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คํานํา 
 
 รายงานประจาํป 2548 ของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ฉบบันีจ้ัดทําข้ึน

เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 1 ปท่ีผานมา  โดยไดมีการพัฒนารูปแบบการ

นําเสนอผลการดําเนนิงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจหลักของคณะพยาบาล

ศาสตร ในดานการจัดการศกึษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

การบริหารจัดการ รวมท้ังการพัฒนาเครือขายท้ังในและตางประเทศ ซึ่งแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะ

พัฒนาองคกรอยางชัดเจนและตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร และสอดคลอง

กับการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและเจาหนาท่ีทุกฝายท่ีใหความรวมมือ

รวมใจในการทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนนุการปฏิบัตภิารกิจของคณะพยาบาลศาสตร ใหมี

ความเจริญรุดหนา  ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดรวบรวมและนําเสนอสรุปสาระ 

สําคัญในการจัดทํารายงานประจําป  2548  ฉบบันี้จนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล  พันธเจริญวรกุล) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหนวยงาน   
ชื่อ       
                คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีต้ัง       

  เลขท่ี 2  ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนอย 

  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย  10700 

  โทรศัพท 0 2419 7466 - 80  โทรสาร 0 2412 8415 

Website : http://www.ns.mahidol.ac.th 
ประวัติความเปนมา 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดวิวัฒนาการมาจาก “โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภ

แลการพยาบาลไข ไดรับพระราชทานกําเนิดขึ้นในป พ.ศ.2439  โดยสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  นับเปนโรงเรียนผดุงครรภและหญิงพยาบาลแหงแรกใน
ประเทศไทย 

  สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นวาวิชาแพทยผดุงครรภมีความจําเปนแกชีวิตของ
สตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีตองเสียชีวิตเปนจํานวนมากจากการคลอดบุตร จึงไดพระราชทานทรัพยสวน

พระองคต้ังโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เริ่มเปดทําการสอน เมื่อวันที่ 12 

มกราคม พ.ศ.2539  โดยใชชื่อวา “โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข”  สังกัดกรมศึกษาธิการ 
ซ่ึงตอมาเรียกวากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกลาฯใหทานผูหญงิเปล่ียน   ภาสกรวงศ เปนผูอํานวยการ
คนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงไดเริ่มตนต้ังแตบัดนั้น ในระยะตอมาโรงเรียนไดพัฒนามาเปนลําดับ

จนเปน “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร” ซ่ึงตอมาไดรับพระราชทานนามเปน “มหาวิทยาลัยมหิดล”  ในป พ.ศ. 2512 

  พ.ศ. 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดรับ

อนุมัติใหยกวิทยฐานะเปน  “คณะพยาบาลศาสตร”   เม่ือวันท่ี  23  มิถุนายน  นับเปนคณะที่  13  ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 18 เลม 89 ตอนท่ี 103  ราชกิจจานุเบกษา 

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2515  โดยมีนางสงวนสุข  ฉันทวงศ  เปนคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเร่ือยมาตาม

การเปล่ียนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง ความกาวหนาทางการศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ตามลําดับจนถึงปจจุบัน 

การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

   พ.ศ.2499 เปดสอนระดับปริญญาตรีเปนคร้ังแรกในประเทศไทย โดยรับผูสําเร็จ          

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 8 หรือชั้นเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น  ระยะเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จ 
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การศึกษาไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) สําหรับผูที่ประสงคจะเรียนวิชาผดุงครรภ      

จะตองเรียนตออีก 6 เดือน  และไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภ 

   พ.ศ.2521 คณะพยาบาลศาสตร ไดปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรวมหลักสูตร

อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ และหลักสูตรปริญญา          
วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) เขาดวยกัน  ใชเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ) 

   พ.ศ.2530 คณะพยาบาลศาสตร และภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร       
โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรวมกันปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทั้งสองสถาบันใหมีความ  
เหมาะสมและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ระดับวิชาชีพ     

ที่กําหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการศึกษา  4  ป  ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต 

   พ.ศ.2540  มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกครั้ง เพือ่ใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของระบบสุขภาพ โดยการเพิม่รายวิชาท่ีจําเปน ไดแก วิชาการสงเสริมสุขภาพ วิชาการ
พยาบาลผูสูงอายุ 

การจัดการศึกษาระดับหลังปริญญา 

   พ.ศ.2512  คณะพยาบาลศาสตร ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเปน
หลักสูตรระดับหลังปริญญาขึ้นเปนคร้ังแรก โดยเริ่มสอนในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกใชเวลา 

12  สัปดาห ตอมาไดขยายเวลาเปน 16 สัปดาหและเพิม่สาขาการพยาบาลเฉพาะทางเปน 15  สาขา ไดแก 
 

1. สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 8.   สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ 

2. สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 9.   สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 

3. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร 10. สาขาการพยาบาลผูติดเชื้อเอดส 

4. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 11.  สาขาการพยาบาลผูปวยเด็กโรคเร้ือรัง 

5. สาขาการบริหารการพยาบาล 12.  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

6. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 13.  สาขาการพยาบาลทารกแรกเกิด 

7. สาขาการพยาบาลออรโธปดิกส 14.  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 

 15.  การพยาบาลผูปวยเร้ือรังทางอายุรศาสตร 
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  นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร ยังไดจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษานานาชาติโดยรวมกับองคการ

อนามัยโลกในการชวยพัฒนาบุคลากรดานการพยาบาลในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตามความ

ตองการของประเทศตางๆ 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 

 

การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

  ระดับปริญญาโท 

  พ.ศ.2520  คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอน “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล)”    
ในสาขาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร นับเปนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลทาง

คลินิกหลักสูตรแรกของประเทศไทย และในป พ.ศ.2524 ไดเปดสอนสาขาการพยาบาลแมและเด็กเพิ่มขึน้

อีกหนึ่งสาขา 

  พ.ศ.2535  มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และเปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร 

“พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  เปดสอน  จาํนวน 2  สาขา  คือ  สาขาการพยาบาลผูใหญ และสาขาการ

พยาบาลแมและเด็ก ตอมาในป พ.ศ.2539  ไดเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน และ

สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ป พ.ศ.2540  ไดเปดสอนสาขาการพยาบาลผูใหญ แผน ข 

และป พ.ศ.2543  ไดปรับเปลี่ยนสาขาการพยาบาลแมและเด็ก เปนสาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรก

เกิด และสาขาการพยาบาลเด็ก 

  ในป พ.ศ.2545  คณะพยาบาลศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตใหสอดคลองกับ
นโยบายของสภาการพยาบาลที่เนนการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง เปดสอนท้ัง แผน ก  และแผน ข  ท้ังหมด

จํานวน 5 สาขา ไดแก  สาขาการพยาบาลเด็ก  สาขาการพยาบาลผูใหญ  สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกแรก
เกิดและสุขภาพสตรี  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

โดยเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2546 

   นอกจากนี้ในปการศึกษา 2546 คณะพยาบาลศาสตรยังไดรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ     

ในการจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิตอีก จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก  1) รวมมือกับกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

แผน ข (ภาคพเิศษ) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงดานการ
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พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และ 2) รวมกับวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปดสอนหลักสูตรการจัดการสุขภาพมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล ท้ังแผน ก และแผน ข 
   ระดับปริญญาเอก 

   พ.ศ.2532  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดเปนแกนนําในการจัดทําหลักสูตร 

“พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ซึ่งเปนโครงการรวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร  

โดยมีมหาวิทยาลัยที่เขารวมในโครงการ จํานวน 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร, ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร) 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะพยาบาลศาสตร) 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะพยาบาลศาสตร) 

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะพยาบาลศาสตร) 
โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย    ทั้งดานงบประมาณในการ

ดําเนนิการ  ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแกนักศึกษา เปนโครงการระยะ 10 ป เริ่มเปดรับนักศึกษา

ในปการศึกษา 2533  นับเปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาลในการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาเอกเปนโครงการแรกในสาขาวิชาชพีการพยาบาล 

ป พ.ศ.2543  คณะพยาบาลศาสตร และภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  ไดรวมกันเปดหลักสูตร “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตร

นานาชาติ และหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ)  โดยจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารย    
ในมหาวิทยาลัยตางประเทศหลายแหงทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และออสเตรเลีย  เปดรับ   
นักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2544 โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพือ่พัฒนา

อุดมศึกษาไทย”  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัย

เดิม)  ซ่ึงนักศึกษาในโครงการจะไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนไปศึกษาตางประเทศเปนระยะเวลา     

1 ป ระหวางศึกษาอยูในหลักสูตร 
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วิสัยทัศน   
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลระดับประเทศ
และนานาชาติ  เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 
พันธกิจ 

1. สรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชพี  และเปนพลังทางสติปญญา  ในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 2. สงเสริมสนบัสนุนการวิจัย  การเรียนการสอน  เพื่อสรางองคความรูใหมในการสรางเสริมสุขภาวะ
แกสังคมอยางย่ังยืน 
 3. บริการวิชาการเพื่อสรางสติปญญาใหกับสังคม  โดยเนนการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
 4. สรางระบบและกลไกการบริหารจัดการการศึกษา  การวิจัย  และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 5. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  วิจัย  และวิชาชพีท้ังในและตางประเทศ 
 6. สรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชพี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยาง 
บูรณาการเพื่อนําไปสูสุขภาวะท่ีย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคหลัก 

ปณิธาน

          ….การพยาบาลน้ัน  ไมใชวาจะมีประโยชนแต 
           การพยาบาลอยางเดียวยอมเปนประโยชน 
         สําหรับบํารงุชาติและบานเมืองของเราดวย….. 

  
พระราชดาํรัสของสมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินีนาถ 

ผูทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 
10  พฤษภาคม ร.ศ. 130 
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วัตถุประสงค 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการ  วิชาชพี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพี และเปนพลังทางสติปญญาเพื่อการ (พัฒนาสุขภาวะของสังคม) สรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและสังคม 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการทุกภารกิจของ
คณะฯ 
 4. ศึกษาวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหม  และเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาสังคม 
 5. สรางเครือขายทางวิชาการ และการทําวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 
 6. พัฒนาเครอืขาย  กิจกรรม และบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชพี  ประชาชนในระดับชุมชน
และภูมิภาค 
 7. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

8. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงอยางมีขวัญและกําลังใจท่ีดี 
9. สรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชพี  สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

อยางตอเนื่อง 
10. พัฒนาระบบคุณภาพของคณะฯ  แบบครบวงจร  และตอเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร (พ.ศ.2548-2552) 

ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสูการเปนแกนนาํ
ในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
  แผนงานที ่1.1 แผนงานพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรีและ
เทียบเทา) 
  แผนงานที ่1.2 แผนงานบัณฑิตศึกษาเชงินวัตกรรม 
  แผนงานที ่1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนา 
  แผนงานที ่1.4 แผนงานพฒันานวัตกรรมงานสรางสรรคทางวิชาการ 
  แผนงานที ่1.5 แผนงานพฒันาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 
  แผนงานที ่1.6 แผนงานการสรางองคกรชั้นนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 

 ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรการสรางเสริมพันธมิตรทางวิชาการและวิชาชพีทางการพยาบาล 
  แผนงานที ่2.1 แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันตางประเทศ 
  แผนงานที ่2.2 แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานในประเทศ 
  แผนงานที ่2.3 แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายการศึกษาและบูรณาการภูมิปญญาไทยใน
โรงพยาบาล 
 

 ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการแนวใหม 
  แผนงานที ่3.1 แผนงานสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
  แผนงานที ่3.2 แผนงานพฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ITCS)  
  แผนงานที ่3.3 แผนงานพฒันาระบบคุณภาพที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
  แผนงานที ่3.4 แผนงานพฒันาเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  แผนงานที ่3.5 แผนงานเผยแพรและการประชาสัมพันธ 
 

 ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรการสรางเสริมคุณคาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร 
  แผนงานที ่4.1 แผนงานพฒันาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
  แผนงานที ่4.2 แผนงานพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  แผนงานที ่4.3 แผนงานเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมรวมในองคกร 
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 ยุทธศาสตรที ่5 ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนสรางเอกลักษณวิชาชพีและคานิยมตอ
วิชาชพีการพยาบาล 
  แผนงานที ่5.1 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนสรางเอกลักษณวิชาชีพและคานิยมตอวิชาชพี
การพยาบาล 
  แผนงานที ่5.2 อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของ
วิชาชพี 
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โครงสรางและการบริหารงาน 
 

แผนภูมิที ่1    โครงสราง  การแบงสวนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
     
                                                                                             
                                                                                             

     
 
 
      หมายเหต.ุ-      หมายถึง  หนวยงานทีม่ีการจัดตั้งเปนการภายในคณะพยาบาลศาสตร 

 
 

 

 
 
 

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 
กุมารเวชศาสตร 

ภาควิชาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวชศาสตร  
ภาควิชาการพยาบาล

รากฐาน 
ภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตร 

ศูนยความรวมมือ

องคการอนามัยโลก

เพื่อพัฒนาการ
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ผูชวยคณบดีฝาย

การศึกษา 

แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหาร   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

                  

                 

     

 

 

 

 

คณะกรรมการประจํา

คณะพยาบาลศาสตร

เลขานุการคณะฯ

รองคณบดี รองคณบดี

ฝายบริการวิชาการ 
 

ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 

ฝายนโยบาย แผนและการคลัง 

รองคณบดี

ฝายการศึกษา 
 

รองคณบดี 
ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

รองผูอํานวยการศูนย

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตร 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

หัวหนาสํานักงานเสริมศึกษาและสาธิต

ทางการพยาบาล 

คณบดี 
 

ประธานหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 
 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 
 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนา             
ระบบประกันคุณภาพ 

รองคณบดี

ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

รองคณบดีฝายบริหาร         

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามยัโลกเพื่อ

พัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

รากฐาน 
หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชศาสตร  
หัวหนาภาควิชาการพยาบาล 

กุมารเวชศาสตร 
หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตร 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร 

หัวหนาสํานักงานคอมพิวเตอร

และสารสนเทศทางการพยาบาล 

ผูอํานวยการศูนยวิจัย    
ทางการพยาบาล 

รองผูอํานวยการ         
ศูนยวิจัยทางการพยาบาล 
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รายช่ือผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร  
ประจําปงบประมาณ 2548 

 
คณบดี 
 รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล 
รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชม    เจริญยุทธ รองคณบดี 
 รองศาสตราจารยฉวีวรรณ   โพธิ์ศรี  รองคณบดีฝายบริหาร 
 ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ รองคณบดีฝายนโยบาย แผน และการคลัง 
 ผูชวยศาสตราจารยปฤศณา ภูวนันท  รองคณบดีฝายการศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารยประอรนุช ตุลยาทร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 รองศาสตราจารยวิไลวรรณ 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 ดร.คนึงนิจ    พงศถาวรกมล   ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก 
                เพื่อพฒันาการพยาบาลและผดุงครรภ 
         รองศาสตราจารย อุษาพร ชวลิตนิธิกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
 

ผูชวยคณบดี 
 รองศาสตราจารยวัฒนา  พันธุศักด์ิ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 
 

รองผูอํานวยการศูนย 
 ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ  พฤกษาเมธานันท  รองผูอํานวยการศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา ผาณิตรัตน  รองผูอํานวยการศูนยวิจัยทางการพยาบาล 
 
 
 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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หัวหนาภาควิชา 
 รองศาสตราจารยบุญเพียร จันทวัฒนา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวาสนา แฉลมเขตร หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล 
       จิตเวชศาสตร 
 รองศาสตราจารยผจงพร  สุภาวิตา  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
 รองศาสตราจารยกันยา  ออประเสริฐ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
 รองศาสตราจารยปนัดดา  ปริยทฤฆ   หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยธิติมา  จําปรัตน         หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
 อาจารยเถลิงศรี   ศรทรง  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
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 14 
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คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2548 

(1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548) 
 

รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล คณบดี     ประธาน 
รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชม เจริญยุทธ รองคณบดี              กรรมการ 
รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธ์ิศรี  รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยปฤศณา ภูวนันท  รองคณบดีฝายการศึกษา    กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยประอรนุช ตุลยาทร  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
รองศาสตราจารย วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก รองคณบดีฝายบริการวิชาการ  กรรมการ 
อาจารย ดร.วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
รองศาสตราจารย บุญเพียร จันทวัฒนา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร    กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย วาสนา แฉลมเขตร หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและ  กรรมการ 
      การพยาบาลจิตเวชศาสตร 
รองศาสตราจารย ผจงพร สุภาวิตา  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน กรรมการ 
รองศาสตราจารย กันยา ออประเสริฐ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  กรรมการ 
รองศาสตราจารย ปนัดดา ปริยทฤฆ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ธิติมา จําปรัตน  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา กรรมการ 
อาจารยเถลิงศรี  ศรทรง  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร กรรมการ 
รองศาสตราจารยรัชนี  สีดา  ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย วิรัตน ต้ังใจรบ  ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 
รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว  ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ รองคณบดีฝายนโยบาย แผน และการคลัง กรรมการและเลขานุการ 

 
  

 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ 2548 

จํานวนอาจารยประจํา   

คณะพยาบาลศาสตร มีอาจารยประจํา จํานวน 178 คน โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 จํานวนอาจารยจําแนกตามภาควิชาและวฒิุการศึกษา 

      
ภาควิชา ตรี โท เอก รวม ลาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก 
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร  20 7 27 4 
การพยาบาลรากฐาน  15 5 20 2 
การพยาบาลศัลยศาสตร  17 12 29 2 
การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  17 7 24 3 
การพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 1 21 9 31 3 
การพยาบาลอายุรศาสตร  16 8 24 1 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร  12 11 23 4 

รวม 1 118 59 178  19 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา  (ขอมูล ณ  30 กันยายน  2548 ) 
สัดสวนคุณวุฒิอาจารย เอก : โท : ตรี    3.3  : 6.6  : 0.1 

1

118
59 ปริญญาตรี 1 คน

ปริญญาโท 118 คน
ปริญญาเอก 59 คน

 

จํานวนอาจารย  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

77

50
51

รองศาสตราจารย 51 คน
ผูชวยศาสตราจารย 77 คน
อาจารย 50 คน

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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บุคลากรสายสนับสนุน 
 คณะพยาบาลศาสตรมีบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ข , ค  
รวมจํานวน  132 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

 
สังกัด / ประเภท สาย ข สาย ค รวม

ภาควิชา - 7 7 
สํานักงานคณบดี    
   - ขาราชการ 13 26 39 
   - พนักงานมหาวิทยาลัย 6 5 11 
   - ลูกจางประจํา - - 59 
   - ลูกจางช่ัวคราว - - 16 

รวม 19 38 132 

 

ดานการเงินและงบประมาณ 
 

        งบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ในป  2548 ประกอบดวย 
            1. งบประมาณแผนดิน    77,976,100.00   บาท 
                  2. งบประมาณเงินรายได    21,914,533.09   บาท 
                      รวมท้ังสิ้น    99,890,633.09   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  

งบประมาณ ป2548      

78.06%

21.94%

งบประมาณแผนดิน
77,976,100.00 บาท

เงนิรายได
21,914,533.09 บาท



 18 

งบประมาณรายรับ – รายจาย คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปงบประมาณ 2548 

 
ตารางที่ 3 งบประมาณรายรับ – รายจาย จําแนกตามแผนงาน 

 

แผนงาน/งาน รายรับรวม รายจายรวม 
แผนงานจัดการศึกษา

     งานสนับสนุนการศึกษา 
     งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
     งานบริการวิชาการแกสังคม 
แผนงานศาสนา ศิลป  และวัฒนธรรม 
     งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานวิจัย 
     งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี

19,578,200.00

58,555,200.00

34,700.00

50,000.00

7,100,000.00

57,768,680.21

66,041,974.95

4,699,654.44

277,639.15

7,143,740.00

รวมท้ังสิ้น 85,318,100.00 135,931,688.75

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายรับ-รายจาย  จําแนกตามแผนงาน 
 

0

20000000
40000000

60000000
80000000

100000000
120000000
140000000

รายรับ รายจาย

แผนงานจัดการศึกษา

แผนงานบริการวิชาการแกสงัคม

แผนงานศาสนาศิลปะและวั ฒน
ธรรม

แผนงานวิจัย

 

91.57%

.04% 5.24% .06% 
8.33% 

91.07% 

.24% 3.45% 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ดานการจัดการศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีการกําหนดทิศทางและเปาหมายการจัดการศึกษาอยาง

ชัดเจน  โดยมีแผนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสูการเปนแกนนําในการ

สรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  และไดกําหนดแผนงานประกอบแผนยุทธศาสตร จํานวน 6 แผนงาน  ดังนี้ 
 แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี และเทียบเทา) 
 แผนงานท่ี 2 แผนงานบัณฑติศึกษาเชิงนวตักรรม 
 แผนงานท่ี 3 แผนงานวิจัยและพัฒนา 
 แผนงานท่ี 4 แผนงานพัฒนานวัตกรรมงานสรางสรรคทางวิชาการ 

 แผนงานที่  5 แผนงานพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการทางสังคม 
 แผนงานท่ี 6 แผนงานการสรางองคกรชั้นนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
หลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2548 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรปริญญาตรี 
  1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 สาขา 
   2.1.1 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ (แผน ก และแผน ข) 
   2.1.2 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
   2.1.3 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (แผน ก และแผน ข ภาคพเิศษ) 
   2.1.4 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (แผน ก และแผน ข) 
  2.2 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการพยาบาล) 
 3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  3.1 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) 
 4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  เปดสอน 6 สาขา 
  4.1 สาขาการพยาบาลออรโธปดิกส 
  4.2 สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
  4.3 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
  4.4 สาขาการพยาบาลผูปายเร้ือรังทางอายุรศาสตร 
  4.5 สาขาการบริหารการพยาบาล 
  4.6 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว สําหรับพยาบาลวิชาชีพทีป่ฏิบัติงานใน 
                          หนวยปฐมภูมิ จังหวัดลพบุรี 
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ตารางที่  4  จํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร  จําแนกตามชั้นป ปงบประมาณ 2548 
 

ชั้นปท่ี

หลักสูตร / สาขา 

1 2 3 4 5 รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
- การพยาบาลผูใหญ แผน ก 
- การพยาบาลผูใหญ แผน ข 
- การพยาบาลมารดา – ทารกแรกเกิดและสุขภาพสตรี 
- การพยาบาลเด็ก 
- การพยาบาลอนามัยชุมชน 
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช(แผน ข) ภาคพิเศษ 
- การพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว แผน ก 
- การพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว แผน ข 
- การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการการพยาบาล) 

แผน ก 
- การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการการพยาบาล) 

แผน ข 
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

257

7

20

7

-

-
18

6

7

-

5

 
 
 
 
 
 

9

211

1

14

15

5

8

-

4

18

7

5

4

7

8

 
190 

 
 
 
 
 
 
 

13 
- 
6 
5 
 

4 
13 
6 

 
 
 

 
206 

 
 

2 
- 
5 
2 
1 
4 
 
 

1

-

5

2

3

2

864

1

37

35

21

24

4

14

49

19

13

4

12

17

รวม (ตรี โท เอก) 336 307 237 220 13 1,114

การพยาบาลเฉพาะทาง (4 สาขา) 153   153
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 กระบวนการเรียนการสอน 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถไดเต็มศักยภาพของตนเอง เนนใหผูเรียนไดรูจักคิด

วิเคราะห  และตัดสินใจแกปญหาในสถานการณจริง  การจัดรูปแบบ / กิจกรรมการเรียนรูเพือ่สงเสริมให

ผูเรียนมีโอกาสเลือกตามความถนัดและความสนใจ  สามารถฝกปฏิบัติเพิ่มเติมจากส่ือการสอนและแหลงการ

เรียนรูทีหลากหลาย โดยจัดรูปแบบ / กิจกรรมการเรียนรู  สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเลือกตามความถนัด / 

สนใจโดยสามารถฝกปฏิบัติ / ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการสอนและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และกอน

สิ้นสุดการศึกษาของหลักสูตรไดจัดใหผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชพีเปนเวลา 3 สัปดาห ใน

หนวยงานท่ีสนใจจะสมัครเขาทํางานหรือตองการเพิ่มพนูทักษะใหมีความม่ันใจ 
 คณะพยาบาลศาสตร  สนับสนุนอาจารยใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการเรียนการสอนและ

การประเมินผลการเรียน  มีการจัดประชุม/สัมมนา   การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใหอาจารยมีแนวทางวิจัย  เก่ียวกับ

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุง  วิธีการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป  รวมท้ังไดติดตามรวมผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอน 

   
 การวัดและการประเมินผล 

คณะพยาบาลศาสตร   มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาเพื่อใหการวัดและประเมินผล

ครอบคลุมทั้งความรู  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตรวมท้ังมีการกําหนดใหมีการวัดมากกวา 

1  คร้ัง  และมากกวา 1 วิธ ี โดยเฉพาะรายวิชาภาคทฤษฎีไมควรใชวิธีการสอบขอเขียนเพียงอยางเดียว 

นอกจากนี้มีคณะทํางานปรับปรุงแบบประเมินการศึกษารายวิชาภาคปฏิบัติเพื่อใชในปการศึกษา 

2549 รวมท้ัง  ดําเนนิการพฒันาแบบประเมินดานคุณลักษณะทั่วไป  ในรายวิชาภาคทฤษฎีเพิ่มเติม 
 

บัณฑิต  
  คณะพยาบาลศาสตร   ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบัณฑิตเมื่อส้ินสุดการศึกษาใน

ลักษณะ ตาง ๆ กัน  โดย ในนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จะตองมีการตรวจสอบผลการศึกษา

ตลอดหลักสูตร  (GPA  สะสม)   มีการประเมินการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร   การประเมินตนเองเก่ียวกับ

คุณลักษณะตางๆ  รวมท้ังการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร 8  หมวดวิชาตามแนวทางของสภาการ

พยาบาลรวมกับสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (9 แหง) รวมท้ังมีการติดตามผลการสอบความรูเพื่อขอ  

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
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 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา   ไดกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตร ตาม

ขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและในวิชาภาคปฏิบัติทุกวิชาในหลักสูตรฯ  มีการประเมินนักศึกษาในดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  นอกจากนี้ยังไดสอดแทรกในวิชาทฤษฎีบางวิชาที่เก่ียวของ   

กับวิชาชีพ 

คณะพยาบาลศาสตร  มีแผนงานประเมินผลหลักสูตรและติดตามคุณภาพบัณฑิตใหเปนระบบ  เพื่อ

นําขอมูลจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิตกลับมาปรับปรุงหลักสูตร  ทั้งน้ีกําหนดการประเมินหลักสูตร  เมื่อครบ

วงรอบ 5 ป  และติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิต      
  
ตารางที่ 5  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา แตละหลักสูตรจําแนกตามช้ันป  ประจําปการศึกษา 2547 
 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา จํานวน  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

- 
- 

 

 
205 

1 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

- การพยาบาลผูใหญ (แผน ก) 
- การพยาบาลผูใหญ (แผน 8) 
- การพยาบาลแมและเด็ก 
- การพยาบาลเด็ก 
- การพยาบาลอนามัยชุมชน 
- สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 
- การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด 

14 
1 
1 
3 
3 
6 
2 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ - การพยาบาล 3 

 
 

รวมทัง้สิ้น 
239 
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กิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 
  

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่

มีลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ  เปนผูมคีวามรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความสามารถในการ 

คิดวิเคราะหอยางมีระบบ  รวมท้ังเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม  สามารถอยูในสังคมอยางเต็มภาคภูมิ 
   ดังน้ัน  คณะพยาบาลศาสตร  จึงมีการจัดกิจกรรมพัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม มี

จิตสํานึกการเปนพลเมืองดีของสังคม  จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูและเขารวมกิจกรรมท้ังทางดานวิชาการ  สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  เอ้ืออาทรตอ

ผูอ่ืนและบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน  สังคม  เปนผูนําการสรางเสริมสุขภาพใหแกสังคม  และสรางภาวะผูนํา

ของนักศึกษาดานสุขภาพ  สรางเครือขายในการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษา 
 

ตารางที่ 6 การดําเนินงานโครงการ / กจิกรรมนักศึกษา  ปงบประมาณ 2548 
  

กิจกรรม ระยะเวลาท่ีจัด 
จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
1. ดานการสงเสริมวิชาการ   
    1.1 ศูนยศึกษาอาศัย  (อบรมผูดูแลคอมพิวเตอร) 23 มิ.ย.47 24 คน 
    1.2 ศูนยศึกษาอาศัย  (หองสมุด) ต.ค.47-ก.ย.48 563 คน 
    1.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและผูปกครอง 1 มิ.ย.48 880 คน 
    1.4 สัมมนางานกิจกรรมนักศึกษา 18-19 เม.ย.49 25 คน 

    1.5 โครงการพัฒนาภาวะผูนาํนักศึกษา(ณ คายมฤคทายวัน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี) 5 – 7 พ.ย.47 810 คน 

    1.6 โครงการพัฒนาภาวะผูนาํนักศึกษา (ณ คายภานุรงัษี  จ.ราชบุรี) 20-21 พ.ย.47 67 คน 

2. ดานสงเสริมคุณธรรม / จริยธรรมและบุคลิกภาพ   

    2.1 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมนักศึกษา มิ.ย.48 – พ.ค.49 600 คน 

    2.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
         “ศึกษาและปฏิบตัิธรรมเนกขัมบารมี : พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข” 

3 – 10 มี.ค.48 238 คน 

    2.3 โครงการคายพทุธบตุร : สูออมอกพระธรรม 4 – 6 มี.ค.48 242 คน 

3. ดานสงเสริมสุขภาพ / นันทนาการ    

    3.1 โครงการสานสัมพันธพยาบาลมหดิล ครั้งที ่4 30 ต.ค.47 55 คน 

    3.2 โครงการสรางเสรมิสุขภาพของนักศึกษา 6 มิ.ย. – 15 ก.ค.48 327 คน 

           - แอโรบิกเพื่อสุขภาพ   

           - Singing  Contest   

           - คาราโอเกะ   

    3.4 โครงการบริการสุขภาพนักศึกษา 
 

1ต.ค.47–30 ก.ย.48 น.ศ.ป 2-3-4  
565 คน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาท่ีจัด จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
    3.5 โครงการเตรยีมความพรอมนักกีฬาเพื่อการแขงขันกีฬาสถาบนัแหงประเทศไทย 
          ครั้งที่  27 

4-6 พ.ย.48 124 คน 

   3.6 โครงการสงเสริมสวัสดิการนักศึกษา ตลอดปงบประมาณ 
นักศึกษาทุกช้ันป  

600 คน 

4. ดานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    4.1 โครงการพิธีไหวคร ู 23 มิ.ย.48 
อาจารยและนักศึกษา

ทุกหลักสูตร  

    4.2 โครงการผูกโบวไท สายสัมพันธ 8 มิ.ย.48 522 คน 

    4.3 โครงการรอยดวงใจนองพีศ่ิริราช ครั้งที่ 7 19 – 21 ส.ค.48 888 คน 

    4.4 โครงการรอยใจสายใยรัก  47  29 ม.ค.48 851 คน 

    4.5 โครงการมารยาทไทยและการใชภาษาไทย 1พ.ย.47–30 ก.ย.48 608 คน 

    4.6 โครงการดนตรีและนาฎศิลปไทย 1พ.ย.47–30 ก.ย.48 52 คน 

    4.7 โครงการแสดงความยินดบีัณฑิตใหมและฝกซอมรบัปริญญาบตัร 5-8ก.ค.48 320 คน 

5. ดานบําเพ็ญประโยชน   

    5.1 โครงการอนุรักษและสงเสริมส่ิงแวดลอม 1 เม.ย.48-31 มี.ค.49 600 คน 

    5.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในหอพักและวินัยนักศึกษา 1 เม.ย.48-31 มี.ค.49 600 คน 

    5.3 โครงการคายสํานึกรูทางสังคมและภมูิปญญาทองถ่ิน 2-3 ก.ค.48 65 คน 

    5.4 โครงการคายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท ครัง้ที่ 14 1-10 ต.ค.47 90 คน 

    5.5 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่  11 27-28 ส.ค.48 110 

    5.6 โครงการคายอาสาสมคัรนักศึกษาฟนฟภูาคใตที่ประสบภัยจากคล่ืนสึนาม ิ 29-30 เม.ย– 1 พ.ค.48 56 คน 

    5.7 โครงการกระจายความรูสูนองบนดอย 29 เม.ย.-15 พ.ค.48 70 คน 
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ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2548 
 

 ในปการศึกษา 2548 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อรับทุนการศึกษา จํานวน 241 คน  จากผูสมัครขอรับทุนอุดหนุน

การศึกษาทั้งส้ิน  247 คน  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  1,952,804 บาท (หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันแปดรอย

สี่บาทถวน) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
                                                                         

ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาแยกตามประเภททุนและชั้นป 
 

ช้ันป 

ทุนอุดหนุนคณะฯ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ทุนอุดหนุนภายนอก

คณะฯ รวม 

น.ศ.ที่

ไดรบั

ทุน

(ทุน) 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

น.ศ.ที่

ไดรบั

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
น.ศ.ที่

ไดรบั

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
น.ศ.ที่

ไดรบั

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
น.ศ.ที่

ไดรบั

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 - - - - - - 4 32,500 4 32,500

2 3 7,000 32 206,000 - - 37 307,500 72 520,500

3 10 27,469 - - 17 100,000 64 554,375 91 681,844

4 5 14,000 - - 18 113,000 5/8 590,960 81 717,960

รวม 18 48,469 32 206,000 35 213,000 163 1,485,335 248 1,952,804

 
หมายเหตุ  นักศึกษาไดรับทุนการศึกษา  2  ทุน  จํานวน 7 คน 
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ดานการวิจัย 
 

คณะพยาบาลศาสตร มีพันธกิจที่สําคัญในฐานะเปนสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุงสูการ  
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับประเทศและนานาชาติ และมีวิสัยทัศนในการเปนแกนนําในการสรางเสริม

สุขภาวะแกสังคม  ศูนยวิจัยทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร   ซ่ึงมีผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 

รับผิดชอบนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการวิจัยของคณะฯ   รวมทั้งดูแลบริหารจัดการ  การ

ใหบริการและคําปรึกษาดานการวิจัย 
 ในปงบประมาณ  2548  คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงมีแผนงาน 1.3 การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสูการเปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม แผน

งานวิจัยและพัฒนาและไดกําหนดโครงการประกอบ ดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพรอมและสรางเสริมศักยภาพนักวิจัย 
2. โครงการพัฒนาระบบส่ิงเอ้ืออํานวยการวิจัย 
3. โครงการประกันคุณภาพงานวิจัย 
4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางดานวิชาการดานการพยาบาล 

 
การสนับสนุนดานการเงินและโอกาสในการทําวิจัย  คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดสรรเงินงบประมาณ   

เงินรายไดของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนทุนสนับสนุนการทําวิจัย  นอกจากนี้ยังไดรับ

เงินสนับสนนุจากภายนอกหนวยงานโดยในปงบประมาณ 2548  มีเงนิสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน  

5,450,989.99 บาท และเงินทุนสนับสนนุงานวิจัยภายนอกสถาบัน 8,78,570.-บาท 
 

ตารางที่ 8  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ 2548 
 

แหลงเงินสนับสนุน จํานวน (บาท) 
ภายในสถาบัน 
  งบประมาณแผนดิน 
                    รายไดมหาวิทยาลัย 
                    รายไดคณะ 
                               รวม 

 
           4,999,999.99 บาท 
              200,000.00 บาท 

              250,990.00 บาท 
           5,450,989.99 บาท 

ภายนอกสถาบัน 

  ในประเทศ 
                    ตางประเทศ 
                                รวม 

 
5,562,440.00 บาท 

             2,516,130.00 บาท  
8,078,570.00 บาท 
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การพัฒนาโครงรางวิจัยทีเ่ปนปญหาหลักของประเทศ 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีระบบและกลไกดานการวิจัยที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มี

มาตรฐานสากลและเกิดประโยชนตอประเทศชาติ มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการวิจัยทางการ

พยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  มีการระดมสมอง/ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนา 
 โครงรางชุดโครงการวิจัย ที่เปนปญหาหลักของประเทศ จํานวน 8 โครงการ ดังนี้ 

1. Health  Promotion 
2. Chronic  Illness& Symptom  management 
3. Health  care  system 
4. Family & Child Nursing 
5. Woman  Health 
6. Geriatric  care 
7. Complementary & Alternative 
8. Psychiatric  & mental  Health  Nursing 

เงินสนับสนุนการวิจัย  ภายในสถาบัน 

250,990

4,999,999.99

200,000
งบประมาณ
แผนดิน
4,999,999.99
รายได
มหาวิทยาลัย
200,000.00
รายไดคณะ
250,990.00
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เงินสนับสนุนการวิจัย ภายนอกสถาบัน 

5,562,440

2,516,130

ในประเทศ 5,562,440
บาท
ตางประเทศ 5,516,130
บาท
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เครือขายความรวมมือดานการวจัิย 
 คณะพยาบาลศาสตร มีเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับชุมชน สถาบันการศึกษา  

หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดแก 
1. Oregon  Health  Science  University 
2. Yonsei  University , Korea 
3. MIE  Rrefectural  Collage of  Nursing , Japan 
4. องคการอนามัยโลก 
5. ส.ส.ส 
6. สํานักงานการอุดมศึกษา 
7. สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร 
8. ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
9. R to R  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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ตารางที่ 9  รายช่ือโครงการวจิัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาํปงบประมาณ 2548 

 

ลําดับ
ที ่

ช่ือโครงการ 
(ช่ือหัวหนาโครงการ) 

ปงบประมาณ
ที่เร่ิมตน 

ปงบประมาณ
ที่กําหนด 
แลวเสร็จ 

แหลงทุน (บาท) 
งบประมาณ
แผนดิน 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมวงเงิน
ทั้งส้ิน  เงินรายได

ของคณะ 
เงินจากทุน
ภายนอก 

1 การพัฒนารูปแบบและกลวิธีในการ
สรางเสริมสุขภาพในเยาวชนไทย 
(รศ.ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล) 

2548 2550 7,000,000 
6,600,000 

  7,000,000 
6,600,000 

2 การสํารวจความเครียด ปจจัยท่ี
เก่ียวของกับความเครียดและวิธีการ
จัดการกับความเครียด ระยะที่ 2 
(ผศ.ดวงรัตน  วัฒนกิจไกรเลิศ)  

2548 2549 100,000 - - 100,000 

3 การพัฒนาระบบการสรางความรู
ดวยวิธีการเรียนรูเปนทีมสําหรับ
อาจารยพยาบาลในสถาบันอุมด
ศึกษา (อ.วรวรรณ  วานิชยเจริญชัย) 

2547 2549  38,140 
CMB 

 38,140 
  

4 ประวัติและวิวัฒนาการของโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภและอนามัย 
ระหวาง พ.ศ.239-2514  
(รศ.ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ) 
 

2548 2549  138.650 
CMB 

 138.650   

5 ความชุกของการถูกทํารายในหญิง
ตั้งครรภ ปจจัยเส่ียง การปฏิบัติตัว
ในระยะตั้งครรภและผลทางจิตสังคม 
(อ.ดร.นันทนา  ธนาโนวรรณ) 

2547 2549  200,000 
ม.มหิดล 

 200,000 
 

6 ประเมินสภาวะสุขภาพ ศักยภาพ 
ปญหาและความตองการตอการดูแล
ระยะยาว : กรณีผูปวยอัมพฤกษ/
อัมพาต 
(ผศ.ดร.นารีรัตน  จิตรมนตรี) 

2548 2549   491,990 
สกว. 

491,990 
 

7 Comparison  of  Nutrients  intake  
and  protein  composition of  
breast  milk  between  Thai   
and  Japanese  lacation   
mothers  
(รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล) 

2548 2549   82,080 

(MIE 
college, 
Japan) 

 

82,080 
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ลําดับ
ที ่

ช่ือโครงการ 
(ชื่อหัวหนาโครงการ) 

ปงบประมาณ
ที่เร่ิมตน 

ปงบประมาณ
ที่กําหนด 
แลวเสร็จ 

แหลงทุน (บาท) 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินนอกงบประมาณ 
รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น 

เงินรายได
ของคณะ 

เงินจากทุน
ภายนอก 

8 การประเมินสมรรถณภาพทางกาย
กอนและหลังการเขารวมโครงการ
ออกกําลังการแบบแอโรบิกของ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(รศ.ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ) 

2548 2549   130,450 
สสส. 

130,450 

9 รูปแบบพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพในเด็กวัยเรียนช้ัน
ประถมศึกษาที่มีภาวะน้ําหนักเกิน 
(รศ.ดร.วีนัส  ลีฬหกุล) 

2548 2549    940,000 
สสส. 

940,000 

10 โครงการการปองกัน และลดการติด
เชื้อเอชไอวีในวัยรุนและเยาวชนไทย
ในสถานศึกษา  
(รศ.ดร.กอบกุล   พันธเจริญวรกุล) 

2548 2549   4,000,000 
สกอ. 

4,000,000 

11 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุน
ทางสังคมกับความสามารถในการ
ดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภท่ีมี
อาการเจ็บครรภกอนกําหนด 
(อ.ดร.ฉวีวรรณ  อยูสําราญ) 

2548 2549   74,200 
R2R 

7,200 

12 Evaluation  Component  of  the  
Multi-site  Collaborative  Study  
on  Drug  Dependence  
Treatment  in  Acordande  with  
General  Protocol  of  the  Study 
(อ.ดร.เสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ) 

2548 2549   92,000 
WHO 

92,000 

13 Leveraging  the  Role  of  
Nursing  to  Expand  Access  to  
HIV/AIDS Prevention, Diagmosis, 
Treatment  and  Care 
(รศ.ดร.กอบกุล  พันธเจริญวรกุล) 

2548 2549   2,342,050 
OHSU 

2,342,050 
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ตารางที่  10  ผลงานวจิัยท่ีตีพมิพเผยแพรในประเทศและตางประเทศ 

                     (วนัที่  1  ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548) 
 

ลําดับท่ี ผูวจิัย/คณะผูวิจัย(Authors) ชื่อเรื่อง (Title) การตีพิมพเผยแพร 

 ผลงานวิจัย (ในประเทศ)   
1 ผศ.เบญจพร  สุขประเสริฐ,  

ผศ.ดร.วรณี ดํารงรัตน, อ.เสาวรส  
มีกุศล, อ.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

ความพึงพอใจของผูรับบรกิารท่ีอาศัยใน
ชุมชนแออัด เขตบางกอกนอย ตอการเย่ียม
บานของนักศึกษาพยาบาล 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 22 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม)  
2547, หนา 27-38 

2 รศ.ดร.ผองศรี  ศรีมรกต,  
สมหมาย  หิรัญนุช,  
นวลขนิษฐ  ลิขิตลือชา 

การศึกษาบทบาทวิชาชีพพยาบาลในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ 
 

วารสารสรางเสริมสุขภาพ 
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1-2 (มกราคม-เมษายน) 
2548, หนา 3-23  

3 ผศ.ดร.นารีรตัน  จิตรมนตร ี แบบแผนการออกกําหลังกายของผูสูงอายุ
ไทย 

วารสารสรางเสริมสุขภาพ  
2548, หนา 7-17  

4 รศ.ดร. สายพิณ เกษมกิจวฒันา,  
ปาริชาติ โรจนปกรณ 
 

ปจจัยทํานายภาวะเหนือตนเองในผูตดิเชื้อ
เอดส 
 

วารสารคณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพาปที่ 12 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน-ธันวาคม) 2547 หนา 70-84 

5 รศ.ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา,  
อ.ดร.วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย,  
ผศ.ดร.รุงนภา ผาณิตรตัน  
(ผูรวมวจัิย) 

การศึกษาอิทธิพลของการขาดแหลง
ประโยชนความเครียดจากการดูแลและปจจัย
ดานผูดูแลตอภาวะสุขภาพของญาต ิ
ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม)  
2547 หนา 38-48 
 

6 ผศ.วิรัตน  ตั้งใจรบ, รศ.ปราณ ี  
ทูไพเราะ,ผศ.พรทิพย อาปณกะพันธ, 
ผศ.วาสนา แฉลมเขตร,  
อ.เถลิงศรี ศรทรง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ
(ตอเน่ือง)คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหดิล 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 22 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม) 
2547 หนา 64-76 
 

7 ผศ.ปยะนนัท ลิมเรืองรอง,  
ผศ.ดร.เยาวลักษณ เสรีเสถียร 
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคลกับ
พฤตกิรรมสงเสรมิสุขภาพของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 22 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม)  
2547, หนา 27-38 

8 ผศ.ดร.นวลอนงค บุญจรูญศิลป 
 

พฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุนใน
ประเทศไทย 
 

วารสารสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุข  
ศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ปที่ 35 ฉบบัท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน)2548, หนา 30-42 

9 ผศ.สมจินต เพชรพันธศร,ี  
ผศ.ณัฐสุรางค บุญจันทร 
 

คุณลักษณะและบทบาทของพยาบาลที่พึง
ประสงคในความคิดเห็นของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา 48-56 
 

10 รศ.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ 
(ผูรวมโครงการ) 

ความรูและการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับ
การประเมิน 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา 86-94 

11 ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต,  
ผศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ 
(ผูรวมโครงการ) 

ผลของการสอบรายบุคคลตอความสามารถ
ในการปฏิบตักิิจวัตรประจําวันและภาวะแทรก 
ซอนในผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะระดบัไมรนุแรง 

วารสารพยาบาลศัลกรรมอุบัติเหต ุ 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1(มกราคม-มิถนุายน) 
2548 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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ลําดับท่ี ผูวจิัย/คณะผูวิจัย(Authors) ชื่อเรื่อง (Title) การตีพิมพเผยแพร 

 ผลงานวิจัย (ในประเทศ)   
12 ผศ.ยุพิน ดีสมศักดิ,์  

รศ.วรรณี สตัยวิวัฒน 
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ 
ความรู ความเชื่อเรื่องโรคมะเร็งตอพฤตกิรรม
การปองกนัโรคมะเร็งของผูปวยโรคมะเร็ง 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 หนา 47-57 
 

13 ผศ.ยุพิน ดีสมศักดิ,์ รศ.กันยา  
ออประเสริฐ , รศ.วรรณี สตัยวิวัฒน 

พฤตกิรรมการดแูลตนเองและภาวะสุขภาพ
ของพยาบาลหองผาตดั 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา 57-66 

14 ผศ.ยุพิน ดีสมศักดิ,์  
รศ.วรรณี สตัยวิวัฒน 
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ 
ความรู ความเชื่อ เรื่องโรคมะเร็งตอ
พฤตกิรรมการปองกันโรคมะเร็งของนักศึกษา
พยาบาล 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา 76-85 
 

15 ผศ.ยุพิน ดีสมศักดิ ์
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ 
ความรู เรื่องไขมันในเลือดกับพฤตกิรรมการ
ปองกนัภาวะไขมันในเลือดสูงของพยาบาล 

วารสารชมรมออรโธปดิคส 
ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หนา 24-38 
 

16 ผศ.ยุพิน ดีสมศักดิ ์
 

ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ 
ความรู ความเชื่อ เรื่องโรคมะเร็งตอ
พฤตกิรรมการปองกันโรคมะเร็งของผูสูงอายุ 

วารสารชมรมออรโธปดิคส 
ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หนา 53-63 
 

17  รศ.เพ็ญจันทร เสรีวิวัฒนา,  
ผศ.ศรัณยา โฆสิตะมงคล, อ.วันดี  
โตสุขศรี,ผศ.วรนุช เกียรติพงศถาวร
,อ.อัจฉริยา พงษนุมกุล,อ.รัตนาภรณ 
คงคา, อ.จินตนา เหลืองสุวาลัย 

พฤตกิรรมการรับประทานอาหารและปจจัย
เสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหติในผูปวยทีม่า
ปฏิบัติธรรมท่ีวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  
 
 

วชิรสารพยาบาล 
2547 
 

18 รศ.สุวิมล กิมป,  
ผศ.ปองจิตร  ภัทรนาวิก 

การปองกนัการเกดิมะเร็งเตานมในสตรี
อําเภอไทรโยค  

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 หนา 

19 รศ.ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา 
(ผูรวมโครงการ) 
 

กระบวนการดูแลในผูหญิงไทยทีป่วยเปน
มะเร็งเตานมที่ไดรับเคมีบําบัด 

Thai Journal of Nursing Research  
ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 หนา 121-132 

20 อ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท ปจจัยที่มีผลตอการสรางสุขภาพในดานการจัดการ
ความเครียดของประชาชนกอนเขาสูวัยทอง 

วารสารกองการพยาบาล 
ปท่ี 32 ฉบับท่ี 2 หนา 24-38 

21 อ.ดร.วิราพรรณ วิโรจนรตัน,  
รศ.พัสมณฑ คุมทวีพร 
 

การรับรูของนักศึกษาพยาบาลตอการฝกภาค 
ปฏิบัติบนหอผูปวยในวิชาการพยาบาลรากฐาน 

วารสารพยาบาล 
ปท่ี 53 ฉบับท่ี 4 หนา 204-213 

22 ผศ.อุทุมพร พรนฤสุวรรณ,  

ผศ.ประอรนุช ตลุยาทร,  
อ.กันยรกัษ เงยเจริญ,  
อ.ประภาศรี เบญจศิริลักษณ 

พฤตกิรรมสงเสรมิสุขภาพของบุคลากร
สาธารณสุขชายกอนวัยทอง 
 
 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา  
(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2548 
 

23 ผศ.ประอรนุช ตลุยาทร, ผศ.วารีรัตน 
ถานอย,อ.ภาศิษฏา ออนดี ,  
รศ.กนกพร หมูพยัคฆ 
 

ประสิทธิผลของการพัฒนาความรูและเจตคติ
ของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับผูปวยเอดสใน
โครงการ รวมใจตานภัยเอดส 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา 
(พฤษภาคม-สิงหาคม) 2548 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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ลําดับท่ี ผูวจิัย/คณะผูวิจัย(Authors) ชื่อเรื่อง (Title) การตีพิมพเผยแพร 
24 ผศ.สุนีย สุนทรมีเสถียร, ผศ.พรทิพย 

อาปณกะพันธ,ผศ.ศิริวรรณ สันทัด 
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ี
กอใหเกดิความเครียด ความรูสึกไมแนนอน
ในความเจ็บปวย การสนับสนุนทางสังคมกับ
การปรับตัวตอบทบาทผูปวย และการเปน 
มารดาของมารดาที่ตดิเช้ือเอช ไอ วี/เอดส 

วารสารพยาบาลศาสตร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 2 หนา 
 

25 ผศ.วารีรัตน ถานอย ,  
อ.ภาศิษฏา ออนด ี
 

ภาวะสุขภาพจิต แหลงทักษะภายในตนเอง 
องคประกอบในการทําหนาท่ีของครอบครัว
ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

วารสารพยาบาลจิตเวช 
ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม) 2547 

26 รศ.ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล,  
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
(ผูรวมโครงการ) 

การเหน็คุณคาในตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคมและภาวะซมึเศราในมารดาวยัรุนไทย 
 

Thai Journal of Nursing Research 
Volume 9 Number 1 ,63-75 pp 
(January-March) 

27 อ.อาภา ยังประดษิฐ,  
รศ.ดร.ชื่นชม เจรญิยุทธ , 
รศ.ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล  
(ผูรวมโครงการ) 

แบบจําลองเชิงเหตุผลเกี่ยวกับการสงเสริม
การออกกําลังกายของสตรีไทยวัยกลางคน 
 

Thai Journal of Nursing Research 
Volume 9 Number 1 ,49-62 pp 
(January-March) 
 

 ผลงานวิจัย (ตางประเทศ)   

1 KETSARIN UTRIYAPRASIT & 
SHIRLEY  MOORE 
 

Recovery Symptoms and Mood States in 
Thai CABG patients 
 
 

Journal of Transcultural Nursing  
Volume16 Number2, 97-106 pp. 
(April,2005) 
 

2 รศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย,  
รศ.กรรณกิาร วิจติรสุคนธ 
(ผูรวมโครงการ) 
 
 

The Effect of Position in Premature 
infants with assisted ventilation 
 

Asain Journal of Nursing Studies, 
Volume7 Number 3, 36-42pp,  
( December, 2004) 
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ตารางที่ 11  ผลงานวิจัยท่ีไดนาํเสนอในทีป่ระชมุวชิาการในประเทศและตางประเทศ 
                    (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548) 

ลําดับที ่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย (Authors) ช่ือผลงานวิจัย(Title) ช่ือการประชุม/สถานที่ประชุม/ 
วันเดือนปทีประชุม 

 ในประเทศ   

1 อ.ดร.เกศรินทร  อุทริยะ
ประสิทธ์ิ 

 

The Effect of Cardiac home Information 
program on Funvctional outcomes in Thai 
CABG Patients  

การประชุมนักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส  
สกว. / โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว กาญจนบุรี 
14-16 มกราคม 2548 

2 รศ.ดร.ฟองคํา  ติลกสกุลชัย 
 

Meta-analysis of Health promotion 
research in Thailand 
 

International conference on Health  
Promotion Evidence, Practice and Policyat 
Chiang Mai, Thailand.October 20-22,2004  

3 ผศ.อรุณรัศมี  บุนนาค 
 

ผลการสอนเด็กโรคเบาหวานตอพฤติกรรม
การใชรายการอาหารแลกเปล่ียนและการนับ 
คารโบไฮเดรท 

 The 10th PENSA Congress  at Chonburi, 
Thailand.   October 27-29,2004  

4 อ.ดร.กรองกาญจน  สังกาศ 
(ผูรวมโครงการวิจัย) 
 

การเรียนการสอนเรื่องการปองกนัและ
ควบคุมโรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล: ความ
ตองการและวธิกีารจัด 
 

การประชุมเชิงปฏิบตักิารเร่ืองการควบคุม
โรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล ครั้งที่ 19  
ณ โรงแรมไอสวรรณรีสอรท รีสอรท ชลบุร ี
1-5 มีนาคม 2548 

5 อ.ดร.กรองกาญจน  สังกาศ 
(ผูรวมโครงการวิจัย) 
 

ขอปฏิบัติเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคตดิ
เช้ือในโรงพยาบาล 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบตักิารเร่ืองการควบคุม
โรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล ครั้งที่ 19  
ณ โรงแรมไอสวรรณรีสอรท รีสอรท ชลบุร ี
1-5 มีนาคม 2548 

6 ผศ.ดร.นารีรตัน  จิตรมนตร ี
ไดรับทุน จาก ทุนSigma theta Tau 
จํานวน1,500 $, ทุนT.Anne Clearly 
Fellowship 2,800 $ และ Center for 
Asian and PAcific Studies จํานวน 
700$ รวม 5,500 $  

แบบแผนการออกกําลังกายของผูสูงอายุไทย 
 

การประชุม3 rd Meeting of Asia Pacific  
Society for study on Aging Male  
The Imperial Mae ping, Chiangmai 
January25-28, 2005 
 

7 รศ.ดร.ผองศรี  ศรีมรกต 
 

การสํารวจความรู ความคิดเห็นเยาวชนไทย
เกี่ยวกับพิษภัยบุหรีใ่นเยาวชน  
 

การประชุมวิชาการเร่ือง บุหรี่กับสุขภาพ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
กรุงเทพฯ   1-2 กุมภาพันธ 2548 

8 รศ.ดร.ผองศรี  ศรีมรกต 
 

การพัฒนารูปแบบการสรางความตระหนกั
ในพิษภัยบุหรี่ในเยาวชน 
 

การประชุมวิชาการเร่ือง บุหรี่กับสุขภาพ
ระดับชาต ิครั้งท่ี 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
กรุงเทพฯ   1-2 กุมภาพันธ 2548 

9 อ.ดร.อทิตยา  พรชัยเกต ุ
*ไดรับทุน จาก กพ. ,ทุนSigma 
theta Tau International, Data- 
Eta-At-Large และ Charles 
B39Eckburg Doctoral Dissertation 
Scholarship Charpter at Wisconsin-
Madison University, School of Nursing 

ความสัมพันธระหวางความนึกคิดตอตนเอง
ทางเพศและพฤตกิรรมทางเพศของเยาวชน
หญิงไทย 
 

การประชุมวิจยัทางการพยาบาลแหงชาติ ครั้งที่ 
3การวิจัยทางการพยาบาล:ความเปนเลิศของ
การปฏิบัติเพื่อสุขภาพคนไทย  ณ โรงแรมเรดิ
สัน กรุงเทพฯ 22-24 สิงหาคม  2548 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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ลําดับที ่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย (Authors) ช่ือผลงานวิจัย(Title) ช่ือการประชุม/สถานที่ประชุม/ 

วันเดือนปทีประชุม 

 ในประเทศ   

10 รศ.ดร.ผองศรี  ศรีมรกต 
 

ความรู ประสบการณการสูบบุหรีแ่ละความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงคควบคุมบุหรี่ใน
นักว่ิง ประชาชน กรุงเทพฯ 
 

การประชุมวจิัยทางการพยาบาลแหงชาติ 
ครั้งท่ี 3การวิจัยทางการพยาบาล:ความเปน
เลิศของการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพคนไทย  
ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ 
22-24 สิงหาคม  2548 

11 วันดี คหะวงศ,รศ.ดร.กอบกุล 

พันธเจริญวรกุล ,รศ.ศิริพร       

ขัมลิขิต,สุนุตรา ตะบูนพงศ,   

อุไรพร  จิตตแจง 
* วิทยานพินธ 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
ของสตรีที่มไีขมนั 

การประชุมวจิัยทางการพยาบาลแหงชาติ 
ครั้งท่ี 3การวิจัยทางการพยาบาล:ความเปน
เลิศของการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพคนไทย  
ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ 
22-24 สิงหาคม  2548 

12 บุหงา ตโนภาส, รศ.ดร.กอบกุล 
พันธเจริญวรกุล,  
รศ.ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา, 
ธวัชชัย วรพงศกร 
* วิทยานิพนธ 

การพัฒนาและทดสอบคุณภาพแบบวัดการ
เผชิญหนาปญหาในภรรยาที่ถกูสามีทําราย 
 

การประชุมวจิัยทางการพยาบาลแหงชาติ 
ครั้งท่ี 3การวิจัยทางการพยาบาล:ความเปน
เลิศของการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพคนไทย  
ณ โรงแรมเรดิสัน  
22-24 สิงหาคม  2548 
 

13  รศ.ดร.ผองศรี  ศรีมรกต, 
ผศ.ดร.รุงนภา ผาณิตรตัน,  
รศ.วัฒนา พันธศักดิ,์  
ผศ.ประอรนุช  ตลุยาทร,  
ผศ.จงกลวรรณ มุสิกทอง 

ผลกระทบจากเหตุธรณีพิบตัิ:กรณศึีกษาวิถี
ชีวิต การทองเที่ยวและสุขภาพชาวมุสลิม   
ณ เกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวดัตรัง 
 
 

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย 
ครั้งท่ี15 เรื่อง Hospitality and Tourism 
Education   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
18 กรกฎาคม 2548 

 ตางประเทศ   

1 อ.ดร.เอมพร รตินธร, 
Meleis,A.,  
รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ 

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

the 15 Th International Congress on  
Women 's Health Issues 
7-10 พฤศจิกายน 2547   Brasil 

2 อ.ดร.อาภา  ยังประดิษฐ 
 

A Causal Model of Promoting Leisure-
Time Physical Activity among Middle-
Aged Thai Women 

East Asian Forum of Nursing Scholars 
(EAFONS) ณ กรุงโซล 
18-19 กมุภาพันธ 2548 

3 ผศ.ดร.นวลอนงค  บุญจรูญ
ศิลป 
 

Preventing Tobacco and Drug Use 
among Thai High-School Students 
through Life-skills Training 
 

The 23rd Quadrennial Congress 2005 
Nursing on the Move: knowledge, 
innovation,and vitality ณ ประเทศไตหวัน 
21-27 พฤษภาคม 2548 
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ลําดับที ่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย (Authors) ช่ือผลงานวิจัย(Title) ช่ือการประชุม/สถานที่ประชุม/ 

วันเดือนปทีประชุม 

4 รศ.ทิพาพันธ  สังฆะพงษ 
 

Effects of coaching and reflective 
learning on competency and satisfaction 
towards the teaching and learning  
process of nursing students 

The 23rd Quadrennial Congress 2005 
Nursing on the Move: knowledge, 
innovation,and vitality ณ ประเทศไตหวัน 
21-27 พฤษภาคม 2548 

5 ผศ.ชอทิพย  สันธนะวนชิ 
 

The cAmp -Dependent Transcription 
Mechanism for the Induction of 
Melatonin Synthesis by Dapamine 
 
 

The 28th Annual Meeting of the Japan 
Neuroscience Society 
26-28 July 2005 
(National Institute of Neurological 
Disorder &Stroke) 

6 ผศ.ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ,  
รศ.กันยา ออประเสริฐ, 
ผศ.พิกุลทิพย หงษเหิร 
 

แนวทางปฏิบัติในการลางมือ สวมเส้ือ ถุงมือ 
การนับเครื่องมือ และของมีคม สําหรับ
พยาบาลหองผาตดัในประเทศไทย 
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ARON 
ที่ Barcelona, Spain 
25-29 กนัยายน 2548 
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ดานการบริการวิชาการ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีหนวยบริการวิชาการเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ

สนับสนุนและประสานงานใหบริการวิชาการ   โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการและบริหารการ 

ศึกษาตอเนื่องกํากับดูแลงานดานบริการวิชาการเพื่อใหดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน 
 ในปงบประมาณ 2548  คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการโดยมี
แผนงานที่ 1.5 แผนงานพฒันาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม และ

ไดกําหนดโครงการประกอบแผนยุทธศาสตร 2 โครงการ ไดแก 
  1. โครงการศูนยวิทยบริการ 
  2. โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/สหวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรมตางๆ จํานวน 37 โครงการ 

   
 ตารางที่  12  โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมในปงบประมาณ 2548 
                    (วันที่ 1 ตลุาคม 2547 – 30 กันยายน  2548) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร    
1.โครงการใหคําปรึกษาปญหาเดก็และเยาวชนทาง

โทรศัพท 
เพื่อบริการวิชาการใหความรูและใหคาํปรึกษาแก

ประชาชน 
ตลอดป 126 คน

2.โครงการจัดตัง้ศูนยสงเสรมิสุขภาพเด็กและเยาวชน 

 
1.ใหบริการดูแลสุขภาพองครวมแกประชาชนใน

ชุมชน 
2. พัฒนาเปนศูนยใหบริการสุขภาพเพื่อใหเปน
แหลงฝกปฏิบตัิของพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
3. สงเสริมเปนแหลงฝกปฏบิตัิทางคลินิกสําหรบั

อาจารย  (Faculty Practice) 

  

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธการ

สงเสริมสุขภาพทารก : การนวดสัมผัส 
 

1.ระบุความสําคัญของการนวดสัมผัสตอการเจริญ 

เติบโตและพัฒนาการของทารก และระบุวิธีการนวด

สัมผัสทารกได 
2.สามารถปฏิบตักิารนวดสัมผัสทารกได 

3.มีเจตคติทีด่ีตอการนวดสัมผัสทารกเพื่อสงเสริม

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

6 พ.ย.47 
20 พ.ย.47 
28 พ.ค.48 
25 มิ.ย.48 

20 ส.ค.48 

78 คน

119 คน 
116 คน 
91 คน 
95 คน 

4.โครงการการสนทนาทางวิชาการ (Journal Club) เรื่อง  

"Familial Caregivings'Management Behaviors and 

Quality of Life for Children with Asthma" 

 15 มิ.ย.48 25 คน
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน    
1.โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 

เพื่อการศึกษาของนศ.หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทางสาขา การพยาบาลผูสูงอายุ นักศึกษา
หลักสูตรอ่ืนๆ การบริการดานสุขภาพแกผูสูงอายุ

ในภาวะปกต ิ
 

ตลอดป 
(วันจันทร พุธ 

ศุกร 8.00–

12.00 น.) 

120

คน/วัน 

2.โครงการการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูสูงอายุโดย

ผานส่ือตางๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.มคีวามรูเก่ียวกับปญหาทีพ่บบอยในวัยสูงอายุ

และการปองกัน 
2.มคีวามรูในการดูแลตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม 
3.สนับสนุนใหครอบครัวสามารถใหการบรบิาลแก
ผูสูงอายุทีบ่านได และจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ

สรางเสรมิสุขภาพแกผูสูงอายุในบานได 
4.ใหขอมูลเบื้องตนในการดูแลผูสูงอายุทีม่ีภาวะ
วิกฤตทีบ่านหรือเปนขอมูลเพื่อใหผูดูแลตดัสินใจ

สงตอการรักษาไปยัง 
5.เปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูดาน

สุขภาพเก่ียวกับผูสูงอายุสูสาธารณชน 

 
 

ตลอดป 1,959 คน

4. โครงการจดัตั้งศูนยผูสูงอาย ุ    
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร    
1.โครงการเยาวชนรักความปลอดภัยและปองกัน

อุบัติเหต(ุสวนสัตวดุสิต) 

 

ใหความรูในเรื่องการปองกันการเกิดอุบตัิเหตุจาก

การจราจรในชีวิตประจําวัน การปองกันการเกิด

อุบัติเหตทุี่เกิดข้ึนในโรงเรียนและที่บาน สราง

จิตสํานึก วินัย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแหงความ

ปลอดภยั 
 
 

12 ส.ค.48 1,000 คน

2.โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  การสรางเสรมิสุขภาพ
ในผูปวยศัลยกรรม 
 

1.มคีวามรูเก่ียวกับองคประกอบของการสราง
เสริมสุขภาพ 
2.สามารถคดิวิเคราะหและประยุกตใชความรูการ
สรางเสรมิสุขภาพในผูปวยศัลยกรรม 
3.ไดแลกเปล่ียนความคดิเหน็ ประสบการณและ

ทัศนคตใินการสรางเสรมิสุขภาพในผูปวย

ศัลยกรรม 

 

24-26 ก.ย.48 244คน
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร    
1.โครงการบริการรักษาพยาบาลขัน้ตนในชุมชน 

 
ใหบริการตรวจรักษาพยาบาลขั้นตนแกประชาชนท่ี

เจ็บปวยดวยโรคไมซับซอนในชุมชน สงเสริมสุขภาพ

ใหกับประชากรกลุมเปาหมายตางๆในชุมชน ให

คําปรึกษาทางดานสุขภาพแกประชาชนในชุมชน 

พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

10 พ.ค. 48 -  

30 ก.ย.48 
29 คน

2.โครงการบริการอนามยัครอบครวั 

 
ประเมินปญหาหรือความตองการดานสุขภาพ

อนามัยครอบครัวปองกันโรคและชวยเหลือตนเอง

แกครอบครัวใหการสงตอครอบครัวเพ่ือใหไดรับ

บริการสุขภาพจากสถานบริการตามความเหมาะสม

และติดตามดูแลครอบครัวผูปวยที่ไดรับการสงตอ 

ตลอดป 99 

ครอบครัว 

3.โครงการบริการอนามยัโรงเรียน 

 
ประเมินภาวะสุขภาพนักเรียน เพ่ือคนหาปญหา

ทางดานสุขภาพอนามัย ใหการรักษาพยาบาลขั้นตน 

แกนักเรียนที่เจ็บปวย  ใหการชวยเหลือรวมทั้งให
คําแนะนําเพื่อการดูแลตนเอง  ทั้งในดานการ
รักษาพยาบาล การปองกันและสงเสริมสุขภาพ

ดําเนินการสงตอเพ่ือการรักษาท่ีถูกตองและ

เหมาะสม 

ตลอดป 1,540 คน

4.โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  พยาบาลชุมชน : 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการสูครอบครัวและ

ชุมชน 
 

1.มีความรูความเขาใจการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสุข และวิชาชีพ 
2.สามารถวางแผนการดําเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลใน

ระดับครอบครัวและชุมชนได 
3.เขาใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการจาก
กระบวนการวิจัยในพ้ืนที่ชุมชน  
4.พัฒนาตนเองเพ่ือการเปนพยาบาลขั้นสูงดานการ
พยาบาลชุมชน 
5.แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูม ิ

14-16 ก.ย.48 110 คน

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา    
1."การสงเสริมสุขภาพของสตรีวัยทอง"  เพื่อใหสตรีวัยทองมีความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ของรางกาย จิตใจ อันมีผลทําใหเกิดปญหาสุขภาพ

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความรูความสามารถ

ดูแลตัวเองในเรื่องอาหารการออกกําลังกาย การ

ผอนคลายความเครียดและสามารถปฏิบัติตัวได

อยางถูกตองเหมาะสมรวมทั้งสามารถลดอาการและ

ความไมสุขสบายที่เกิดขึ้นในวัยทองได 
 

6 พ.ย.47 116 คน

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
2.โครงการรวมสรางครอบครัวคุณภาพ : การเตรียม

ความพรอมคูสมรสเพื่อการมบีตุร 
เพื่อใหครอบครัวมีความรูและคุณธรรมในการครอง

ชีวิตคูและเตรียมความพรอมเพื่อการมีบุตร 
11 – 14 

ก.พ. 48 
868 คน

3.โครงการเล้ียงลูกนอยเกิดใหมใหรอด ดูแลแมหลัง

คลอดใหปลอดภยั 
มคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของ

รางกายในระยะภายหลังคลอด  มคีวามรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของรางกายทารก

เกิดใหมตลอดจนสามารถทราบถึงความปกติและ

ความผดิปกติเล็กๆนอยๆได 

23 ต.ค.47

6 พ.ย.47 

30 คน

116 คน 

5.โครงการใหคําปรึกษาปญหาสูตศิาสตร-นรีเวชวิทยา
ทางโทรศัพท 

เพื่อใหคาํปรึกษาแกสตรทีีม่ีปญหาเก่ียวกับระบบ

สืบพนัธุสตรหีรือมีอาการเบีย่งเบนในระบบ

สืบพนัธุสตรี ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงในระบบสืบพันธุสตรขีองสตรใีนวัย

ตางๆและในสภาวะตางๆ ไดแก การมี

ประจําเดือน การตั้งครรภการคลอด การหมด
ประจําเดือนแกสตรี และผูสนใจทัว่ๆไป และ
เพื่อใหสตรีสามารถใหการดูแลตนเองที่ถูกตอง

และมีคุณภาพชีวิตทีด่ตีอไป 
 

ตลอดป 249 คน

6.โครงการใหคําปรึกษาปญหาเฉพาะสตรีสําหรบัผูมารบั 
บริการในโรงพยาบาลศริิราช 
 

 2 วัน/สัปดาห 136 คน

7.โครงการใหคําปรึกษาปญหาเฉพาะสตรีสําหรบั
นักศึกษาพยาบาล 
 

1.เพื่อใหคําปรึกษาแก นศ.พยาบาลช้ันปที่ 1-4 ทีม่ี
ปญหาหรืออาการที่เบี่ยงเบนในระบบสืบพันธุสตร ี
2.เพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงของพัฒนาการทางดานรางกายและ

จิตใจ  เพื่อใหดูแลตนเองและปฏิบตัตินไดถูกตอง 
 
 

1 ต.ค47–      

31 พ.ค.48 
48 คน

8.โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update in 
Gynecological Nursing and Women Health Care 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรูแกพยาบาลทางดานนรีเวชและ

สุขภาพสตรีและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

ประสบการณในการพยาบาลทางดานนรีเวชและ

สุขภาพสตร ี

 
 
 
 
 
 

19-21 ก.ย.48 225 คน
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร    
1.โครงการบริการใหการปรึกษา (ดานสุขภาพจิต) 

 

1.ชวยใหนักศึกษารูและเขาใจตนเอง บรรลุศักยภาพ
ของตน และชวยใหมีสายสัมพนัธทีด่ีกับผูอ่ืน 
2.สงเสริมพัฒนาการของนักศึกษาทั้ง ดานการ 
ศึกษา บุคลิกภาพ  
3.การสงเสริม/ปองกันปญหาตางๆ สุขภาพจิตและ
การเจ็บปวย ทางจิตของนักศึกษา นักเรียน 

ครอบครัวและชุมชน 

ตลอดป 100 คน

2.โครงการสรางเสริมความรูทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ใหกับบุคคลทั่วไป  

เพื่อเผยแพรความรูดานสุขภาพจิตและจิตเวชใหแก

ประชาชนทั่วไป 
ตลอดป แผนพับ

 207 ฉบับ 
3.โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช : จากองคความรูสูการปฏิบัตทิี่เปนเลิศ 
 
 

1.ไดรบัความรูและเขาใจในการประยุกตความรู
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจากแนวคิด

ทฤษฎีและผลงานวิจัยสูการปฏิบตัทิี่เปนเลิศ 
2.มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การปฏิบตัิการพยาบาลดานสุขภาพจิตและจิตเวช  

12-13 

พ.ค.48 

154 คน

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร    
1.โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผูปวยเรื้อรัง :  
บทบาททีท่าทายของพยาบาล 

เพื่อใหผูเขารวมประชุมมคีวามรู ความเขาใจในการ
ดูแลผูปวยเรื้อรังใหมีคุณภาพ 

7-9 ก.ย.48 194 คน

โครงการระดับคณะฯ    
1.โครงการฝกอบรม เรื่อง "การใชผลงานวิจัยทางการ
พยาบาล"  

1.เพื่อเพิ่มพนูความรูเก่ียวกับกระบวนการใช
ผลงานวิจัยทางการพยาบาล 
2.เพื่อสรางสมรรถนะในการใชผลงานวิจัยทางการ
พยาบาล 
3.เพื่อสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชในการ
พัฒนา งานบริการพยาบาลไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4 ธ.ค.47 –
26 ก.พ.48 

42 คน 

2.บริการใหคาํปรกึษาปญหาสุขภาพ เน่ืองในงาน 

"มหกรรมของขวญั ปใหมและของใชในครัวเรือน"   

เพื่อบริการวิชาการใหความรูและใหคาํปรึกษาแก

ประชาชน 
20-24 , 

27-29 ธ.ค.

47 

562 คน

3.การปาฐกถาคณุหญิงพิณพากยพทิยาเภทครั้งที ่6  
เรื่อง “The Role of Nursing Education in Preparing 

Nursing Leaders”  

 

1.เทดิพระเกียรตสิมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินี

นาถในรัชกาลที่ 5 องคพระราชทานกําเนิดโรงเรียนฯ 

2.รําลึกถึงองคอุปถัมภและผูมีพระคุณในการพัฒนา
โรงเรียนฯ 
3.เผยแพรช่ือเสียงเกียรตคิุณของโรงเรียนฯ 

4.พบปะสังสรรคคร-ูศิษยคณะพยาบาลศาสตรทั้ง
อดีต-ปจจุบนั 

12 ม.ค.48 207 คน

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
4.บริการใหคําปรกึษาปญหาสุขภาพ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 109 ป โรงเรียนพยาบาลฯ  

เพ่ือบริการวิชาการใหความรูและใหคําปรึกษาแก

ประชาชน 
12 ม.ค.48 100 คน

5.โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ  

109 ป โรงเรียนพยาบาลผดงุครรภและอนามัยศิริราช 
เรื่อง บรูณาการความรูสูคุณภาพการบริการการพยาบาล  
 

1.เพ่ือสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรทางการ 
การพยาบาล 
2.เพ่ือกระตุนใหพยาบาลสามารถสืบคนและสรางองค
ความรูใหมในดานการปฏิบัติการพยาบาล 
3.เพ่ือเปนโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางพยาบาลวิชาชีพในดานการปฏิบัติการพยาบาล 

13-14  
ม.ค.48 

256 คน

6.โครงการตอบปญหาสุขภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย ชอง 11 (ฉลอง 109 ป โรงเรียนพยาบาลฯ) 

เพ่ือบริการวิชาการใหความรูและใหคําปรึกษาแก

ประชาชน 
27 ก.พ.48 251 คน

7.โครงการวิทยุชุมชนศาลายาพัฒนา รายการ  
"คณะพยาบาลศาสตรหวงใย ไขปญหาสุขภาพ"   

1.ใหบริการความรูดานสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
อนามัยกับชุมชนทางสื่อวิทยุชุมชน 

7 ก.ค.48 – 

30 ก.ย.48 

นับไมได 

 2.เปนโอกาสใหคณาจารยของคณะพยาบาลศาสตรได
ประยุกตองคความรูเฉพาะสาขา  และความเช่ียวชาญ
เผยแพรสูชุมชนผูใช และรับทราบปญหาจากชุมชน

โดยตรง 

  

8.บริการใหคําปรกึษาปญหาสุขภาพและการตรวจคดั
กรองมะเร็งเตานม งาน "มหดิล-วันแม"   

เพ่ือบริการวิชาการใหความรูและใหคําปรึกษาแก

ประชาชน 
5 ส.ค.48 96 คน

9.โครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดาํ จังหวัด
สิงหบุร ี  
 

1.เพ่ือพัฒนาสุขภาพของสามเณร 
2.เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในการดูแลตนเองดาน
สุขภาพของสามเณร 
3.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ
ของสามเณร 
4.เพ่ือพัฒนาองคความรูและระบบการใหบริการสุขภาพ
ของหองพยาบาล 

10 ต.ค.47

14 พ.ย.47 
15 ก.พ.48 
20 ก.พ.48 

 
26 มิ.ย.48 
28 ส.ค.48 

164 รูป

61 รูป 
191 รูป 
191 รูป 

 
215 รูป 
199 รูป 

10.ประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี 
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 4 รอบ เรื่อง  
Advanced OncologyCare for Nurses 
 

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาส

ทรงเจริญพระชันษาครบ 4 รอบ    
2.เพ่ือเผยแพรความรูดานการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีทันสมัย
ใหแกพยาบาลวิชาชีพ 
3.เพ่ือใหพยาบาลวิชาชีพมีความสามารถใหการดูแล
ผูปวยมะเร็งไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

วิทยาการท่ีกาวหนาในปจจุบัน 
4.เพ่ือเปนโอกาสอันดีสําหรับผูเขารวมประชุมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการดูแลผูปวยแบบองค

รวมสําหรับผูปวยมะเร็ง 
5.เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการศูนย วิจัย
ศึกษาและบําบัดโรคมะเร็ง  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

8-11    

มิ.ย.48 

376 คน
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา จํานวน

ผูเขารวม 
11.โครงการบริการใหคาํปรึกษาดานสุขภาพวัดปทมุวนา
รามราชวรวิหาร 

เพื่อบริการวิชาการใหความรูและใหคาํปรึกษาแก

ประชาชน 
17 ต.ค.47

10 ธ.ค.47 
16 ม.ค.48 
20 ก.พ.48 
19 มี.ค.48 
15 พ.ค.48 
19 เม.ย.48 
21 ส.ค.48 

94 คน

82 คน 
86 คน 
183 คน 
49 คน 
56 คน 
49 คน 
152 คน 

12.โครงการวารสารพยาบาลศาสตร 

 

เผยแพรความรูทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการ

พยาบาล พัฒนาและสงเสริมการศึกษา การวิจัยและ
การบริการทางการ พยาบาล และเปนส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนขาวสาร 

ตลอดป 600 คน

13.โครงการดําเนินงานศูนยบริการสุขภาพแกชุมชน 

(ศูนยการพยาบาลจตุรมติรสัมพนัธ) 

 

1.ใหบริการตรวจรักษาโรคเบื้องตนแกประชาชนใน

ชุมชน 
2.ใหบริการภมูคิุมกันโรคในเด็ก 

3.ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพแกประชาชน 

ตลอดป  
(150 ครั้ง) 

1,500 คน
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 การเปนสถาบันหลักในการศึกษาตอเน่ือง  สาขาการพยาบาลของสภาการพยาบาล   
 

คณะพยาบาลศาสตร  เปนหนวยงานท่ีไดรับการรับรองใหเปนสถาบันหลักในการศึกษาตอเนื่อง  

สาขาการพยาบาลของสภาการพยาบาล   โดยดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการ อบรม/สัมมนา ที่ไดรับ

การรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองสาขาการพยาบาลศาสตรซ่ึงในป 2548  มีจํานวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีไดรับการรับรองหนวยคะแนนจํานวน 16  โครงการ 
 

ตารางที่ 13 โครงการ/หลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองสาขาการพยาบาลศาสตร  ปงบประมาณ 2548 
 

ช่ือหลักสูตร ระยะเวลาที่จัด จํานวนหนวย

คะแนน 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธการสงเสริม

สุขภาพทารก : การนวดสัมผัส” 

รุนท่ี 1  6 พฤศจิกายน 2547

รุนท่ี 2 20 พฤศจิกายน 2547 
4 

2. โครงการฝกอบรมเรื่อง การใชผลงานวิจัยทางการ

พยาบาล 

4,11,18,25 ธันวาคม 2547

8,15,22,29 มกราคม 2548 
5,12,19,26 กุมภาพันธ 2548 

24 

3. ประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการความรูสูคุณภาพ

การบริการการพยาบาล 

13 – 14 มกราคม 2548 10.5 

4. โครงการสรางเสริมสุขภาพในผูปวยศัลยกรรม 24-26 กุมภาพันธ 2548 17 

5. โครงการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี 1 เรื่อง 

Best  practice  and  knowledge  management ทางการ
พยาบาลมาดา-ทารกและการผดุงครรภ 

28-29 เมษายน  2548  9.5 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนําและการ

บริหารจัดการ 

7 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2548 65 

7. โครงการ “การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : 
จากองคความรูสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ” 

12-13 พฤษภาคม 2548 10.5 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “กลยุทธการ

สงเสริมสุขภาพทารก : การนวดสัมผัส 

รุนท่ี 1 28 พฤษภาคม 2548

รุนท่ี 2 25 มิถุนายน  2548 
รุนท่ี 3 20 สิงหาคม 2548 
รุนท่ี 4 8 ตุลาคม 2548 

16 
 
 
 

9. โครงการประชุมวิชาการเร่ือง  การจัดการเชิง    

กลยุทธ : มิติใหมในการจัดการสําหรับพยาบาล 

1-3 มิถุนายน 2548 16 

10. ประชุมวิชาการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรง

เจริญพระชันษาครบ 4 รอบ เรื่อง “Advanced 
Oncology Care for  Nurses”   

8-11 มิถุนายน 2548 23.5 
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ช่ือหลักสูตร ระยะเวลาที่จัด จํานวนหนวย

คะแนน 
11. ประชุมวิชาการเร่ือง “สมรรถนะหลักของการ

พยาบาลหนวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติใช 

17-18 กรกฎาคม 2548 10 

12. ประชุมวิชาการเร่ือง การพยาบาลผูบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ : หลักการสูการประยุกตใช 
22-24 กรกฎาคม 2548 16 

13. การดูแลผูปวยเรื้อรัง : บทบาทที่ทาทายของการ
พยาบาล 

7-9 กันยายน 2548 17 

14. พยาบาลชุมชน: กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
บริการสูครอบครัวและชุมชน 

14-16 กันยายน 2548 17.5 

15. เรื่อง Update in Gynecological  Nursing  and  
Women  Health  Care 

19-21 กันยายน 2548 17.5 

16. การอบรมพยาบาลพ่ีเล้ียงสําหรับนักศึกษา

พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

19,26 พฤศจิกายน และ 

17,18,24 ธันวาคม 2548 
25 

 

 
การเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
 ในปงบประมาณ 2548 อาจารยคณะพยาบาลศาสตร  ไดรับเชิญไปเปนกรรมการดานวิชาการ/

วิชาชพี  และกรรมการวิทยานิพนธใหกับหนวยงานนอกสถาบัน ดังนี้ 
  - กรรมการวิชาการ  จํานวน 65  คน  48  เรื่อง 
  - กรรมการวิชาชพี    จํานวน 42  คน  48  เรื่อง 
  - กรรมการวิทยานิพนธ  จํานวน 16  คน  27  เรื่อง 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม    
 

คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการ 
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม   สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง   โดยไดสรางความ

ตระหนักใหบุคลากรเห็นคณุคาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   ส่ิงแวดลอม  และพลังงาน  และจัดกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการเผยแพรประชาสัมพนัธความรูและขาวสารเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังมีการนําศักยภาพศิษยเกามารวมงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ

คณะฯ เปนประจํา  มีเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับหนวยงานภายนอกและชุมชน  จัดกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม   
 คณะฯ   มีพพิธิภัณฑประวัติการพยาบาลและหอจดหมายเหตุการณพยาบาลไทย    ซ่ึงเปนแหลง

รวบรวมขอมูล  วัสดุ  อุปกรณ   หุนจําลอง  เครื่องหมายและตราสัญลักษณตางๆ เก่ียวกับการพยาบาลไทย 

มีการจัดแสดงพรอมคําบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกํากับ   ซ่ึงคณะฯ ไดใหบริการแกนักศึกษา

พยาบาลจากสถาบันตางๆ พยาบาลตางชาติ นักเรียน และประชาชนผูสนใจ  เขาเย่ียมชมพพิิธภัณฑประวัติ

การพยาบาลไทยเปนระยะๆ  
 
การพัฒนาส่ิงแวดลอม  

คณะฯ   มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

นักศึกษา  บุคลากร  และผูมาใชบริการตางๆ   เชน  โครงการปรับปรุงพื้นท่ีใชสอยเพื่อการจัดการศึกษา 

โครงการปรับปรุงสถานท่ีทํางานของอาจารยและบุคลากรเพื่อสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ     และการ 

ทํางาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูและองคกรสรางเสริมสุขภาพ 

โครงการบริหารจัดการหอพักแนวใหม : ศูนยศึกษาอาศัย กิจกรรม 5 ส ไดดําเนินการจัดโครงการ 5 ส และ

จัดกิจกรรม  Big cleaning day จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 และ 29 กันยายน 2548 ทํา 
ใหสถานท่ีทํางานสะอาด สวยงาม เปนระเบียบเอ้ือตอการปฏิบัติงาน    

ในป 2548 หอพักคณะพยาบาลศาสตร ไดเขารวมโครงการแมกไมม่ิงเมือง  โดยรวมประกวดใน

ระดับหนาบานนามอง ประเภทอาคารรัฐสะอาดตาพฤกษาสวย  โดยทางหอพักคณะพยาบาลศาสตร ไดรับ

พระราชทานรางวัลพฤกษนครา  เหรียญทองเชิดชเูกียรติ โครงการแมกไมมิ่งเมือง  จากสํานักงานเขต

บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  



 47 

ตารางที่ 14 โครงการ/กิจกรรมการสรางเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจําปงบประมาณ 2548 
 

 

 โครงการ / กิจกรรม 
 

 

วัน/เดือน/ป ที่จัด 

1. จัดบอรดสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและในวันสําคัญทางพุทธศาสนา และวัน

สําคัญของชาติ           
2. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและทําบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ 

3. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงในวิทยาเขตศิริราช 
4. โครงการสงเสริมการใชสินคาและผาไทย 
5. โครงการสงเสริมมารยาทไทยในนักศึกษา 
6. โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติตฯ 72 พรรษา 
8. โครงการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม  
9. โครงการกราบคารวะผูใหญและผูอาวุโส 
10. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุคณะพยาบาลศาสตร 
11. โครงการจัดงานวันคลายวนักอต้ังโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภฯ 
12. โครงการสงเสริมการกีฬาบุคลากร 
13. โครงการจัดงานรดน้ําขอพรเน่ืองในวันสงกรานต 
14. โครงการจัดงานวันไหวคร ู
15. โครงการสงเสริมศิลปะรําไทยเพ่ือสุขภาพ 
16. โครงการจัดการสาธิตและฝกรําไทย 
17. โครงการรําลึกถึงสมเด็จยา คลายวันสวรรคต  

18. โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
19. โครงการจัดงานดวยรักและผูกพันสําหรับผูเกษียณอายุราชการ   
20. เขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

ตลอดปงบประมาณ 2548 
 
ตลอดปงบประมาณ 2548 
16 พฤศจิกายน  2548 
ตลอดปงบประมาณ 2548 

1 พ.ย.2547 – 30 ก.ย. 2548 
5 ธันวาคม 2547 
 
9-10 ธันวาคม 2547 

27 ธันวาคม 2547 
ธันวาคม 2547-มกราคม 2548 
10 มกราคม 2548 
12 มกราคม 2548 
2 มีนาคม 2548 
8 เมษายน 2548 
23 มิถุนายน 2548 
ตลอดปงบประมาณ 2548 
ตลอดปงบประมาณ 2548 
15 กรกฎาคม  2548 

16 ตุลาคม 2547 
14 กันยายน 2548 
2 เมษายน 2548  
6 พฤษภาคม 2548 
4 กรกฎาคม 2548 
13 กรกฎาคม 2548 
28 กรกฎาคม 2548 
12 สิงหาคม 2548 
24 พฤศจิกายน 2548 
5 ธันวาคม 2548 
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ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะพยาบาลศาสตร  มีการพัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยมีคณะกรรมการ   

นโยบายประกันคุณภาพทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  มีศูนยพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ  ทําหนาที่ดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ  การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาและ  

ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดี  คณะฯ 

มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินตนเอง มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

คุณภาพภายในทุกป  และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใน

ภารกิจตาง ๆ ของคณะฯ  ในป 2548 คณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพใหสอดคลอง

และตอบสนองตอระบบมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และจากองคการวิชาชพี คือ สภาการพยาบาล 
 

ตารางที่ 15 กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพ ประจาํปงบประมาณ 2548 
 

กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ป จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
1. การสรางความเขาใจในระบบคณุภาพของมหาวิทยาลัย  
     (Meet  the  Dean) 

2. โครงการบรรยายเรื่องระบบคุณภาพและการเยี่ยมสํารวจหนวยงาน 

3. เตรียมความพรอมรบัการเย่ียมสํารวจฯ  

4. การเยี่ยมสํารวจภาควิชาฯ และสํานักงานคณบด ี
 
5. การเยี่ยมสํารวจหนวยงานจากมหาวิทยาลัยมหดิล ปงบประมาณ 2548 
6. การติดตามประเมินผลการดาํเนนิงานและพัฒนาระบบคุณภาพ 

19 ธันวาคม 2548 
 

3 มีนาคม 2549 
8 มีนาคม 2549 

21 ก.พ.-25 พ.ค.49 
 

13-14 มีนาคม 2549 
มีนาคม–กันยายน 2549 

109

 
61 
90 

7 ภาควิชาฯ  
1 สํานักงานคณบด ี
ทุกหนวยงาน 
ทุกหนวยงาน 
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ดานการพัฒนาบุคลากร 
 

คณะพยาบาลศาสตร  มีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานตามปญหา
และความตองการของคณะฯเปนประจําทุกป ทั้งทางดานการบริหาร การปฏิบัติงาน ความรูความสามารถท่ี

จําเปนตามตําแหนงงาน  เชน  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ  โดยไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด   มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ    คณะฯ  มกีารจัดสรรเงินพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลคนละ 2,500.-บาท 

สําหรับใหบุคลากรไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานตางๆตามความตองการ
และความจําเปนในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหทุนการศึกษาตอ ทุนฝกอบรม ทุนดูงาน ทุนเสนอผลงาน

ทั้งในและตางประเทศ   โดยในปงบประมาณ 2548   มีอาจารยรับทุนไป Post doctoral 1 คน Post master 

2 คน   ทุนเสนอผลงาน/ประชุม/ดูงาน 4 คน   และมีบุคลากรไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ  จํานวน 

252 คน  
 ในปงบประมาณ 2548   ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการ   ตาม

แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานท่ีชัดเจน  จํานวน  4  โครงการ  และไดสรุปผลการ

ประเมินโครงการที่ไดดําเนินการทุกโครงการ 
 

ตารางที่ 16  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2548 

   

ชื่อโครงการ ระยะเวลาที่จัด จํานวนผูเขารวมโครงการ 
1. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง       

กลยุทธในการขอตําแหนงเปน          

ผูชํานาญการและผูเช่ียวชาญพิเศษ 

20-21 ตุลาคม 2547 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(สาย ข,ค 

และพนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน 57 คน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สายลูกจาง 

20-21 พฤศจิกายน 2547 บุคลากรสายลูกจาง  จํานวน 62 คน  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

ระหวางเดือนพฤษภาคม - 

กันยายน 2548 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(สาย ข,ค 

และพนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน 67 คน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการ 
เปนผูนําและการบริหารจัดการ 

7 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 

2548 

- บุคลากรสาย ก,ข และ ค จํานวน 58  คน 

ประกอบดวย 
 1. อาจารยประจํา                   49 คน   
 2. กรรมการประจําคณะฯ              1 คน 

    จากคณาจารยประจํา 

 3. หัวหนาหนวยงาน                   8 คน 
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ตารางที่ 17 การลาศึกษาตอในประเทศระดับปริญญาเอก  ประจําปงบประมาณ 2548 

ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรท่ีศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
นางสาวสุดาภรณ  พยัคฆเรือง 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการพยาบาล  

 
 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลัยมหิดล  

 
4 พ.ย. 45 – 
3 พ.ย. 49 

 
โครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

นางพรรณรัตน  แสงเพิม่  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการพยาบาล  

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลัยมหิดล  

4 มิ.ย. 44 –  
16 พ.ค. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
และทุนสวนตวั  

นางสาวอรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการพยาบาล  
(หลักสูตรนานาชาติ)  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2 มิ.ย. 46 –  
1 ธ.ค. 49  

โครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
และทุนสวนตวั  

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  
นางสาววรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย  

 
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
(เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา)  

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย  

 
3 มิ.ย. 45 – 
2 พ.ค. 49 

 
ทุนสวนตัว  

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  
นางวัลยลดา  ฉันทเรืองวณิชย 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(พยาบาลศาสตร)  

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

 
5 มิ.ย. 43 – 
23 พ.ค. 48  

 
ทุนสวนตัว และทนุโครงกา
ราพัฒนาอาจารย สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร  

นางสุชาดา  ภัทรมงคลฤทธ์ิ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการพยาบาล 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

10 พ.ย. 46 –  
9 พ.ย. 49  

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย  

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร  
นางสาวรักชนก  คชไกร  

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการพยาบาล 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

 
10 พ.ย. 46 – 
9 พ.ย. 49  

 
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย  

นางอาภา  ยังประดิษฐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการพยาบาล 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

4 มิ.ย. 44 –  
30 พ.ย. 47  

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 
และทุนสวนตวั 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวช
วิทยา  
นางสาวอัจฉรา  มาศมาลัย  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ประชากรศาสตร)   

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

 
 
5 มิ.ย. 43 –  
12 ม.ีค. 49  

 
ทุนสวนตัว และทนุผูชวย
วิจัยโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก 

นางสาวศุภาวดี  วายุเหือด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

4 พ.ย. 45 –  
3 พ.ย. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาพยาบาลศาสตร  

นางสาวฤดี  ปุงบางกะด่ี  พยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4 มิ.ย. 44 –  
3 มิ.ย. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย สาขา
พยาบาลศาสตร และทุนสวนตัว  
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ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรท่ีศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  
นางสาวศรินรัตน  ศรีประสงค  

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการพยาบาล) 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

 
5 พ.ย. 45 – 
 4 พ.ย. 49 

 
ทุนรัฐบาล (โครงการพัฒนา
อาจารย สาขาขาดแคลน)  
และทุนสวนตัว 

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวชศาสตร  
นางนพพร  วองสริิมาศ  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาล  

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

 
 
10 พ.ย. 46 – 
9 พ.ย. 49 

 
 
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

นางสาวพวงเพชร  เกษรสมทุร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

5 พ.ย. 45 –  
4 พ.ย. 49 
 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

นางวารีรัตน  ถานอย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

1 พ.ย. 47 – 
31 ต.ค. 50 
 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

นางสาวภาศิษฎา  ออนดี  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล  

1 พ.ย. 47 – 
31 ต.ค. 50 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

 

 
ตารางที่ 18 การลาศึกษาตอตางประเทศระดับปรญิญาเอก  ประจําปงบประมาณ 2548 
 

ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรท่ีศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
-  นางสาวอาภาวรรณ  หนูคง      

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

 
- U.of Alabama at 
Biringham of Iowa 

 
- 12 ก.ย.41 – 
16 พ.ค. 48 

 
- ทุนรัฐบาลและทุน
สวนตัว                     

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  
- นางขวัญสุรีย  เจียมตน       

 
-  Ph.D (Education)   

 
-  King’s College U. 
of  London  

 
- 1 เม.ย. 41 – 
19 ก.ย. 48 

 
- ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 
(คณะพยาบาลศาสตร)
และทุนสวนตัว  

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ศาสตร  
- นางสาวกีรดา  ไกรนุวัตร  

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

 
 
   - The university of    
   Wisconsin Medison  

 
 
- 27 ม.ค. 42 
– 29 ม.ค. 49  

 
 
- ทุนรัฐบาลและทุน
สวนตัว 
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ดานการพัฒนาเครือขายระหวางประเทศ 
 

งานวเิทศสัมพันธ 

 

ในปงบประมาณ 2548 หนวยวิเทศสัมพนัธ ไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
1. การจัดทํา (ราง) โครงการแลกเปล่ียนและแผนการพัฒนาเครือขายทางวิชาการของคณะฯ และ

ตางประเทศ มีการประชุมคณะทํางานดําเนินการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการสรางเสริมพันธมิตรทางวิชาการ 
และวิชาชีพการพยาบาล และจัดทํารางโครงการแลกเปล่ียนกับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

2. การขยายเครือขายความรวมมือ (MOU) จํานวน  5  สถาบัน และอยูระหวางดําเนนิการจํานวน 3 

สถาบัน   
3. การตอนรับอาคันตุกะจากตางประเทศจาก 20 สถาบัน จํานวน 77 คน   
4. การจัดทําโครงการเชิญนกัวิชาการชาวอเมริกันแบบระยะส้ัน Fulbright Senior Specialist Program

คณะไดรับทุนจาก Fulbright Foundation ในการเชญิ Assoc. Prof. Dr. Marie E. Napolitano  ผูเชี่ยวชาญดาน
การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (Family Nurse Practitioner – FNP) จาก Oregon Health and Science 
University, School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา มารวมสอนและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งให
คําปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว อันจะเปนประโยชนแกอาจารยและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานเวชปฏิบัติครอบครัว เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2548 
5. การจัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาและอาจารยจากตางประเทศ  จํานวน 3 สถาบัน 

   1. Oregon Health & Science University, School of Nursing (10 – 28 ธ.ค. 47) 
2. University of Pennsylvania, School of Nursing (28 เม.ย. – 14 พ.ค. 48) 
3. St. Luke’s College of Nursing (27 ส.ค. – 2 ก.ย. 48) 

 6. การประสานงานอาจารยของคณะฯ ในการศึกษา/ดูงาน/วิจัย ณ ตางประเทศ จํานวน 39 ครั้ง 
 7. การประสานงานอาจารยของคณะฯในการศึกษาเพิ่มเติมระดับ Post Doctoral   จํานวน  1  คน  
Post Master Study จํานวน  2  คน 
 8. การประสานงานอาจารยของคณะฯ ในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

สาขาพยาบาลศาสตร ในประเทศ  จํานวน 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาอัสสัมชัญ (20 ก.ย. 48) 
 9. การประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติของคณะฯ รวมกับฝายการศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ ณ 

ตางประเทศไมไดดําเนินการเน่ืองจากทางวิทยาลัยนานาชาติของดการจัดโครงการไวกอนเม่ือเดือนเมษายน 

2548 
 10. การประชาสัมพันธขอมูลทุนสนับสนุนการศึกษา/อบรม/ดูงานในตางประเทศของอาจารยและ

นักศึกษามีการประชาสัมพันธขอมูลทนุตางๆ ดังกลาวอยางตอเนื่อง   
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 11. การประสานงานและดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมกับสถาบันตางประเทศมีการ
ประชุมรวมกันท้ังในระดับคณะฯ   และรวมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธิบดี  ขณะนี้อยูในระหวางการเตรียมการจัดประชุมและติดตอวิทยากรตางประเทศ เพื่อรวมบรรยาย   

ในการประชุมดังกลาว 
 

การทํา Memorandum  of  Understanding (MOU) ในป 2547 – 2548 ประกอบดวย 
1. School  of  Nursing, University  of  Calofornia  at  San  Francesco 

2. School  of  Nursing, Univeristy  of  IOWA 

3. School  of  Nursing, University  Rochester 

4. School  of Nursing, University  Virginia 

5. St.Luke’s  College  of  Nursing 

 

และอยูในระหวางดําเนินการตอสัญญา ประกอบดวย 
1. College  of  Nursing, Yonsei  University 

2. School  of  Nursing  and  Dental  Hygiene,  University  of  Hawai  I  at  Manoa 

3. School  of  Nursing, University  of  Michigan 
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 ตารางที่ 19  การดําเนินงานวิเทศสัมพนัธ ประจําปงบประมาณ 2548  

                  (วันที่ 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548) 

 

ว.ด.ป. งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศท่ีมา
เยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

6 ต.ค. 47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Dr. K. M. Rezaul Haque Director Planning & Capacity Building 

จาก Ad–din Hospital for Women and 

Children ประเทศบังคลาเทศ 

Bangladesh เย่ียมชมคณะฯ 

13 ต.ค. 47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Dr. John Casken Director Office of International Affairs 

จาก School of Nursing and Dental 

Hygiene University of Hawai`i at Manoa, 

U.S.A 

USA เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

19 ต.ค. 47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Dr. Billy Cody Executive Director of External Program 

จาก Oregon Health and Science 

University, School of Nursing U.S.A 

USA ปรึกษาหารือ
โครงการ Oversea 

Study และทุน 
Fulbright (3rd 

Visit) 

18 ต.ค. 47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Mr. John Field Director of International Programs & 

Strategic Alliances จาก School of 

Nursing and Midfery, La Trobe 

University ประเทศออสเตรเลีย 

Australia ปรึกษาหารือความ
รวมมือ (2nd  Visit) 

26 ต.ค. 47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Dr. Noel Christman University of Washington, School of 

nursing U.S.A 

USA เย่ียมชมคณะฯ 

19 พ.ย.47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. Dr. A.M. Shamin  

2. Prof. M.S. Ilyas Dhami 

3. Dr. Md. Mahbubur 

Rahman  

4. Prof. Md. Suhrab Ali 

5. Dr. G.U. Ahsan 

   

 

President, and Board of Governors 

Vice Chancellor 

Vice President 

 

Dean of School of Health Sciences 

Head of International Collaboration and 

MPH Program From The State 

University of Bangladesh (SUB) 

 

Bangladesh เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 
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ว.ด.ป. งานวิเทศ

สัมพันธ 
แขกตางประเทศท่ีมา

เยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

24 พ.ย.47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ
และราง
จดหมายเชิญ 

Mr. Don Low  Regional Sales Manager, South East 

Asia บริษัท EBSCO Publishing ประเทศ

สิงคโปร 

Singapore บรรยายและสาธิต
วิธีการสบืคนขอมลู
จากฐานขอมูล  
CINAHL 

Database 

10– 28    

ธ.ค. 47 

จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน 

1. Dr. Nancy Press 

2. Ms. Isablle Soule and 

six students 

Oregon Health & Science University, 

School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา 

USA โครงการศึกษาดู
งาน Oversea 

Study (4th Visit) 

17 ธ.ค. 47 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Prof. Dr. Fumio Tanaka Mie Prefectural University, Japan Japan โครงการวิจัย 
Breast Milk  

(2nd Visit) 

7- 16 

 ม.ค. 48 

ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Professor Dr. Melanie 

Dreher 

Dean, School of Nursing, University of 

IOWA, USA 

USA สอนนักศึกษา  
ป. เอก 

12ม.ค. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Dr. Michel Morton Lakehead University ประเทศแคนาดา Canada เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษา แนวทาง
ความรวมมือ 

13ม.ค. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Michiko 

Hishinuma  

2. Professor Junko 

Tashiro  

 

3. Assistant Professor 

Yamazaki Yoshimi   

4. Assistant Professor 

Akiko Tochii 

Head of Physiological Nursing (Former 

Dean) 

Associate Director of WHO 

Collaborating Center for Nursing 

Development 

Physiological Nursing and Fundamental 

Nursing  

Psychiatric Nursing and Mental Health 

Nursing From St. Luke’s College f 

Nursing, Japan 

Japan เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ  
(1st Visit) 

15 – 22  

ม.ค. 48 

ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Professor Larry P. 

Schumacher 

Executive Vice President & Chief 

Operative Officer, Mercy Medical 

Center, Des Moines, IOWA, USA 

 

USA สอนนักศึกษา      
ป. เอก 
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ว.ด.ป. งานวิเทศ

สัมพันธ 
แขกตางประเทศท่ีมา

เยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

3 ก.พ. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. Dr.Md.Tajul Islam 

2. Dr.Md.Humayun Kabir 

3. Dr.Taufiqur Rahman   

4. Dr.Syed Azam 

Mohammad  

Deputy Director (Planning) 

Research Officer 

Research Officer 

Medical Officer (Planning) 
WHO Fellows from Bangladesh, 
Planning and Research Unit, 
Directorate General of Health Services 
(DGHS), Ministry of Public Health & 
Family Welfare, Bangladesh 

Bangladesh เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

11ก.พ. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Dr. Ruth 

Endacott   

2. Dr. Beverly wood

    

3. Mrs. Barbara Green 

Head of  School   

Coordinator, International Studies 

International Programs Officer La Trobe 

University 

Australia เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 
 (3rd Visit) 

28 เม.ย. – 

14พ.ค.48   
จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน 

1. Ms. Wendy Grube 

2. Ms. Dawn Durain 

3. Dr. Marilyn Stringer 

Ms. Cathy Schantz and 

11 Students 

University of Pennsylvania, School of 

Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา 

USA Oversea Study 

Program 

 (2nd Visit) 

4 พ.ค. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Dr Ole 

Petter Ottersen  

2. Dr Reidun Torp  

3. Dr Mahmood R. 

Amiry-Moghadam 

4. Dr Inge Storm-

Mathisen  

  

Director of Centre for Molecular Biology 

and Neuroscience 

Post Doctoral Fellow 

Post Doctoral Fellow 

Accompany จาก Centre for Molecular 

Biology and Neuroscience (CMBN), 

University of Oslo ประเทศนอรเวย 

Norway เย่ียมชมคณะฯ และ
ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 
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ว.ด.ป. งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศท่ีมา
เยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

16 พ.ค.48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Associate Professor Dr. 

David Arthur 

The Hong Kong Polytechnic University 

ประเทศฮองกง 

Hong Kong ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

8 – 9      

ม.ิย. 48 

ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Dr. Sara Porter  Oregon Health & Science University, 

School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา 

USA ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ     
(5th Visit) 

27 ม.ิย. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Dr. Pamela 

Hellings  

2. Professor Dr. 

Katherine Crabtree 

Oregon Health & Science University, 

School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา 

USA ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ     
(6th Visit) 

28 ม.ิย. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

1. President David J. 

Skorton  

2. Associate Professor 

Robin L.Davisson 

อธิการบดีของ University of Iowa และ

ภรรยาประเทศสหรัฐอเมริกา 

USA ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

25 ก.ค. 48 จัดการ
บรรยาย
พิเศษ 

Ms. Monrudee 

Sookratree 

Director of Quality Management 

Department จาก Fairfax Nursing Center, 

Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

USA โครงการให
นักวิชาการไทยท่ี
อยูตางประเทศกลับ
มารวม พัฒนาการ
อุดมศึกษาไทย 

26 ก.ค. 48 ตอนรับแขก
ตางประเทศ 

Professor Gilbert 

Reibnegger 

Vice-Rector for Teaching and Studies 

จาก Medical University of Graz ประเทศ

ออสเตรีย 

Australia ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

30 ก.ค. –   

27 ส.ค. 48 

รวมจัด
โปรแกรมกับ
ภาควิชาการ
พยาบาล
สาธารณสุขฯ 
และหลักสูตร
บัณฑิต
นานาชาติ 

Assoc. Prof. Dr. Marie 

Napolitano 

Associate Professor, Primary Health 

Care Nurse Practitioner Program from 

Oregon Health and Science University, 

School of Nursing, USA 

USA ปฏบิัติงานทาง
วิชาการดาน 
Family Nurse 

Practitioner 

ภายใตทุน 
Fulbright Senior 

Specialist 

Program           

(7th Visit) 
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ว.ด.ป. งานวิเทศ

สัมพันธ 
แขกตางประเทศท่ีมา

เยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

17 ส.ค. 48 บรรยายสรุป
งานวิเทศ
สัมพันธของ
คณะฯ และ
ใหการรับรอง 

Mrs. Nadika Devi Shakya WHO Fellows จากประเทศเนปาล Nepal ฝกอบรมในหลักสูตร 
Training on 

Qualitative Research 

Methodology ของ 
WHO 

27 ส.ค. – 

2 ก.ย. 48 

รวมจัด
โครงการ
ศึกษาดูงานกับ
ภาควิชาการ
พยาบาล
สาธารณสุข
ศาสตร  

1.  Professor Dr Junko 

Tashiro     

2.  Ms  Masako Hirano  
3.  Ms  Mirai Shimizu
  
  
 

Associate Director of WHO Collaborating 

Center for Nursing Development 

Nursing student (4th year) 

Nursing student (4th year) จาก St. Luke’s 

College of Nursing (SCLN) ประเทศญ่ีปุน 

Japan Student Exchange 

Program ในวิชา 
Community Health 

Nursing : International 

Nursing (2nd Visit) 

1 ก.ย. 48 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Dr. Masayuki 

Hayashi  

2. Professor Nakayama 

Yoko   

3. Ms. Mariko Kuroda 

4. Mr. Masafumi Suzuki

   

Chairman of International Exchange  

 

Dean, School of Nursing 

 

Staff 

Staff From Fukushima Medical University, 

Fukushima City, Japan 

Japan ดูงานดาน Community 

Health Nursing 

26 ก.ย.48 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Kathleen  

Potempa 

2. Assist, Prof.Dr.Billy 

Cody 

 

Vice President  and  Dean 

Executive  Director : External  Program 

From  Oregon  Health  and  Science  

University, School  of  Nursing ,USA 

USA -โครงการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษา 
-HIV/AIDS Projects 

- ความรวมมืออื่น ๆ (8th 

Visit) 

30 ก.ย.48 รวมรับรอง
แขก
ตางประเทศ
กับ
มหาวทิยาลัย 

1. Ms.Nim  Dem 

2. Ms.Kesang Doma 

3. Mr.Tshering Tenzin 

4. Ms.Kunzang Choden 

5. Mr.Bhimika  Ghalley 

Director, Dept. of  Adult  and  Higher 

Education Register, Royal  University  of  

Bhutan  Joint  Director, Scholaship 

Division Offg. Chief, Human  Resoure  

Mngt. Division  Human  Resource  

Deverlopment  Officer 

Bhutan ปรึกษาหารือเก่ียวกับ
ความรวมมือระดับ
มหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี  20  กจิกรรมดานทุนการศึกษาตางประเทศ  (วนัท่ี 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548) 
 

ว.ด.ป. ชื่อทุน ระยะเวลา/สถานท่ี ช่ือผูถูกเสนอรับทุน/ภาควิชา ผลการดําเนินงาน 

ก.ย. –  
พ.ย. 47 

ทุนอบรมหลักสูตร 
Training of Trainers  

22 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2547 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

1. อาจารยวรรณา  พาหุวัฒนกร 
2. อาจารย ดร. พรทิพย  คณานับ 
(ผูแทนสาํรอง) 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-
นรีเวชวิทยา 

อาจารยวรรณา  พาหุวฒันกร 
ไดรับทุน 

ก.พ. – 
พ.ค. 48 

ทุนหลักสูตร Prevention 
of Mother to Child  
HIV Transmission 
ภายใตความรวมมือ 
TCDC ระหวางรัฐบาล
ไทยและ UNICEF 

ระหวางวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2548  
ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย 

1. อาจารย ดร. นันทิยา  ชูแกว 
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารยปยะนันท  
ลิมเรืองรอง ภาควิชาการ
พยาบาลสูติศาสตรนรีเวชวิทยา 
3. ผูชวยศาสตราจารยสมพร     
สุนทราภาภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร 

ไมไดรับทนุ 

ม.ีค. 48  ทุนหลักสูตร Adolescent 
Sexual and Reproductive 
Health Subtitle : Towards 
Youth Involvement and 
Creation of Youth 
Friendly Environment 

17 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2548  
ประเทศญ่ีปุน 

อาจารยกันยรักษ  เงยเจริญ  
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร 
นรีเวชวิทยา 
 

ไมไดรับทนุ 

ม.ีค. – 
พ.ค. 48 

ทุน Sida ในการฝกอบรม
เร่ือง “Sexual and 
Reproductive Health and 
Rights for Young People”  

14 – 29 ตุลาคม 2548  
กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย 

อาจารย ดร.อาทิตยา พรชัยเกตุ 
ภาควิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร 

ไดรับทุน 

ม.ิย. 48 - 
ปจจุบนั 

ทุนฝกอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับการใชในการ
ปฏิบัติงาน (ILC) และ
หลักสูตรการเสนอผลงาน
และการพดูเพื่อการประชุม 
(OCC) 

ป 2548 ผูชวยศาสตราจารยสุพร  
ดนัยดุษฎีกุลหลักสูตรสาํหรับ
การใชในการปฏบิัติงาน (ILC)  
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยวันดีโตสุข
ศรี   หลักสูตรการเสนอผลงาน
และการพูดเพื่อการประชุม 
(OCC) ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร 

ผ.ศ.สุพร ดนัยดุษฎีกุล 
เบื้องตนไดรับคัดเลือกใหเขา
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
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ว.ด.ป. ชื่อทุน ระยะเวลา/สถานท่ี ช่ือผูถูกเสนอรับทุน/ภาควิชา ผลการดําเนินงาน 

ก.ย. 48 - 
ปจจุบนั 

ทุนอบรมนานาชาติใน
หลักสูตร Nutrition for 
Maternal and Child 
Health ภายใตโครงการ
ความรวมมือ TCDC 
ระหวางรัฐบาลไทยและ 
UNICEF 

วันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 
2548 ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยวาสนา จิตมิา 
อาจารยประจําภาควิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 

ไมไดรับทนุ 
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ศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกเพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร 

 
สรุปผลงานตามโครงการของศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกฯ ประจําปงบประมาณ 2548 ดังน้ี 
 
1. โครงการจัดฝกอบรมนานาชาติ WHO Regional Training of Trainers on Nursing and  
Midwifery Management on HIV/AIDS Prevention, Care, and Support 

ผลการดําเนินงาน 
 เปนโครงการความรวมมือ 4 สถาบัน ระหวางคณะพยาบาลศาสตร และภาควิชาพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ Joint WHO CC สถาบันบําราศนราดูร และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงไดจัดฝกอบรมแลว 2 รุน ในป 2548 มีพยาบาลจากประเทศตางๆ ในแถบภูมิภาค

สําเร็จการอบรม รุนที่ 1 จํานวน 10 คน และรุนที่ 2 จํานวน 27 คน รวมผูสําเร็จการฝกอบรมท้ังส้ิน จํานวน 

37 คน สรุปการประเมินผลการฝกอบรมอยูในระดับพึงพอใจ   
 
2. โครงการพัฒนาชุดการสอน (Educational modules) เรื่อง  Nursing and Midwifery  
Management on HIV/AIDS Prevention, Care, and Support 

ผลการดําเนินงาน  
 จัดทําเปนชุดการสอน 3 ชดุ (Educational Modules) ไดแก Module 1A: HIV/AIDS Prevention, 
Care, and Support update, Module 1 B: Counseling and Empowerment in HIV/AIDS Prevention, 
Care, and Support, Module 2: Nursing and Midwifery Management in HIV/AIDS Prevention, Care, 
and Support in Health Care Facilities, Modules 3: Nursing and Midwifery Management in HIV/AIDS 
Prevention, Care, and Support in Community Setting และ Educational Training Development 
Module ซ่ึงชดุการสอนทั้งหมดนี้ไดสงตนฉบับให WHO/SEARO เรยีบรอยแลว 
 
3. โครงการการพัฒนา Core Competencies for Nurses and Midwives in SEAR Countries for  
WHO/SEARO 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะพยาบาลศาสตร รวมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน ฐานะ Joint WHO 
Collaborating Centre ไดจัดทําและสงตนฉบับ Core Competencies for Nurses and Midwives in SEAR 
Countries ใหกับ WHO/SEARO เรียบรอยแลว และจะจัดทําPeer review เพื่อวพิากษCore Competencies 
for Nurses and Midwives in SEAR Counties ระหวางวันท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2548  

 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2548  



 62 

4. โครงการพัฒนา Core Curriculum for nurses and midwives in SEAR countries 
ผลการดําเนินงาน 

 เปนโครงการตอเน่ืองจากโครงการท่ี 3 การพัฒนา Core Competencies for Nurses and 
Midwives ซ่ึงการจัดทํารางหลักสูตรดังกลาวแลวเสร็จ กําหนดใหมีการจัดประชุม Peer review on Core 
Curriculum Based on Identified Core Competencies เพื่อวพิากษหลักสูตรสําหรับพยาบาลและหลักสูตร
ผดุงครรภโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศระหวางวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2548 (พรอมกับโครงการที่ 2) 
 
5. โครงการ Support for knowledge and experiences sharing among relevant WHO CCs for  
improvement of excellence on nursing practice 

ผลการดําเนินงาน 
 อยูระหวางดําเนินการในระยะสุดทาย โดยวางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบ

ความเปนเลิศทางวิชาการในการปฏิบัติพยาบาลสาขาตางๆ ระหวางวันท่ี 17 – 19 ตุลาคม 2548 และประชุม

ระดมสมองการจัดต้ังเครือขายระหวางสมาชิก วันท่ี 20 ตุลาคม 2548 
 

6. โครงการการพัฒนาชุดการสอน Educational modules on nursing and midwifery management  
in injury prevention and control สําหรับ WHO/SEARO เพื่อใชในแถบภูมิภาค 

ผลการดําเนินงาน 
 การจัดทํารางชุดการสอนดังกลาวไดแลวเสร็จ กําหนดใหมีการจัดประชุม Inter – country 
consultation on developing a teaching module on Injury prevention and control for undergraduate 
nursing curriculum โดยมีวัตถุประสงคเพือ่วิพากษชุดการสอนดังกลาวโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 

ระหวางวันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2548  
 
7. โครงการเครอืขายความรวมมือกับ WHO/SEARO ในการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลและหลักสูตร 
ผดุงครรภ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เกาหลี (DPRK) 
 เปนโครงการตอเน่ืองจากโครงการเครือขายความรวมมือกับWHO/SEAROในการจัดทําแผน 
กลยุทธในการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ  ปงบประมาณ  2547  โดยคณะพยาบาลศาสตร  ไดสง

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกฯ ไปเปนท่ีปรึกษาทางการพยาบาลองคการอนามัยโลก 

(WHO Nursing Consultant) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ ใหกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
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 ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะพยาบาลศาสตรรวมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 
รามาธิบดี ไดจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ ซ่ึงการจัดทํารางหลักสูตร

การพยาบาล 4 ป และหลักสูตรการผดุงครรภ 2 ป เสร็จเรียบรอยแลว 
 2. คณะพยาบาลศาสตร จะสงผูแทนเปนที่ปรึกษาระยะสั้น  WHO Short - term consultant เพือ่
พัฒนาหลักสูตรดังกลาวสําหรับประเทศ DPRK ในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2548 

 
8. จัดฝกอบรมระยะส้ัน ใหกับผูรับทุนองคการอนามัยโลก 2 โครงการ ไดแก 
Training on Nursing and Midwifery 

ผลการดําเนินงาน 
 องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดขอความอนุเคราะห   คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหจัดทําโครงการฝกอบรมTraining on Nursing and Midwifery ใหกับ ผูรับ

ทุนองคการอนามัยโลกWHO Fellows ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม  –  5 สิงหาคม 2548 ซ่ึง

ผูรับทุนองคการอนามัยโลกดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขใน

ประเทศสหภาพพมา จํานวน 3 คน ไดแก 
1. Dr. Khin Nyunt Than ตําแหนง Rector, University of Nursing, Mandalay 
2. Dr. Khin Mae Ohn ตําแหนง Rector, University of Nursing, Mandalay 

3. Dr. Daw Mya Wai ตําแหนง Director, Department of Medical Science 
 จากการประเมินผลหลังการฝกอบรม (Reflective Evaluation) ผูรับทุนมีความพึงพอใจในระดับสูง 
 

 Training on Qualitative Research Methodology 
 ผลการดําเนินงาน 
 องคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดขอความอนุเคราะห   คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหจัดทาํโครงการ Training on Qualitative Research Methodology ใหกับ 

WHO Fellow จากประเทศเนปาล จํานวน 1 คน: Assist. Prof. Nandika Devi Shakya   ผลการประเมิน
ผูรับทุนมีความพึงพอใจในระดับสูง  
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ดานการสรางเสริมสุขภาพ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร  ไดเร่ิมกอต้ังศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยมี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาองคกรสรางเสริมสุขภาพ  ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงาน 
แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลใหเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพใหกับสถาบันการศึกษา

พยาบาล  15  สถาบัน  และจัดทําแผนยุทธศาสตร  มีการดําเนินการตามแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไว  
โดยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินการจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนจํานวนเงิน 

697,895.-บาท   และคณะฯ ยังไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความตองการของกิจกรรมการสรางเสริม

สุขภาพ  ระยะเวลาการดําเนินการระหวาง 1 พ.ค.2548 – 31 พ.ค.2549  โดยกําหนดใหมีแผนงานการสราง

องคกรชั้นนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  ซ่ึงมีโครงการยอยดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาองคกรผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ  เพื่อการสรางเสริมสุขภาพรวมท้ังพัฒนา
ทักษะและความเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพใหแกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 
 2. โครงการพัฒนาศูนยบริการดานการสรางเสริมสุขภาพแบบครบวงจร  เพื่อใหบริการดานการสราง
เสริมสุขภาพแกอาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษาและประชาชนผูมาใชบริการ ดังนี้ 

1.1 ศูนยสุขภาพชมุชนจตุรมิตรสัมพันธ 
1.2 ศูนยบริการสุขภาพเด็กและวัยรุน (อยูในระหวางดําเนินการจัดต้ัง) 
1.3 ศูนยบริการสุขภาพผูสูงอายุ (อยูในระหวางดําเนินการจัดต้ัง) 

3. โครงการพฒันาศูนยฝกอบรมดานการสรางเสริมสุขภาพ  เพื่อทําหนาที่เผยแพรความรู และทักษะ 
ดานการสรางเสริมสุขภาพแกพยาบาล  บุคลากรทางสาธารณสุข  และประชาชน 
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กาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

องคการที่มีการเรียนรู : ประตสููความสาํเร็จ (From  Learning  Organization  to High  Performance                   
Organization ) 

 คณะพยาบาลศาสตร  เร่ิมดําเนินการพัฒนาคณะฯ มุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยไดจัด 

ทําโครงการ   สรางองคการแหงการเรียนรู   เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของคณะฯ เปนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  

มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง พรอมท่ีจะปรับตัวเพื่อรวมกันผลักดันใหคณะฯ ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ

ภารกิจตามเปาหมายที่กําหนดไว  บุคลากรมีมุมมองใหมในความเขาใจในการอยูรวมกัน มีความกลมกลืน

เปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  เรียนรูที่จะยอมรับและเรียนรูซ่ึงกันและกัน (Acceptance) มีบรรยากาศแหงความ
ไววางใจกัน (Trust)  มีสัมพันธภาพ (Relationship) ที่ดี  ซ่ึงสามารถสรางผลลัพธที่นํามาซึ่งความสําเร็จอยาง
ตอเน่ืองขององคกร 
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       สวนที ่3  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

                    ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

         คณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยมีผลการดําเนินการ ในงบประมาณ 

2548  ไดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1   มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

ตัวบงชี้รวม 

1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงาน ทําและประกอบ

อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป   

 
99.02 

 
ศึกษาตอ 1 คน 
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 1 คน 

1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได 
      ทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

99.02  

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  100 เงินเดือนเริ่มตน 8,200 บาท 

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช 
      บัณฑิต 

3.46 
(บัณฑิตศึกษา) 

 

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ  

ยกยอง ในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล

ทางวิชาการหรือดานอื่นที่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  (คน)       

13 คน  

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับ 
      รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป 
      ท่ีผานมา (ช้ินงาน) 

-  

ตัวบงชี้เฉพาะ 

1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 
      เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

 
6.89 

 
 

1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

100 
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มาตรฐานที่ 2   มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

ตัวบงชี้รวม 
2.1  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 
      และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับ 
      นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา   

 
16.98 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค  
      ของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 

34,282.96 : 1 5,450,989.99 บาท 

2.3   เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก 
      สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) 

50,808.62 : 1 8,078,570.00 บาท 

2.4  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทํา วิจัย หรืองาน 
      สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

11.32   

2.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน                 

      สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  
2.52  

ตัวบงชี้เฉพาะ 

2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed  
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา  

 
9.43 : 1 

 
15 บทความ 

2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา

(ช้ินงาน)  

สิทธิบัตร 
 เลขท่ี ว.3036 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

ตัวบงชี้รวม 
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี 

      ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
      ของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติตออาจารยประจํา 

 
23.27 

 
37 โครงการ 

3.2 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ 
       ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ 
       ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

66.45  

3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ 
       วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย  
      (ระดับ) 

ระดับ 5 มีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอน/การวิจัยกับ

การบริการวิชาการ 

3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ

วิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา   
7,562.93 : 1   

 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

ตัวบงชี้รวม 
4.1   รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม 
      เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  

 
55 กิจกรรม 

 
 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ  
สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

0.69   
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

5.1 สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ  
       และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไป 
       สูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมี 
       สวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได  
       รวมท้ังมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให 
       สามารถแขงขันไดในระดับสากล (ขอ) 

5 ขอ  

5.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการ 
       ประเมินจากภายในและภายนอก(ระดับ) 

ระดับ 4  

5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
       (ระดับ) 

ระดับ 5  

5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน(ระดับ) ระดับ 4  

5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียน 
       การสอน และการวิจัย  (ระดับ) 

ระดับ 4  

5.6  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาท:คน) 64,025 : 1  
5.7  คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 207,776.99 : 1  

5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  
       (รอยละของงบดําเนินการ) 

8.33  

5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ 
       นําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

100   

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 
        ตางประเทศตออาจารยประจํา (บาท:คน) 

14,162.07 : 1  

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
        ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ       

100  
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

6.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  100  
6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

(รอยละของเกณฑปกติ) 

4.16 : 1 
 

 

6.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา   

33.15  

6.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   71.90  
6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
      (Professional Ethics) (ระดับ) 

ระดับ 4  

6.6 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการ   
เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ) 

6  

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน 
      ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 4.40  

6.8 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนา 
      นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา  

96.56 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6.9 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (บาท:คน) 

8,854.66 : 1  

 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ ผลการประเมินป 

2548 
หมายเหตุ 

7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ี 
      กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ) 

ระดับ 4  

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) ระดับ 4  
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 หัวหนาภาควิชาการ
พยาบาล 

อายุรศาสตร 

 


