
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมปจัฉมินเิทศใหก้บันกัศกึษาพยาบาลทีส่ าเร็จการศกึษา รุน่ที ่7 ปีการศกึษา 2559 

"พยาบาลสวนดสุติยคุ 5.0 : ไทยแลนด ์4.0" 
วนัจนัทรท์ ี ่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.15-11.15 น. 

ณ ช ัน้ 2 หอ้งปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา คณะพยาบาลศาสตร ์ 
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ์ ศูนยว์ทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอดุมศึกษาหลายแห่ง 

 
 
ท าไม? “ไทยแลนด”์ ตอ้งกา้วเขา้สู ่“ไทยแลนด ์4.0” 

ไทย 1.0 สงัคมเกษตร 

ไทย 2.0 อุตสาหกรรมเบา 

ไทย 3.0 อุตสาหกรรม 
ทีม่คีวามซบัซอ้น 

ประเทศไทยในอดตี ท าใหป้ระเทศตดิกบัดกั 

ประเทศมรีายไดป้านกลาง 

ความเหลือ่มล า้ 

ความไมส่มดุล 

ผลลพัธท์ีเ่กดิข ึน้ 

รายไดเ้ฉลีย่ปีละ 203,306 บาท 

อนัดบั 4 ของอาเซยีน  
อนัดบั 82 ของโลก   

การเตบิโตของเศรษฐกจิไทย
ลดลงจาก 7-8%  

เหลอื 3-4 % 

ท าอยา่งไร? “ไทยแลนด”์ จงึกา้วเขา้สู ่“ไทยแลนด ์4.0” 

การสนบัสนนุของภาครฐัในมติติา่งๆ 

มหาวทิยาลยั ภาคเอกชน สถาบนัวจิยั 
เครอืขา่ย
ตา่งประเทศ 

ภาคการเงนิ 

รวมพลงัประชารฐั 

ยกขดีความสามารถในกลุม่เป้าหมาย 4 กลุม่ 

สรา้งความไดเ้ปรยีบดว้ย “นวตักรรม” และ “ความคดิสรา้งสรรค”์ 

อาหาร เกษตรและ

เทคโนโลย ี
ชวีภาพ 

สาธารณสขุและ

เทคโนโลย ี
ทางการแพทย ์

อุตสาหกรรม

สรา้งสรรค ์
วฒันธรรมบรกิาร
ทีม่มีูลคา่สูงข ึน้ 

ดจิทิลั เทคโนโลย ี

และอนิเทอรเ์น็ต

เชือ่มตอ่ 

หุน่ยนตอ์จัฉรยิะ

และเครือ่งกล 
อเิล็กทรอนกิส์

ควบคมุ 

เกษตรด ัง้เดมิ  
สูเ่กษตรสมยัใหม ่

SMEs เดมิ  

สู ่Smart SMEs และ

Startups 

แรงงานทกัษะต า่ 
สูแ่รงงานมคีวามรู ้

บรกิารมูลคา่ต า่ 
สูบ่รกิารมูลคา่สูง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยั “สวนดสุติ 5.0” เพือ่มุง่สู ่“ไทยแลนด ์4.0” 

โรงเรยีนการเรอืน (1.0) 

 

มจีดุมุง่หมายเพือ่ฝึกอบรม

การบา้นการเรอืนส าหรบั

สตรแีละเปิดสอนหลกัสตูร

อบรม ครกูารเรอืน 

วทิยาลยัคร ู(2.0) 

 

เนน้การผลติครปูฐมวยั         

ครกูารศกึษาพเิศษ            

ครคูหกรรม และศาสตรอ์ืน่ๆ 

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัคหกรรม

ศาตร ์รวมถงึหลกัสตูรดา้น

การบรกิาร 

สถาบนัราชภฏั (3.0) 

 

เนน้ดา้นคหกรรม อาหาร 

ปฐมวยั อตุสาหกรรมบรกิาร 

และพยาบาลศาสตร ์โดย

เนน้เชือ่มโยงกบัเครอืขา่ย

ท ัง้ภายในและภายนอก 

มหาวทิยาลยัราชภฏั (4.0) 

 

ก าหนดอตัลกัษณ์           

ดา้นอาหาร ปฐมวยั 

อตุสาหกรรมบรกิาร และ

พยาบาลศาสตร ์โดยเนน้

เชือ่มโยงกบัเครอืขา่ยท ัง้

ภายในและภายนอก 

สวนดสุติ (5.0) 

  

- ป ร ั บ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 

 - มุ่งการขบัเคลือ่นการเป็น
มหาวิทยาล ัย เฉพาะทาง       
ในสาขาอตัลกัษณ์ 

 - มุ่งการควบรวมและการ
สร้า งคว าม โดด เด่นของ
หลกัสตูร 

 - เนน้การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม ่   
ไม่ว่าจะ เ ป็นกระบวนการ
ท างาน การพฒันาหลกัสูตร 
อนัจะน าไปสูก่ารวางรากฐาน
เพือ่อนาคตทีด่ ี

- เพิม่มลูคา่ทางวชิาการ     



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

พืน้ฐานทางอารมณ์ (Temperament) ตวัอยา่ง 

1. การแสวงหาความแปลกใหม ่ 
    (Novelty Seeking: NS) 

ชา่งสงัเกตหรอืชา่งส ารวจตรวจตรา อยากรูอ้ยากเห็น 
ตัดสนิใจรวดเร็ว กระตอืรอืรน้ เปิดเผย 

2. การหลกีเลีย่งภยัอนัตราย (Harm Avoidance: HA) วติกกงัวล กลวั ขีส้งสยั ขีอ้าย ไมเ่ด็ดขาด 

3. ความพงึพอใจในการไดร้บัการยกยอ่ง  
    (Reward Dependence: RD) 

ซาบซึง้ อทุศิตนเอง ตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากผูอ้ ืน่ 

4. ความอดทนไมท่อ้ถอย (Persistence: PS) ขยนั สูง้านหนัก ทะเยอทะยาน สมบรูณ์แบบ 

 
 
 
 

บคุลกิลกัษณะ (Character traits) ตวัอยา่ง 

1. การน าตนเอง (Self-Directness: SD) รับผดิชอบ น่าเชือ่ถอื เฉลยีวฉลาดในการแกไ้ขปัญหา         
มนีสิยัทีด่สีอดรับการตัง้เป้าหมายในระยะยาว 

2. การใหค้วามรว่มมอื (Cooperativeness: CO) เห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน่ มเีมตตา ชอบชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ ยดึมัน่ใน
หลกัการ มคีณุธรรม 

3. ความรูส้กึปิต ิ(Self-Transcendence: ST) ฉลาด อดทน สรา้งสรรค ์มจีนิตนาการ สภุาพ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พยาบาลในอดุมคตใินยคุ “สวนดสุติยคุ 5.0 : ไทยแลนด ์4.0” 

1 ใน 3 ธรุกจิมาแรงสงูสดุของประเทศไทย ณ วันนีค้อื ธุรกจิการดแูลผูส้งูอาย ุพยาบาลนับเป็นบคุลากรทาง
สาธารณสุขส าคัญทีจ่ะชว่ยสนับสนุนการดูแลรักษาผูป่้วย คนเจ็บ และผูสู้งอายุ ผูท้ีจ่ะกา้วเขา้สู่วชิาชพีพยาบาลนัน้
นอกเหนอืไปจากปัจจัยดงึดดูเรือ่งความมัน่คงและรายไดแ้ลว้ บคุลกิสว่นตนทีส่ าคัญของพยาบาลคอื ความเอือ้อาทร 
(Caring) ซึง่นบัเป็นหวัใจส าคญัของพยาบาลทกุคนทีพ่งึม ี 

 

เครื่องมอืที่สามารถน ามาใชว้ัดลักษณะนิสัยและบุคลกิภาพของพยาบาลคือ Temperament and 
Character Inventory (TCI 240) สรา้งและพัฒนาโดย CR Cloninger เมือ่ปี 1994 แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื  
 1) พืน้ฐานทางอารมณ์ (Temperament) ม ี4 องคป์ระกอบ 
 2) บคุลกิลกัษณะ (Character traits) ม ี3 องคป์ระกอบ 

 

พืน้ฐานทางอารมณ์ทีส่ าคญัของบคุคลทีก่า้วเขา้สูว่ชิาชพีพยาบาล 

พืน้ฐานทางอารมณ์ หมายถงึ บคุลกิภาพหรอือารมณ์ทีต่ดิตวัมาแตก่ าเนดิ ไมไ่ดเ้ป็นผลหรอื

อทิธพิลของการเรยีนรูท้างสงัคมและวฒันธรรม 

บคุลกิลกัษณะของบคุคลทีก่า้วเขา้สูว่ชิาชพีพยาบาล 

บคุลกิลกัษณะ หมายถงึ เป้าหมายและคณุคา่ของบคุคลทีเ่ป็นผลมาจากการเรยีนรูท้างสงัคม

และวฒันธรรม 

ทีม่า : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22348655 

ทีม่า : http://www.topregisterednurse.com/registered-nurse-skills/ 

ทกัษะเพือ่มุง่การเป็นพยาบาลวชิาชพีในยคุ “สวนดสุติยคุ 5.0 : ไทยแลนด ์4.0” 

ทกัษะการจดัการองคก์ร 
(Organizational Skills)  

การจดัการความเครยีด 
(Stress Management) 

ความเมตตาและเห็นอก  
เห็นใจ (Kind and 
Compassionate) 

ทกัษะในการสือ่สารที่
เป็นเลศิ (Excellent 
Communication 

Skills) 

อุทศิตนและอดทน 
(Dedication and 

Patience) 

ความสนใจในรายละเอยีด
รอบดา้น (Detail 

Oriented) 

การคดิเชงิวพิากษ ์
(Critical Thinking) 

กระตอืรอืรน้และชา่งสงัเกต 
(Alert and Observant) 

ความรบัผดิชอบ 
(Responsible) 

ความอดทนทางรา่งกาย
และจติใจ (Physical and 

Mental Endurance) 

ดลุพนิจิและการตดัสนิใจ 
(Judgment and 

Decision Making) 



 

 

 

 

อนัดบั ต าแหนง่ รายละเอยีด 

1 ผูบ้รหิารการพยาบาล 
(Chief Nursing 
Officers : CNO) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $196,112 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 6,643,253 บาท 

 หัวหนา้ฝ่ายการพยาบาล อยูใ่นสว่นของฝ่ายบรหิาร 

 ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจัดการดา้นการดแูลผูป่้วย  

 บรหิารบุคลากรทางการพยาบาลใหป้ฏบิัตงิานอย่างมีประสทิธภิาพ สรา้งบรรยากาศและ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทกุคน 

2 วสิญัญพียาบาล 
(Certified Registered 
Nurse Anesthetists : 
CRNA) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $164,791 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 5,582,261 บาท 
 เป็นการพยาบาลขัน้สงูทีไ่ดรั้บการฝึกฝนและผา่นขัน้ตอนทีต่อ้งใหย้าสลบ หรอืยาชา 
 หนา้ทีห่ลัก คอื การเตรียมและประเมนิผูป่้วย เพื่อใหย้าสลบ ท าใหผู้ป่้วยหมดความรูส้กึ

โดยการใชย้าและเทคนคิทัง้เฉพาะทีแ่ละทัว่ไป 

3 พยาบาลทารกแรกเกดิ 
(Certified Neonatal 
Nurse Practitioners : 
CNNP) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $107,003 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 3,624,704 บาท 

 ท าหนา้ทีด่แูลทารกแรกเกดิ โดยในบางประเทศอาจแบง่การดแูลออกเป็น 3 ระดับคอื การ

ดแูลสขุภาพทารกแรกเกดิ, การดแูลทารกแรกคลอดกอ่นก าหนดหรอืทารกผูป่้วย และการ
ดแูลทารกทีไ่ม่สามารถใชก้ารรักษาในระดับอืน่และจ าเป็นตอ้งอาศัยเทคโนโลยขีัน้สงูใน

การชว่ยชวีติ 

4 ผูจ้ัดการพยาบาล 
(Nurse Managers) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $96,680 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 3,275,015 บาท 

 เป็นผูดู้แลพยาบาล รวมไปถึงเรื่องของการรับสมัครและคัดสรรพยาบาล บางครั้งตอ้ง

ท างานร่วมกบัทมีแพทยใ์นการดแูลผูป่้วย 

 ตอ้งสวมหมวกหลายใบเพือ่รับงานใหห้ลายหนา้ที ่เป็นทัง้ผูดู้แลและผูป้ระสานงานทัง้กับ

แพทย ์พยาบาล และผูป่้วย 

5 พยาบาลเวชปฏบิตั ิ
(Nurse Practitioners 
: NP) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $96,612 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 3,272,711 บาท 

 ตอ้งมีศักยภาพในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหาและคัดกรองผูป่้วย ใหก้าร

ชว่ยเหลอืกรณีฉุกเฉนิ การรักษาโรคเบือ้งตน้ และจ่ายยา เพือ่แกปั้ญหาสาธารณสขุชมุชน

ทีห่า่งไกล ขาดแคลนแพทย ์  

6 พยาบาลเชีย่วชาญทาง
คลนิกิ (Clinical Nurse 
Specialists : CNS) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $96,281 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 3,261,499 บาท 
 เป็นผูม้ีความรูใ้นระดับทีสู่งกว่าระดับปริญญาตรีดา้นการพยาบาล และมีความเชีย่วชาญ

สามารถใหก้ารประเมนิ และใหก้ารพยาบาลผูป่้วยทีม่ปัีญหาสขุภาพทีซ่ับซอ้น 
 ตอ้งมกีารศกึษาและมคีวามเชีย่วชาญทางคลนิกิ/ชมุชน การศกึษาอยู่ในระดับปรญิญาโท

ทางการพยาบาล 

7 พยาบาลผดงุครรภ์
(Certified Nurse 
Midwife : CNM) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $95,183 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 3,224,304 บาท 
 ผูใ้หบ้รกิารและดแูลหญงิตัง้ครรภ ์โดยเนน้การดแูลกอ่นคลอด ระหวา่งคลอด ความผดิปกติ

ในระยะตัง้ครรภ ์ระยะคลอด การท าคลอด และหลงัคลอด  
 การดแูลทารก การวางแผนครอบครัว 

8 ผูใ้หค้วามรูท้างดา้น
พยาบาล (Nurse 
Educators) 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $85,585 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 2,899,174 บาท 
 ครูอาจารย์หรือผูม้ีความรูเ้กี่ยวกับการพยายาบาลศกึษา หรือการศกึษาของพยาบาล 

(Nurse Education) 
 ตอ้งไดรั้บการรับรองจาก  “สันนิบาตการพยาบาลแห่งชาต”ิ (National League for 

Nursing : NLN) 

9 พยาบาลวจิัย (Nurse 
Researchers) 
 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $75,215 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 2,547,892 บาท 
 จะตอ้งปฏิบัตหินา้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย หอ้งปฏิบัตกิารทางการแพทย์ หรือในแหล่ง

อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพแบบไมแ่สวงหาผลก าไร 

 ตอ้งมทีกัษะการเขยีนทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบสงู เก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสขุภาพ เพือ่น ามาพัฒนาในขัน้ตอนตอ่ไป 

10 พยาบาลวชิาชพี-ดแูล
ผูป่้วยตามบา้น 
(Registered Nurse - 
Home Care : RN) 
 

 รายไดเ้ฉลีย่ (ตอ่ปี) : $72,571 คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 2,458,327 บาท 
 ตอ้งไปเฝ้าดแูลผูป่้วยตามบา้น เป็นอาชพีทีม่คีวามตอ้งการอย่างมากในปัจจบุนั 
 หนา้ทีห่ลักๆ ก็คอื อาบน ้า แตง่ตัว ป้อนขา้ว ขับถ่าย เคลือ่นยา้ยเมือ่ผูป่้วยตอ้งการจะไปที่

ไหน เตรยีมอาหาร ป้อนยา เป็นตน้  
 

ทีม่า : http://nursejournal.org/articles/highest-paying-nursing-jobs-in-the-world/ 

 

กรณีศกึษา : 10 อนัดบั งานพยาบาลรายไดส้งูทีส่ดุในโลก 

   จากการประกาศผลแอดมิชชั่น ประจ าปี 2558 คณะ/สาขาวิชาที่มีคนเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก เป็นของ       

"คณะพยาบาลศาสตร"์ ถงึ 4 อันดับ ซึง่เรียกไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ทีน่่าสนใจอย่างมาก ซึง่อาจเกดิจากการขาดแคลน

พยาบาลในประเทศไทย ซึง่เป็นภาวะในระดับโลกเลยก็วา่ได ้ท าใหน้สิติ-นักศกึษาพยาบาลเมือ่เรยีนจบมาแลว้จงึไดรั้บการ

การันตวี่า “มงีานท า 100 เปอรเ์ซ็นต”์ และ “มคี่าตอบแทนทีสู่ง” โดยเฉพาะโรงพยาบาลของเอกชน ซึง่จากการจัด

อนัดับท าใหพ้บวา่ 10 อนัดับสายงานพยาบาลทีม่รีายไดส้งูทีส่ดุในโลก ประกอบดว้ย 



 


