให้ค าปรึกษา เนื่องใน  
"วันพยาบาลสากล" 

12 พค. 2554 ประชาชน 69 คน 

ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการดูแลสุขภาพ 
ล าดับที ่ รายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัน เดือน ป ี ผู้เข้าร่วมอบรม 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

ตลอดปี 2554 
 

ผู้สูงอาย ุ80 คน/วัน 
 

4 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพสามเณรวัด
ไผ่ด า จังหวัดสิงห์บรุ ี  

คณะกรรมการ
โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพสามเณรวดัไผ่
ด าฯ 

21-22 พค. 2554 
11 มิย. 2554 

18-19 มิย. 2554 
23-24 กค. 2554 

สามเณร 39 รูป 
สามเณร 207 รูป 
สามเณร 37 รูป 
สามเณร 130 รูป 
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ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการดูแลสุขภาพ 
ล าดับที ่ รายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัน เดือน ป ี ผู้เข้าร่วมอบรม 

5 อนามัยโรงเรียน ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร ์

ตลอดปี 2554 นักเรียน 903 คน  

6 ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 

18 ธค. 2553 
5 มีค. 2554 
11 มิย. 2554 
19 มิย. 2554 
4 กย. 2554 

ประชาชน 64 คน   
ประชาชน 55 คน   
ประชาชน 50 คน 
ประชาชน 30 คน 
ประชาชน 55 คน 

โครงการบริการวชิาการแกป่ระชาชนทั่วไป 
ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ 

7 อบรม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเดก็วัย 
วัยแรกเกิด-3 ปี ให้สุข ดี และเก่ง 

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร ์
 
 

21 พค., 4 มิย. 2554  ประชาชน 35 คน 
 

8 ต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร ์

3 มีค. 2554 
2 เมย. 2554 
15 มิย. 2554 
16 สค. 2554 
19 กย. 2554 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สน. 
บางกอกน้อย/สน.บางขุน
นนท์ 105 คน 
 

9 พัฒนาจิตวิญญาณด้วยพุทธธรรม ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร ์

ตลอดปี 2554 
 

อาจารย์/บุคลากร 582 คน 

10 ศูนย์สรา้งเสรมิสุขภาพชุมชนจตุรมิตร
สัมพันธ์ 

ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร ์

ตลอดปี 2554 
 

ประชาชน 665 คน 

โครงการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ 
11 อบรมระยะสั้นแก่พยาบาลวิชาชีพ  

รพ.ปิยะเวท  
-  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
 ผู้ปุวยทางอายุรศาสตร์ รุ่นท่ี 2 
- เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล  
 รุ่นที่ 3 
- เรื่อง การดูแลสตรีที่ได้รับการผ่าตดั
 ทางสูต-ินรีเวชวิทยา รุ่นที่ 2 

 
 
ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร ์
ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 
ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา. 

 
 

4-6 ตค. 2553 
 

7-8, 12, 14 ตค.  
2553 

8 ตค. 2553 

 
 
พยาบาลวิชาชีพ 30 คน 
พยาบาลวิชาชีพ 17 คน 
 
พยาบาลวิชาชีพ 13 คน
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โครงการบริการวิชาการแก่พยาบาลวิชาชีพ (ต่อ) 
12 ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 

21 เรื่อง “การพยาบาลเพื่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยในสังคมเปลี่ยนผ่าน” 

คณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ 
ครั้งท่ี 21 

21-23 มค. 2554 พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์
พยาบาล/นักศึกษา 326 คน 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตดัสิน 
ใจทางคลินิกในการพยาบาล: แผนผัง
การแก้ไขปัญหา   

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร ์

7-8 มีค. 2554 พยาบาลวิชาชีพ 64 คน 

14 อบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทบาท
ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ 

23-24 เมย. 2554 พยาบาลวิชาชีพ 53 คน 

โครงการบริการวชิาการแกป่ระชาชนทั่วไป 
ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ 

15 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update 
on Breastfeeding: Application for 
Nursing Education 

คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและ
อาจารย์พยาบาลเพื่อ
การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ฯ 

25-26 เมย. 2554 อาจารย์พยาบาล 38 คน 

16 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธวิธี
ส่งเสริมสุขภาพทารก: การนวดสมัผัส 
จ านวน 3 รุ่น 

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร ์

11 มิย. 2554 
20 สค. 2554 
16 กย. 2554 

พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 
258 คน 112 คน และ 220 
คน 

17 การอบรมอาจารยผ์ู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาลฯ  

คณะกรรมการบริการ
วิชาการฯ 

4, 11, 18, 25 มิย., 
2 กค. 2554 

พยาบาลวิชาชีพ 36 คน 

18 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารส าหรับ
พยาบาลห้องผ่าตัด 

ภาควิชาการพยาบาล 
ศัลยศาสตร ์

23-25 กค. 54 พยาบาลวิชาชีพ 49 คน 

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัด
ผลลัพธ์ทางการพยาบาลจากการปฏิบัติ
สู่การวิจัย จ านวน 2 รุ่น  

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

1 สค. 2554 
1 กย. 2554 

พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
38 คน และ 46 คน 

20 โครงการฟื้นฟูวิชาการส าหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบตัิ :  
การดูแลผู้ปุวยในบริการปฐมภูม ิ

โครงการจดัตั้งวิทยา
เขตอ านาจเจริญ  
ม.มหิดล 

14-18 กย. 2554 พยาบาลวิชาชีพ 131 คน 

21 จัดท าวารสารพยาบาลศาสตร ์
(จ านวน 7 เล่ม)  

คณะกรรมการจัดท า
วารสารพยาบาลศาสตร์ 

ตลอดปี 2554 
 

อาจารย์พยาบาล/พยาบาล 
307 คน 
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ตารางที่ 10 สรุปการเป็นวิทยากร /อาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกกรรมการองค์กรวิชาชีพ
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

รายการ จ านวนคน จ านวนคร้ัง 
วิทยากร  110 371 
ที่ปรึกษา 25 50 
กรรมการวิชาการ 104 367 
กรรมการวิชาชีพ 44 123 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทุกพันธกิจ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม   
 1. โครงการ  ICT เพ่ือการบริหารจัดการทุกพันธกิจ   
 2. โครงการพัฒนาระบบ E-learning  
 3. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร  
 

คณะฯ จัดท าสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ภาคทฤษฎี 24 รายวิชา โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท า
ได้ 16 วิชา (จัดท าในหัวข้อที่ยังขาดอยู่) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ท าได้ 2 วิชา และหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง 3 สาขา ดังนี้ 

 

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 พยคร 201 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
 พยคร 203 การประเมินภาวะสุขภาพ 
 พยคร 216 การพยาบาลอนามัยชุมชน 
 พยคร 306 การวิจัยขั้นแนะน า 
 พยคร 321 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 1 
 พยคร 322 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 2 
 พยคร 323 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 3 
 พยคร 324 การพยาบาลสาธารณภัย 
 พยสน 301 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
 พยสน 402 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
 พยคร 425 การรักษาพยาบาลขั้นต้น 
 พยสจ 401 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน 
 พยคร 202 การสื่อสารทางการพยาบาล 
 พยคร 216 การพยาบาลอนามัยชุมชน 
 พยคร 215 การพยาบาลบุคคลและครอบครัวในภาวะสุขภาพดี 
 พยสน 301 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล (ปี 2553) 
 พยคร 562 ปรัชญาและมโนทัศน์การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
 พยคร 563 การพัฒนาหลักสูตร 
 พยคร 564 เทคนิคและวิธีการสอนทางการพยาบาล 
 พยคร 565 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 พยคร 567 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 พยคร 568 บทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ 
 พยคร 569 การวิจัยในชั้นเรียน 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 พยคร 566 การจัดการบริการปฐมภูมิ  
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 พยคร 621 การดูแลแบบองค์รวมและการบ าบัดร่วมสมัย  
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล (ปี 2554)  
 พยคร 562 ปรัชญาและมโนทัศน์การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
 พยคร 564 เทคนิคและวิธีการสอนทางการพยาบาล 
 พยคร 567 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 พยคร 568 บทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ 
 พยคร 569 การวิจัยในชั้นเรียน 
 

หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 40 
 พยคร 571 การพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ 1 
 พยคร 572 การพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ 2 
 พยคร 570 การประเมินภาวะสุขภาพในผู้ปุวยโรคติดเชื้อ 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6   สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 
 

 โครงการ/กิจกรรม  
 1. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปูองกันและดูแลบุคคลที่มีอาการซึมเศร้า ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556)
  1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้านการปูองกัน และดูแลบุคคลที่มีอาการ
 ซึมเศร้า (Lunch Talk) 
  1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การต่อยอดสารนิพนธ์ให้เป็นงานวิจัย รุ่นที่ 1-3  

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 
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 2 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น  
  2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมมารดาเพ่ือการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร 
  2.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด 
  2.3 กิจกรรมการอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 
  2.4 กิจกรรมการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและการเตรียมบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น 
  2.5 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรีและมารดาวัยรุ่นทางโทรศัพท์ 
 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  
  3.1 กิจกรรมการตรวจสุขภาพและคัดกรองพัฒนาการเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 
  3.2 กิจกรรมการอบรมการนวดสัมผัสทารกแก่พยาบาล 
  3.3 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชน 
  3.4 กิจกรรมการท า Webpage เรื่อง นานาสาระ...เพ่ือเด็กและครอบครัว 
 4. โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  4.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้ดูแล : จิตอาสา เพ่ือนดูแลเพื่อน 
  4.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (อยุธยา) 
  4.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (นครปฐม) 
  4.4 กิจกรรมศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์
 กาญจนาภิเษก 
 5. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพเด็กโรคเรื้อรัง  
  5.1 กิจกรรมโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรคหืด 
 6. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน : ศูนย์สร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์"  
  6.1 กิจกรรมศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 
  6.2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนโดยชุมชน 
  6.3 กิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคลากรในการให้บริการ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพชุมชนจตุร
 มิตรสัมพันธ์ 
  6.4 กิจกรรมจัดท าแฟูมและฐานข้อมูล 
 7. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการผู้ปุวยเรื้อรังและการชลอความเสื่อม  
 8. โครงการการพัฒนาศูนย์การกระตุ้นการฟ้ืนตัว : Center of Recovery Management (CRM)  
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 9. โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
  9.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : การศึกษาดูงาน
 ภายในประเทศ 
  9.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : ศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ
 ประเมินผู้สูงอายแุบบองค์รวม 
  9.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : การศึกษาอบรมวิชาการ
 ภายในภาควิชา 
  9.4 กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการ
 ผู้ปุวยเรื้อรังและการชะลอความเสื่อม 
  กิจกรรมย่อยที่ 1 การศึกษาดูงานและขยายเครือข่ายวิชาการเพ่ือพัฒนา Center of Excellence  
 CANCER 
  กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน การพยาบาลเฉพาะผู้ปุวยมะเร็ง 
 10. โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์  
  10.1 กิจกรรมแนวทางการประเมินและติดตามผลการน าหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปใช้ 
  10.2 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update on Breastfeeding : Application for Nursing 
 Education 
  10.3 กิจกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันต่างๆ เพ่ือเตรียมการติดตามเยี่ยมสถาบันที่น าหลักสูตรไปใช้ 
  10.4 กิจกรรมการจัดการความรู้การปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างอาจารย์พยาบาลและ
 ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกนมแม่ 
  10.5 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส าหรับ นศ.พยบ. ชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้น
 ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวยภาควิชาการพยาบาลกุมารฯ และสูติฯ" 
  10.6 กิจกรรมโครงการจัดตั้งมุมนมแม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  10.7 กิจกรรมการท า Website ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาล
 ศาสตร์ 
  10.8 กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สนทนาประสาแม่ ส าหรับบุคลากร
 ของคณะฯ 
  10.9 กิจกรรมบริการให้การปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็กทางโทรศัพท์ 
  10.10 กิจกรรมโครงการจัดตั้งคลินิกให้การปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก 
 11. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการการดูแลผู้ปุวยเรื้อรังและการชลอความเสื่อม  
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 12. โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กรผู้น าด้านสร้างเสริมสุขภาพ  
  12.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างกระแสรักษ์สุขภาพ 
  12.2 กิจกรรมสุขภาพดีด้วยเสียงเพลง 
  12.3 กิจกรรมโยคะ 
  12.4 กิจกรรมฮูลาฮุบ หรรษา 
  12.5 กิจกรรมเฝูาระวังสุขภาพ (ตรวจสุขภาพประจ าปี) 
  12.6 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย (การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์
คุณภาพ” ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 และครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 โดยเปิดโอกาสให้คุณแม่
ตั้งครรภ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ 
การเตรียมตัวเพื่อการคลอด การฝึกโยคะในระหว่างตั้งครรภ์การ
พัฒนาทารกด้วยมือแม่ การสร้างพัฒนาการทารกในครรภ์ ฝึกการเลี้ง
ลูกน้อยแรกเกิด (อาบน้ า, นวด, เล่น) และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2554 คณะท างานกิจกรรม  
“ฮูลาฮูบหรรษา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้ออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกันโดยได้รับเกียรติ
จาก คุณณรงค์  จันทร์หอม นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ก า ร แ พท ย์  ค ณ ะแ พท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสงวนสุข 
ฉันทวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 คณะท างานกิจกรรม “ฮูลาฮูบ
หรรษา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิด
โครงการ ปละจัดให้มีการแข่งขันฮูลาฮูบระหว่างบุคลากรข้ึน
จากการแข่งขันมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ คุณวาสนา  พลวงศ์  
คุณศรีพร  บุญปองหา และคุณชลียา   แกสันเทียะ  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ   ทองเจริญ  
รองคณบดีฝุายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 40 กลุ่ม 
3 สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และสาขาการพยาบาล
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ณ ห้อง 508 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
โภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการสอน
เสริม เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความรู้และทักษะที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ปุววย ณ ห้อง
ประชุม ดร.ทัศนา   บุญทอง หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 บูรณาการความหลากหลายทางวิชาการภายใน/ระหว่างภาควิชา 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Cluster)  
 1.1 กิจกรรมการสัมมนาภาควิชา เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ

 บัณฑิตศึกษา (Cluster) 
 1.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของอาจารย์เพ่ือช่วยร่วมสอนในระดับบัณฑิตศึกษาการประชุม

 วิชาการ เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) 
 

* เนื่องด้วย ปีพ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยในประเทศไทย จึงไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวได้ จึงท าให้การ
บรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 ไม่บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 
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ยุทธศาสตร์ที่  8   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
โครงการ/กิจกรรม   
 1. โครงการบริหารจัดการ, ติดตามประเมินผล, วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2552-2555 (สร้างวัฒนธรรม
องค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณการท างาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ)   
 2. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ 
  2.1 การบูรณาการจัดการความรู้กับการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ 
  2.2 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 
  2.3 กิจกรรมสร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ  
 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล  
  3.1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
  3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
  3.3 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสายลูกจ้าง 
  3.4 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 4. โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ  
  4.1 กิจกรรมการเสวนาผู้บริหารกับอาจารย์ใหม่ 
 5. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PR & Branding)  
 6. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความเป็นสากล  
 7. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงาน ตามโครงสร้างใหม่ 
  7.1 กิจกรรมสัมมนา "การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์" 
  7.2 กิจกรรมประเมินผลระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตามโครงสร้างสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ 

การบรรลุ Corporate KPI ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 8 
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 8. โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
  8.1. กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 (EdPEx) แก่ผู้บริหารทุกระดับ 
  8.2 กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 (EdPEx) แก่บุคลากรทุกระดับ" 
  8.3 กิจกรรมระดมสมองเพ่ือเขียนโครงร่างองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
 เลิศ (EdPEx) และจัดท าแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการท างานและผลลัพธ์ของภารกิจต่างๆตาม
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) " 
  8.4 กิจกรรมปรับปรุงงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 9. โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการ  
 10. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

ด้านนโยบายและแผน 
 

ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ มีโครงการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2552-2555 ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยงานนโยบาย แผน และงบประมาณ ร่วมกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถจัดท า
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานทาง Online ได้ โดยมีงานนโยบาย แผน และ
งบประมาณ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการติดตามและมีการ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

ตารางที่ 11 สรุปการประเมินผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552-2555 

ปีงบประมาณ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของยุทธศาสตร์ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ที่บรรลุเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 

2553 58 41 70.69 
2554 58 42 72.41 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การด าเนินงานมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศรัทธาในสถาบันทางศาสนา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
จิตส านึกของความรัก ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีคุณลักษณะตามค่านิยมของ
องค์กร โดยจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารในจดหมายข่าวคณะ
พยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการน าศักยภาพศิษย์เก่ามาร่วมงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะเป็นประจ า มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน จัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

  นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ หุ่นจ าลอง เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาลไทย มีการจัดแสดงพร้อมค า
บรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก ากับ ซึ่งคณะได้ให้บริการแก่นักศึกษาพยาบาลจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  
  
กิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฎิบัติการภารกิจประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 ดังตารางที่ 13 
 

ตารางท่ี  12  โครงการ/กิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2554  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน (จ านวนคร้ัง) 

1. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในองค์กร 
   กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์ และเผยแพร่พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ตลอดป ี
   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตรยิ์ กิจกรรมย่อยดังนี้  
   2.1  เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมราชชนก 
          -  วางพวงมาลา/พานพุ่ม ถวายสักการะ ณ พระราชานสุาวรีย์พระบรมราชชนก 
             วันสถาปนามหาวิทยาลัย/วันมหดิล 
         -  นักศึกษาร่วมกิจกรรมการออกรบับรจิาคขายธงวันมหดิล 

 
2 
 
1 

   2.2  เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี  
          -  พิธีอาเศียรวาทงานฉลองครบรอบวันเกิดโรงเรียนฯ (คณะพยาบาลศาสตร์) 
          -  พิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

 
1 
1 



  รายงานประจ าปี 2554 
 

72 
 

 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน (จ านวนคร้ัง) 
          -  ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคลา้ยวันประสูติ วันที่ 21 ตุลาคม 2554   
          -  ร่วมวางพานพุ่มกับสภาการพยาบาลวันพยาบาลแห่งชาต ิ

1 
1 

   2.3  เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
          -  พิธีถวายสตัย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา            
          -  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
          -  ร่วมตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
          -  พิธีอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์ 
         -  ท าความดีถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
  - เข้าเฝูาถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ  
   (ยกเว้นปีท่ีไมไ่ด้โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝูา)  

 
1 
1 
1 
1 
1 

  2.4  เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ          
  -  พิธีอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาทางสถานีโทรทัศน์ 
          -  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
  - เข้าเฝูาถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ 

 
1 
1 
1 

 2.5 เข้าเฝูาถวายพระพรและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ 
  - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร๊ 
  - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาต ุ
  - เจ้าฟูาเพชรรตันราชสดุา สริิโสภาพรรณวดี 

 
1 
1 
1 
1 
1 

  กิจกรรมที่ 3  งานด้วยรักและผกูพันในโอกาสเกษียณอายุราชการ  1 
  กิจกรรมที่ 4  กราบอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวโุสและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 1 
  กิจกรรมที่ 5  งานฉลองครบรอบวันเกิด โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
              ศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล) วันที่ 12 มกราคมของทุกปี 

 - พิธีสงฆ์/พิธีทักษิณานุประทานพระบรมวงค์ศานุวงศ์ฯ 
 -  พิธีอาเศียรวาทสมเดจ็พระศรีพัชรนิทราบรมราชินีนาถและ 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 
 
1 
1 

  กิจกรรมที่ 6 รดน้ า-ขอพร ตามประเพณีสงกรานต ์ 1 
2. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยดนตรีและนาฎศิลปะไทยในนักศึกษา 
  กิจกรรมที่ 1  ชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป ตลอดป ี
  กิจกรรมที่ 2  อบรมมารยาทไทยและการใช้ภาษาไทยในนักศึกษา 2 
  กิจกรรมที่ 3  พิธีไหว้คร ู
 
 

1 
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 ชื่อโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน (จ านวนคร้ัง) 
นอกจากน้ีมีโครงการเฉลมิพระเกยีรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ท่ีด าเนินการ ร่วมกับมลูนิธิ
คณะพยาบาลศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลศริิราชในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ ดังนี ้
 -  พิธีทอดผ้าปุามหากุศล ณ วดัไตรมิตรวิทยาคม 
 -  โครงการจดัท าสมุดบันทึกเฉลิมพระเกียรติฯ 
 -  ประชุมวิชาการและปาฐกถาคณุหญิงพิณพากย์พิทยาเภท 
 -  งานคอนเสริตเ์ฉลมิพระเกียรต ิ

 
 
 
1 
1 
1 
1 

 
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ ซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในจากมหาวิทยาลัย และ สกอ. และการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ สภาการพยาบาล คณะฯ เป็น 1 ใน 
9 คณะน าร่องของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เข้าร่วมโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ของ สกอ. ซึ่งคณะฯ ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยคณบดีได้จัดตั้ง
คณะท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี เลาห
ประสิทธิพร รองคณบดีฝุายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นที่ปรึกษา 
 

ตารางท่ี  13  ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2554 
กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ป ี

รับการตรวจเย่ียม 
1. รับการเยี่ยมส ารวจคุณภาพภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 21 ส.ค. 2555 
2. การด าเนินการเยี่ยมส ารวจภาควิชาฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2554 ก.ค. – ก.ย. 2555 
3. รับการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2554 14-15 มิ.ย. 2555  
 

ตารางท่ี  14  กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ด้านการประกันคุณภาพ 

30 พ.ย. 2554 
19 ก.ย. 2555 

- บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ์
- นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์

2. รับการเยี่ยมส ารวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2554 

14-15 มิ.ย. 2555  ทุกหน่วยงาน 

 




