


 คํานํา 
 
 รายงานประจาํป 2547 ของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ฉบับนี้  จดัทํา 
ข้ึนเพ่ือเสนอขอมูลผลการดําเนินงานภาพรวมในรอบปท่ีผานมา  ตามพันธกิจหลักของคณะฯ   
ในดานการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

และการบริหารจัดการ  ซึ่งแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  ใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับการพัฒนาตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 
 คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศกึษาและบุคลากรทุกระดับท่ีไดรับความ

รวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมตางๆรวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัตภิารกิจของคณะพยาบาลศาสตร  

เพ่ือพัฒนาคณะฯ   ใหเจริญรุดหนาตอไป   และขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีได

รวบรวมและนําเสนอสรุปสาระสําคัญในรอบปเพ่ือใหบุคลากรในคณะฯ    ตลอดจนหนวยงาน

ภายนอกไดรับทราบเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรตอไป     

 
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล  พันธเจริญวรกุล) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัตคิวามเปนมา 
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดวิวัฒนาการมาจาก “โรงเรียนหญิงแพทย ผดุง

ครรภแลการพยาบาลไข   ไดรับพระราชทานกําเนดิข้ึนในป  พ.ศ.2439  โดยสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินนีาถ ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นบัเปนโรงเรียนผดุงครรภและหญิง
พยาบาลแหงแรกในประเทศไทย 
  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นวาวิชาแพทยผดุงครรภมีความจําเปนแก

ชีวิตของสตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีตองเสียชีวิตเปนจาํนวนมากจากการคลอดบุตร จึงได

พระราชทานทรัพยสวนพระองคตั้งโรงเรียน  เพ่ืออบรมผดุงครรภข้ึนในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เร่ิม

เปดทําการสอน เม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2539  โดยใชช่ือวา “โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการ

พยาบาลไข”  สังกัดกรมศกึษาธิการ ซึ่งตอมาเรียกวากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกลาฯใหทาน
ผูหญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ เปนผูอํานวยการคนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงไดเร่ิมตนตัง้แตบดั

นั้น ในระยะตอมาโรงเรียนไดพัฒนามาเปนลําดับจนเปน “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและ
อนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” ซึ่งตอมาไดรับ

พระราชทานนามเปน “มหาวิทยาลัยมหิดล”  ในป พ.ศ. 2512 

  พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล        

ไดรับอนุมัตใิหยกวิทยฐานะเปน “คณะพยาบาลศาสตร”  เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน  นับเปนคณะท่ี 13  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 18 เลม 89 ตอนท่ี 103 ราช

กิจจานุเบกษา วันท่ี 7 กรกฎาคม 2515  โดยมนีางสงวนสุข  ฉันทวงศ  เปนคณบดคีนแรก และมี

วิวัฒนาการเร่ือยมาตามการเปล่ียนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง ความกาวหนาทางการศึกษา 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตามลําดับจนถึงปจจุบนั 
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การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ.2499 เปดสอนระดับปริญญาตรีเปนคร้ังแรกในประเทศไทย โดยรับผูสําเร็จการศึกษา 

 ช้ันมัธยมศึกษา 8 หรือช้ันเตรียมอุดมศกึษาในขณะนัน้  ระยะเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จ การศึกษา

ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต(พยาบาล) สําหรับผูท่ีประสงคจะเรียนวิชาผดุงครรภ จะตองเรียนตอ

อีก  6  เดือน  และไดรับประกาศนียบตัรผดงุครรภ 

  พ.ศ.2521 คณะพยาบาลศาสตร ไดปรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี โดยรวมหลักสูตร 
อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย หลักสูตรประกาศนียบตัรผดุงครรภ และหลักสูตรปริญญา          
วิทยาศาสตรบณัฑิต(พยาบาล) เขาดวยกัน  ใชเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา

วิทยาศาสตรบณัฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ) 

  พ.ศ. 2530   คณะพยาบาลศาสตร   และภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี ไดรวมกันปรับปรุงหลักสูตรระดบัปริญญาตรีของท้ังสองสถาบันใหมีความ  
เหมาะสมและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรระดับวิชาชีพท่ี

กําหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

  พ.ศ.2540  มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกคร้ัง เพ่ือใหสอดคลองกับการ 
 เปล่ียนแปลงของระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มรายวิชาท่ีจําเปน ไดแก วิชาการสงเสริมสุขภาพ        วิชาการ
พยาบาลผูสูงอายุ 
 
การจัดการศกึษาระดับหลังปริญญา 

  พ.ศ.2512   คณะพยาบาลศาสตร  ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง   ซึ่งเปน 

หลักสูตรระดบัหลังปริญญาข้ึนเปนคร้ังแรกโดยเร่ิมสอนในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก   ใช

เวลา 12 สัปดาห ตอมาไดขยายเวลาเปน 16 สัปดาหและเพ่ิมสาขาการพยาบาลเฉพาะทางเปน 15  สาขา 
ไดแก 
 

1. สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 8.   สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ 

2. สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 9.   สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 

3. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร 10. สาขาการพยาบาลผูตดิเช้ือเอดส 

4. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวชศาสตร 11.  สาขาการพยาบาลผูปวยเด็กโรคเร้ือรัง 

5. สาขาการบริหารการพยาบาล 12.  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

6. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหต ุ 13.  สาขาการพยาบาลทารกแรกเกิด 

7. สาขาการพยาบาลออรโธปดิกส 14.  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 

 15.  การพยาบาลผูปวยเร้ือรังทางอายุรศาสตร 
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  นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ยังไดจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษานานาชาติโดยรวมกับ

องคการอนามัยโลกในการชวยพัฒนาบุคลากร ดานการพยาบาลในภมิูภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต 

ตามความตองการของประเทศตางๆ 7 สาขา  ไดแก Cardio-Thoracic Nursing, Critical Care 

Nursing, Eye Nose and Throat Nursing, Psychiatric Nursing, Medical & Surgical Nursing, 

Midwifery, Management and Supervision in Community Nursing 

 

การจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ระดับปริญญาโท 
  พ.ศ.2520   คณะพยาบาลศาสตร   ไดเปดสอน “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

(พยาบาล)” ในสาขาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร นบัเปนหลักสูตรระดับมหาบัณฑติ สาขา

การพยาบาลทางคลินิกหลักสูตรแรกของประเทศไทย และในป พ.ศ.2524 ไดเปดสอนสาขาการ
พยาบาลแมและเด็กเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งสาขา 
  พ.ศ.2535 มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และเปล่ียนช่ือเปนหลักสูตร 

“พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ”  เปดสอน  จํานวน 2  สาขา  คือ  สาขาการพยาบาลผูใหญ และสาขา   

การพยาบาลแมและเด็ก ตอมาในป พ.ศ.2539  ไดเพ่ิมอีก 2 สาขา คือ สาขาการพยาบาลอนามัย

ชุมชน และสาขาสุขภาพจติและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ป พ.ศ.2540  ไดเปดสอนสาขาการพยาบาล

ผูใหญ แผน ข และป พ.ศ.2543  ไดปรับเปล่ียนสาขาการพยาบาลแมและเด็ก เปนสาขาการพยาบาล

มารดาและทารกแรกเกิด และสาขาการพยาบาลเด็ก 
  ในป พ.ศ.2545     คณะพยาบาลศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตให
สอดคลองกับนโยบายของสภาการพยาบาลท่ีเนนการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเปดสอนท้ังแผน ก  

และแผน ข    ท้ังหมดจํานวน  5  สาขา  ไดแก  สาขาการพยาบาลเด็ก  สาขาการพยาบาลผูใหญ  

สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและสุขภาพสตรี  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตคิรอบครัว และ
สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช  โดยเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2546 

  นอกจากนี้ในปการศึกษา  2546   คณะพยาบาลศาสตรยังไดรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ     
ในการจดัการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิตอีก จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก  1) รวมมือกับกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติ

เวช แผน ข (ภาคพิเศษ) เพ่ือเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบตัิ           การพยาบาล

ข้ันสูงดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  และ 2) รวมกับวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปดสอนหลักสูตรการจัดการสุขภาพมหาบัณฑติ สาขาการจดัการการพยาบาล ท้ังแผน 

ก และแผน ข 
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  ระดับปริญญาเอก 
  พ.ศ.2532  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดเปนแกนนําในการจดัทําหลักสูตร 

 “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ซึ่งเปนโครงการรวมผลิตบัณฑติระดบัปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร  

โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมในโครงการ จํานวน  4  มหาวิทยาลัย  ไดแก 
1. มหาวิทยาลัยมหิดล  (คณะพยาบาลศาสตร,  ภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะ 

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร) 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะพยาบาลศาสตร) 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะพยาบาลศาสตร) 

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะพยาบาลศาสตร) 
  โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนนุจากทบวงมหาวิทยาลัย    ท้ังดานงบประมาณ ในการ 
ดําเนนิการ  ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแกนักศกึษา เปนโครงการระยะ 10 ป เร่ิมเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2533  นับเปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการศกึษาพยาบาลในการ
จดัการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนโครงการแรกในสาขาวิชาชีพการพยาบาล 
  ป  พ.ศ.2543    คณะพยาบาลศาสตรและภาควิชาพยาบาลศาสตร   คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธบิด ี ไดรวมกันเปดหลักสูตร “ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาการพยาบาล (หลักสูตร

นานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ)  โดยจดัการเรียนการสอนรวมกับอาจารยใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศหลายแหงท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา  และออสเตรเลีย  เปดรับ 
นักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2544  โดยไดรับทุนสนบัสนุนจาก “โครงการพัฒนาบัณฑติศึกษาเพื่อ

พัฒนาอุดมศกึษาไทย”   จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ (ทบวง 
มหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งนักศึกษาในโครงการจะไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนไปศึกษาตางประเทศ
เปนระยะเวลา  1  ป  ระหวางศึกษาอยูในหลักสูตร 
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 ปรัชญา 
       คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเช่ือวาประเทศชาติจะเจริญพัฒนาไดด ี 
นั้น  ประชาชนจะตองมีสุขภาพสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจและสังคม และการไดรับบริการที่ดีดาน

สุขภาพ ในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนชาวไทย พยาบาลเปนบคุลากรกลุมหนึ่งท่ีมีสวนสําคญัในการ

พัฒนาประเทศ โดยมีบทบาทสําคญัในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะ

สุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตั้งแตกอนเกิดจนกระทั่งตาย บทบาทดังกลาว ครอบคลุม

การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพ  เพ่ือใหประชาชน   มีสุขภาพด ี 
สามารถดาํรงชีวิตอยางมีความสุขเต็มศักยภาพ 

 
คณะพยาบาลศาสตร  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกจิหลัก 4 ประการ คือ 

การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูสาขาพยาบาลศาสตรท่ีจะนําไปสู

การแกปญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล การบริการวิชาการแกสังคม ครอบคลุม

บุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนการ ทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม คณะ

พยาบาลศาสตรมุงม่ันท่ีจะพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  หนาท่ีเปนศูนยกลางในการศกึษาอบรม

บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร แกสถาบันการศึกษาและหนวยงานท้ังในระดบัชาต ิและ นานาชาต ิ
 ในการจดัการศึกษาคณะพยาบาลศาสตรใชหลักประชาธิปไตย สงเสริมใหนักศึกษาคนควา 

ดวยตนเอง   มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค   มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแกปญหา  มีบคุลิกภาพ  ท่ี

เหมาะสม มีความเจริญพัฒนาเปนผูใหญ มีความรักและเจตคติท่ีดตีอคุณคาและความสําคญัของชีวิต

มนุษยเทาเทียมกัน สามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได ดังนัน้หลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุก

ระดับ จึงประกอบดวยความรูจากศาสตรท่ีเก่ียวของกับมนุษยส่ิงแวดลอมและศาสตรทางการพยาบาล 
อาจารยผูสอนในคณะพยาบาลศาสตร  ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความรูท่ีทันสมัย 

            ปณิธาน  
           … การพยาบาลน้ัน  ไมใชวาจะมีประโยชนแต 
               การพยาบาลอยางเดียวยอมเปนประโยชน 
               สําหรับบํารุงชาติและบานเมืองของเราดวย….. 
 

พระราชดํารัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
ผูทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 

10  พฤษภาคม  ร.ศ. 130 

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทศัน  พันธกจิ และวัตถปุระสงค  
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เปนแบบอยางท่ีดีดานการปฏิบัติการพยาบาล และดานคุณธรรม จริยธรรม วิธีการจดัการเรียนการสอน

และแหลงฝกตองมีคุณภาพและประสิทธภิาพสรางเสริมใหบัณฑติแตละระดบั   มีความรู  ความสามารถ

ทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม มีความเปนผูนํา สามารถติดตอ

รวมมือประสานงานกับคนอ่ืนได  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางท่ีดีดาน  สุขภาพ  และเปน

พลเมืองดีของประเทศชาต ิ
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรในระดบัปริญญาตรี ตองมีความรูและทักษะในการใหการ 

พยาบาลท่ัวไปแกผูรับบริการไดเปนอยางดี บัณฑติในระดบัปริญญาโทตองมีความรูลึกซึ้งและทักษะ    

ในการปฏิบัตกิารพยาบาลข้ันสูง สามารถใหการพยาบาลท่ีซับซอนในผูปวยวิกฤติและเร้ือรังแกผูปวย

เฉพาะสาขาอยางมีประสิทธภิาพ ใชผลการวิจัยหรือทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพไดบัณฑติในระดบั

ปริญญาเอกตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางองคความรูทางการพยาบาล 

เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการแกบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร และเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพ 
 

 

 วิสัยทัศน 
  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนสถาบันการศกึษาช้ันนําทางการพยาบาล

ระดับประเทศและนานาชาต ิภายใน ป พ.ศ.2559 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑติสาขาพยาบาลศาสตร 

2. วิจัย และสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมทางการพยาบาล 

3. บริการวิชาการและสนบัสนุน สงเสริมใหมีการบริการวิชาการที่เก่ียวของกับสุขภาพ 
         อนามัยแกบุคคลและชุมชน 

           4. ทํานบุํารุง และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย ในการปฏิบัตภิารกิจของคณะพยาบาล- 
                 ศาสตร 

           5. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

          6. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ และวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ 
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วัตถุประสงค  ของคณะพยาบาลศาสตร มีดังน้ี 
   1.ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณสมบัต ิใฝรู คนควาหาความรู 

อยางตอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดาํเนินชีวิตอยางมีความสุข 
2. สรางและพัฒนาองคความรูใหมทางการพยาบาลและท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง  เพ่ือ 

สงเสริมและแกปญหาสุขภาพรวมท้ังสนองความตองการของสังคม 
3. สนับสนนุ สงเสริมการบริการวิชาการดานการพยาบาลแกพยาบาลวิชาชีพ  และบริการ 

 วิชาการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน และชุมชน เพ่ือดูแลตนเองและการสรางเสริมสุขภาพของ

ประชาชนโดยเนนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
4. สงเสริมใหนักศึกษาและบคุลากรในคณะพยาบาลศาสตร  เปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม 

 และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาต ิ
5. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนนุใหองคกรสามารถดําเนนิงาน ได 

อยางมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 
6. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ 

อยางมีระบบและตอเนื่อง 
 

ขอมูลปจจุบัน 

หนวยงานในสังกัด 
 คณะพยาบาลศาสตรแบงสวนราชการออกเปน  13  หนวยงาน  ประกอบดวย หนวยงานท่ีจัด 

ตั้งเปนทางการ 8 หนวยงาน  ไดแก  ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ภาควิชาการพยาบาล  

สาธารณสุขศาสตร ภาควิชาสุขภาพจติและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ภาควิชาการพยาบาลสูตศิาสตร  

นรีเวชวิทยา  ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  ภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตร และ สํานักงานคณบดี และหนวยงานท่ีมีการจัดตั้งเปนการภายในอีก  5  หนวย  ไดแก 

สํานักงานเสริมศึกษาและสาธติทางการพยาบาล  สํานกังานคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการพยาบาล 

ศูนยวิจัยทางการพยาบาล ศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก เพ่ือพัฒนาการพยาบาล ศนูยพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ   

รายงานประจําปงบประมาณ 2547  



แผนภูมิที่ 1    โครงสราง  การแบงสวนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
     
                                                                                             
                                                                                             

     
 
 
      หมายเหต.ุ-      หมายถงึ  หนวยงานที่มีการจัดตั้งเปนการภายในคณะพยาบาลศาสตร 

         
 
 
 
 

สํานักงานเสริม

ศึกษาและสาธิต

ทางการพยาบาล 

ศูนยพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ - งานบริหารและธุรการ 
-  งานคลังและพัสดุ 
-  งานบริการการศึกษา 
-  งานนโยบายและแผน 

คณะพยาบาลศาสตร 

ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร 

สํานักงานคอมพิวเตอร

และ สารสนเทศ       
ทางการพยาบาล 

ศูนยวิจัยทางการ

พยาบาล 
สํานักงานคณบดี

ภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

ภาควิชาการพยาบาล 
ภาควิชาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวชศาสตร  
ภาควิชาการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาล



ศูนยความรวมมือ

องคการอนามัยโลก

เพื่อพัฒนาการ
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คณะกรรมการประจําคณะฯ

เลขานุการคณะฯ

 

รองคณบดี รองคณบดี

ฝายบริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝาย

การศึกษา 
ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา 

รองคณบดี ฝายนโยบาย แผนและ
การคลัง 

รองคณบดี

ฝายการศึกษา 
รองคณบดี 

ฝายวิเทศสัมพนัธ 

รองผูอํานวยการศนูย

พัฒนาระบบประกันคณุภาพ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตร 
 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
 

หัวหนาสํานักงานเสริมศึกษาและสาธิต

ทางการพยาบาล 
 

คณบด ี
 

ประธานหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนา        
ระบบประกันคุณภาพ 

รองคณบดี

ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รองคณบดีฝายบริหาร         

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกเพื่อ

พัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

รากฐาน 
 

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชศาสตร  
 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร 

 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตร 
 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร 
 

หัวหนาสํานักงานคอมพิวเตอร

และสารสนเทศทางการพยาบาล 
 

ผูอํานวยการศนูยวิจัย    
ทางการพยาบาล

รองผูอํานวยการ         
ศูนยวิจัยทางการพยาบาล 

แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหาร   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



 ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร 
 

คณบด ี

 รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล     
   

รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชม เจริญยุทธ รองคณบดี 

 รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี  รองคณบดีฝายบริหาร 
 ผูชวยศาสตราจารย พรทิพย อาปณกะพันธ รองคณบดีฝายนโยบาย แผน และการคลัง 
 ผูชวยศาสตราจารย ปฤศณา ภูวนันท  รองคณบดีฝายการศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ประอรนุช ตุลยาทร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 รองศาสตราจารย วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 อาจารย ดร.วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 
ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 

ผูอํานวยการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี ศรีมรกต ผูอํานวยการศูนยวิจัยทางการพยาบาล 
 รองศาสตราจารย อุษาพร  ชวลิตนิธิกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 รองศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ พงศถาวรกมล ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก 
       เพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ 
ผูชวยคณบดี 
 รองศาสตราจารย วัฒนา  พันธุศักดิ์ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 

 

รองผูอํานวยการศูนย 
          ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา ผาณิตรัตน  รองผูอํานวยการศูนยวิจัยทางการพยาบาล 
 ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท  รองผูอํานวยการศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
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หัวหนาภาควิชา 
 รองศาสตราจารย บุญเพียร จันทวัฒนา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย วาสนา           แฉลมเขตร        หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล 
                                                              จิตเวชศาสตร 

 รองศาสตราจารย ผจงพร สุภาวิตา  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
 รองศาสตราจารย กันยา  ออประเสริฐ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
 รองศาสตราจารย ปนัดดา ปริยทฤฆ   หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ธิติมา จําปรัตน          หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
 อาจารย เถลิงศรี   ศรทรง  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
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คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2548 

(1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547)   
 

รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล     พันธเจริญวรกุล  คณบด ี                   ประธาน 
รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชม      เจริญยุทธ   รองคณบด ี                กรรมการ 
รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ        โพธิ์ศรี   รองคณบดีฝายบริหาร                กรรมการ 

     ผูชวยศาสตราจารยปฤศณา        ภูวนนัท              รองคณบดีฝายการศึกษา                 กรรมการ 
     ผูชวยศาสตราจารยประอรนุช    ตุลยาทร            รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา        กรรมการ 
     รองศาสตราจารยวิไลวรรณ  ทองเจริญ  รองคณบดีฝายพัฒนาทรัยพากรบุคคล กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก  รองคณบดีฝายบริการวิชาการ           กรรมการ 
     อาจารย ดร.วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ          กรรมการ 
     รองศาสตราจารยบุญเพียร จันทวัฒนา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมาร           กรรมการ 
       เวชศาสตร  
     ผูชวยศาสตราจารยวาสนา แฉลมเขตร หัวหนาภาควิชาสุขภาพจติและ          กรรมการ 
                การพยาบาลจิตเวชศาสตร 
     รองศาสตราจารย ผจงพร สุภาวิตา  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน     กรรมการ 
     รองศาสตราจารยกันยา  ออประเสริฐ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร กรรมการ 
     รองศาสตราจารยปนดัดา          ปริยทฤฆ  หัวหนาภาควิชาการพยาบาล         กรรมการ 

สาธารณสุขศาสตร      
ผูชวยศาสตราจารยธิติมา  จําปรัตน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร  กรรมการ 

                  นรีเวชวิทยา 
อาจารย เถลิงศรี   ศรทรง  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรกรรมการ 
รองศาสตราจารยรัชนี  สีดา  ผูแทนคณาจารยประจํา            กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  ตั้งใจรบ  ผูแทนคณาจารยประจํา            กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ผูแทนคณาจารยประจํา            กรรมการ 
รองศาสตราจารย สุคนธ  ไขแกว  ผูแทนคณาจารยประจํา            กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย พรทิพย อาปณกะพันธ รองคณบดีฝายนโยบาย แผน กรรมการและเลขานุการ 

       และการคลัง 
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บุคลากรในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) 

จํานวนอาจารยประจํา 

คณะพยาบาลศาสตร มีอาจารยประจํา  รวมจํานวน  182  คน  โดยมี  รายละเอียดดังน้ี 
จํานวนอาจารย  จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ณ วันท่ี  30  กันยายน  2547) 

ปริญญาเอก    57   คน 

ปริญญาโท  124 คน (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  25  คน) 

ปริญญาตรี      1 คน 

สัดสวนคุณวุฒิอาจารย เอก : โท : ตรี    3.1 : 6.8 : 0.1 
 

ตารางที่ 1  จํานวนอาจารยจําแนกตามคณุวุฒิการศึกษา 
 

ภาควิชา 
ตรี โท เอก รวม ลาศึกษาตอระดับ 

ปริญญาเอก 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร - 21 7 28 4 

การพยาบาลรากฐาน - 16 4 21 2  

การพยาบาลศัลยศาสตร - 18 11 29 3   

การพาบาลสาธารณสุขศาสตร - 17 6 23 4   

การพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 1 23 9 33 6   

การพยาบาลอายุรศาสตร - 16 8 25 2   

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร - 12 11 23 4   

รวม 1 124 57 182 25   

 

รายงานประจําปงบประมาณ 2547  



 16

  
 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย     52  คน 

ผูชวยศาสตราจารย   78  คน 

อาจารย       52  คน 
 

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สาย 

ข, ค  รวมจํานวน  53 คน  โดยแยกเปนขาราชการสาย ข จํานวน 16 คน  และสาย ค จาํนวน 37 คน 

ลูกจางประจํา จํานวน 61 คน  ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 19 คน 
 
ตารางที่  2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

สังกัด / ประเภท สาย ข สาย ค รวม 
ภาควิชา  7 7 
สํานักงานคณบดี    
   - ขาราชการ 12 25 37 

   - พนักงานมหาวิทยาลัย 4 5 9 

   - ลูกจางประจํา - - 61 

   - ลูกจางช่ัวคราว - - 29 
รวม 16 37 133 

จํานวนอาจารยประจํา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ณ วันท่ี  30  กันยายน  2547)        

 สัดสวนคุณวุฒิอาจารย เอก :โท: ตรี 3.1 : 6.8 : 0.1            

1

124
57 ปริญญาเอก 57 คน 

ปริญญาโท 124 คน
ปริญญาตรี  1  คน

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

52

78

52

รองศาสตราจารย 52 คน

ผูชวยศาสตราจารย 78 คน

อาจารย 52 คน
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การเงินและงบประมาณ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีระบบการบริหารจัดการดานการเงินและ

งบประมาณ  โดยคณบด ี คณะกรรมการประจําคณะฯ  และคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะฯ  

รวมกันกําหนดนโยบายดานการเงินและงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาํป  โดยคณะฯ มีงาน

นโยบายและแผน  ซึ่งกํากับดูแลโดยรองคณบดีฝายนโยบายและแผน   
 

 งบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2547  ประกอบดวย 
 1. งบประมาณปกติ   81,708,100.00  บาท 
 2. งบประมาณผลิตเพ่ิม  5,952,000.00  บาท 
 3. งบประมาณรายได 22,957,000.00  บาท 
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 คณะพยาบาลศาสตร  มีหนวยงานและผูรับผดิชอบดานการจัดการศึกษาชัดเจน โดยมีหัวหนา

งานบริการการศึกษา   หัวหนาหนวย  และเจาหนาท่ีประจําหนวยจัดการศึกษา  หนวยทะเบียนและ

ประเมินผล  หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  หนวยกิจการนักศึกษา  และหนวย 
หอพัก   เพ่ือสนับสนนุการดําเนนิงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของทุกหลักสูตร 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร  มีรองคณบดี และผูชวยคณบดีฝายการ 

ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติ  กํากับดูแลการบริหารงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยความเห็น ชอบ

ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในสวนของระดับภาควิชามีการมอบหมายใหคณะกรรมการ /อาจารย

รับผิดชอบดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  สําหรับการบริหารหลักสูตรจัดในรูป

ของคณะกรรมการ  ซึ่งมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ทําหนาท่ีวางแผนการจัดการศึกษา  ตาม

นโยบายและแผน   
 หลักสูตรระดบับัณฑติศกึษาและการพยาบาลเฉพาะทาง  คณะพยาบาลศาสตร  มีสํานักงาน

บัณฑิตศึกษาและหนวยจัดการศึกษา   ทําหนาท่ีใหบริการและประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย  และ

หนวยงานตาง ๆ    ท่ีเก่ียวของในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมาตรฐาน  

นอกจากนี้มีรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษากํากับดูแลการบริหารงานของแตละหลักสูตรฯ  โดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับการบริหารหลักสูตรแตละระดับมีคณะกรรมการ 

นโยบาย/การบริหารหลักสูตรฯ  และคณะกรรมการ/อนุกรรมการดําเนินงานหลักสูตรฯ  ทําหนาท่ี

วางแผนและดาํเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน 
 

หลักสูตรที่เปดสอน 
ปการศึกษา 2547  คณะพยาบาลศาสตร  จัดการศึกษาในหลักสูตรตางๆ 4 ระดับ ดังน้ี 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 
2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  5  สาขา 

2.1.1 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ (แผน ก และ แผน ข) 

2.1.2 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและสุขภาพสตรี 

2.1.3 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
2.1.4 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช (แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ) 

2.1.5 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (แผน ก และแผน ข) 

2.2 หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการการพยาบาล) 

ดานการจัดการศึกษา 

รายงานประจําปงบประมาณ 2547  
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3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาต ิ และหลักสูตร

รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) 
 

4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  เปดสอน  9  สาขา 
4.1 การพยาบาลผูสูงอายุ 
4.2 การบริหารการพยาบาล 
4.3 การพยาบาลผูปวยมะเร็ง 
4.4 การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
4.5 การพยาบาลผูปวยเด็กโรคเร้ือรัง 
4.6 การพยาบาลศลัยกรรมอุบัติเหต ุ
4.7 การพยาบาลออรโธปดิกส 
4.8 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
4.9 การพยาบาลผูปวยเร้ือรังทางอายุรศาสตร 
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ตารางที่  3  จํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร  จําแนกตามช้ันป  ปการศึกษา 2547  
 

ช้ันปท่ี

หลักสูตร / สาขา 

1 2 3 4 5 รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต       

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสตูรนานาชาติ) 

221 

- 

194 

- 

207 

1 

205 

- 

- 

- 

827 

1 

 
      

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต       

- การพยาบาลผูใหญ  แผน ก 14 14 9 7 5 49 

- การพยาบาลผูใหญ  แผน ข 15 7 - - - 22 

- การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและสุขภาพสตร ี 5 6 - - - 11 

- การพยาบาลเด็ก 8 5 5 7 2 27 

- การพยาบาลอนามัยชุมชน - - 2 3 4 9 

- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 4 7 6 3 24 

-การพยาบาลสขุภาพจิตและจติเวช(แผน ข)ภาคพิเศษ 18 17 - - - 35 

- การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  แผน ก 7 6 - - - 13 

- การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  แผน ข 6 4 - - - 10 

- การจัดการมหาบัณฑิต 5 11 - - - 16 

  (สาขาการจัดการการพยาบาล)       

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต - - - - 4 4 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล 8 12 13 8 - 41 

 (หลักสูตรนานาชาติ)       

 
      

  รวม ( ตรี โท เอก ) 311 280 244 236 18 1089 

 การพยาบาลเฉพาะทาง ( 9 สาขา ) 246 - - - - 246 
       

   รวมท้ังหมด 
557 280 244 236 18 1335 
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 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการสรางประสบการณจริง 
 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแตละ    

หลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในรายวิชาภาคทฤษฎีไดมีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา

เปนฐาน (Problem-based learning) และใชวิธีการสัมมนาเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ในการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ใชวิธีสอนแบบกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based 

learning)  นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการสํารวจและวิเคราะหปญหาสุขภาพ การวางแผนการปฏิบัติการ

แกปญหาสุขภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล นอกจากนี้ยังสอนแบบใชกรณีศึกษาเปน

ฐาน (Case-based learning) โดยมอบหมายใหนักศึกษาฝกวิธีการดูแลบุคคลและครอบครัว        ท่ี
บาน สําหรับการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลทางคลินิกอ่ืนๆ ไดแก วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุน วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ วิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ       
ผูสูงอายุ และวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชศาสตร สอนแบบใชกรณีศึกษาเปนฐาน (Case-based 

learning) โดยนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติและเรียนรูประสบการณจริงจากผูปวยในโรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สถาบันจิตเวชศาสตร และ

โรงพยาบาลตางๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกเสรีอีกเปนจํานวนมาก     
เพ่ือใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ 

 
ปจจัยเกื้อหนุนการศึกษา  
 คณะพยาบาลศาสตร  มีอาคารเรียน  และหองสมุดท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนตาม

รายวิชาของหลักสูตร  เชน  การบรรยายรวม  การสอนกลุมยอย  การฝกปฏิบัติทางการพยาบาล  

หองเรียนมีเคร่ืองโสตทัศนูปกรณ และอุปกรณท่ีจําเปนประจําหองเรียน สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

คณะฯ ไดจัดหองเรียน  หองสัมมนา  หองคอมพิวเตอร  และหองสําหรับศึกษาคนควา ใหเปนสัดสวน 

   จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน  
  จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนมีจํานวน 81 เคร่ือง จํานวนนักศึกษา   

   เต็มเวลาเทียบเทาทุกระดับเทากับ 942.48  คน  ดังนั้นจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการ 

   สอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  เทากับ  81 : 942.48  =  1 : 11.64    

   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ  
  คาใชจายในการใชระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศของสํานักหอสมุดและสถาน 
   บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 2,956,860.90 บาท คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุดตอ   

   นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ  2,956,860.90 : 942.48 =  3,137.32 : 1  หองสมุดคณะ 

   พยาบาลศาสตร เปดใหบริการสัปดาหละ 6 วัน จํานวนช่ัวโมงท่ีเปดใหบริการ หองสมุด เฉล่ีย   

    11  ช่ัวโมงตอวัน 
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กิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 
  

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตระหนักถึงการพัฒนาคณุภาพบัณฑติใหไดบัณฑติ

ท่ีมีลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความสามารถ

ในการคดิวิเคราะหอยางมีระบบ  รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถอยูในสังคมอยางเตม็

ภาคภูมิ 
 

   ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร จึงมีการจัดกิจกรรมพัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึกการเปนพลเมืองดขีองสังคม  จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดตีอการเรียนรูและเขารวมกิจกรรมท้ังทางดานวิชาการ  สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  เอ้ือ

อาทรตอผูอ่ืนและบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน  สังคม  เปนผูนาํการสรางเสริมสุขภาพใหแกสังคมรวมท้ัง

การ  สรางเครือขายในการทาํกิจกรรมรวมกันของนักศึกษาและสรางภาวะผูนาํของนกัศึกษาดานสุขภาพ   
 
 

ตารางที่  4  จํานวนการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา  
                (มกราคม 2547–ธันวาคม 2547) 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
1. ดานสงเสริมการบริการวิชาการ 
   1.1 โครงการศูนยศึกษาอาศัย (คอมพิวเตอร) 

 
1 ต.ค.2546 – 31 มี.ค.2549 

 
60 คน 

   1.2 โครงการศูนยศึกษาอาศัย (หองสมุด) 23 พ.ย.2547 นักศึกษา อาจารย และ

เจาหนาท่ี 642 คน 
   1.3 โครงการปฐมนิเทศและพบผูปกครองและ
นักศึกษา 

1 มิ.ย.2547 751 คน 

   1.4 โครงการพัฒนาความรูมุงสูวิชาชีพ  15-16 มี.ค.2547 47 คน 
   1.5 โครงการแนะแนววิชาชีพหลักสูตร พย.บ. 12 ม.ค.2547 122 คน 
   1.6 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 10-11 ม.ค.2547 74 คน 
   1.7 โครงการกลุมพ่ีเลี้ยง : รุนพ่ีดูแลนอง มิ.ย. 2547 – ก.พ.2548 800 คน 

2. ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

บุคลิกภาพ 
   2.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม 

 
 

1 มิ.ย.2547 – 31 พ.ค.2548 

 
 

563 คน 
   2.2 โครงการพัฒนาจิตใจใหเกิดปญญาและสันติ

สุข ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 
26-29 ก.พ.2547 ,1-4 มี.ค.

2547 
260 คน 

   2.3 โครงการคายพุทธบุตร สูออมอกพระธรรม

วัดปญญานันทาราม 
28-29 ก.พ., 1 มี.ค.2547 230 คน 
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กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
 3. ดานสงเสริมสุขภาพ 
   3.1 โครงการสานสัมพันธพยาบาลมหิดลครั้งท่ี 4 

 
30 ต.ค.2547 

 
55 คน 

   3.2 โครงการกีฬานองใหม 7 มิ.ย.2547–10 ก.ค.2547 304 คน 

   3.3 โครงการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา 11 พ.ย.2547–28 ก.พ.2548 นักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 

4. ดานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4.1 กิจกรรมไหวครู 

 
17 มิ.ย.2547 

 
900 คน 

   4.2 โครงการผูกโบวไทสัมพันธนองพ่ี 9 มิ.ย.2547 500 คน 
   4.3 โครงการรอยดวงใจนองพ่ีศิริราช 6 – 8 สิงหาคม 2547 780 คน 

   4.4 โครงการอบรมมารยาทไทยและการใช

ภาษาไทยในนักศึกษา 
1 ต.ค.2546 – 30 ก.ย.2547 647 คน 

   4.5 โครงการสงเสริมดนตรีและนาฎศิลปไทย 1 พ.ย.2546- 30 ก.ย2547 250  คน 

   4.6 โครงการรอยดวงใจสายใยรัก 23 ม.ค.2547 720 คน 
   4.7 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม 28-29 มิ.ย.2547 464 คน 
   4.8 โครงการฝกซอมรับพระราชทานปริญญา

บัตร 

28 มิ.ย.2547 289 คน 

5. ดานบําเพ็ญประโยชน 
   5.1 โครงการอนุรักษและสงเสริมสิ่งแวดลอม 

 
ต.ค.2546-31 มี.ค.2548 

 
563 คน 

   5.2 โครงการความปลอดภัยและวินัยฯ 1 เม.ย.2547 – 31 มี.ค.2548 563 คน 

   5.3 โครงการคายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท 

คร้ังท่ี 14 

1 – 10 ต.ค.2547 40 คน 

   5.4 โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

คร้ังท่ี 10 

28-29 ส.ค.2547 110 คน 

6. ดานอื่น ๆ  
   6.1 พิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร 

 
8 ก.ย.2547 

 
14 คน 

   6.2 รับ-สงเสด็จวันมหิดล 24 ก.ย.2547 50 คน 
   6.3 เดินเทิดพระเกียรติฯ 16 ต.ค.2547 100 คน 
   6.4 รวมประชุมสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 16 ก.ค.2547 50 คน 
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  คณะพยาบาลศาสตร มีผูอํานวยการและรองผูอํานวยการศูนยวิจัยทางการพยาบาล  

รับผิดชอบในการดําเนินงานศูนยวิจัยทางการพยาบาล     ประสานงานวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ 

สนับสนนุใหเกิดผลงานวิจัย รวมถึงดูแลบริหารจัดการ การใหบริการดานการวิจัย  และใหคาํ ปรึกษา 
  คณะพยาบาลศาสตร  มีระบบสนับสนุนดานการวิจัยของอาจารยครบทุกดาน  โดยมี

เจาหนาท่ีตําแหนงนักวิจัย  ประจําสํานักงาน  1  คน  เพ่ือทําหนาท่ีประสานงาน  และสนับสนนุการ

ดําเนนิงานดานการวิจัย  มีแหลงเงินสนับสนุนการวิจัย  ท้ังภายในคณะฯ คือ กองทุน ซี เอ็ม บ ีของ

คณะฯ  สําหรับสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยอยางตอเนื่อง  และมีแหลงทุนภายนอกคณะฯ ท้ังใน

และตางประเทศ  เชน มหาวิทยาลัยมหิดล  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  องคการอนามัยโลก  

สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  สํานักงานวิจัยระบบสาธารณสุข  และทบวงมหาวิทยาลัย  

รวมท้ังมีวัสดุอุปกรณ  แหลงสืบคนขอมูลดานการวิจัย  และฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาลและ

สุขภาพในตางประเทศ  ท่ีอาจารยสามารถสืบคนงานวิจัยทางการพยาบาล  เชน  CINAHL, 
MEDLINE เปนตน 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ในปงบประมาณ  2547   คณะพยาบาลศาสตร   ไดรับเงินสนับสนนุการวิจัยจาก 

     ภายนอก  ท้ังหมด 2,622,660.00  บาท   คดิเปนจํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยจากภายนอกตอ 

     อาจารยประจําทุกระดบัเทากับ  14,410.21  บาท  ท้ังนี้ไมรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ 
     ท่ีเปนสหสาขา หรือทําวิจัยรวมกับสถาบันอ่ืน   
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน  ในปงบประมาณ  2547   มีการอนุมัติเงิน 

     อุดหนนุการวิจัยจากเงินทุน  ซ ีเอ็ม บ ีของคณะพยาบาลศาสตร 186,000.00 บาท  คิดเปน    

    จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับเทากับ 1,021.97  บาท   
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ประจําปงบประมาณ 2547 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

186,000

2,622,660

ภายนอก 2,622,660 บาท

ภายใน 186,000 บาท

 

รายงานประจําปงบประมาณ 2547  

ดานการวจิัย 



 25

ตารางที่ 5  จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
              ประจําป 2547 

 

ลําดับที่ โครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย 
การนําเสนอ/แหลง 
ตีพิมพเผยแพร 

1 Meta-analysis of health promotion 
research in Thailand 

Tilokskulchai, F (PI) 
Sitthimongkol, y, 
Prasopkitikun, T., Klaing, P. 

Asian Journal of 
Nursing Studies, 2004, 
7(2), 18-32. 

2 Decision-making Regarding Cesarean 
Section Among Thai Prognant Woman 
(วิทยานิพนธระดับปริญญาพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

อ.ฉวีวรรณ  อยูสําราญ 
 

Thai Journal of Nursing 
Research, 2004, 8(2), 
83-93. 
 

3 Development of family centered care 
model for children with cancer in a 
pediatric Cancer unit (วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ทัศนีย  อรรถรส 
ฟองคํา  ติลกสกุลชัย 

Thai Journal of Nursing 
Research, 2004, 8(1), 
52-63. 
 

4 The effect of positioning in premature 
infants with assisted ventilation 

Yottiem, P, Tiloksakalchia, 
F., Vichitsukon, K., & 
Kolotat, T. 

Asian Journal of 
Nursing Stuties, 2004, 
7(3), 36-42. 

5 Cross-cultural comparison of workplace 
stressors, ways of coping and 
demographic characteristics as 
predictors of physical and mental health 
among hospital nurses in Japan, 
Thailand South Korea and the USA 
(HRSR) 

รศ.ยาใจ  สิทธิมงคล 
 
 

International Journal of 
Nursing Studies, 
41,2004. 
 

6 ความรู เจตคติและการปฏิบัติงานของ

พยาบาลในการประเมินผลควบคุมความ

เจ็บปวดในผูปวยหลังผาตัด 
 

ปรีดาภรณ  สีปากดี, วรรณศิริ   

ขันไชย, เจือกุล  อโนธารมณ,  

ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ*,   
สมถวิล  โปตระนันทน 

วารสารสภาการพยาบาล 
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม-มีนาคม) 2547 

หนา 15-26 

7 การสํารวจการใชผลการวิจัยและอุปสรรคของ

พยาบาลปริศัลยกรรมตอการนําผลการวิจัย

ไปใช 

เรณู  อาจสาลี, อรพรรณ  

 โตสิงห, พิกุลทิพย  หงษเหิร 

วารสารสภาการพยาบาล 
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม-มีนาคม) 2547 

หนา 27-40) 

8 ความรู เจตคติ และการปฏิบัติของพยาบาล

ไทย     ในการประเมินและควบคุมความ

เจ็บปวดในผูปวย  หลังผาตัด 

รศ.ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ 

 

วารสารสภาการพยาบาล   
19(1) 2547, 15-26. 
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ตารางที่  6  จํานวนบทความวิจัยที่เผยแพรในวารสารระดับสถาบัน/ชมรม  ประจําป 2547 
 

 

ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการ/      
ผูรวมโครงการ 

แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 

1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีอาศัยในชุมชน

แออัด เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานครตอ

การเย่ียมบานของนักศึกษาพยาบาล 

อ.เบญจพร   สุขประเสริฐ 

และคณะฯ 

วารสารพยาบาลศาสตร 

2547; 22(3) ; 27-38 

2 ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคลกับพฤติกรรม 

สงเสริมสุขภาพของพนักงานตอนรับบน

เคร่ืองบิน 

ผศ.ปยะนันท  ลิมเรืองรอง วารสารพยาบาลศาสตร     

2547, 22(3) ; 39-56 

3 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงหลัง

คลอด อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ผศ.ศิริวรรณ  สันทัด 

วารสารพยาบาลศาสตร  

2547, 22(2) ; 29-41 

4 ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนวัย

ผูใหญ ในอําเภอ  ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

รศ.สุวิมล   กิมป  และ

คณะฯ 
วารสารพยาบาลศาสตร 
2547, 22(1) ; 39-47 

5 การติดตามผลบัณฑิตบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา    

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 

2545 

รศ.กนกพร  หมูพยัคฆ,  
รศ.วิไลวรรณ  ทองเจริญ 

วารสารพยาบาล 
2547, 53(1) ; 57-68 

6 ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลภาคเหนือ

ตอนลางตอสิทธิผูปวย 
จงกลวรรณ  มุสิกทอง,  
เสาวลักษณ  เล็กอุทัย,    
เนตรนภา  ติ่งหมาย 

วารสารพยาบาลศาสตร    

2547,  22(2);42-52 

7 การประเมินผลการปฏบัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(ตอเนื่อง)        คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิรัตน  ตั้งใจรบ,  
ปราณี  ทูไพเราะ, 
พรทิพย  อาปณกะพันธ,  
วาสนา   แฉลมเขตร,   
เถลิงศรี  ศรทรง 

วารสารพยาบาลศาสตร        

2547, 22(3) : 64-77 
 

8 ปจจัยทํานายภาวะเหนือตนเองในผูติดเชื้อเอดส สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา,  
ปาริชาติ  โรจนปกรณ 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-
ธันวาคม) 2547  
หนา 70-84 

9 การศึกษาอิทธิพลของการขาดแหลงประโยชน 

ความเครียดจากการดูแล และปจจัยดานผูดูแล

ตอภาวะสุขภาพของญาติผูดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง  

วิภารัตน  นาวารัตน,  
สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา, 
วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย,  
รุงนภา  ผาณิตรัตน 

วารสารพยาบาลทหารบก  
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
(กรกรฎาคม-ธันวาคม) 
2547  หนา 38-48. 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการ/        
ผูรวมโครงการ 

แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร 

10 พฤติกรรมการรับประทานอาหารและปจจัย

เสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในผูท่ีมา

ปฏิบัติธรรมท่ี     วัดปทุมวนาราม 

เพ็ญจันทร  เสรีวิวัฒนา,  
ศรัณยา     โฆสิตมงคล,   
วันดี  โตสุขศรี,    
วรนุช    เกียรติพงษถาวร, 
อัจฉริยา  พงษนุมกุล, 
รัตนาภรณ   คงคา,   
จินตนา   เหลืองสุวาลัย 

วชิรสารการพยาบาล  2547, 
6(2):1-11 
 

11 ผลกระทบตอญาติผูดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม : 
กรณีศึกษา 

รศ.ลิวรรณ  อุนนาภิรักษ,  
รศ.วิไลวรรณ  ทองเจริญ 

วาสารพฤฒาวิทยาและเวช

ศาสตรผูสูงอายุ  ปท่ี 5   

ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม) 

2547 

12 ประสิทธิผลของแผนจําหนายตอคุณภาพชีวิต

ของ    ผูปวยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 
ดวงรัตน  วัฒนกิจไกรเลิศ,  
ละเอียด  จารุสมบัติ,   
วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย 

วารสารพยาบาลโรค    

หัวใจและทรวงอก 2547, 
17(1):27-39 

13 แนวทางปฏิบัติในการลางมือ สวมเสื้อ ถุงมือ 

การนับเคร่ืองมือ และของมีคม สําหรับพยาบาล

หองผาตัดในประเทศไทย 

ผศ.ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ วารสารชมรมหองผาตัดแหง

ประเทศไทย  ป 2547 ฉบับ

ท่ี 1 
14 ผลการสอนเด็กโรคเบาหวานตอพฤติกรรมการ

ใชรายการอาหารและการนับคารโบไฮเดรต  
อรุณรัศมี  บุนนาค,  
เรณู  วงษอานม,  
ศรีสมัย วิบูลยนนท, 
ชรัญญา  ศรีไพบูลย, 
บัวลัน  พวงทวี,  
จิราภา  ขุนคา 

วารสารโภชนบําบัด   
ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 หนา 46-
57 พ.ศ.2547 
 

15 รายงานการทบทวรองคความรูทางพฤติกรรม

ศาสตรเพ่ือการปองกันภาวะโชนการเกินในเด็ก 
นวลอนงค  บุญจรูญศิลป 
 

วารสารโภชนบําบัด   
ปท่ี 15 ฉบับท่ี 2  
หนา 84-97 พ.ศ.2547 

16 แบบแผนการออกกําลังกายของผูสูงอายุไทย ผศ.ดร.นารีรัตน  จิตรมนตร ี
วารสารสรางเสริมสุขภาพ 

ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3  
(2547 หนา 19-28) 
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ตารางที่  7  จํานวนบทคัดยองานวิจัย/เอกสารที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ ประจําป 2547 

 

ลําดับที่ ช่ือเรื่อง 
ผูวิจัย การนําเสนอ 

1 Meta-analysis of Health promotion 
research in Thailand 

Tiloksakulchai, F. Oral presentation : 
International conference on 
Health Promotion Evidence, 
Practice and Policy, 
October 20-22,2004 at 
Chiang Mai, Thailand. 

2 ผลการสอนเด็กโรคเบาหวานตอพฤติกรรมการ

ใชรายการอาหารแลกเปลี่ยนและการนับคาร

โยไฮเดรท 

ผศ.อรุณรัศมี  บุนนาค Oral presentation : the 10th 
PENSA Congress, October 
27-29,2004 at Chonburi, 
Thailand. 

3 แนวทางปฏิบัติในการลางมือ สวมเสื้อ ถุงมือ 

การนับเคร่ืองมือ และของมีคม สําหรับพยาบาล

หองผาตัดในประเทศไทย 

ผศ.ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ Oral prosentation : APSIC 
Infection Control Towards 
Quality Care  ประเทศสิงคโปร 
14-17 March 2004 

4 Trapped in circle of threats : Violence 
against sex workers in Thailand. 

อ.ดร.เอมพร   รตินธร ประชุมวิชาการท่ีประเทศ  

บราซิล วันท่ี 7-10 พ.ย. 47 
    
5 Investigting Psychometric Properties of the 

Health-Related Self Report (HRSR) Scale 
Wannapa  
Suttiamnuaykul 
 

ประชุมวิชาการคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
วันท่ี 15-19 มีนาคม 2547 

6 การศึกษาความรูของมารดาเร่ือง การบริหาร

รางกายภายหลังคลอด 
รศ.ลาวัณย  ผลสมภพ ประชุมวิชาการคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
วันท่ี 15-19 มีนาคม 2547 
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จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน  ประจําป 2547 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  มีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในการจดัการเรียนการสอน  จํานวน   
3  เร่ือง   และไดรับการนาํไปอางอิง  จํานวน  9  เร่ือง  คดิเปนจาํนวนงานวิจัยท่ีนาํไปใชประโยชนตอ

อาจารยประจําทุกระดบั เทากับ 0.06 : 1 คน  

 

ตารางที่  8  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชในการเรียนการสอน ประจําป 2547 
  

ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย 
 

แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 
 

1 การสํารวจการใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลของ

พยาบาลในโรงพยาบาล  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
(ฟองคํา  ติลกสกุลชัย  พรทิพย  อาปณกะพันธ   
และดรุณี  กาญจนคุณกร) 

ประมวลผลการสอนรายวิชา พยคร 614 
การใชผลงานวิจัยทางการพยาบาล   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ชั้นปท่ี 1 ภาคปลายปการศึกษา 2547 

2 การพัฒนาการพยาบาลโดยการใชผลงานวิจัย 
(ศิริอร  สินธุ) 

ประมวลผลการสอนรายวิชา พยคร 614 
การใชผลงานวิจัยทางการพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ชั้นปท่ี 1 ภาคปลายปการศึกษา 2547 

3 การรับรูอุปสรรคตอการนําผลงานวิจัไปใชในการปฏิบัติการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
(ศิริอร   สินธุ  และเรณู   พุกบุญมี) 

ประมวลผลการสอนรายวิชา พยคร 614 

การใชผลงานวิจัยทางการพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ชั้นปท่ี 1 ภาคปลายปการศึกษา 2547 
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  คณะพยาบาลศาสตร  ไดกําหนดนโยบายและแผนงานการบริการวิชาการ  รวมท้ัง 
   วางแผนโครงการจัดตั้งสํานักงานบริการวิชาการทางการพยาบาลไวเปนลายลักษณอักษร   โดยมี 
   รองคณบดฝีายบริการวิชาการ   กํากับดูแลและเปนประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ  ซึ่งมี 
   ผูแทนภาควิชาเปนกรรมการ    เพ่ือทําหนาท่ีวางแผนดาํเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมบริการ 
   วิชาการดานสุขภาพแกกลุมเปาหมาย ท้ังบุคลากรวิชาชีพและประชาชน  ตามนโยบายของคณะฯ 
   รวมท้ังประสานการจัดบริการวิชาการของภาควิชา  นอกจากนี้มีคณะกรรมการวารสารพยาบาล 
   ศาสตร มีหนาท่ีจดัทําวารสารเผยแพรความรูดานการพยาบาลไปยังบุคลากรในวิชาชีพ จํานวน 3  
   ฉบับ/ป   
  คณะพยาบาลศาสตร  เปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาตอเนื่องสาขาการพยาบาล 
   ศาสตร  ของสภาการพยาบาล ซึ่งทําหนาท่ีประสานงานการดาํเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ / อบรม / 
     สัมมนา   ตามโครงการท่ีขอรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องจากสภาการพยาบาลทุกโครง 
   การ มีการตรวจสอบขอมูลของผูรับบริการผานทางเว็บไซดการศึกษาตอเนื่องของสภาการพยาบาล  
   เพ่ือบนัทึกหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องจากสภาการพยาบาล   
 

    จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
  ในป 2547 คณะพยาบาลศาสตร มีการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน รวม 42 
กิจกรรม และมีการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร เพ่ือเผยแพรความรูทางดานวิชาการและผลงาน วิจัย

ไปยังบุคลากรในวิชาชีพปละ 3  ฉบับ 

 

ตารางที่ 9 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ประจําป 2547 
 

ช่ือโครงการที่ใหบริการวิชาการ ผูดําเนินการโครงการ 
ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 

1. ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพในโครงการ “แอโรบิก เพ่ือสุขภาพ” คณะพยาบาลศาสตร 21 ธ.ค.49 

2. ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพในการบรรยายธรรมะหลวงพอเปลี่ยน 

ปญญาปทีโป 
คณะพยาบาลศาสตร 22 ธ.ค.46 

3. ประชุมวิชาการประจําปคณะพยาบาลศาสตร คร้ังท่ี 15  เร่ือง 

“การบริหารจัดการสูความเปนเลิศทางการพยาบาลยุคใหม” 
คณะพยาบาลศาสตร 7-9 ม.ค.47 

4.ตอบปญหาสุขภาพทางสถาณีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง11 คณะพยาบาลศาสตร 11 ม.ค.47 

5. การปาฐกถาคุณหญิงพิณพากยพิทยาเภท คร้ังท่ี 5 เร่ือง “สาระนารู

จากอดีตสูอนาคต : โรงเรียนพยาบาลฯ” 

คณะพยาบาลศาสตร 12 ม.ค.47 

6. ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพในการบรรยายธรรมะพระอาจารย

อลงกต 
คณะพยาบาลศาสตร 7 เม.ย.47 
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ช่ือโครงการที่ใหบริการวิชาการ ผูดําเนินการโครงการ ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 
7. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลในระดับศูนยสุขภาพ

ชุมชน” 

คณะพยาบาลศาสตร 19-23 ก.ค.47 

8. นิทรรศการและตรวจสุขภาพในโครงการจัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 

คณะพยาบาลศาสตร 9-10 ส.ค.47 

9. ประชุมวิชาการเทิดพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  เรื่อง “การวางแผน

จําหนายในยุค HA : สูคุณภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติการพยาบาล” 
คณะพยาบาลศาสตร 16-18 ส.ค.47 

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Roles  of  Advanced  Practiced  

Nurses : Case  Manager” และ “Home  Health  Care” 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานบริการ

วิชาการรวมกับ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 

11. โครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัดสิงหบุรี คณะพยาบาลศาสตร   

รวมกับมูลนิธิคณะพยาบาล

ศาสตรฯ   และมูลนิธิสิรินธร 

ตลอดป 

12. วารสารพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ตลอดป 

 ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร 

 

1. The  11Th First  Asian  Congress  of  Pediatrics  & The 1st Asian  

Congress  in  Pediatric  Nursing  (จัดรวมกับชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร
แหงประเทศไทย) 

  5-7 พ.ย.46 

2. การนวดสัมผัส : กลยุทธในการสงเสริมสุขทารก  12 ม.ค.47 

3. กลยุทธสูความเปนเลิศทางการพยาบาลเด็ก (จัดรวมกับชมรม

พยาบาลกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย) 

 2-3 เม.ย.47 

4. เทคนิคการเลี้ยงลุกคนแรก  10 ส.ค.47 

5. สนทนาทางวิชาการ (Journal  club)  1 เม.ย.46 

6.ใหคําปรึกษาปญหาเด็กและครอบครัวทางโทรศัพท  1 เม.ย.46 -   
 30 ก.ย.47 

 ภาควิชาสุขภาพจิตและ 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร 

 

1. บริการใหการปรึกษา  1 ต.ค.46 - 

   - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร (Walk  in  clinic)  30 ก.ย.47 

   - ทางโทรศัพท ทางสถานีโทรทัศน ชอง 11   

   - แกผูปกครองและนักเรียน ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน  ร.ร.สวน

อนันต  ร.ร.ตรีมิตรวิทยา 

  

2. องคประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเสริมสรางสมรรถนะการ

ใหบริการปรึกษาแบบองครวม 

 10-12 พ.ค.47 
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ช่ือโครงการที่ใหบริการวิชาการ 

ผูดําเนินการโครงการ 
ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 
 ภาควิชาการพยาบาล

รากฐาน 

 

1. สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  1ต.ค.46–30ก.ย.47 

 ภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตร 

 

1. ประชุมวิชาการเร่ือง Fluid  Resuscitation : Concepts & 

Implications for  Surgical  Nursing  Management 

 3-4 มี.ค.47 

2. โครงการใหความรูผานสื่อตาง ๆ  
     2.1 ทางโทรศัพท 
     2.2 สิ่งพิมพ 

 ตลอดป 

3. ใหคําปรึกษาดานสุขภาพวัดปทุมวนาราม  17 ม.ค.,21 ก.พ.,   

18 เม.ย.,2 มิ.ย.,    

20มิ.ย.,18 ก.ค.,    

15 ส.ค.,19 ก.ย.47 

4. เยาวชนรักความปลอดภัยแลปองกันอุบัติเหตุ (สวนสัตวดุสิต)  12 ส.ค.47 

5. สารพันศัลยศาสตร  12 ม.ค.47 

 ภาควิชาการพยาบาล 
สาธารณสุขศาสตร 

 

1. โครงการฟนฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เร้ือง การรักษา

โรคเบ้ืองตนและการใหภูมิคุมกันโรค 

 2-6 ก.พ.47 

2. บริการอนามัยครอบครัว  5 พ.ย.465 ต.ค.47 

3. บริการสุขภาพในสถานประกอบการ  6 พ.ค.47- 
21 ส.ค.47 

4. บริการตรวจรักษาขั้นตน  1 ต.ค.4-4 มิ.ย.47 

5. บริการอนามัยโรงเรียน  15 ม.ค.-28 ส.ค.47 

 ภาควิชาการพยาบาล 
สูติศาสตร นรีเวชวิทยา 

 

1. ประชุมวิชาการ เร่ือง การพยาบาลสูติกรรมในระบบสุขภาพใหม  1-3 ต.ค.46 

2. เตรียมกายใจแตตั้งครรภถึงวันคลอด  8พ.ย.46,8ก.พ.47 

3. เลี้ยงลูกนอยเกิดใหมใหรอด  ดูแลแมหลังคลอดใหปลอดภัย  20 ธ.ค.46,31ก.ค.47 

4. การสงเสริมสุขภาพของสตรีวัยทอง  15 พ.ค.47,      

11 ก.ย.47 

5. โครงการใหคําปรึกษาปญหาการปวดประจําเดือนสําหรับนักเรียน

ในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปการศึกษา 2547 

 1ส.ค.47-30ก.ย.48 

6. โครงการใหคําปรึกษาปญหาเฉพาะสําหรับนักศึกษาพยาบาลป

การศึกษา 2547  

 1 มิ.ย.47- 
31 พ.ค.48 

7. รวมสรางครอบครัวสุขภาพ : การเตรียมความพรอมคูสมรสเพ่ือการมีบุตร  14 .พ.47 
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ช่ือโครงการที่ใหบริการวิชาการ ผูดําเนินการโครงการ ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 
8. โครงการใหคําปรึกษาปญหาทางสูติศาสตร นรีเวชวิทยา ทาง

โทรศัพท 

 1 มิ.ย.47-      

10มี.ค.48 

9. ประชุมวิชาการการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา คร้ังท่ี 2 เร่ือง กล

ยุทธทางการพยาบาลสูตินรีเวชท่ีมุงเนนคุณภาพการพยาบาล 

 13-15 ก.ย.47 

 ภาควิชาการพยาบาล 
อายุรศาสตร 

 

1. การใหคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ  1 ต.ค.46-       

30 ก.ย.47 

2. ประชุมวิชาการเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูปวยเร้ือรัง  13-14 พ.ค.47 

 

การเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
 อาจารยของคณะพยาบาลศาสตร  ไดรับเชิญเปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ และ

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกคณะฯ จํานวน 79 คน  คิดเปนจํานวนการเปนกรรมการวิชาการภายนอก

สถาบันตออาจารยประจําทุกระดับเทากับ 0.43: 1 

 

ตารางที่ 10 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั   
                ประจําป 2547 
 

จํานวนการเปนกรรมการของอาจารยประจํา 
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวทิยานิพนธ รวม 

จํานวนเร่ือง จํานวนอาจารย จํานวนเร่ือง จํานวนอาจารย จํานวนเร่ือง จํานวนอาจารย จํานวนเร่ือง จํานวนอาจารย

(1) 

68 32 120 62 26 17 214 79 
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        คณะพยาบาลศาสตร  มีการส ง เส ริมใหบุคลากรตระหนัก ถึงคุณค าของ

ศิลปวัฒนธรรม      มีคณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทําหนาท่ีดําเนินการตามแผนงาน  โดย
การจัดกิจกรรมรวมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรขาราชการของคณะ

พยาบาลศาสตร สงเสริมใหอาจารยจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีมีการ      เช่ือมโยงกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการนําภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ  

มีกิจกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ โดยการเตนแอโรบิค  การฝกโยคะ และการ   รําดอกบัว  เปนตน 
คณะพยาบาลศาสตรมีพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย ซึ่งในป 2547 มีสถาบันการศึกษาทางการ

พยาบาลมาศึกษาดูงานจํานวน 5 แหง รวมจํานวนผูเขาเย่ียมชมท้ังส้ิน 173 คน นอกจากนั้นยังมี

โครงการจัดทําหอจดหมายเหตุทางการพยาบาลเพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลทางวิชาการแกนักศึกษา

และผูสนใจ และมีโครงการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตรเปนองคกรผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ 
ในป พ.ศ.2547  มีโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 7 โครงการ มีการ

จัดกิจกรรมในการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ังส้ิน  20  กิจกรรม  
  

 ตารางที่  11  จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําป 2547  
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป จํานวนผูเขารวม 
1. โครงการพัฒนาองคกรสรางเสริมสุขภาพ 
      1.1 จัดตรวจสุขภาพประจําป 
     1.2 จัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีและนันทนาการ 

 
20 ม.ค.48 

2-13 มี.ค.48 

 
172 
31 

2. โครงการรานอาหารสรางเสริมสุขภาพ 
     2.1 ติดตามประเมินการปฏิบัติของรานอาหาร เพ่ือใหเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
28 ธ.ค.47 

 
7 

3. โครงการสวัสดิการบุคลากร 
     3.1 ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิการดานตาง ๆ ของ

คณะฯ 

 
- 

 
คณะกรรมการสวัสดิการ

รานคา 
4. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
     4.1 จัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 
     4.2 จัดงานวันคลายวันกอตั้งโรงเรียนพยาบาลฯ 
      4.3  จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
     4.4 จัดกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
      4.5  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ           

ตลอดป 2547 

 
21 ธ.ค.47 
12 ม.ค.47 

- 
ตลอดป 47 
16 ก.ค.47 

 
350 
200 
- 
60 
17 

 

ดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ช่ือกิจกรรม/โครงการ     วัน/เดือน/ป จํานวนผูเขารวม 

     4.6 จัดงานดวยรักและผูกพัน สําหรับผูเกษียณอายุราชการ 22-23 ก.ย.47 400 

     4.7 รวมกิจกรรมวันลอยกระทงในเขตวิทยาเขตศิริราช 26 พ.ย.47 250 

     4.8 รดน้ําขอพรจากอาจารยและสมาชิกอาวุโส 1 เม.ย.47 250 

5. โครงการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
     5.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาไทย 
     5.2 จัดใหมีการสาธิตและฝกทักษะการรําไทย 
     5.3 จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมนําสัญจร 
 

     5.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย 
     5.5 จัดบอรดเผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
23 มิ.ย.47 
23 มิ.ย.47 
1 มิ.ย.47 
2 ก.ย.47 
3 ส.ค.47 

- 

 
150 
150 
100 

 

200 
- 

6. โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     6.1 จัดบอรดประกาศเกียรติคุณผูทําความดี 
     6.2 โครงการวันไหวครู 

 

2 มี.ค.47 
17 มิ.ย.47 

 

100 
1,080 

7. โครงการพัฒนาหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 
     7.1 ปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ของหองสมุด 

 

1 ม.ค.47 

 

100 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง         

ตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพ มีศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทําหนาท่ีพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตรวจสอบประเมิน

คุณภาพการศึกษา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา/
หนวยงาน  ทําหนาท่ีดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

คณะพยาบาลศาสตร ใหความสําคญัตอการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพฒันาระบบและ

กลไก  มีการควบคุม   ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ท้ังระดับภาควิชาและระดับ
คณะฯอยางตอเนื่อง   
 ภายหลังจากการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในทุกคร้ัง คณะพยาบาลศาสตร ได

ดําเนนิการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดการพัฒนา โดยนาํขอมูลยอนกลับจากการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ และท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจํา  คณะพยาบาลศาสตร และมอบหมายใหผูเก่ียวของนําไปปรับปรุงแกไข   ในป พ.ศ.2547 คณะ
พยาบาลศาสตรไดรับการตรวจเย่ียมจากผูประเมินภายนอก ในคราวท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค  
การมหาชน)  ระหวางวันท่ี  22  กุมภาพันธ – 16 มีนาคม 2548   พบวาคณะพยาบาลศาสตรมีจุดเดน 9  

ขอ และมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 8 ขอ ซึ่งอยูในระหวางการดาํเนินการปรับปรุงแกไข  ในระยะยาว
จะตองกระตุน   สงเสริม  และสรางจิตสํานึกใหบคุลากรทุกระดับปฏิบัติงานโดยมุงสู  ผลงานท่ีเปนเลิศ 

เพ่ือใหเปนไปตามระบบคุณภาพใหมของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2547 
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ศูนยประสานงานองคการอนามัยโลกเพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร   ไดรับการแตงตั้งจาก   WHO/SEARO   ใหดาํรงฐานะเปน   Join WHO 

CC. For  Nursing  and  Midwifery  Development เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม  2539 ครบวาระ 4 ป 

เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2543 ไดรับการแตงตั้งตอเปนสมัยท่ี 2 ตามหนังสือแตงตั้งอยางเปนทางการ  

วันท่ี  7  มกราคม  2545  (7 มกราคม 2545 – 7  มกราคม  2549)  วันส้ินสุดการดํารงหนาท่ีใน

ฐานะ Head  of  Jonit  WHO  CC. อยางเปนทางการของคณะพยาบาลศาสตร  เพ่ือสงมอบหนาท่ีใหแก
หัวหนาภาควิชาพยาบาลศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  คอืวันท่ี  7  มกราคม  2547   
 สรุปผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ  2547  คณะพยาบาลศาสตร  รวมกับภาควิชา

พยาบาลศาสตร   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี    ในฐานะ  Joint  WHO  CC.  ได

ดําเนนิการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก  WHO/SEARO  ดังนี ้

1.การจัดประชุมนานาชาต ิ Regional  Consultation  on  Model  for  Community and   

Home-based  Health  Care  เพ่ือ finalize  Model  หลังจากทดลองใชใน  4  ประเทศ  รวมท้ัง

ประเทศไทย  ในวันท่ี  2-4 ธันวาคม 2546  ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพฯ  มีผูเขารวมประชุมและ

สังเกตการณ  ประมาณ  35  คน 
2.ใหความรวมมือกับ WHO/SEARO  โดยสงผูแทนจากคณะฯ (รองศาสตราจารย ดร.รุจา 

ภูไพบูลย  และผูชวยศาสตราจารย ดร.คนงึนิจ  พงศถาวรมล)  ไปเปนท่ีปรึกษาระยะส้ันของ WHO ณ 

กรุงเปยงยาง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK)  ในระหวางวันท่ี  31  

ตุลาคม - 2  พฤศจิกายน  2546 
3. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดสอนหลกัสูตรฝกอบรม HIV/AIDS  

Training  Of  Trainers  Program  ซึ่งกําหนดจะเปดในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และตุลาคม – 

ธันวาคม 2547  นี้  โดยจัดประชุมท่ีคณะพยาบาลศาสตรไปแลว  4  คร้ัง  ในวันศกุรท่ี  5  ธนัวาคม  

2549, พุธท่ี  13  มกราคม, เสารท่ี 7 กุมภาพันธ และ 21 กุมภาพันธ 2547  ตามลําดบั 
4. งานท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

4.1 โครงการเปดหลักสูตร ฝกอบรม HIV/AIDS Training  Of  Trainer  Program   

- อยูระหวางการจัดทําชุดการสอน 3 Modules (ยังไมไดสง estimated  Budget   
ในการจดัทําชุดการสอนดังกลาว 

- Estimated  Expense  (Living  expense, accommodation)  อยูระหวางการ 
ดําเนนิการหาขอมูล  เพ่ือสงให ดร.ดวงวด ี

- MOU  ระหวาง  3 WHO CCs.ท่ีรับผิดชอบหลักสูตร (ยังไมไดดาํเนินการ) 
- คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการฯ  (อยูระหวางการสงเร่ืองไปมหาวิทยาลัยมหิดล) 

ดานการพัฒนาเครือขายระหวางประเทศ 
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      4.2 โครงการความรวมมือ  WHO/SAERO  ในการพัมนาการพยาบาลและผดุงครรภใน 
ประเทศเกาหลี 
   - โครงการ Study Tour (1-2 สัปดาห) สําหรับบุคลากรทีมสุขภาพ จาํนวน 4-5 คน 

จากประเทศ  DPRK   กําหนดเวลาประมาณ  กรกฎาคม – สิงหาคม 2547  (ดร.ดวงวดี   ตองการ 

estimated  Budget  ในการเปน organizer  ของ  Joint  WHO  CC.) 

  - โครงการพฒันาหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภสําหรับประเทศ DPRK ใน  
ปลายป  2547  หรือตนป  2548   ดร.ดวงวดี  เสนอแนะใหจดัตั้งกลุมทํางานเพื่อดําเนนิการราง

หลักสูตรในประเทศไทยกอนสงผูแทนไปพัฒนาหลักสูตรในDPRK 

4.3 โครงการจัดทํา Core  Competency  of  Nurses  and  Midwife  ของประเทศใน  

SEAR  Countries  และการพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ 

 - การจัดทํา Core  Competency  อยูระหวางการจัดทํา Questonnaire ใหประเทศ 

 ตางๆ ตอบ (ดร.ดวงวดี  จะสงรายช่ือและท่ีอยูและท่ีอยูของบุคคลผูตอบแบบสอบถามมาให) 
 - การพัฒนาเคร่ืองมือการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาพยาบาล  ยังไมไดดําเนินการ   

(รอขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในขอ 3.1) 
4.4 โครงการพัฒนา Core  Currculum  ของหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ  

(จะดําเนินการภายหลังเสร็จส้ินโครงการท่ี  3 ขณะนี้ยังไมมีรายละเอียด) 
4.5 โครงการพัฒนา Educational  Modules on Nursing Management in Malaria  

Prevention  and  Care    ซึง่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนเปน   focal  point   (นพ.พลรัตน)  ดร.

ดวงวดี  ขอให Joint  WHO CC.  สงผูแทนจากศิริราชและรามาธบิด ีฝายละคน  ไดมีการนดัประชุมคร้ัง

แรกเพ่ือกําหนด outline การเขียน  Module ไปเมื่อวันจันทรท่ี 23 กุมภาพันธ 2547  โดยมี  รศ.ดร.

กอบกุล  พันธเจริญวรกุล     รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย  รศ.ดร.รุจา  ภูไพบูลย  และ   ผศ.ดร.คนึงนจิ  

พงศถาวรกมล  เขารวมในการประชุม 
4.6 โครงการ Support  for  Knowledge  and  Experiences  Sharing  among   

Relevant  WHO  CCs  for  the  Improvement  of  Excellence  on  Nursing  Practice   ซึ่ง  WHO 

CC.  Mahidol  University   ไดรับแจงวาจะไดรับทุนสนบัสนุนในการจัดสรรงบประมาณ  WHO  

Thailand  Workshop  for  2004 - 2005   ในวงเงินประมาณ 600,000.-บาท  (US$  15,000) 

ระยะเวลาโครงการ  1  ป   
     ขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณาข้ันสุดทายของการอนุมัติยอดเงินทุน  รายละเอียด 

     ของโครงการจะนาํเสนอในรายละเอยีดเม่ือไดรับอนุมัติทุนเรียบรอย 
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งานวิเทศสัมพันธ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินกิจกรรมในการประสานความรวมมือทางวิชาการในลักษณะตาง 

ๆ กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในตางประเทศ ดาํเนนิการใหการตอนรับวิทยากรและ

อาคันตุกะชาวตางประเทศท่ีมาเย่ียมชมคณะฯ    และไดลงนามในสัญญาความเขาใจรวมกัน 

(Memorandum  of  understanding) ในการสงเสริมโครงการแลกเปล่ียนอาจารย  นักศึกษา  ความ

รวมมือดานการเรียนการสอน  และการทําวิจัยรวมกัน    
 
ตารางที่  12 สรุปผลการดําเนินงานของหนวยวิเทศสัมพันธปงบประมาณ 2547 
               (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547) 

วัน เดือน 

ป 
งาน 

วิเทศสัมพันธ 
แขกตางประเทศที่มา

เย่ียมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน/ประเทศ วัตถุประสงค/ 
ผลการดําเนินงาน 

30 ก.ย. 46 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
1.Prof. Dr. Kathleen 

Potempa  

2.Dr. Billy Cody  

3.Dr. Sarah  Porter  

 
4.Dr. Catherine Salveson  

5.Professor Nancy Glass 

Dean 

 

Director of External Programs 

Former Associate Dean, Student 

Affairs 

Head, RN-BS Program 

Head, Public Health Center School of 

Nursing, Oregon Health & Science 

University/ USA 

- ปรึกษาโครงการ 

AIDS (1st Visit) 

- อยูระหวางการเขียน

proposal 

 

6 ต.ค. 46 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
1.Li Ce 

 

2.Li Li 

 

3.Sun Guizhi 

 

4.Zhao Shihong 

 

5.Wang Xiaohui 

Head Nurse, Department of 

Nephrology 

Head Nurse, Department of Infection 

Disease 

Head Nurse, Department of Cerebral 

Surgery 

Head Nurse, Department of Thoracic 

Surgery 

Senior Nurse, ICU 

From The Scond Affiliated Hospital of 

Harbin Medical University, Hei Long 

Jiang, P.R.C./ China 

เยี่ยมชมคณะฯ 

2-4 พ.ย. 46 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Prof. Dr. Kay Coalson 

Avant 

University of Texas at Austin/ USA สอนนักศึกษา ป.เอก 

7 พ.ย. 46 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Prof. Dr. Fumio Tanaka Mie Prefectural University/ Japan -โครงการวิจัย Breast 

Milk (1st Visit) 
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วันที่ งานวิเทศ

สัมพันธ 
แขกตางประเทศที่มา

เย่ียมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน/ประเทศ วัตถุประสงค/ 
ผลการดําเนินงาน 

23 ธ.ค. 46 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
 

Staff from Kulliyyah of 

Allied Health Sciences 

1. Prof. Dr. Mazidah 

Ahmad Mansur 

2. Prof. Dr. Alison M. 

Johnston 

3. Br. Saiful Adli 

Jamaluddin 

 

 

Dean 

 

Professor 

 
Tutor 
Malaysia 

เย่ียมชมคณะ 

  
Staff From Kulliyyah of 
Medicine 

Prof. Dr. Kamaruzaman 

Wan Su 

Dr. Aishah Ali  

Dr. Wan Ishlah Wan 

Leman  

Dr. Ailin Razali  

Sr. Radziah Othman 

 

 
 

Deputy Dean 

 

Lecturer 

Lecturer 

 

Medical Lab Technician 

From Kulliyah (Faculties) of 

Medicine, Nursing and Allied 

Health Science, International 

Islamic University 

 

12, 14 

ม.ค. 47 

ตอนรับแขก

ตางประเทศ

รวมกับคณะ

แพทยศาสตร      

ศิริราชพยาบาล 
(ตึกอํานวยการ) 

Dr. Cynthia 
Wisconsin University at Madison   

USA 

ปรึกษาหารือ

แนวทางความ

รวมมือ 
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วันที่ งานวิเทศ

สัมพันธ 
แขกตางประเทศที่มา

เย่ียมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน/ประเทศ วัตถุประสงค/        
ผลการดําเนินงาน 

20-23  

ม.ค. 47 

ตอนรับแขก

ตางประเทศและ

รวมจัดประชุม

วิชาการกับฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

Prof. Dr. Carol 
Loveland 

Division of Health Promotion  

and Risk Reduction, University of 

Michigan/ USA 

Guest Speaker on 

“Health Promotion 

and Intervention 

Research” (20 Jan) 

and “Intervention 

Research Program in 

Health Promotion”  

(21-23 Jan) 

26 ม.ค.- 

6 ก.พ. 47 

ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
1. Prof. Dr. Dame June 

Clark 

2. Mr. Roger Clark 

University of Wales – Swansea    

UK 

สอนนักศึกษา ป.เอก 

5 ก.พ. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Prof. Dr. Marel Mishel University of North Carolina at 

Chapel Hill, School of Nursing, 

USA 

เย่ียมชมคณะฯ 

8 มี.ค. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Prof. Dr. Jeanette 

Lancaster 

Dean, University of Virginia, 

School of Nursing, USA 

ปรึกษาหารือแนวทาง

ความรวมมือ 

13-27  

มี.ค. 47 

ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Prof. Dr. Karin Olson  University of Alberta, School of 

Nursing, Canada   USA 

สอนนักศึกษา ป.เอก 

26 มี.ค. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Prof. Dr. Marilyn Dodd Director of Symptom Management 

Center, University of California at 

San Francisco, USA 

เย่ียมชมคณะฯ 

8 เม.ย. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
1.   Dr. Billy Cody 

2. Dr. Nancy Glass 

Oregon Health & Science 

University   USA 

โครงการ Oversea 

Study ของนักศึกษา 

OHSU และการขอทุน 

fulbright (2nd Visit) 
24 เม.ย.–14 

พ.ค. 47 
จัดโครงการ

ศึกษาดูงาน 
1. Professor Dr. Marilyn 

Stringer 

2. Ms. Wendy Grube 

3. Ms. Dawn Durain 

And 11 nursing 

students 

University of Pennsylvania, School 

of Nursing, USA 

 

โครงการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษาจาก U of 

Penn 

(1st Visit) 
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วันที่ งานวิเทศ

สัมพันธ 
แขกตางประเทศที่มา

เย่ียมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน/ประเทศ วัตถุประสงค/ 
ผลการดําเนินงาน 

27 เม.ย. 

47 

4 พ.ค. 47 

ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Dr. Mahmood Amiry-

Moghaddam  

Faculty of Medicine, University of 

Oslo, Norway   USA 

เย่ียมชมคณะฯ และให

คําปรึกษาอาจารยใน

คณะฯ ระหวางรอสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ 
10 มิ.ย. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Ms. Colleen Cocks Research and Graduate Student 

Officer จาก La Trobe University 

Australia 

เย่ียมชมคณะฯ 

14 ก.ค. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Assistant Professor Dr. 

Jeanne Raisler 

University of Michigan, School of 

Nursing   USA 

เย่ียมชมคณะฯ 

20 ก.ค. 47 ตอนรับแขก

ตางประเทศ 
Mr. John Field Director of International Programs 

& Strategic Alli  ances จาก School 

of Nursing and Midfery, La Trobe 

University   Australia 

ปรึกษาหารือความรวม 
มือกับคณะฯ (1st Visit) 
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คณะพยาบาลศาสตร  มีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานตาม
ปญหาและความตองการของคณะฯเปนประจําทุกป ท้ังทางดานการบริหาร การปฏิบัติงาน ความรู

ความสามารถท่ีจําเปนตามตาํแหนงงาน เชน ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยไดดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด  มีคณะกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนผูรับผดิชอบดาํเนินการ  คณะฯ มีการจัดสรรเงินพัฒนาบุคลากรเปน

รายบุคคลคนละ 2,500 บาท สําหรับใหบคุลากรไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูในดานตางๆตามความตองการและความจําเปนในการปฏิบตัิงาน และสนบัสนุนใหทุนการศึกษา

ตอ ทุนฝกอบรม ทุนดูงาน ทุนเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2547  มี

อาจารยรับทุนไป Post doctoral  1  คน Post master  2 คน   
 ในปงบประมาณ 2547  ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คณะพยาบาลศาสตรไดดาํเนินการ ตาม

แผนงาน/โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทุกสายงานที่ชัดเจนจํานวน       โครงการ  และไดสรุปผล

การประเมินโครงการท่ีไดดาํเนินการทุกโครงการ 
 

ตารางที่  13  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ประจําป 2547  

   

ช่ือโครงการ ระยะเวลาที่จัด จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาผูบริหารยุคใหม  รุนท่ี 1 21 ก.พ. – 26 มิ.ย.2547 41 คน 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรรุนใหม   17 – 19 พ.ค. 2547 69 คน 

3. โครงการเพ่ิมพูนความรูมุงสูการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 
   3.1 อบรมเรื่องคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและ Mircosoft  word   

   

    3.2 อบรมเรื่อง Intranet  และ  Internet  
    3.3 การบรรยายเรื่องบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม 
    3.4 บรรยายเร่ืองการสื่อสารเพ่ือสรางความประทับใจ 
    3.5 การอบรมเร่ืองภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการ 
          ทํางาน  

 

19,26 เม.ย.2547 
3 พ.ค.2547 

10,24,31 พ.ค.2547 
19 พ.ค.2547 
26 พ.ค.2547 

5,10,17,19,24,26,31 

ส.ค.,2 ก.ย.2547 

 

43 คน 
 

40 คน 
42 คน 
72 คน 
24 คน 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพงานดวยกิจกรรมขอเสนอแนะ ก.พ. – ก.ย.2547 319 คน 
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ตารางที่  14  จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ 
                  ประจําปงบประมาณ 2547 
 

ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรที่ศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร 
- นางสาวสุดาภรณ  พยัคฆเรือง 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล  

 
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
4 พ.ย. 45 – 
3 พ.ย. 49 

 
โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
- นางพรรณรัตน  แสงเพ่ิม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล  
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหดิล  
4 มิ.ย. 44 –  
16 พ.ค. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
และทุนสวนตัว  

- นางสาวอรณุรตัน ศรจีันทรนิตย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล  
(หลกัสูตรนานาชาติ)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 มิ.ย. 46 – 
1 ธ.ค. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
และทุนสวนตัว  

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  
- นางสาววรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย  

 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา)  

 
บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  

 
 3 มิ.ย. 45 – 
2 พ.ค. 49 

 
ทุนสวนตัว  

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  
- นางวัลยลดา  ฉันทเรืองวณชิย 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(พยาบาลศาสตร)  

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
5 มิ.ย. 43 – 

23 พ.ค. 48  

 
ทุนสวนตัว และทุน

โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
- นางสชุาดา  ภัทรมงคลฤทธิ์  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  
10 พ.ย. 6 – 

9 พ.ย. 49  
ทุนโครงการพัฒนา

อาจารย  
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร  
- นางสาวรักชนก  คชไกร  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล 

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
 
10 พ.ย.46 – 

9 พ.ย. 49  

 
 
ทุนโครงการพัฒนา

อาจารย  
- นางอาภา  ยงัประดิษฐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  
4 มิ.ย. 44 – 
30 พ.ย.47  

ทุนโครงการพัฒนา

อาจารย และทุนสวนตัว 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร  

นรีเวชวิทยา  
- นางสาวอัจฉรา  มาศมาลัย  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ประชากรศาสตร)   

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
 
5 มิ.ย. 43 – 

12 มี.ค.49  

 
 
ทุนสวนตัว และทุนผูชวย

วิจัยโครงการปรญิญาเอก

กาญจนาภิเษก 
- นางสาวศุภาวด ี วายุเหอืด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร  
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  
4 พ.ย. 45 – 

3 พ.ย. 49 
โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาพยาบาลศาสตร  
- นางสาวฤดี  ปุงบางกะดี ่ พยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4 มิ.ย. 44 – 

3 มิ.ย. 49 
โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาพยาบาลศาสตร 

และทุนสวนตัว  
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ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรที่ศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  
- นางสาววิมลรัตน  ภูวราวุฒิพานชิ 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ประสาท

วิทยาศาสตร)  

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
 7 มิ.ย. 42 – 

31 พ.ค. 47 

 
ทุนสวนตัว  

- นางสาวศรนิรัตน  ศรีประสงค  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชาการพยาบาล) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

5 พ.ย. 45 – 

4 พ.ย. 49 

ทุนรัฐบาล (โครงการ

พัฒนาอาจารย สาขาขาด

แคลน)  และทุนสวนตัว 

ภาควิชาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวชศาสตร  
- นางนพพร  วองสิริมาศ  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชาการพยาบาล ) 

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
 
10 พ.ย. 46 – 

9 พ.ย. 49 

 

 
 
ทุนโครงการพัฒนา

อาจารย สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร  

- นางชอทิพย  สนัธนะวนชิ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ประสาทวิทยาศาสตร)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

7 มิ.ย. 42 – 

7 ธ.ค. 46 

 

ทุนสวนตัว  

- นางสาวพวงเพชร  เกษรสมุทร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

5 พ.ย. 45 – 

4 พ.ย. 49 

 

ทุนโครงการพัฒนา

อาจารย สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร  
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ตารางที่ 15  จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ตางประเทศ 
                 ประจําปงบประมาณ 2547 
 

ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรที่ศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร 
-  นางสาวอาภาวรรณ  หนูคง      

 
MSN. (Pediatric Nursing)  
Ph.D (Nursing)  

 
U.of Alabama at 
Biringham of Iowa 

 
12 ก.ย.41 – 

16 พ.ค. 48 

 
ทุนรัฐบาลและ 
ทุนสวนตัว              

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  
- นางขวัญสุรยี  เจียมตน         

 
 Ph.D (Education)  
  

 
King’s College U. 
of  London  

 
1 เม.ย. 41 – 

19 ก.ย. 48  

 
ทุนมหาวิทยาลัย 

มหิดล (คณะ

พยาบาลศาสตร)

และทุน สวนตัว  
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  
- นางสาวปรางทิพย  ฉายพุทธ   

 
Master of  Science in 
Nursing (Adult – acute 
Care) Ph.D (Nursing)  

 
Boston College, 
Massachusetts  
Boston College, 
Massachusetts  

 
 
 22 ส.ค. 41 - 
    2 ส.ค. 47 

 
ทุนรัฐบาล              

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร  
- นางนนัทิยา  วัฒายุ     

 
 
Ph.D (Nursing)              

 
 
U. of Maryland 
Baltimore  

 
 
9 พ.ค. 40 – 

11 ก.ค. 47  

 
 
ทุนรัฐบาลและ 
ทุนสวนตัว 

- นางสาวกีรดา  ไกรนุวัตร  M.S. (Nursing)  
Ph.D (Nursing)  

The university of 
Wisconsin Madison  

27 ม.ค. 42 – 

29 ม.ค. 49  

ทุนรัฐบาลและ 
ทุนสวนตัว 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร  นรี
เวชวิทยา  
- นางสาวพรทิพย  คณานับ  

 
 
M.S.N  
Ph.D (Nursing)  

 
 
U. of  Pennsylvania 
The Catholic U. of 
America  

 
 
23 ส.ค. 38 – 

10 มิ.ย. 47  

 
 
ทุนรัฐบาล และ 
ทุนสวนตัว  

- นางสาววรรณา  พาหุวัฒนกร  M.S.N  
Ph.D (Nursing)  

U. of  Pennsylvania 
The Catholic U. of 
America  

24 ส.ค. 40 – 

28 ธ.ค. 46  

ทุนรัฐบาล และทนุ

สวนตัว  

- นางสาวนนัทนา  ธนาโนวรรณ  M.S.N  
Ph.D (Nursing)  

U of Wisconsin -
Madison  

    5 ก.ย.41 – 
   5 ก.ย. 47  

ทุนรัฐบาล  

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวชศาสตร  
- นางสาวอทิตยา  พรชยัเกตุ  

 
 
M.S (Nursing)  
Ph.D  (Nursing)  

 
 
U. of   Wisconsin – 
Madison  

 
 
19 ส.ค. 40 – 

8 ม.ค. 47   

 
 
ทุนรัฐบาลและ 
ทุนสวนตัว    
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  คณะพยาบาลศาสตร ดาํเนนิการประเมินคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของ   
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(สมศ.) โดยมีผลการประเมินฯ   ดังนี ้

 

มาตรฐานที่  1   มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงช้ี ขอมูล 

1.1 รอยละการไดงานภายใน 1 ป  รวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระ  
      และรอยละของการเรียนตอระดบับัณฑติศึกษา  

      ก. บัณฑติระดับปริญญาตรี  100.0 

      ข. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  100.0 

  

1.2 ระดบัความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต - 

  

1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอก 1 : 1 
      ท่ีตีพิมพในวารสารตอจาํนวนวิทยานพินธปริญญาเอกท้ังหมด  

  

1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท 0.07 : 1 
      ท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด  
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มาตรฐานที่  2   มาตรฐานดานการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัและสงเสริม 3 
      การสรางประสบการณจริง  

  

2.2 ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธภิาพการสอนของคณาจารย ระดับด ี

  

  

2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวน 29 : 827 
      นักศึกษาท้ังหมด  

  

2.4 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู 1  เร่ือง 

  

 

 

มาตรฐานที่  3   มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

3.1 อาจารยประจําทุกระดบัตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 

1 : 5.18 

3.2 งบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 

128,280.30 : 1  

3.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 

31.32 

3.4 จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนตอจาํนวนนักศึกษา 1 : 11.64 
      เต็มเวลาเทียบเทา 
 

 

3.5 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุดและศนูยสารสนเทศตอ 3,137.32 : 1 
      นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
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มาตรฐานที่  4   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

4.1 จํานวนบทความวิจัยท่ีพิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวน 0.16 เร่ือง/คน 
      อาจารยประจําทุกระดบั 
 

 

4.2 จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในงานวิจัยอ่ืน หรือในการ 0.06 เร่ือง / คน 
      เรียนการสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนา  
      ประเทศตออาจารยประจํา 
 

 

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจํา 14,410.21 บาท/คน 
      ทุกระดับ 
 

 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจํา 1,021.97 บาท/คน 
      ทุกระดับ 
 

 

 

มาตรฐานที่  5   มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
 

42 

5.2 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ 0.43 : 1 
      ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําท้ังหมด 
 

 

  

มาตรฐานที่  6   มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

6.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

20 

6.2 มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
 

3 
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มาตรฐานที่  7   มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

7.1 รอยละของเงินเดือนบคุลากรทุกประเภทตองบดาํเนินการท้ังหมด 85,876,911.76 บาท 

      (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล 

ฯลฯ) 
 

(71.03%) 

7.2 รอยละของเงินเดือนบคุลากรในการบริหารจัดการตองบดําเนินการ 30,700,671.77 บาท 

      ท้ังหมด หรือจํานวนบคุลากรในการบริหารจัดการ (non-academic) (25.39%) 

      ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการ  

      บริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 
 

 

7.3 รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอ 53,273,277.18 บาท 

      งบดําเนนิการท้ังหมด (ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก (44.06%) 

      โรงพยาบาล ฯลฯ) 
 

 

7.4 คาเส่ือมราคาตอจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 

10,670.90 : 1 

7.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
 

7.29 

 
 

มาตรฐานที่  8   มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

  

8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  

  

 

 

รายงานประจําปงบประมาณ 2547  




