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คํานํา 
 
 รายงานประจําป 2549 ของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ

นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 1 ปที่ผานมา  โดยไดมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอ

ผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร ใน

ดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร

จัดการ รวมทั้งการพัฒนาเครือขายทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกร

อยางชัดเจนและตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร และสอดคลองกับการพัฒนา

คุณภาพตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
คณะพยาบาลศาสตรขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ทุกฝายท่ีใหความรวมมือ

รวมใจในการทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร ใหมีความ

เจริญรุดหนา  ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดรวบรวมและนําเสนอสรุปสาระ สําคัญใน

การจัดทํารายงานประจําป  2549  ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

 
 
 
     (รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล  พันธเจรญิวรกุล) 
             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน   
 
ช่ือ       

              คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ตั้ง       

  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 โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแล

การพยาบาลไข ไดรับพระราชทานกําเนิดขึ้นใน  ป พ.ศ.2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินี

นาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นับเปนโรงเรียนผดุงครรภและการพยาบาลแหงแรกใน

ประเทศไทย 
 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นวาวิชาแพทยผดุงครรภมีความจําเปนแกชีวิตของ

สตรี เนื่องจาก ตองเสียชีวิตจากการคลอดบุตร  จึงไดพระราชทานทรัพยสวนพระองคต้ังโรงเรียนเพื่อ

อบรมผดุงครรภขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เร่ิมเปดทําการสอนเมื่อ  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 

โดยใชชื่อวา “โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข” สังกัดกรมศึกษาธิการ ซ่ึงตอมาเรียกวา
กระทรวงธรรมการ  และทรงโปรดเกลาฯใหทานผูหญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงศ  เปนผูอํานวยการคนแรก  

การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงไดเร่ิมตนต้ังแตบัดนั้น ในระยะตอมาโรงเรียนไดพัฒนามาเปนลําดับจนเปน 

โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร  ซึ่งตอมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  ไดรับพระราชทานนามเปน มหาวิทยาลัยมหิดล  ใน

ป พ.ศ. 2512 
    พ.ศ.2515  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ไดรับ

อนุมัติใหยกวิทยฐานะเปน คณะพยาบาลศาสตร  เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2515 นับเปนคณะที่ 13 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 18 เลม 89 ตอนที่ 103 วันที่  7  

กรกฎาคม  2515  โดยมีอาจารยสงวนสุข  ฉันทวงศ เปนคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเร่ือยมาตามการ

เปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  ความความกาวหนาทางการศึกษา  วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีตามลําดับจนถึงปจจุบัน 
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 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ.2499 เปดสอนระดับปริญญาตรีเปนคร้ังแรกในประเทศไทย โดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษา 8  หรือชั้นเตรียมอุดมศึกษาในขณะน้ัน  ระยะเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล) สําหรับผูท่ีประสงคจะเรียนวิชาการผดุงครรภ  ตองเรียนตออีก 6 
เดือน  และไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภ 
  พ.ศ.2521 คณะพยาบาลศาสตร ไดปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยรวมการพยาบาลและ

อนามัย และการผดุงครรภ เขาดวยกัน  ใชเวลาการศึกษา 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ) 

  พ.ศ.2530 คณะพยาบาลศาสตรรวมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี ไดรวมกันปรับปรุงหลักสูตรระดับพื้นฐานของทั้งสองสถาบันใหมีความเหมาะสมตามสถานการณของ

สังคมท่ีเปล่ียนไป  โดยไดปรับเปล่ียนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (พยาบาลและผดุงครรภ) เปนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ พ.ศ.2525 ที่กําหนดโดยทบวงมหาวิทยาลัย  ไดมีการปรับจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาซ่ึงเปนความรูใหม

ในวิชาชีพ  วิชาทฤษฎีการพยาบาลเขาไวในหลักสูตรอีกดวย 

  พ.ศ.2540  มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอีกคร้ัง เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของระบบสุขภาพ โดยการเพ่ิมรายวิชาท่ีจําเปน ไดแก วิชาการสงเสริมสุขภาพ   วิชาการ

พยาบาลผูสูงอายุ 
  พ.ศ.2544  คณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดย

ตระหนักถึงความสอดคลองกับความตองการของสังคม  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 

2542 และการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ   โดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาและ

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดและการปฏิบัติพยาบาล  

เปนผูมีความรูคูคุณธรรม  และมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง  โดยเร่ิมใชหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2545  ในป

การศึกษา  2546  เปนตนมา 
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  การจัดการศึกษาระดับหลังปริญญา 
  พ.ศ.2512  คณะพยาบาลศาสตร   ไดเริ่มจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

ซ่ึงเปนหลักสูตรระดับหลังปริญญาขึ้นเปนคร้ังแรก  ในสาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ใชเวลา 12 

สัปดาห ตอมาไดขยายเวลาเปน 16 สัปดาหและเพิ่มสาขาการพยาบาลเฉพาะทางตามความตองการและ

จําเปนของสังคมเปน  15  สาขา ไดแก 
 

1. สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 9.   สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 

2. สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 10.  สาขาการพยาบาลผูติดเชื้อเอดส 

3. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร 11.  สาขาการพยาบาลผูปวยเด็กโรคเร้ือรัง 

4. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 12.  สาขาการพยาบาลทารกแรกเกิด 

5. สาขาการบริหารการพยาบาล 13.  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

6. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 14.  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 

7. สาขาการพยาบาลออรโธปดิกส 15.  การพยาบาลผูปวยเร้ือรังทางอายุรศาสตร 

8. สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ  

 

  นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร   ไดจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษานานาชาติโดยรวมกับองคการ

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 
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   ระดับปริญญาโท 

  พ.ศ.2520  คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล) ใน
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร นับเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาการพยาบาลทาง

คลินิกหลักสูตรแรกของประเทศไทย และในป พ.ศ.2524 ไดเปดสอนสาขาการพยาบาลแมและเด็กเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งสาขา 

     พ.ศ.2535  มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต  เปดสอน  จํานวน 2 สาขา  คือ  สาขาการพยาบาลผูใหญ และสาขาการพยาบาลแมและเด็ก ตอมา

ในป พ.ศ.2539   ไดเพิ่มอีก  2  สาขา   คือ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน และสาขาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวชศาสตรป พ.ศ.2540  ไดเปดสอนสาขาการพยาบาลผูใหญ แผน ข และป พ.ศ.2543  ได
ปรับเปลี่ยนสาขาการพยาบาลแมและเด็ก เปนสาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด และสาขาการ

พยาบาลเด็ก 
 ในป พ.ศ.2545  คณะพยาบาลศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต  ใหสอดคลองกับ

นโยบายของสภาการพยาบาลที่เนนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เปดสอนท้ัง แผน ก  และแผน ข  ทั้งหมด

จํานวน 5 สาขา ไดแก  สาขาการพยาบาลเด็ก  สาขาการพยาบาลผูใหญ  สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก
แรกเกิดและสุขภาพสตรี สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

โดยเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2546 

นอกจากน้ีในปการศึกษา 2546 คณะพยาบาลศาสตรยังไดรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ   ในการจัดการ

เรียนการสอนระดับมหาบัณฑิตอีก จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก   

  1) รวมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข (ภาคพิเศษ) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
  2) รวมกับวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เปดสอนหลักสูตร

การจัดการสุขภาพมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาลท้ังแผน  ก  และแผน  ข 
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  ระดับปริญญาเอก 

  พ.ศ.2532  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดเปนแกนนําในการจัดทําหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ซ่ึงเปนโครงการรวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร  โดย

มีมหาวิทยาลัยที่เขารวมในโครงการ จํานวน 4 มหาวิทยาลัย  ไดแก 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร, ภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะ

แพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   คณะสาธารณสุขศาสตร) 
  2)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะพยาบาลศาสตร)  

3)   มหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะพยาบาลศาสตร)  

4)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (คณะพยาบาลศาสตร) 
      โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย    ทั้งดานงบประมาณการจัด

ดําเนินการและทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแกนักศึกษา เปนโครงการระยะ 10 ป เร่ิมเปดรับนักศึกษา

ในปการศึกษา 2533  นับเปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาพยาบาลในการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาเอกเปนโครงการแรกในสาขาวิชาชีพการพยาบาล 

       ป พ.ศ.2543  คณะพยาบาลศาสตร และภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี  ไดรวมกันเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) โดยจัดการ

เรียนการสอนรวมกับอาจารยในมหาวิทยาลัยตางประเทศหลายแหงท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และ

ออสเตรเลีย  เปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2544 โดยไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
(ทบวงมหาวิทยาลัย)  ซ่ึงนักศึกษาในโครงการจะไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนไปศึกษาตางประเทศเปน

ระยะเวลา 1 ป ระหวางศึกษาอยูในหลักสูตร      
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ปรัชญา/ปณิธาน  วิสัยทัศน และพันธกิจ  

               ปรัชญา   
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเช่ือวาประเทศชาติจะเจริญพัฒนาไดดีนั้น  

ประชาชนจะตองมีสุขภาพสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคมและการไดรับบริการที่ดีดานสุขภาพเปน

สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย  พยาบาลเปนบุคลากรกลุมหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

โดยมีบทบาทสําคัญในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  ทุกสภาวะสุขภาพ  ท้ังระดับ

บุคคล  ครอบครัว  และชุมชนต้ังแตกอนเกิดจนกระท่ังตาย บทบาทดังกลาวครอบคลุม การสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี  สามารถดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขเต็มศักยภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 4 ประการ  คือ การ

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดจน

การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  การวิจัยเพื่อสรางองคความรูสาขาพยาบาลศาสตรที่จะ

นําไปสูการแก ปญหาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล การบริการวิชาการแกสังคม 

ครอบคลุมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล  และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะพยาบาลศาสตรมุงมั่นท่ีจะพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ทําหนาที่เปนศูนยในการศึกษาอบรม

บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร แกสถาบันการศึกษาและหนวยงานท้ังในระดับชาติ  และนานาชาติ 
 ในการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตรใชหลักประชาธิปไตย สงเสริมใหนักศึกษา  คนควาดวย

ตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแกปญหา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความ

เจริญพัฒนาเปนผูใหญ มีความรักและเจตคติที่ดีตอคุณคาและความสําคัญของชีวิตมนุษยเทาเทียมกัน

สามารถประเมินตนเองและพัฒนาตนเองได ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุกระดับจึงประกอบดวย

ความรูจากศาสตรที่เก่ียวของกับมนุษย  ส่ิงแวดลอม  และศาสตรทางการพยาบาล อาจารยผูสอนในคณะ

พยาบาลศาสตร ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรูที่ทันสมัย เปนแบบอยางที่ดีดานการ

ปฏิบัติการพยาบาล และดานคุณภาพ  จริยธรรม วิธีการจัดการเรียนการสอนและแหลงฝกตองมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ สรางเสริมใหบัณฑิตแตละระดับความรูความสามารถทันตอความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ   และการเปล่ียนแปลงของสังคม มีความเปนผูนํา สามารถติดตอรวมมือประสานงานกับคนอ่ืนได   

มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางท่ีดีดานสุขภาพ  และเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรในระดับปริญญาตรี ตองมีความรูและทักษะในการใหการพยาบาล

ทั่วไปแกผูรับบริการไดเปนอยางดี บัณฑิตในระดับปริญญาโทตองมีความรูลึกซึ้ง   และทักษะในการ

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสามารถใหการพยาบาลท่ีซับซอนและวิกฤตแกผูปวยเฉพาะสาขาอยางมี

ประสิทธิภาพ  ใชผลการวิจัยหรือทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาสุขภาพได   บัณฑิตในระดับปริญญาเอกตองเปนผู

ที่มีความรูความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางการพยาบาล เปนที่ปรึกษาทางวิชาการแก

บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร และเปนผูนําในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
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วิสัยทัศน   
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาล

ระดับประเทศและนานาชาติ  เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 
พันธกิจ 

1. สรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชพี  และเปนพลังทางสติปญญา  ในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 2. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย  การเรียนการสอน  เพื่อสรางองคความรูใหมในการสรางเสริมสุข
ภาวะแกสังคมอยางย่ังยืน 
 3. บริการวิชาการเพื่อสรางสติปญญาใหกับสังคม  โดยเนนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 4. สรางระบบและกลไกการบริหารจัดการการศึกษา  การวิจัย  และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 5. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  วิจัย  และวิชาชพีทั้งในและตางประเทศ 
 6. สรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชพี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยาง 
บูรณาการเพื่อนําไปสูสุขภาวะที่ย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 

ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

ปณิธาน

          ….การพยาบาลน้ัน  ไมใชวาจะมีประโยชนแต 
           การพยาบาลอยางเดียวยอมเปนประโยชน 
         สําหรับบํารงุชาตแิละบานเมืองของเราดวย… 

  
พระราชดาํรัสของสมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินนีาถ 

ผูทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 
10  พฤษภาคม ร.ศ. 130 
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วัตถุประสงค 

      วัตถุประสงคของคณะพยาบาลศาสตร  มีดังตอไปน้ี  

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ  วิชาชพี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ    
จรรยาบรรณวิชาชพี และเปนพลังทางสติปญญาเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม   
 2) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและสังคม 
 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่สงเสริมการบริหารจดัการทุกภารกิจของคณะฯ                 
 4) ศึกษาวิจัยเพื่อการสรางองคความรูใหม  และเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะและพัฒนาสังคม 
 5) สรางเครือขายทางวิชาการ และการทําวิจัยรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานท้ังในและ
ตางประเทศ 
 6) พัฒนาเครือขาย  กิจกรรม และบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชีพ  ประชาชนในระดับชุมชนและ
ภูมิภาค 
 7) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี 

8) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงอยางมีขวัญและกําลังใจที่ดี 
9) สรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชีพ  สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยาง

ตอเน่ือง 
              10) พัฒนาระบบคุณภาพของคณะฯ แบบครบวงจร  และตอเนื่อง  
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แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) 

และใชเปนฐานในการดําเนินงานในพันธกิจตางๆ ของคณะฯ ตอมาในป 2547 คณะฯ ไดดําเนินการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร (พ.ศ.2548-2552) โดยกําหนดแผนงานและโครงการประกอบแผน

ยุทธศาสตร รวมท้ังไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานไวอยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม และสงผลใหคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนสถาบันชั้นนําทางการพยาบาลตามวิสัยทัศนที่ต้ังไว ดังนี้   

ยุทธศาสตร แผนงาน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและวิชาชพีการพยาบาลสูการ

เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแก

สังคม 

1. แผนงานพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
   (ระดับปริญญาตรีและเทียบเทา) 
2. แผนงานบัณฑิตศึกษาเชงินวัตกรรม 
3. แผนงานวจัิยและพัฒนา 
4. แผนงานพฒันานวัตกรรมงานสรางสรรคทางวิชาการ 
5. แผนงานพฒันาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ 
    สอดคลองกับความตองการของสังคม 
6. แผนงานการสรางองคกรชั้นนําในการสรางเสริมสุขภาวะ 
    แกสังคม 

2. ยุทธศาสตรการสรางเสริมพันธมิตร

ทางวิชาการและวิชาชีพทางการพยาบาล 

1. แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพกับ 
   สถาบันตางประเทศ 
2. แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพกับ 
   สถาบันการศึกษาและหนวยงานในประเทศ 
3. แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายการศึกษาและ 
   บูรณาการภูมิปญญาไทยและตะวันออกในการพยาบาล 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการ

แนวใหม 

1. แผนงานสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการ  
2. แผนงานพฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ITCS)  
3. แผนงานพฒันาระบบคุณภาพที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน 
   ทีเ่ปนเลิศ 
4. แผนงานพฒันาเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  
                                       9 
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ยุทธศาสตร แผนงาน  

4. ยุทธศาสตรการสรางเสริมคุณคา

บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร 

1.   แผนงานพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
2.   แผนงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.   แผนงานเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมรวมในองคกร 

5. ยุทธศาสตรการปรับเปล่ียนกระบวน

ทัศนสรางเอกลักษณวิชาชีพและคานิยม

ตอวิชาชพีการพยาบาล 

1. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนสรางเอกลักษณวิชาชีพและ

คานิยมตอวิชาชีพการพยาบาล 
2. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณของวิชาชพี 
 

 

   

 

 หนวยงานในสังกัด 
 
 คณะพยาบาลศาสตรแบงสวนราชการออกเปน  13  หนวยงาน  ประกอบดวย หนวยงานท่ีจัด 

ต้ังเปนทางการ 8 หนวยงาน  ไดแก  ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร  ภาควิชาการพยาบาล  สาธารณสุข

ศาสตร ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร  นรีเวชวิทยา  ภาค

วิชาการพยาบาลรากฐาน  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร และ สํานักงาน

คณบดี และหนวยงานที่มีการจัดต้ังเปนการภายในอีก  5  หนวย  ไดแก สํานักงานเสริมศึกษาและสาธิต

ทางการพยาบาล  สํานักงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศทางการพยาบาล ศูนยวิจัยทางการพยาบาล ศูนย

ความรวมมือองคการอนามัยโลก เพื่อพฒันาการพยาบาล ศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   
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แผนภูมิที่ 1    โครงสราง  การแบงสวนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
     
                                                                                             
                                                                                             
     

 
 
      หมายเหตุ.-      หมายถึง  หนวยงานที่มีการจัดตั้งเปนการภายในคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

สํานักงานเสริม

ศึกษาและสาธิต

ทางการพยาบาล 

ศูนยพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ 
- งานบริหารและธุรการ 
-  งานคลังและพัสดุ 
-  งานบริการการศึกษา 
-  งานนโยบายและแผน 

คณะพยาบาลศาสตร 

ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร 

สํานักงานคอมพิวเตอร

และสารสนเทศ       
ทางการพยาบาล 

ศูนยวิจัยทางการ

พยาบาล 
สํานักงานคณบดี 

ภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

ภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร 

ภาควิชาสุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวชศาสตร  
ภาควิชาการพยาบาล

รากฐาน 
ภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตร 

ศูนยความรวมมือองคการ

อนามัยโลกเพื่อพัฒนาการ

พยาบาลและผดุงครรภ
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ผูชวยคณบดีฝาย
การศึกษา 

แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหาร   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 

                  

                 

     

 

คณะกรรมการประจํา
คณะพยาบาลศาสตร 

รองคณบดี รองคณบดี

ฝายบริการวิชาการ 
 

ผูชวยคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

รองคณบดี

ฝายนโยบาย แผน

รองคณบดี
ฝายการศึกษา 

 

รองคณบดี 
ฝายวิเทศสัมพันธ 

 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

หัวหนาสํานักงานเสริมศึกษาและสาธิต
ทางการพยาบาล 

คณบดี 
 

ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 
 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนา      
ระบบประกันคุณภาพ 

รองคณบดี

ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

รองคณบดีฝายพฒันา

ระบบบริหารจัดการ

และสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก

เพื่อพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 

หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร  

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล 
กุมารเวชศาสตร 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร 

หัวหนาภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร 

หัวหนาสํานักงานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศทางการพยาบาล 

ผูอํานวยการศูนยวิจัย    
ทางการพยาบาล 

รองผูอํานวยการ         
ศูนยวิจัยทางการพยาบาล 

รองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ 

ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศ 

ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต

เลขานุการคณะฯ
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รายช่ือผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549 
 

คณบด ี
 รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล 
 
รองคณบดี 
 รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชม    เจริญยุทธ รองคณบดี 
 รองศาสตราจารยฉวีวรรณ    โพธิ์ศรี  รองคณบดีฝายพัฒนาระบบบรหิารจัดการและสิ่งแวดลอม 
 ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย อาปณกะพันธ รองคณบดีฝายนโยบาย แผน และการคลัง 
 ผูชวยศาสตราจารยปฤศณา ภูวนันท  รองคณบดีฝายการศึกษา 
 รองศาสตราจารยประอรนุช ตุลยาทร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 รองศาสตราจารยวิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 รองศาสตราจารย ดร.นงลักษณ จินตนาดิลก รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 
 อาจารย ดร.วันเพ็ญ  ภิญโญภาสกุล รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 อาจารยเถลิงศรี   ศรทรง  รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
       (เกษียณอายุราชการวันท่ี 30 กันยายน 2549) 

 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 รองศาสตราจารย ดร.กอบกุล พันธเจริญวรกุล 
 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
          รองศาสตราจารย พรศรี           ศรีอัษฎาพร  
 
ผูอํานวยการ 

รองศาสตราจารย ดร.ผองศรี      ศรีมรกต            ผูอํานวยการศนูยวิจัยทางการพยาบาล 
รองศาสตราจารย ดร.คนึงนจิ     พงศถาวรกมล     ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก

          เพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ 
ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ  พฤกษาเมธานันท   ผูอํานวยการศนูยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

 
ผูชวยคณบดี 
 รองศาสตราจารยวัฒนา  พันธุศักดิ์     ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพา ตอสกุลแกว     ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 
 อาจารย ดร.นภาพร    วาณิชยกุล     ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 
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รองผูอํานวยการศูนยวิจัยทางการพยาบาล  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา ผาณิตรัตน      รองผูอํานวยการศูนยวิจัยทางการพยาบาล    
 
หัวหนาภาควิชา 
          รองศาสตราจารยบญุเพียร จันทวัฒนา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวาสนา แฉลมเขตร หัวหนาภาควิชาสุขภาพจติและการพยาบาล 
       จิตเวชศาสตร 
 รองศาสตราจารยผจงพร   สุภาวิตา  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
       (เกษียณอายุราชการวันท่ี 30 กันยายน 2549)  
 รองศาสตราจารยจันทนา   รณฤทธิวิชัย หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
       (เร่ิมวันท่ี 1  ตุลาคม  2549)  

 รองศาสตราจารยกันยา  ออประเสริฐ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
 รองศาสตราจารยปนัดดา  ปริยทฤฆ   หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยธิติมา  จําปรัตน         หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
 รองศาสตราจารย ดร.ศศิมา       กุสุมา ณ อยุธยา หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
 
กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 
 รองศาสตราจารยรัชนี    สีดา 

รองศาสตราจารยสุคนธ  ไขแกว           
รองศาสตราจารย ดร.ศิริอร สินธุ 
ผูชวยศาสตราจารยไขมุกข มลิทอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2549 
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บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร  ปงบประมาณ 2549 

จํานวนอาจารยประจํา   
ปการศึกษา 2549  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีอาจารยประจํา  รวมจํานวน  

175 คน  เปนวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 63 คน  ปริญญาโท  จํานวน 111  คน  และปริญญาตรี  จํานวน 

1  คน (3.60:6.34:0.06) โดยมีอาจารยท่ีลาศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 14  คน   อาจารยประจํา
ท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน 161 คน  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  โดยมี รอง

ศาสตราจารย  จํานวน 48  คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน  77  คน และ อาจารย จํานวน 50 คน ดัง

แสดงในตารางที่  1   

  
ตารางที่  1 จํานวนอาจารยประจําของแตละภาควิชา  จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนง 
               ทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา  2549  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2549) 

ภาควิชา คุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

รวม ลาศึกษาตอ

ระดับปริญญา

เอก เอก โท ตร ี รศ. ผศ. อ. 

1. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร   8 19 - 11 10 6 27 2 

2. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร    11 10 - 1 14 6 21 5 

3. การพยาบาลรากฐาน    6 13 - 14 3 2 19 - 

4. การพยาบาลศัลยศาสตร    12 16 - 8 15 5 28 1 

5. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร   8 17 - 5 11 9 25 2 

6. การพยาบาลสูติศาสตร นรีเวชวิทยา  9 21 1 5 14 12 31 2 

7. การพยาบาลอายุรศาสตร    9 15 - 6 11 7 24 2 

                             รวม                                 63 111 1 50 77 48 175 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2549 
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บุคลากรสายสนับสนุน  
 คณะพยาบาลศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 132 คน ซึ่งเปนขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยสาย ข , ค  รวมจํานวน 57 คน ลูกจางประจํา จํานวน 59 คน (ปฎิบัติงานสายสนับสนุน 

3 คน)  และมีลูกจางช่ัวคราว จํานวน 16 คน  (ปฎิบัติงานสายสนับสนุน 12 คน)  ดังนี้  
 

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน   

สังกัด / ประเภท สาย ข สาย ค รวม 
     ขาราชการ 13 32 45 
     พนักงานมหาวิทยาลัย 6 6 12 
     ลูกจางประจํา     - - 59 
     ลูกจางชั่วคราว    - - 16 

รวม 19 38 132 

 
 

จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา  (ขอมูล ณ  30 กันยายน  2549 ) 
สัดสวนคุณวุฒิอาจารย เอก : โท : ตรี    3.60  : 6.34  : 0.06 

1

11163 ปริญญาตรี 1 คน
ปริญญาโท 111 คน
ปริญญาเอก 63 คน

จํานวนอาจารย  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

 

77

48
50

รองศาสตราจารย 50 คน
ผูชวยศาสตราจารย 77 คน
อาจารย 48 คน

 

รายงานประจําปงบประมาณ 2549 
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การเงินและงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน ไดแก  
ดานการจดัการศึกษา ดานการบริการวิชาการ ดานการวิจัย และดานการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม  

จําแนกเปน 4 แผนงานหลัก (รวม 4 ผลผลิต) ดังนี ้
 

1. แผนงานสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
และจริยธรรม กําหนดใหมี 2 ผลผลิต ไดแก 
  1) ผลผลิต ดานผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2) ผลผลิต ดานผลงานการใหบริการวิชาการ 
 

2. แผนงานอนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา  
กําหนดใหมี 1 ผลผลิต ไดแก 
   1) ผลผลิต ดานผลงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3. แผนงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม กําหนดใหมี 1 ผลผลิต  
ไดแก 

1) ผลผลิต ดานผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
 

  คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการภารกิจตางๆของคณะฯ โดยใชงบประมาณแผนดิน  ซึ่ง

ไดรับการจัดสรรตามปงบประมาณ เปนงบประมาณหลัก ท้ังนี้งบประมาณแผนดนิท่ีไดรับจะไดรับ

จัดสรรจําแนกตามแผนงานและผลผลิตตางๆ ดังกลาวขางตน ในกรณีงบประมาณแผนดินท่ีไดรับ

จัดสรรไมเพียงพอคณะพยาบาลศาสตรจะใชเงินรายไดของคณะฯสมทบเปนคาใชจายเพ่ิมเติมใน

แผนงานตางๆ นอกจากนั้นในภารกิจดานการวิจัย และการพัฒนาอาจารยคณะพยาบาลศาสตรยังได

จัดสรรเงินจากกองทุน ซี.เอ็ม.บี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงคเฉพาะใน
การสนับสนนุภารกิจดานการวิจัย และการพัฒนาอาจารยของคณะพยาบาลศาสตร 
  
         งบประมาณรายรับ-รายจาย รายป   ในปงบประมาณ 2549 ซึ่งเปนปปจจบุัน และ

ปงบประมาณ 2546 – 2549 ซึ่งเปนขอมูลยอนหลัง 3 ป คณะพยาบาลศาสตร มีรายรับโดยรวมจากทุก

แหลง งบประมาณ และรายจายจริงโดยรวม ดังนี ้
  ปงบประมาณ        รายรับโดยรวม (บาท) รายจายจริงโดยรวม (บาท) 

       2549  94,347,800.00        154,405,656.80 
       2548  85,318,100.00        136,072,145.50 
       2547  88,035,660.00        123,151,923.34 
       2546  85,275,565.00        110,930,685.34

รายงานประจําปงบประมาณ 2549 
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ตารางที ่3     งบประมาณ รายรับ – รายจาย  จากทุกแหลงงบประมาณจําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต ครอบคลุมทุกภารกจิหลัก ในปงบประมาณปจจุบัน (2549) และ 3 ปยอนหลัง (2546-2548)  

       ปงบประมาณ  

  แผนงาน/ผลผลิต    ยอนหลัง 3 ป   ปปจจุบัน   แผนลวงหนา 1 ป  

      2546 2547 2548 2549 2550 

แผนงาน : สรางสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม          

1 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รายรับ *            85,205,865.00             87,625,400.00             78,133,400.00             87,663,100.00             96,039,200.00  

    รายจาย **          109,083,797.26           118,722,278.67           123,810,655.16           139,200,714.83    

2 ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ รายรับ                   34,700.00                    34,700.00                    34,700.00                    34,700.00                    34,700.00  

    รายจาย              1,546,602.18               2,834,200.50               4,699,654.44               6,257,109.00    

แผนงาน : อนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญา           

1 ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายรับ                   35,000.00                    46,000.00                    50,000.00                    50,000.00                    29,500.00  

    รายจาย                   66,937.90                  159,034.17                  277,639.15                  472,654.18    

แผนงาน : วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม          

1 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู รายรับ                               -                    329,560.00               7,100,000.00               6,600,000.00               6,000,000.00  

    รายจาย                 233,348.00               1,436,410.00               7,284,196.75               8,475,178.79    

  รวม รายรับ        85,275,565.00         88,035,660.00         85,318,100.00         94,347,800.00       102,103,400.00  

    รายจาย     110,930,685.34       123,151,923.34       136,072,145.50      154,405,656.80    

   หมายเหต ุ   *  รายรับ  :  จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตทางดานพยาบาลศาสตร    (ในปงบประมาณ 2549 ปรับชื่อโครงการจากโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตทางดานพยาบาลศาสตร  

                                     เปนโครงการผลิตแพทยและพยาบาลในแผนลงทุนเสริมสรางโครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ)     

                   **  รายจาย :  รายจายสวนที่เกินจากรายรับ ในหมวดเงินเดือนใชเงินงบกลางของมหาวิทยาลัย สวนหมวดอื่นๆใชเงินรายไดของคณะพยาบาลศาสตร และเงินกองทุน ซี.เอ็ม.บี. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สมทบ 
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สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

ดานการจัดการศึกษา 
 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีการกําหนดทิศทางและเปาหมายการจัดการศึกษา

อยางชัดเจน  โดยมีแผนยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสูการเปน

แกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  และไดกําหนดแผนงานประกอบแผนยุทธศาสตร จํานวน 6 

แผนงาน  ดังนี้ 
 แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน(ระดับปริญญาตรีและเทียบเทา) 

          แผนงานท่ี 2 แผนงานบัณฑิตศึกษาเชิงนวัตกรรม 
 แผนงานท่ี 3 แผนงานวิจัยและพัฒนา 
 แผนงานท่ี 4 แผนงานพัฒนานวัตกรรมงานสรางสรรคทางวิชาการ 

 แผนงานท่ี 5 แผนงานพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ 
                        ทางสังคม 
 แผนงานท่ี 6 แผนงานการสรางองคกรช้ันนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 
หลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2549 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
       1.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ   

      1.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
2. หลักสูตรมหาบัณฑิต 

  2.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  มี  5  สาขา   
2.1.1  สาขาการพยาบาลเดก็ (แผน ก ภาคปกติ)  
2.1.2  สาขาการพยาบาลผูใหญ (แผน ก และแผน ข ภาคปกติ) 

   2.1.3  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (แผน ข ภาคปกติ)  
   2.1.4  สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช (แผน ข ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
   2.1.5  สาขาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกดิและสุขภาพสตรี(แผน ก ภาคปกติ)  
  2.2 หลักสูตรการจัดการสุขภาพมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการการพยาบาล)  

        3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการพยาบาล  หลักสูตรนานาชาต ิและหลักสูตร

รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  

4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  เปดสอน 2 สาขา 
  4.1 สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
  4.2 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

 

 

รายงานประจําปงบประมาณ 2549 
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หลักสูตรที่มีแผนจะเปดสอนในป พ.ศ. 2550-2551 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (นานาชาติ)  เร่ิมปการศึกษา  2550   
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
 2.1  สาขาการผดุงครรภข้ันสูง  เร่ิมปการศึกษา  2550 

 2.2  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตคิรอบครัว  เร่ิมปการศึกษา 2551 

จํานวนนักศึกษา  
ปการศึกษา 2549  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

900 คน  ปริญญาโทและปริญญาเอก   316  คน  รวมเปน  1,216  คน  ดังแสดงในตารางท่ี  4   
 

ตารางที่  4  จํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร จําแนกตามช้ันป ประจําปการศึกษา 2549  
                (ณ วันที่ 30 กันยายน 2549)  

ชั้นป 
หลักสูตร/สาขา 

1 2 3 4 5 รวม 

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

 

254 

 

249 

 

210 

 

187 

  

900 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)       

                                                     รวม      900 

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
-การพยาบาลเด็ก  แผน ก ภาคปกต ิ

 

10 

 

7 

 

8 

 

3 

 

3 

 

31 

-การพยาบาลผูใหญ  แผน ก 20 7 13 1 2 43 

-การพยาบาลผูใหญ  แผน ข 21 20 6 - - 47 

-การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก ภาคปกต ิ - 5 7 6 - 18 

-การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ข ภาคปกต ิ 16 8 - - - 24 

-การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ก ภาคปกต ิ - - 1 3 - 4 

-การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ 16 18 18 7 - 59 

-การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกดิและสขุภาพสตรแีผน ก ภาคปกติ - - 5 3 - 8 

-การพยาบาลอนามัยชุมชน แผน ก ภาคปกต ิ - - - - 4 4 

- สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร แผน ก ภาคปกติ  - - - - 2 2 

-การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด แผน ก ภาคปกติ - - - - 6 6 

3. การจัดการมหาบัณฑิต 
- การจัดการการพยาบาล แผน ก  ภาคปกต ิ
- การจัดการการพยาบาล แผน ข  ภาคปกติ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

- 

5 

 

3 

6 

 
- 
- 

 
3 
11 

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการพยาบาล(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

 

12* 

 

8 

 

8 

 

13 

 

15 

 

56 

                                                      รวม      316 
                                                      รวมทั้งหมด                             1,216 
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กิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา  
 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหได

บัณฑิตท่ีมีลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ  เปนผูมีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี

ความสามารถในการ คิดวิเคราะหอยางมีระบบ  รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถอยูใน

สังคมอยางเต็มภาคภูมิ 
   ดังนั้น  คณะพยาบาลศาสตร  จึงมีการจัดกิจกรรมพัฒนาใหนักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม มี

จิตสํานึกการเปนพลเมืองดีของสังคม  จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามี

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูและเขารวมกิจกรรมท้ังทางดานวิชาการ  สังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  เอ้ือ

อาทรตอผูอ่ืนและบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน  สังคม  เปนผูนําการสรางเสริมสุขภาพใหแกสังคม  และ

สรางภาวะผูนําของนักศึกษาดานสุขภาพ  สรางเครือขายในการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 5 การดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา  ปงบประมาณ 2549    

กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด 
จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
1. ดานการสงเสริมวิชาการ   
    1.1 โครงการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษา ณ โรงเรียนชลราษฏอํารุง จ.ชลบุรี 19-20 พ.ย.48 62 คน 
    1.2 ศูนยศึกษาอาศัย  (หองสมุด) ต.ค.48-ก.ย.49 563 คน 
    1.3 ศูนยศึกษาอาศัย (คอมพิวเตอร) ตค.48-มี.ค.49 60 คน 

    1.4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น 5 มค.-7 ก.พ.49 20 คน 

    1.5 โครงการนําความรูสูชุมชน ณ.วัดนาหนอง ต.ดอนแร ราชบุรี 14 ม.ค.49 50 คน 

    1.6 โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักศึกษา  
          ปการศึกษา 2549 

26-27 เม.ย.49 30 คน 

    1.7 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและผูปกครอง 3 มิ.ย.49 604 คน 
    1.8 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย 7 มิ.ย.49 253 คน 

    1.9 นักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา St.Lukes College 
          ประเทศญ่ีปุน 

8-20 พ.ค.49 2 คน 

    1.10 โครงการYoung creative group  ของนักศึกษากลุมอิสระ SIFE-MU  5-20 พ.ค.49 20 คน 

    1.11 โครงการนําความรูสูชุมชน  ณ โรงเรียนทายหาดวิทยา จ. สมุทรสงคราม  9-10 ก.ย. 49 50 คน 

2. ดานสงเสริมคุณธรรม / จริยธรรมและบุคลิกภาพ   

    2.1  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา (พย.บ.ป1)  
         “ศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมบารมี: พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุข”  

5-11 มี.ค. 49 267 คน 

    2.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (พย.บ. ป 2) 
         “คายพุทธบุตร : สูออมอกพระธรรม” ณ วัดปญญานันทาราม  

2-4 มี.ค. 49 223 คน 

    2.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “สุขใจไรอบาย” ณ สวนปาสุขกาโร เขาใหญ  
          นครราชสีมา  

17-19 มี.ค. 49 80 คน 

    2.4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ “พยาบาลสงางามไดอยางไร”  30 เม.ย.-1พ.ค. 49 97 คน 
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กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด 
จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
    2.5 โครงการทําบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร  24 มิ.ย. 49 200 คน 

    2.6 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมนักศึกษา  มิ.ย. 49-พ.ค. 50 600 คน 

3. ดานสงเสริมสุขภาพ / นันทนาการ   

    3.1 โครงการบริการสุขภาพ ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร  ต.ค.48-30 ก.ย.49 565 คน 

    3.2 โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 27 ณ ศูนยกีฬา 
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

4-6 พ.ย. 48 500 คน 

    3.3 โครงการสรางเสริมสุขภาพ Singing Contest ณ.หอพักคณะพยาบาลสาตร 27 มค 49 100 คน 

    3.4 กีฬามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 33(ศาลายาเกมส) 23-30 ม.ค. 49 5 คน 

    3.5 โครงการเตรียมความพรอมนักกีฬา ในการแขงขันกีฬาสถาบันแหงประเทศ 
         ไทย  คร้ังท่ี 27  6 ประเภทกีฬา 

ต.ค.48 110 คน 

    3.6 กีฬานองใหม ณ.ศูนยศาลายา 15 มิ.ย.-31ส.ค.49 367 คน 

    3.7 รวมประชุมเพ่ือเตรียมการจัดแขงขันกีฬาสถาบันพยาบาลแหงประเทศไทย 
          คร้ังท่ี 28 แลกิจกรรมสานสัมพันธพยาบาล 14 สถาบัน 

18 มิ.ย,6,20 ส.ค , 
2 ก.ย. 49 

 

4. ดานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    4.1 เดินเทิดพระเกียรติสงเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กระทรวง 
          สาธารณสุข 

16 ต.ค. 48 100 คน 

    4.2 ประเพณีลอยกระทง ณ วิทยาเขตศิริราช  16 พ.ย. 48 300 คน 

    4.3 งานรวมใจครู - ศิษย  12 ม.ค. 49 500 คน 

    4.4 โครงการรอยดวงใจสายใยรัก (Bye nior)  7 ม.ค. 49  889 คน 

    4.5 โครงการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย ณ วัดปรมัยยิกาวาส จ. นนทบุรี  22 ม.ค. 49 50 คน 

    4.6 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ณ หาดนวกร จ. ประจวบคีรีขันธ  23-25 พ.ค. 49 40 คน 

    4.7 โครงการพิธีไหวครู 22 มิ.ย. 49 
อาจารยและนักศึกษา

ทุกหลักสูตร 

    4.8  โครงการผูกโบวไท สายสัมพันธ 14 มิ.ย. 49 643 คน 

    4.9 รวมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ.สะพาน 
           พระราม8 

2 กค. 49 60 คน 

    4.10 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหมและฝกซอมรับปริญญาบัตร 3-5 กค. 49 238 คน 

    4.11 โครงการมารยาทไทยและการใชภาษาไทย พ.ย. 48-  ก.ย. 49 565 คน 

    4.12 โครงการดนตรีและนาฎศิลปไทย พ.ย. 48 – ก.ย. 49 120 คน 

    4.13 รวมประกวด อาน ฟง เสียงและประกวดมารยาทไทย ณ.ธนาคารนคร 
            หลวงไทย  

15 , 25 ส.ค.49 5 คน 

    4.14 โครงการรอยดวงใจนอง- พ่ี ศิริราช /ตอนรับนองใหม/พิธีถอดโบวไท 1-3 ก.ย.49 829 คน 

    4.15 วางพวงมาลา ในวันมหิดล  24 ก.ย. 49 85 คน 
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กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด 
จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

5. ดานบําเพ็ญประโยชน   

    5.1 โครงการคายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท คร้ังท่ี 15 ณ โรงเรียนโนน 
          โขงโรง จ.นครราชสีมา 

24 ธ.ค. 48-  
2 ม.ค. 49 

50 คน 

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

578 คน 

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

    5.4 โครงการอนุรักษและสงเสริมสิ่งแวดลอม ณ.หอพักคณะพยาบาลศาสตร 
1 เม.ย.48- 
31 มี.ค. 49 

600 คน 

    5.5 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  คร้ังท่ี  12 ณ.พ้ืนท่ีอุทยานเขาสามรอย 
          ยอด อ.กุยบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ 

29-30 ก.ย.49 80 คน 

    5.6 รวมเดินการกุศล และจําหนายดอกไมสัญญลักษณ ดอกสะมาเรีย เนื่องใน 
          วันการฆาตัวตายโลก  ณ.สวนลุมพินี  

22  ก.ย.49 50 คน 

    5.7 รวมจําหนายธง วันมหิดล และรับบริจาคเงินชวยผูปวยยากไร 22  ก.ย. 49 200 คน 

6. ดานสวัสดิการนักศึกษา และ อื่นๆ   

    6.1 พิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะฯ และทุนอุดหนุนจากภายนอก 9  พ.ย. 48 248 ทุน 

    6.2 รวมขับรองเพลงพระราชนิพนธหมู ใหกับสมาคมศิษยเกา ณ.ศูนย 
           วัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

14 ม.ค. 49 31 คน 

     6.3 ตอนรับอาจารยและเจาหนาท่ีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จากคณะ 
           พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการมาดูงานกิจการนักศึกษา 

8  พ.ค. 49 3 คน 

     6.4 การรับมอบทุนรางวัลการศึกษา  ทุนขยันหม่ันเพียร เกียรติบัตรตางๆ 10 มี.ค.49 129 คน 
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ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 
 
 ในปการศึกษา 2549 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือรับทุนการศึกษา จํานวน 256 คน  จากผูสมัครขอรับทุนอุดหนุน

การศึกษาท้ังส้ิน  260 คน  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  2,744,800 บาท (สองลานเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีพันแปด

รอยบาทถวน) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา ปการศึกษา 2549   
              แยกตามประเภททุนและช้ันป 
 

ชั้นป 

ทุนอุดหนุนคณะฯ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ทุนอุดหนุนภายนอก

คณะฯ รวม 

น.ศ.ที่

ไดรับทุน

(ทุน) 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

น.ศ.ที่

ไดรับ

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
น.ศ.ที่

ไดรับ

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
น.ศ.ที่

ไดรับ

ทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
น.ศ.ที่

ไดรับทุน

(ทุน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 - - - - - - 29 674,400 29 674,400

2 6 23,000 4 40,000 - - 29 351,000 39 414,000

3 5 21,000 - - 15 105,000 81 715,100 101 841,100

4 5 17,000 - - 11 57,000 78 741,300 94 815,300

รวม 16 61,000 4 40,000 26 162,000 217 2,481,800 263 2,744,800

 
หมายเหตุ  นักศึกษาไดรับทุนการศึกษา  2  ทุน  จํานวน 7 คน 
 
ทุนรางวัลการศึกษาสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในวันสําเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
1.รางวัลการศึกษานักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน  จํานวน 18 ทุน  จํานวนเงิน 15,115 บาท 

2.รางวัลการศึกษาขยันหม่ันเพียร   จํานวน 32 ทุน  จํานวนเงิน   9,300 บาท  
3.ทุนรางวัลภายนอกคณะ  
 3.1 รางวัลดีเดนสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย  
 3.2 ทุน รศ. ดร ธัญญรัตน ปาณะกุล  
 
ทุนรางวัลการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนยอดเย่ียม ในพิธีไหวครู

ประจําปการศึกษา 2549  
1. รางวัลการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเดน  จํานวน 29 ทุน จํานวนเงิน 25,876 บาท  
2.ทุนรางวัลการศึกษาภายนอกคณะฯสําหรับนักศึกษา/รางวัลอาจารยพยาบาล จํานวน 4 ทุน  
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ดานการวิจัย 
 

คณะพยาบาลศาสตร มีพันธกิจท่ีสําคัญในฐานะเปนสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี 
มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําในระดับประเทศและนานาชาติ และมีวิสัยทัศนในการเปนแกนนําใน

การสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  ศูนยวิจัยทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร   ซึ่งมีผูอํานวยการ

และรองผูอํานวยการ รับผิดชอบนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพการวิจัยของคณะฯ   

รวมท้ังดูแลบริหารจัดการ และคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและจริยธรรมทางการพยาบาล โดย

รับผิดชอบงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการวิจัย งานพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมการทําวิจัย การ

ใหบริการและคําปรึกษาดานการวิจัย  การพัฒนาเครือขายการวิจัยภายในคณะฯ และนอกคณะฯ ท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาเครือขายสารสนเทศดานการวิจัย  กล่ันกรองโครงการวิจัย  กล่ันกรอง

จริยธรรมการวิจัยและพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง  
 
 ในปงบประมาณ  2549  คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีแผนงาน 1.3 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสูการเปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแก

สังคม แผนงานวิจัยและพัฒนาและไดกําหนดโครงการประกอบ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการดานการวิจัย  ในป 2549  มีดังนี้ 
 

1. โครงการบริการดานการวิจัย 
2. โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัยบูรณาการ  
3. โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย   

• โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย กิจกรรมอบรมระยะส้ัน 
• โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย กิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 
• โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย กิจกรรม Research Day 

4. โครงการประกันคุณภาพผลงานวิจัย 
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การพัฒนาโครงรางวิจัยที่เปนปญหาหลักของประเทศ 
 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  มีระบบและกลไกดานการวิจัยท่ีสงเสริมใหเกิด

งานวิจัยท่ีมีมาตรฐานสากลและเกิดประโยชนตอประเทศชาติ มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  มีการระดมสมอง/ประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงรางชุดโครงการวิจัย ท่ีเปนปญหาหลักของประเทศ 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 
 

เครือขายความรวมมือดานการวิจัย 
 
 คณะพยาบาลศาสตร มีเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกับชุมชน 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. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส) 
6. สํานักงานการอุดมศึกษา 
7. สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร 
8. ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
9. R to R  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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ตารางที่ 7  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในประเทศและตางประเทศ  จํานวน 33 เร่ือง 
              (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2549) 
 

ลําดับ ชื่อเร่ืองงานวิจัย ชื่อนักวิจัย แหลงที่พิมพเผยแพร/นําเสนอ 

1 Self-Efficacy in Infant Care Scale: 
Development and Psychometric testing 

ทัศนี ประสบกิตตคิุณ (PI)  
ฟองคํา ติลกสกุลชัย  
นิตยา สินสุกใส 
ยาใจ สิทธิมงคล 

Nursing Health Science 2006;8, 44-50. 
 

2 The  Revised  Infant  Temperament  
Questionnaire: Translation  and  
Psychometric  Testing  for  Use  in  a  
Thai  Population 

ทัศนี ประสบกิตตคิุณ (PI)  
ฟองคํา ติลกสกุลชัย  
 

Asain  J Nurs.2006;9(2)84-91. 

3 Differential effect of alpha-syntrophin 
knockout on aquaporin-4 and Kir4.1 
expression in retinal macroglial cells in 
mice 

วิมลรัตน ภูวราวุฒิพานิช(PI) Neuroscience2006;137,165-175. 

4 Sexuality among women recipients of a 
Pancreas and Kidney Transplant 

อทิตยา พรชัยเกต ุ Western Journal of Nursing 
Research2006;28(2)137-150. 

5 Medical Characteristics and Tuberculosis 
treatment outcomes in an urban tertiary 
hospital, Thailand  

รุงนภา ผาณิตรัตน Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine Public Health 2006;37(2), 
1-7. 

6 Evaluating  content  validity  and  test-
retest  relibablity  of  child’s health  risk  
bebavior  scale 

กีรดา  ไกรนุวัตร Public  Health  Nursing  
2006;23(4)366-372. 

7 การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณี

ทางการพยาบาลในผูปวยกลามเน้ือหวัใจ

ตาย 

ราศี  ลีนะกุล 
ทัศนา  บุญทอง 
กอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
วันเพ็ญ  พิชิตพรชัย 

Thai  Journal  of  Nursing  

Research 2006;10(2)120-132. 

8 ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกําลัง

กายโดยใชวิธีกํากับตนเองในผูปวยที่มี

ภาวะสมองขาดเลือดช่ัวคราวและสมอง

ขาดเลือดไมรุนแรง 

วัลยลดา  ฉันทเรืองวณิชย 
สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา 
ช่ืนชม  เจริญยุทธ 
สมชาย  โตวณะบุตร 
ฉกาจ  ผองอักษร 

Thai  Journal  of  Nursing  

Research 2006;10(3)165-179. 

9 โปรแกรมการสรางพลังใจในผูดูแลตอ

การสงเสริมการรบัรูสมรรถนะของตนเอง

ในการดูแลเด็กออทิสติก 

ภัทราบูลย  พุทธรกัษา 
ฟองคํา  ติลกสกุลชัย 
ยาใจ  สิทธิมงคล 
ทัศนี  ประสบกิตตคิุณ 
ดุสิต  ลิขนะพิชิตกลุ 

Thai  Journal  of  Nursing  

Research 2006;10(3)180-190. 

10 การพัฒนาและการทดสอบคุณภาพแบบ

วัดการเผชิญปญหาในภรรยาท่ีถูกสามีทํา

ราย 

บุหงา  ตโนภาส 
กอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา 
ธวัชชัย  วรพงศธร 

Thai  Journal  of  Nursing  

Research 2006;10(4)229-241. 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองงานวิจัย ชื่อนักวิจัย แหลงที่พิมพเผยแพร/นําเสนอ 

11 การพัฒนาโมเดลความสาํเร็จในการดาํรง

บทบาทมารดาในมารดาไทยติดเช้ือเอช ไอ วี 

เพ็ญนภา  กักดีวงค 
สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา 
กอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
Margaret  Shandor  Miles 
วรรณี  แกมเกต ุ

Thai  Journal  of  Nursing  

Research 2006;10(3)201-214. 

12 ผลของการเขาโครงการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานตอความเครียด   
วรรณา คงสุริยะนาวิน (PI)  วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(1)32-43. 
13 การตอบสนองทางอารมณและภาวะทาง

สุขภาพในผูปวยมะเร็งเตานมหลังการผาตัด/ 

Emotional response and functional health 
status among breast cancer patients after 
mastectomy. 

คนึงนิจ พงศถาวรกมล (PI)  
สิริรัตน  ฉัตรชัยสุชา 
จิราภรณ  มหานนท 
 
 

วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(1)44-56. 
 

14 การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทัศนคติของการครอง

คู และการใชถุงยางอนามัยของคูสมรสไทย  

วรรณา  พาหุวัฒนกร(PI)   
วชิรา  วรรณสถิต   

วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(1)57-65. 
 

15 การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล   

ถนอมขวัญ ทวีบูรณ  (PI)  วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(1)66-76. 

16 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิง

ตั้งครรภอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ศิริวรรณ สันทัด (PI) 
สุนีย สุนทรมีเสถยีร  

วารสารพยาบาลศาสตร 
2549; 24(2)12-21. 

17 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเดก็ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็จังหวัดสระแกว 
วิรัตน ตั้งใจรบ (PI) วารสารพยาบาลศาสตร

2548;24(2)31-44. 
18 การศึกษาแบบแผนสุขภาพ การเจริญเติบโต

และพัฒนาการของเด็กในสถานรับเลี้ยงและ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ทร.1 กรุงเทพมหานคร  

ยุวดี  พงษสาระนันทกุล(PI) วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(2)45-57. 

19 ความสัมพันธระหวางการจัดอัตรากําลังบุคลากร

พยาบาลกับการเกิดแผลกดทับ 
รัชนี ศุจิจันทรรัตน  (PI) 
จันทนา  รณฤทธิวิชัย 
สมจินต  เพชรพันธุศรี 
ปรางทิพย  อุจะรัตน 
พิชัย  ศุจิจันทรรัตน 

วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(2)58-70. 

20 พฤติกรรมการปองกันขอเขาเสื่อมของ

พยาบาล  
ปองจิตร ภัทรนาวิก (PI)    วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(2)72-81. 

21 การศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต 

ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน ที่มีตอสมรรถนะ

ของบัณฑิตที่สําเร็จการ ศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2544 และ 2545 

กนกพร  หมูพยัคฆ (PI)  
วิไลวรรณ ทองเจรญิ 
ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ 
ปฤศณา ภูวนันท 
 

วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(3)56-67. 
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ลําดับ ชื่อเร่ืองงานวิจัย ชื่อนักวิจัย แหลงที่พิมพเผยแพร/นําเสนอ 

22 การดูแลเด็กที่ติดเช้ือ เอช ไอ วี ไดรบัยา

ตานไวรัสตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
วัลยา ธรรมพนิชวัฒน(PI) วารสารพยาบาลศาสตร 

2549;24(3)79-89. 

23 การรับรูบทบาทและการปฏิบัติบทบาท

การเปนบิดาขณะภรรยาต้ังครรภ 
กันยรักษ เงยเจริญ (PI) 
ธิติมา  จําปรัตน 

วารสารพยาบาลศาสตร

2548;24(3)90-98. 
24 การพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพของมารดาที่ติดเช้ือ เอช

ไอวี/เอดส 

ศิริวรรณ  สันทัด (PI) 
พรทิพย อาปาณกะพันธ 
สุนีย  สุนทรมีเสถียร 

วารสารพยาบาลศาสตร

2549;24(3)99-111. 

25 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการ

ลดความเจ็บปวดระหวางการทาํแผล ใน

ผูปวยไฟไหม  

อรพรรณ  โตสิงห วารสารสภาการพยาบาล 

2549;21(2)73-83.  

 

26 ความชุกของการถกูทํารายในหญิง

ตั้งครรภ ปจจัยเสี่ยง การปฏิบัติตัวใน

ระยะตั้งครรภ และผลทางจิตสังคม   

นันทนา ธนาโนวรรณ (PI)     วารสารสภาการพยาบาล

2549;21(2)31-46. 
 

27 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน

การทํางานและการรับรูเกี่ยวกับการมีเอก

สิทธ์ิทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรัฐแหงหน่ึง 

ปรางทิพย  อุจะรัตน 
ฉวีวรรณ  โพธิ์ศรี 

วารสารพยาบาล. 
2549;54(2)94-107. 

28 การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุระหวางป 2533-2544 โดย

วิธีการวิเคราะหเมตา 

ลิวรรณ  อุนนาภิรักษื 
จันทนา  รณฤทธิวิชัย 
ปรางทิพย  อุจะรัตน 
วัฒนา   พันธุศักดิ ์
รัชนี  ศุจิจันทรรัตน 
ณัฐสุรางค  บุญจันทร 
ปยาณี  คลายนิล 
วิราพรรณ  วิโรจนรัตน 

วารสารพฤฒาวทิยาและเวชศาสตร

ผูสูงอายุ2549;1,2-12. 

29 คุณภาพชีวิตนักเรยีนที่มีปญหาสุขภาพ

สายตา เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  

ชุติมา  อัตถากรโกวิท(PI) 
สุพินดา  เรืองจิรัษเฐียร 
เสาวรส  มีกุศล 
เบญจพร  สุขประเสริฐ 

วารสารสาธารณสุขมูลฐาน และการ

พัฒนา 2549;3(1)45-52. 

30 การบริหารชีวิตและสุขภาพของผูสูงอายุ

สุขภาพด ี

เสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ 
พัสมณฑ  คุมทวีพร 

วารสารพยาบาลทหารบก

2549;7(2)47-56. 

31 การศึกษาภาวะแทรกซอนของผูปวยกุมาร

ศัลยศาสตร   
ปองจิตร ภัทรนาวิก (PI)   สุดารัตน 
สุวรรณเทวะคุปต 

ชมรมพยาบาลออรโธปดิกส

2549;11(2)  
32 แนวทางการปฏิบัตใินการลางมือ สวม

เสื้อ ถุงมือ การนับเคร่ืองมือ และของมี

คม สําหรับพยาบาลหองผาตัดในประเทศ

ไทย 

อุษาวดี  อัศดรวิเศษ วารสารพยาบาลหองผาตัดแหง

ประเทศไทย 2549;10(2) 

33 การบริหารชีวิตและสุขภาพของผูสูงอายุ
สุขภาพดี 

เสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ 
พัสมณฑ  คุมทวีพร 

วารสารพยาบาลทหารบก
2549;7(2)47-56. 
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ตารางที่  8 จํานวนงานวิจัยที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ  จํานวน  54  เร่ิอง  
               (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549) 
ลําดับที่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 

(Authors) 

ช่ือเรื่อง (Title) การประชุม/สถานที่/ 
วันเดือนป ที่ประชุม 

1 ผองศรี   ศรีมรกต (PI) 
รุงนภา  ผาณิตรัตน 

Preliminary Data Report on a Survey of 
Tobacco-Related  Issue of Thai Youth 

นําเสนอในการประชุมวิชาการ13th 
WCOTH, Washington DC,USA,  
12-15 July 2006 

2 กรองได  อุณหสูต (PI) Development of an Emergency Nursing 
and Trauma Management Model in the 
Recovery Phase following The Tsunami 

Nursing Conference Confronting the 
Challenges in Nursing  Practice, KL 
Convention Centre ,Malaysia,  
11-12 กันยายน 2549 

3 กรองได  อุณหสูต (PI) Specification of ER Nurses Competencies 
in Thailand 

Nursing Conference Confronting the 
Challenges in Nursing  Practice, KL  
Convention Centre ,Malaysia,  
11-12 กันยายน 2549 

4 ผองศรี   ศรีมรกต (PI) 
นภาพร วาณิชยกุล 

โปรแกรมอดบุหรี่ในผูปวยศัลยกรรม 

(Nurse managed Tobacco Cessation 
Service for Surgical Patients) 

International Society for the Prevention of 
Tobacco Induced Disease, Hong Kong,  
24-26 พฤศจิกายน 2549 

5 วิราพรรณ  วิโรจนรัตน 
พัสมณฑ  คุมทวีพร 
 

Related  factor  of  falls  among  the  
elderly : sleep  problems  and  sleeping  
pills  used 

International  Comference  on  Healthy  
Aging  2006 

6 เสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ 
พัสมณฑ  คุมทวีพร 

Life  and  health  healthy  management  
concepts  of  elders 

International  Comference  on  Healthy  
Aging  2006 

7 ผองศรี ศรีมรกต  
สายพิณ เกษมกิจวัฒนา  
สุวิมล กิมป   
เสาวลักษณ เล็กอุทยั 

Effects of Anorexia and Anorexia 
management of Patients and Families on 
Nutritional status in Colorectal Cancer 
Patients Receiving Chemotherapy 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

8 ผองศรี ศรีมรกต (PI) 
รุงนภา ผาณิตรัตน 

Chronic health Problem Related to 
Smoking and Daily Life Behaviors in Post  
Tsunami Victims 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

9 ยาใจ  สิทธิมงคล (PI) 
ปยาณี  คลายนิล   
วรรณภา  สุทธิอํานวยกูล 

A Symptom management program for 
patient with schizophrenia and their 
Families : Preliminary clinical outcome 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

10 อาภาวรรณ  หนูคง (PI) Familial Caregivers' management 
Behaviors and Quality of Life for Children 
with Asthma 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 
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ลําดับที่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 

(Authors) 

ช่ือเรื่อง (Title) การประชุม/สถานที่/ 
วันเดือนป ที่ประชุม 

11 ศิริอร  สินธุ (PI) An Effectiveness of Conditioning Care 
Program for Hospitalized Patients with 
Chronic Illness 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

12 นภาพร  วาณิชยกลุ (PI) Process of Exercise Behaviors Change: 
Developing the Scale for Thais with 
Coronary Artery Disease 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

13 อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย (PI) Discharge planning for Children with 
Congenital Heart Disease: Nurses 
Experiences 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

14 รุงนภา ผาณิตรัตน (PI) 
สายพิณ เกษมกิจวัฒนา   
 

The Factors  Influencing Caregiver Role 
Strain of Cerebrovascular Disease Patients 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

15 รุงนภา  ผาณิตรัตน The  Effectiveness  of  Discharge  Planning  
on  Caring  Behavioral  Changes  in  
Caregivers  of  Schizophrenic  Patients  at  
Songkhlarajanagarindra  Psychiatric  
Hospital  

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

16 วีนัส ลีฬหกุล (PI) 
ถนอมขวัญ ทวีบูรณ  
อรุณรัศมี บุนนาค 

Effect  of Caffeine Drinking and Calcium 
Intake on Urinary Calcium Excretion in 
Adult Women 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

17 คนึงนิจ พงศถาวรกมล (PI)  
สิริรัตน ฉัตรชัยสุชา 

Emotional Responses and Functional 
Health Status among Breast Cancer 
Patients After Mastectomy 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

18 อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ (PI) Validity of the Rosenberg Self-esteem 
Scale in Young Women From Thailand and 
the USA 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

19 อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ( PI) Development and psychometric Testing of 
Depressed Women's Self-Regaining  Scale 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 
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ลําดับที่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย

(Authors) 

ช่ือเรื่อง (Title) การประชุม/สถานที่/ 
วันเดือนป ที่ประชุม 

20 สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

(PI) นภาพร วาณิชยกุล  
ปรางทิพย ฉายพุทธ 

Rewards of  Caregiving Scale for 
Caregivers of Patients with Stroke 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

21 สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ (PI) Effects of  Yoga Practices on Health-
Related Quality of Life among Asthmatic 
Patients 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

22 วรรณา  คงสุริยนาวิน  
อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ  
ชูช่ืน ชีวพูนผล 

Effects of Cognitive Behavior 
Modification Program on Stress in 
Diabetes Patients 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

23 สายพิณ เกษมกิจวัฒนา  
อุษาวดี อัศดรวิเศษ 

Predictors Health Status on Family 
Caregivers of Demented Elderly Patients 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

24 อรวมน ศรียุกตศุทธ (PI) 
วันดี โตสุขศร ี

Utility of  Pender’s Model in Describing 
Health-Promoting Behaviors in Thai 
Patients with Rheumatoid Arthritis 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

25 วิมลรัตน  ภูวราวุฒิพานิช

(PI) 

Syntrophin Anchoring Protein for AQP4 in 
Cerebral Cortex: Role in New 
Management for Brain Edema 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

26 สุพินดา เรืองจิรัฐเธียร 

(PI) 

Experiences of Thai Women Caring for 
Their Husbands Living with HIV/AIDS 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

27 จงจิต เสนหา (PI) Problems and Care Needs of Breast Cancer 
Women Receiving Outpatients 
Chemotherapy and Their Caregivers at a 
University Hospital in Thailand 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 

28 ชื่นชม เจริญยุทธ (PI) 
อาภา ยังประดิษฐ 
ยุพา จ๋ิวพัฒนกุล  
ทิพา ตอสกุลแกว 
ปรางคทิพย อุจะรัตน 

Health Problems of the Chronically ill 
elderly in the rural community 

- Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, Miracle 
Grand Hotel Bangkok, 25-27 January 2006 
-The EAFONS,  Miracle Grand Hotel Bangkok 
30-31 March 2006 
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ลําดับที่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 

(Authors) 

ช่ือเรื่อง (Title) การประชุม/สถานที่/ 
วันเดือนป ที่ประชุม 

29 ช่ืนชม เจริญยุทธ  
ปนัดดา ปริยทฤฆ 

The Effect of using self-Care Packages on 
Knowledge on Knowledge and Self-care 
Behavior of Persons with Diabetes Mellitus 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

30 รุงนภา ผาณิตรัตน The Relationships between Personal 
Factor, Learned Resourcefulness, and 
Psychological Self-care Behavior of 
Coronary Disease Patients 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

31 ศิริอร  สินธุ 
นันทวัน สุวรรณรูป 

The Effectiveness of Community-Based 
Care Program on health Outcome and 
Satisfaction of Care in Patients with COPD 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

32 สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา Reward  of  Caregiving  Scale  for  
Caregivers  of   Patients  with  stroke 

Prevention and Management of Chronic 
Conditions : International Perspective, 
Miracle Grand Hotel Bangkok, 25-27 
January 2006 

33 ผองศรี   ศรีมรกต (PI) 
รุงนภา  ผาณิตรัตน 

Factors  Associated with Smoking and 
Cessation Behaviors among Thai Youths 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok 30-31 March 2006 

34 จงจิต เสนหา (PI) Relationships among optimism , cognitive 
appraisal, coping strategies, and 
psychosocial adjustment in Thai newly 
diagnosed with breast cancer 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok 30-31 March 2006 

35 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ  
ประอรนุช ตุลายาทร  
วีรยา จึงสมเจตไพศาล 

The effect of Buddhist Practice Program on 
Emotional Quotient of nursing students in 
the second Year, Faculty of Nursing , 
Mahidol University, Bangkok, Thailand 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok 30-31 March 2006 

36 เกศรินทร อุทริยประสิทธิ์  

(PI) 

The Effect of Cardiac Home Information 
Program on Functional outcomes in Thai 
CABG Patients 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok 30-31 March 2006 

37 วรรณา พาหุวฒันากร The relationships between social support, 
material employment, postpartum anxiety, 
and maternal role competencies in Thai 
precipitous mothers 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok 30-31 March 2006 

38 วิมลรัตน ภูวราวุฒพิานิช Differential effect of alpha-syntrophin 
knockout on aquaporin-4 and Kir4.1 
expression in retinal macroglial cells in 
mice 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok, 30-31 March 2006  
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ลําดับที่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 

(Authors) 

ช่ือเรื่อง (Title) การประชุม/สถานที่/ 
วันเดือนป ที่ประชุม 

39 กีรดา ไกรนุวัตร An evaluation of the Strengthening 
Families program in Prevention youth 
smoking initiation 

The EAFONS,  Miracle Grand Hotel 
Bangkok 30-31 March 2006 

40 วันเพ็ญ   พิชิตพรชัย(PI) การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจําหนาย

โรคหลอดเลือดสมอง โดยความรวมมอื

ของสหวิทยาการ 

Nursing  History and Leadership   
Severance Hospital Eunmyung Auditorium 
Seoul Korea  
May 10-11,2006 

41 ผองศรี  ศรีมรกต Smoke-Free Hospital การประชุมบุหรี่กบัสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 

5,โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ  วันที่ 
5-6 มิถุนายน 2549 

42 นภาพร  วาณิชยกุล Decisional  Balance  for  exercise  in  
elderly  with  Cornonary  Arteny  Disease 

Ninth  International  Congress  of  Behaviour  
Medicine, Sofitel  Bangkok  
 29  Nov ember - 2  December  2006  

43 กรองได อุณหสูต The Development of a clinical Nursing 
Practice Guildline for positioning reduced 
Intracranial pressure in post-operative 
Neurosurgical Patients 

Nursing Conference Confronting the 
Challenges in Nursing  Practice,  
KL Convention Centre ,Malaysia,  
11-12 กันยายน 2549 

44 ประภา  ยุทธไตร สถานการณเฝาระวังและปองกันโรคซึมเศราใน

ระบบบริการสุขภาพ:กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร  
ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต 2549 

45 วัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย 
ยุวดี  ชาติไทย 

ผลของระยะเวลาการทํางานและ

สถานการณของงานที่ทําตอความรู ทศันคติ

และการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยระยะ

สุดทาย 

นําเสนอในการประชุมวิชาการ  
องคกรแหงการเรียนรู  เสนทาง สูการ

พัฒนาการพยาบาล หนา 75-85 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  1 สิงหาคม 

2549 

46 วัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย ประสิทธิผลของการอบรมจริยธรรมดวย

วิธีการทําคานิยมใหกระจางตอคานิยมทาง

จิรยธรรมวิชาชีพการพยาบาลและความนับ

ถือตนเองของนักศึกษาพยาบาล 

นําเสนอในการประชุมวิชาการ  
องคกรแหงการเรียนรู  เสนทางสูการ

พัฒนาการพยาบาล หนา 86-94 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  1 

สิงหาคม 2549 
47 วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย การพัฒนาระบบการสรางความรูดวยวธีิการ

เรียนรูเปนทีมสําหรับอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา 

นําเสนอในการประชุมวิชาการ  
องคกรแหงการเรียนรู  เสนทางสูการ

พัฒนาการพยาบาล หนา 63 สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ กรุงเทพฯ   
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2549 

48 วันทนีย  ปนทองพันธุ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดานการ

สงเสริมสุขภาพในชุมชนแออัด เขต

บางกอกนอย  กรุงเทพฯ  

นําเสนอในการประชุมวิชาการ  
องคกรแหงการเรียนรู เสนทาง สูการ

พัฒนาการพยาบาล หนา 209-220 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2549 
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ลําดับที่ ผูวิจัย/คณะผูวิจัย 

(Authors) 

ช่ือเรื่อง (Title) การประชุม/สถานที่/ 
วันเดือนป ที่ประชุม 

49 กันยรักษ เงยเจริญ (PI) 
ธิติมา  จําปรัตน 

การรับรูบทบาทและการปฏิบัติบทบาทการ

เปนบิดาขณะภรรยาตั้งครรภ 
นําเสนอในการประชุมวิชาการเรื่องผสาน

ความรวมมือ :พัฒนาสูการพยาบาลสตูิศาสตร

ทันยุค 30 สิงหาคม 2549  
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว 

50 นันทนา ธนาโนวรรณ (PI)     ความชุกของการถกูทํารายในหญิงตั้งครรภ 

ปจจัยเสี่ยง การปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ 

และผลทางจิตสังคม   

นําเสนอในการประชุมวิชาการอนามัย

ครอบครัว คร้ังที่ 5 “ครอบครัวมสีุข ชุมชน
เขมแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” วันที่ 25-26 

พฤษภาคม 2549  
ณ หองราชเทวี โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

51 ประอรนุช  ตุลยาทร 
วนิดา เสนะสุทธิพันธุ  
อรุณรัตน  ศรีจันทรานิตย 

 

ผลของการเขารบัการอบรมในโครงการ

ศึกษาปฏิบัติธรรมะพัฒนาจิตใหเกิดปญญา

และสันติสุขทีม่ีตอความฉลาดทางอารมณ

ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที1่ ปการศึกษา 
2545 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชุมวิชาการ "ฉลองสิริราชสมบตัิ 60 ป 
ศิริราช-รามาธิบดี บูรณาการวิชาการ"  
18-21 เมษายน 2549 

52 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ     ผลของการเขารบัการอบรมในโครงการ

ศึกษาปฏิบัติธรรมะพัฒนาจิตใหเกิดปญญา

และสันติสุขทีม่ีตอความฉลาดทางอารมณ

ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่1 ปการศึกษา 

2545 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

นําเสนอในการประชุมวิชาการ  
“ฉลองสิริราชสมบตัิ 60 ป  
ศิริราช-รามาธิบดี บูรณาการวิชาการ”   
18-21 เมษายน 2549   

53 อุษาวดี  อัศดรวิเศษ แนวทางการปฏิบัตใินการลางมือ สวมเสื้อ 

ถุงมือ การนับเคร่ืองมือ และของมีคม 

สําหรับพยาบาลหองผาตัดในประเทศไทย 

นําเสนอในการประชุมวิชาการ  ประเทศสเปน  

54 รัชนี  สีดา  
  

ผลของโปรแกรมแรกรับตอความวิตกกังวล

ของมารดาที่มบีุตรปวยดวยโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

นําเสนอในการประชุมวิชาการการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร คร้ังที่ 16  31 มีนาคม 

2549 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ  
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ตารางที่ 9 สรุปรายช่ือโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปงบประมาณ   2549 

ลําดับ ช่ือโครงการ 
ช่ือหัวหนา

โครงการ 
ปท่ี

เริ่มตน 
ปท่ีแลว

เสร็จ 
งบประมาณ

แผนดิน 
จํานวน

(บาท) 
ความกาวหนา

ของโครงการฯ 

1 การพัฒนารูปแบบและกลวิธีใน

การสรางเสริมสุขภาพในเยาวชน

ไทย 

รศ.ดร.กอบกุล 

พันธเจริญวรกุล   
2548 2550 งบประมาณ

แผนดิน 
6,600,000 กําลงั

ดําเนินการ 

2 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบเกี่ยวกับเครื่องมือวิจยัสาขา

การบรหิารทางการพยาบาลและ

การบรหิารโรงพยาบาลและการ

ทําฐานขอมูลเครือ่งมือวิจัย   

อ.ดร.เสาวลักษณ  
จิรธรรมกลุ 
 

2549 2550 เงินรายได 

ม.มหิดล 
173,000 กําลงั

ดําเนินการ 

3 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบ

การสรางเสริมสุขภาพชุมชนใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือใหเปน

ชุมชนแข็งแรง:กรณีศึกษา

ชุมชนหลังโรงกรองน้ําภาษี

เจริญ เขตบางกอกใหญ 
(Research and Development 
of Community Health 
Promotion Model for Healthy 
Community in Bangkok 
Metroppolis: A Case of Lung-
ronggrongnam 
phaseechareon, Bangkokyai 
District) 

อ.ดร.อาภา  
ยังประดิษฐ 

2549 2550 เงินรายได 

ม.มหิดล 
199,600 กําลงั

ดําเนินการ 

4 แบบสอบถามการรับรู

สมรรถนะของตนเองในการ

ดูแลทารก: การวิเคราะห
องคประกอบและความตรงเชิง

เกณฑสัมพันธ 

ผศ.ดร.ทัศนี 

ประสบกิตติคุณ 
2549 2550 ซี.เอ็ม.บี. 68,000 กําลัง

ดําเนินการ 

   5 การรับรูพฤติกรรมสุขภาพใน

ระยะตั้งครรภของหญิง

ตั้งครรภและสามี และ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ขณะต้ังครรภ 

ผศ.สุนีย  
สุนทรมีเสถียร 

 

2549 2550 ซี.เอ็ม.บี.    25,000  กําลัง

ดําเนินการ 
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ดานการบริการวิชาการ 
 
           คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  กําหนดแผนงานบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร 
ป  2548-2552  และดําเนินการใหบริการวิชาการ  โดยคณะกรรมการบริการวิชาการและบริหารการศึกษา
ตอเนื่อง  ซึ่งมีรองคณบดีฝายบริการวิชาการเปนประธาน  มีผูแทนภาควิชาและผูแทนคณะอนุกรรมการ
บริการวิชาการของภาควิชา  แผนงานดานบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ  ป  2549  มีดังนี้ 
  1) พัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ  และสอดคลองกับความ

ตองการแกประชาชน  และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล  เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
          - มีศูนยบริการวิชาการ เพ่ือดําเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร  
รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการ  โดยมีเจาหนาท่ีประจํารับผิดชอบงานของศูนยฯ      

         - สํารวจความตองการดานวิชาการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของกลุมเปาหมายตางๆ เพ่ือ

วางแผนและจัดโครงการดานบริการวิชาการแกประชาชนและบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลอยางตอเนื่อง 
          - วางแผนจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม  รวมกับหนวยงาน/คณะฯ/สถาบันอ่ืนๆ 
 2) พัฒนาและสรางเครือขายความรวมมือทางดานบริการวิชาการกับสถาบันตางๆท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 
 3) ปรับปรุงวารสารพยาบาลศาสตรใหมีคุณภาพเขาสูมาตรฐานระดับชาติ 
 
 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ  

      1. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  
  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม
อยางตอเนื่องทุกป โดยมีการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม ป 2549 มีการดําเนินงาน 

จํานวน 28 โครงการ  แบงตามกลุมผูรับบริการ   2   ประเภท  คือ  
      1) กลุมวิชาชีพพยาบาล  เปนการใหบริการทั้งในระดับสถาบัน  และบุคคล  เปน
วิทยากร  อาจารยพิเศษ  ผูทรงคุณวุฒิ  การประชุมวิชาการ  รวมท้ังการจัดทําวารสารพยาบาลศาสตร 
ปละ  3  ฉบับ   
      2) กลุมประชาชน  เปนบริการวิชาการเชิงรุกท่ีมุงใหความรู  คําแนะนํา  การประชุม
วิชาการและการบริการตรวจรักษาสุขภาพท้ังแกประชาชนเฉพาะกลุมและประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหผูรับ 
บริการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและดูแลสุขภาพตนเองใหมีคุณภาพชีวิต   
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ตารางที่  10  โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  ปงบประมาณ 2549 
                 (วันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน  2549) 
ลําดับ

ที่ 
ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย 

1 โครงการวารสารพยาบาลศาสตร คณะฯ ตลอดป อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ
(700 คน) 

2 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพยาบาล
ในการสงเสริมสุขภาพเด็ก 

ภ.กุมารฯ 19-20 มิ.ย.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ
(166 คน) 

3 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Breast feeding Update for 
Professionals 

ภ.กุมารฯ 17-19 ก.ค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ
(297 คน) 

4 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความเช่ียวชาญสูคุณภาพและ
ความเปนเลิศทางการพยาบาลศัลยศาสตร 

ภ.ศัลยศาสตร 24-26 พ.ค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ
230 คน 

5 โครงการฟนฟูวิชาการสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ คร้ังที่ 2  เรื่อง  
การรักษาโรคเบ้ืองตน  และการใหภูมิคุมกันโรค 

ภ.สาธารณสุขฯ 22-26 พ.ค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ
(125 คน) 

6 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผสานความรวมมือ: พัฒนาสูการ
พยาบาลสูติศาสตรทันยุค 

ภ.สูติศาสตรฯ 28-30 ส.ค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ
(407 คน) 

7 โครงการประชุมวิชาการ เร่ือง การใชแบบประเมินในงาน

สุขภาพจิตและจิตเวช 
ภ.สุขภาพจิตฯ 8-10 พ.ค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ

(121 คน) 
8 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผูปวยเรื้อรังแบบ

ผสมผสาน: การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
ภ.อายุรศาสตร 17-19 พ.ค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ

(242 คน) 
9 โครงการอบรมพยาบาลพ่ีเลี้ยงสําหรับนักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะฯ 19, 26 พ.ย., 

17,18, 24 ธ.ค 2548 

พยาบาลวิชาชีพ 
(37 คน) 

10 โครงการประชุมวิชาการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 110 ป

โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยศิริราช เรื่องการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลสูความเปนเลิศขององคการ 

คณะฯ 9-10 มค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ 
(326 คน) 

11 โครงการการอบรมอาจารยพยาบาลผูชวยสอนภาคปฏิบัติ  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุนที่  2 

คณะฯ 16, 22, 29 ก.ค., 
5 - 6 ส.ค. 49 

พยาบาลวิชาชีพ 
(32 คน) 

12 ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร คร้ังที่ 17 เน่ืองในโอกาส 
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ป  เรื่ององคกรแหงการ
เรียนรู: เสนทางสูการพัฒนาการพยาบาล 

คณะฯ 31 ก.ค.-2 สค.49 อาจารย/พยาบาลวชิาชีพ 

(183 คน) 

13 โครงการใหคําปรึกษาปญหาเด็กและเยาวชนทางโทรศัพท ภ.กุมารฯ ตลอดป ประชาชน (154 คน) 
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ

ทารก : การนวดสัมผัส 
ภ.กุมารฯ 8 ต.ค.48,20 พ.ค.49 

17 มิ.ย.49 
ประชาชน (126 คน) 
ประชาชน (100 คน)
ประชาชน (109 คน) 

15 โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 5 รอบ  
ผศ.วิรัตน ตั้งใจรบ เรื่อง  การพัฒนาเด็กในยุคแขงขัน 

ภ.กุมารฯ 13 ธ.ค.48 นักศึกษา (91 คน) 
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย 

16 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ภ.รากฐาน ตลอดป 
(วันจันทร-พุธ-ศุกร 

8.00-12.00 น.) 

ผูสูงอายุ (120 คน/
วัน) 

17 โครงการจัดตั้งศูนยผูสูงอายุ ภ.รากฐาน - ผูสูงอายุ 

18 โครงการการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทางสื่อวิทยุ 
  

ภ.ศัลยศาสตร 9,23,30 ต.ค.48   
6,13,20พ.ย. 
 11 ธ.ค.48 

ประชาชน (นับไมได) 

19 โครงการดูแลสุขภาพครอบครัว ภ.สาธารณสุขฯ ตลอดป ประชาชน (72 คน) 
20 โครงการอนามัยโรงเรียน ภ.สาธารณสุขฯ ม.ค.-มี.ค.49 นักเรียน (1,219 คน) 
21 ครอบครัวสุขสันต ตั้งครรภคุณภาพ 

  
  
  

ภ.สูติศาสตรฯ 19 ก.พ.49 
21 พ.ค.49 
29 ก.ค.49 
17 ก.ย.49 

หญิงมีครรภ (42 คน) 
หญิงมีครรภ (48 คน) 
หญิงมีครรภ (77 คน) 
หญิงมีครรภ (22 คน) 

22 รวมสรางครอบครัวคุณภาพ : การเตรียมความพรอมคูสมรส
เพื่อการมีบุตร" 

ภ.สูติศาสตรฯ 14 ก.พ.49 คูสมรส 526 คู 
  (1,052 คน) 

23 โครงการใหคําปรึกษาปญหาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาทางโทรศัพท ภ.สูติศาสตรฯ ตลอดป ประชาชน (274 คน) 
24 โครงการใหความรูเรื่องเพศศึกษาและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธแกนักเรียนสตรีช้ันมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ภ.สูติศาสตรฯ 6 ก.ค.49 
18 ส.ค.49 

5,6,7 ก.ย.49 
20,22,27,28 มิ.ย.49 

นักเรียน (1,045 คน) 

25 โครงการบริการใหการปรึกษาดานสุขภาพจิต ภ.สุขภาพจิตฯ ตลอดป ประชาชน (200 คน) 
26 โครงการเฝาระวังและติดตามสุขภาพจิตของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ภ.สุขภาพจิตฯ 16 ก.ย.49 นักศึกษา (183 คน) 

27 โครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกบุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล  
ภ.อายุรศาสตร ตลอดป บุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร 
28 โครงการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูมาปฏิบัติธรรม ณ วัด

ปทุมวนาราม 
ภ.อายุรศาสตร 16 ต.ค.48 

10 ธ.ค.48 
ประชาชน (160 คน)
ประชาชน (140 คน) 

29 โครงการบริการตรวจสุขภาพและใหการปรึกษาปญหาสขุภาพ 
เน่ืองในวันพยาบาลแหงชาติ 

คณะฯ 20-21 ต.ค.48 ประชาชน (85 คน) 

30 โครงการตอบปญหาสุขภาพทางสถานีวทิยุโทรทัศน  ชอง  11 คณะฯ 7 ม.ค.49 ประชาชน (188 คน) 
31 การปาฐกถาคุณหญิงพิณพากยพิทยาเภทครั้งที ่7  เรื่อง การ

สรางเสริมสุขภาพ : ชีวีมีสุข 

คณะฯ 12 ม.ค.49 นักศึกษา,ศิษยเกา 
(242 คน) 

32 โครงการบริการตรวจสุขภาพและใหการปรึกษาปญหาสุขภาพ 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 110 ป โรงเรียนพยาบาลฯ 

คณะฯ 12 ม.ค.49 ประชาชน (251 คน) 

33 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Prevention and 
Management of Chronic Conditions: International Perspectives 

คณะฯรวมกับ

ภาควิชาพยาบาล

ศาสตร รามาฯ 

25-27 ม.ค.49 อาจารย/นักศึกษา 
(550 คน) 
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย 

34 โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิThe 9th East Asian 
Forum of Nursing Scholars  เรื่อง “Strengthening 
Nursing Knowledge through Doctoral Education and 
Research Networking 

คณะฯรวมกับภาควิชา

พยาบาลศาสตร รามาฯ
และภาควิชาการ

พยาบาลสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร 

30-31 มีค.49 อาจารย นักศึกษา 
 ป.เอก (298 คน) 

35 โครงการบริการตรวจสุขภาพและใหการปรึกษาปญหา

สุขภาพ เน่ืองในวันพยาบาลสากล 
คณะฯ 10 พค.49 ประชาชน (54 คน) 

36 โครงการวิทยุชุมชนศาลายาพัฒนา รายการ"คณะ
พยาบาลศาสตรหวงใย ไขปญหาสุขภาพ"    

คณะฯ ต.ค.-มี.ค.49 ประชาชน (นับไมได) 

38 โครงการสรางเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผดํา จังหวัด

สิงหบุรี   
คณะฯ 6 ส.ค.49 

9 ก.ย.49 
7 ต.ค.49 

สามเณร (213 รูป) 

   
 การเปนสถาบันหลักในการศึกษาตอเน่ือง  สาขาการพยาบาลของสภาการพยาบาล   
 

คณะพยาบาลศาสตร  เปนหนวยงานท่ีไดรับการรับรองใหเปนสถาบันหลักในการศึกษา 
ตอเนื่อง  สาขาการพยาบาลของสภาการพยาบาล   โดยดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการ อบรม/

สัมมนา ท่ีไดรับการรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร  
 
    การประเมินแผนงาน/โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
 
 การจัดบริการวิชาการ  มีการวางแผนการประเมินผลโครงการทุกโครงการ  จาก

ผูรับบริการเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งสวนใหญผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการวิชาการนั้นๆ  ใน
บางโครงการมีการประเมินผลโครงการแบบถามโดยตรงไมเปนทางการ  เชน  บริการตรวจรักษา  
โครงการใหคําแนะนําทางโทรศัพท/website เปนตน  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  และมาก
ท่ีสุด  มากกวารอยละ 75 % ข้ึนไป  และบรรลุตามวัตถุประสงคในทุกๆ โครงการ 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม    
 

คณะกรรมการสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง   โดย

ไดสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นคุณคาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   ส่ิงแวดลอม  และพลังงาน  

และจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูและขาวสารเก่ียวกับการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังมีการนําศักยภาพศิษยเกามา
รวมงานในกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ เปนประจํา  มีเครือขายความรวมมือระหวางคณะกับหนวยงาน

ภายนอกและชุมชน  จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม   
 คณะฯ   มีพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลและหอจดหมายเหตุการณพยาบาลไทย    ซึ่งเปน

แหลงรวบรวมขอมูล  วัสดุ  อุปกรณ   หุนจําลอง  เคร่ืองหมายและตราสัญลักษณตางๆ เก่ียวกับการ

พยาบาลไทย มีการจัดแสดงพรอมคําบรรยายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษกํากับ   ซึ่งคณะฯ ได

ใหบริการแกนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันตางๆ พยาบาลตางชาติ นักเรียน และประชาชนผูสนใจ  เขา

เย่ียมชมพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทยเปนระยะๆ  
 
ตารางที่  11  สรุปโครงการ/กิจกรรม การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร  
                   ปงบประมาณ  2549 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม การดําเนินงาน 

(จํานวนครั้ง) 
1.การอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 1 

      1.1 กิจกรรมวันไหวครูของนักศึกษา  

      1.2 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง วิทยาเขตศิริราช ป2549งดจัดงาน 

      1.3 โครงการประชาสัมพันธ เผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดป49 

      1.4 โครงการพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย (นําเย่ียมชมดูงาน) ตลอดป49 

      1.5 โครงการสงเสริมการใชสินคาและผาไทย ตลอดป49 

2.การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย 

      2.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เนื่องใน  
            วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

 

      2.2 กิจกรรมทําบุญวันเกิดสมาคมพยาบาลศิริราช                                              1 

      2.3 กิจกรรมทําบุญวันคลายวันกอตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและ 
   อนามัยศิริราช 

1 

      2.4 โครงการเขาเฝาถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 8 
      2.5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ฯ (วันแม แหงชาติ) 1 

      2.6 โครงการรําลึกถึงสมเด็จยา วันคลายวันสวรรคต 1 
      2.7 กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน 
            ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

1 

      2.8 กิจกรรมทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ ตลอดป49 
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ตารางที่ 11 สรุปโครงการ/กจิกรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร  
                 ประจําปงบประมาณ  2549 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม การดําเนินงาน 
 (จํานวนครั้ง) 

3. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

       3.1 โครงการวันคลายวันกอตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและ 
             อนามัยศิริราช 

1 

       3.2 กิจกรรมรวมใจ ครู-ศิษย และบุคลากร 1 

       3.3 กิจกรรมรดนํ้าขอพรผูอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต 2 
        3.4. กิจกรรมกราบคารวะผูใหญ ผูอาวุโส และอดีตผูบริหารคณะฯ ใน เทศกาลปใหม  1 
       3.5 โครงการดวยรักและผูกพันผูเกษียณอายุราชการ 1 
       3.6 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมและฝกซอมรับปริญญาบัตร 1 
       3.7 โครงการผูกโบวไทสายสัมพันธนองพ่ี 1 

       3.8 โครงการรอยดวงใจนองพ่ีศิริราช(ถอดโบวไท) 1 
       3.9 โครงการวันมหิดล 1 
4.การสรางเอกลักษณและคานิยมที่ดีตอวิชาชีพ 
       4.1 กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติและกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
             พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

1 

       4.2 กิจกรรมปาฐกถาคุณหญิงพิณพากยพิทยาเภท 1 
       4.3 โครงการปฐมนิเทศและพิธีประการการสําเร็จการศึกษา ตลอดปการศึกษา 
       4.4 กิจกรรม “วันมหิดล” 1 

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต กีฬา และส่ิงแวดลอม 
       5.1 โครงการกีฬาสามัคคี และสังสรรคคปใหม 1 
       5.2 โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากร ตลอดป 2549 

       5.3 กิจกรรม 5 ส.และ Big Cleaning Day 4 
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ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะพยาบาลศาสตร  มีการพัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยมี

คณะกรรมการ   นโยบายประกันคุณภาพทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  มี

ศูนยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ทําหนาท่ีดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ  การตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพการศึกษาและ  ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ

ภาควิชาและสํานักงานคณบดี  คณะฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมิน

ตนเอง มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพคุณภาพภายในทุกป  และมีการนําผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอกมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในภารกิจตาง ๆ ของคณะฯ  ในป 2548 คณะ

พยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพใหสอดคลองและตอบสนองตอระบบมาตรฐาน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) และจากองคการวิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล 
 

ตารางที่ 12 กิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2549 

กิจกรรม/โครงการ วัน เดือน ป จํานวนผูเขารวม

โครงการ 
1. การสรางความเขาใจในระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
     (Meet  the  Dean) 

2. โครงการบรรยายเร่ืองระบบคุณภาพและการเย่ียมสํารวจ 
    หนวยงาน 

3. เตรียมความพรอมรับการเย่ียมสํารวจฯ  
 
4. การเย่ียมสํารวจภาควิชาฯ และสํานักงานคณบดี 
 
5. การเย่ียมสํารวจหนวยงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ปงบประมาณ 2548 
6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาระบบ 
    คุณภาพ 

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 สํานักงานคณบดี 
ทุกหนวยงาน 

 
ทุกหนวยงาน 
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ดานการพัฒนาบุคลากร 

 

คณะพยาบาลศาสตร  มีการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานตาม
ปญหาและความตองการของคณะฯเปนประจําทุกป ท้ังทางดานการบริหาร การปฏิบัติงาน ความรู

ความสามารถท่ีจําเปนตามตําแหนงงาน  เชน  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร  โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะฯ  โดยไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด   มีคณะกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ   คณะฯ  มีการจัดสรรเงินพัฒนาบุคลากรเปน

รายบุคคลคนละ 5,000 บาท สําหรับใหบุคลากรไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูในดานตางๆตามความตองการและความจําเปนในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหทุนการศึกษา

ตอ ทุนฝกอบรม ทุนดูงาน ทุนเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ    
 ในปงบประมาณ 2549   ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการ   

ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานท่ีชัดเจน  จํานวน  4  โครงการ  และได

สรุปผลการประเมินโครงการท่ีไดดําเนินการทุกโครงการ 
 

ตารางที่ 13  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ปงบประมาณ 2549   
ช่ือโครงการ ระยะเวลาที่จัด จํานวนผูเขารวมโครงการ 

1. โครงการพัฒนาการประเมิน

สมรรถนะบุคลากร(Competency 

assessment) 

3 - 4 , 21 เมษายน –  
2 พฤษภาคม 2549 

ผูบริหาร คณาจารย เลขานุการคณะ  หัวหนา

งานและหัวหนาหนวย จํานวน 39 คน  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

เร่ือง พัฒนาศักยภาพในการเปนผูนํา

และการบริหารจัดการ 

27 พฤษภาคม – 
2 กันยายน 2549 

คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน รวม 52 

คน  

3. โครงการสงเสริมสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  3.1 โครงการ ”กีฬานองพ่ี  สุขีป

ใหม” 

  3 .2  โครงการ  “การแข งขัน กีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัย” 

 

 
27 ธันวาคม 2548 

 
2-23 มีนาคม 2549 

 

 
บุคลากรทุกระดับ  จํานวน 307 คน 
 
บุคลากรทุกระดับ  จํานวน  68 คน 

4.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง “การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน” 
20-21 และ  

25 มีนาคม 2549 
- บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 57 คน  
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ตารางที่ 14 การลาศึกษาตอในประเทศระดับปริญญาเอก  ปงบประมาณ 2549 
ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรที่ศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
1.นางสาวสุดาภรณ  พยัคฆเรือง 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล  

  
บัณฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
4 พ.ย. 45  

– 
3 พ.ย. 49 

 
โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

2.นางพรรณรัตน  แสงเพ่ิม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล  
บัณฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลัยมหดิล  
4 มิ.ย. 44  

– 
16 พ.ค. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
และทุนสวนตัว  

3.นางสาวอรุณรตัน  ศรีจนัทรนิตย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล  
(หลกัสูตรนานาชาติ)  

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 มิ.ย. 46 

 – 
1 ธ.ค. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
และทุนสวนตัว  

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  
4.นางสุชาดา  ภัทรมงคลฤทธิ์  

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล 

 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
10 พ.ย. 46 

– 
9 พ.ย. 49 

 
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย  

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  
5.นางสาวรกัชนก  คชไกร  

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการพยาบาล 

 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
10พ.ย. 46 

– 
9 พ.ย. 49 

 
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย  

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร นรีเวช

วิทยา  
6.นางสาวศุภาวดี  วายุเหอืด  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร  

 
 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
 

4 พ.ย. 45  
– 

3 พ.ย. 49 

 
 
โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาพยาบาลศาสตร  

7.นางสาวฤดี  ปุงบางกะดี่  พยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4 มิ.ย. 44 

 – 
3 มิ.ย. 49 

โครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาพยาบาลศาสตร และทุน

สวนตัว  
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  
8.นางสาวศรินรัตน ศรีประสงค  

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชาการ

พยาบาล) 

 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
5 พ.ย. 45 – 
 4 พ.ย. 49 

 
ทุนรัฐบาล (โครงการ

พัฒนาอาจารย สาขาขาด

แคลน)  และทุนสวนตัว 

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต

เวชศาสตร  
9.นางนพพร  วองสิริมาศ  

 
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาล  

 
 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

 
 

10 พ.ย. 46 

– 
9 พ.ย. 49 

 
 
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
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ช่ือ/ภาควิชา หลักสูตรที่ศึกษา สถาบัน ระยะเวลา แหลงทุน 

10.นางสาวพวงเพชร  เกษรสมุทร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

5 พ.ย. 45  
– 

4 พ.ย. 49 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

11.นางวารีรัตน  ถานอย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

1 พ.ย. 47  
–  

31 ต.ค. 50 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

12.นางสาวภาศิษฎา  ออนดี  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาการพยาบาล)  

บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหดิล  

1 พ.ย. 47  
–  

31 ต.ค. 50 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
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ดานการพัฒนาเครือขายระหวางประเทศ 
 การสรางเสริมพันธมิตรทางวิชาการและวิชาชีพทางการพยาบาลถือเปนกลยุทธสําคัญในการ

พัฒนาความกาวหนาของงานทุกดานของคณะพยาบาลศาสตร ท้ังดานการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ

วิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร มีรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และผูอํานวยการศูนยความรวมมือ

องคการอนามัยโลกเพ่ือพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ  เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการสรางเสริมพันธมิตรทางวิชาการและวิชาชีพทางการพยาบาลรวมกับคณะกรรมการวิเทศ

สัมพันธ และคณะกรรมการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกเพื่อพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ  
 ในฐานะเปนสถาบันการศึกษาช้ันนําทางการพยาบาลและผดุงครรภในระดับประเทศและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คณะพยาบาลศาสตร ไดรับการแตงตัง้ตออายุ (Redesignation) ให

ดํารงฐานะเปน WHO Collaborating  Centre  for  Nursing  and  Midwifery  Development มีวาระ
อีก 4 ป ตั้งแต 3 กรกฎาคม 2549- 21 กรกฎาคม 2553 ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการพฒันา

หลักสูตรการจัดฝกอบรมนานาชาติเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลและ

ผดุงครรภใหกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดจนการผลิตเอกสาร/คูมือ ทาง

วิชาการ ใหกับองคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 ยุทธศาสตรการสรางเสริมพันธมิตรทางวิชาการและวิชาชีพทางการพยาบาล ประกอบดวย 3 

แผนงานดังนี ้
 1. แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันตางประเทศ 
 2. แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานใน

ประเทศ 
 3. แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายการศึกษาและบูรณาการภูมิปญญาไทยและตะวันออกใน

การพยาบาล 

 แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายวิชาการกับตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ

เขมแข็งและขยายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ  
การทํา Memorandum of Understanding (MOU) ในปงบประมาณ 2549 ประกอบดวย 

1. Faculty of Nursing, University of Alberta (Extension) (18 August,2006)  
2. Ersta SkÖndal University College (24 April, 2006)  
3. College of Nursing, Yonsei University (Extension) (9 November, 2005)  
4. School of Nursing and Dental Hygiene, University of Hawai`i at Manoa (Extension) 
    (10 November, 2005)  
5. School of Nursing, University of Michigan (Extension) (14 January, 2006)  
6. School of Nursing, University of Minnesota (19 June, 2006)  
7. School of Nursing and Midwifery, University of East Anglia (18 May, 2006)  
8. School of Health and Nursing Science, Wakayama Medical University (30 January, 2006)  
9. School of Medicine, Yamaguchi University (Extension) (3 April, 2006)   
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 โครงการพัฒนาและแลกเปล่ียนทางวิชาการกับตางประเทศ  ประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ 

 1. โครงการแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  
 2. โครงการสนับสนุนอาจารยไปศึกษาอบรมตอระดับหลังปริญญาโท/เอกในตางประเทศ 

(Post Master/Post Doctoral  Study) 

ตารางที่ 15 อาจารยที่ไดรับทุนศึกษาเพิ่มเติม Post Doctoral/Post Master Study ประจําป 2549 
ชื่อ-สกุล ประเภททุน สถาบันท่ีเดินทางไป ประเทศ ระยะเวลา 

ผศ. ดร. สุพร ดนัยดุษฎีกุล   CMB/Post Doctoral University of Virginia, 
School of Nursing 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

15 ส.ค. 49 – 15 มิ.ย. 50  

รศ. ดร. สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ CMB/Post Master Rush University , 
College of Nursing 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

15 ส.ค. - 15 ธ.ค. 49 

ผศ. วันดี  โตสุขศรี CMB/Post Master University of Virginia, 
School of Nursing 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

15 ส.ค. - 15 ธ.ค. 49 

ผศ. นภวัลย  กัมพลาศิริ CMB/Post Master University of North 
Carolina at Chapel Hill 
(UNC) School of 
Nursing 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

15 ส.ค. – 30 ธ.ค. 49 

 
ตารางที่ 16 อาจารยที่ไปประชุม / ราชการ / ดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ปงบประมาณ 2549 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ประเทศ ระยะเวลา ประเภท  ทุน สาขาวิชา/ดาน 

1 นางสาวอทิตยา  พรชัยเกตุ อินเดีย 13-30 
ต.ค. 48 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

Sida Advance International 
Traning Progarm on Young 
People's Sexual and 
reprodutive Health and 
Rights 

2 นางวันเพ็ญ  พิชิตพรชัย 
นางปนดัดา  ปริยทฤฆ 
นางสาววิไลพรรณ  
สมบุญตนนท 

ญ่ีปุน 27 ก.พ. – 
4 มี.ค. 49 

 
 

ราชการ ผูจัด (St.Luke's 
College of 
Nursing) 
  

เจรจาประสานความรวมมือ
ทางวิชาการ 

3 นางกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
นางสาวพรศรี  ศรีอัษฎาพร 
นางวันเพ็ญ  พิชิตพรชัย 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

5-8 
มี.ค. 49 

 
 

ราชการ มหาวิทยาลัย 
มหิดล  
(คณะพยาบาล
ศาสตร) 

เจรจาประสานความรวมมือ
ทางวิชาการ 

 

รายงานประจําปงบประมาณ 2549 



 

 

 

49 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ประเทศ ระยะเวลา ประเภท  ทุน สาขาวิชา/ดาน 

4 นางกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
นางปนดัดา  ปริยทฤฆ 

ญ่ีปุนและ
สาธารณรัฐ 
เกาหลี 

4-14 
พ.ค.49 

 

ประชุมและ
ราชการ 

C.M.B. Nursing History and 
Leadership 

5 นางวันเพ็ญ  พิชิตพรชัย ญ่ีปุนและ
สาธารณรัฐ 
เกาหลี 

5-17 
พ.ค.49 

 

ราชการและ
เสนอผลงาน 
ทางวิชาการ 

สวนตัวและทนุ
ผูจัด 
  

Nursing History and 
Leadership 

6 นางสาวนิตยา สินสุกใส 
นางเยาวลักษณ  เสรีเสถียร 

สหรัฐอเมริกา 15-28 
ก.ค. 49 

 

ดูงาน มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
(คณะพยาบาล
ศาสตร) 

การพยาบาลผดุงครรภ 

 
กิจกรรมดานวิเทศสมัพันธกับตางประเทศในลักษณะอ่ืน ๆ  

ตารางที่  17 สรุปงานวิเทศสัมพันธระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548– 30 กันยายน 2549 
 

วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่ 
มาเยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

31 ต.ค.48 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Ms. Kathrine Alison 
Guyon  
2. Ms. Nicola Jayne 
Hadlett  

Dean of School of  Nursing 
and Midwifery Course 
Director in Midwifery 
from University of East 
Anglia 

UK ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

30 พ.ย.48 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Dr. John Casken Director Office of 
International Affairs from 
School of Nursing and 
Dental Hygiene University of 
Hawai`i at Manoa  

USA ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 

3–20ธ.ค.48 จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน 

1. Dr. Billy Cody  
2. Dr. Mary McFarland 
and five students 

Oregon Health & Science 
University, School of 
Nursing ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

USA โครงการศึกษาดู

งาน Oversea Study 
(9th  Visit) (2nd 
Immersion 
Program) 

6 ธ.ค.48 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Ms. Shuling 
Breckenridge  

Lecturer from City 
University, School of 
Nursing and Midwifery 

UK ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ 
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วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่ 
มาเยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

7 ธ.ค. 48 รับรองแขก
ตางประเทศ 

McLean’s Family ผูมอบเงินทุนสนับสนุน
โครงการ HIV/AIDS 

USA Thank You Dinner 

8-28ม.ค.49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Prof. Dr. Karin Olson  University of  Alberta, 
School of Nursing, Canada 

USA สอนนักศึกษา ป.เอก  
(2nd  visit) 

13 ม.ค. - 

21 ธ.ค.49 

ประสานงาน
และใหการ
รับรอง
โครงการเชิญ
ท่ีปรึกษาชาว
ตางประเทศ  

Prof. Pamela J. Hellings Professor, School of Nursing  
Oregon Health & Science 
University 

USA โครงการเชิญท่ีปรึกษา
ชาวตางประเทศ 

23 ม.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Professor Dr. Linda S. 
Beeber 

University of  North Carolina 
at Chapel Hill, School of 
Nursing 

USA - ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  
- บรรยายพิเศษหัวขอ 

“Two Intervention 
Studies to Reduce 
Depressive Symptoms 
in Low-Income 
Mothers of Infants and 
Toddlers” เวลา 13.30 – 
15.00 น. ณ หอง 1111 

24 ม.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Prof. Dr. Heather Young Oregon Health and  Science 
University, School of 
Nursing 

USA สอนนักศึกษา ปริญญา
เอก  

30 ม.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Bureau Chief Toshiko 
Nozoe  
2. Professor Mikio Arita 
3. Professor  Keiko 
Ikeuchi,  

Bureau  Chief  
Dean 
Professor in Nursing 
from School of  Health and 
Nursing Science, Wakayama 
Medical University  

Japan ลงนาม MOU  
ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  

30 ม.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Prof. Dr. Fumio Tanaka Mie Prefectural University, 
Japan 

Japan โครงการวิจัย Breast 
Milk (3rd Visit) 

23 ก.พ. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Dr. Kenda Crozier  School of Nursing and 
Midwifery, University of 
East Anglia 

UK ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ (2nd visit) 
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วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่ 
มาเยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

28 ก.พ. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Mr. Harikawa  
2. Mr. Nishikawa 
3. Mr. Yagishita  
4. Mr. Phatai 
Sooksommai 
and staff from MUIC 

Principal Thai-Japan   
Trade Association 
From Harima School 
Senior Trade Officer, DEP, 
Thailand  

Japan หลักสูตรนานาชาต ิ 
ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  

20 มี.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Dr. Gorel Hansebo Senior Lecturer  
From  Erstra  Skondal  
University College, Department 
of Health Care Science  

Sweden ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  

23 มี.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Masato 
Tsukahara  
2. Dr. Osamu 
Yamada    
3. Dr. Kozude 
Okano     

Dean of  Faculty of  Health 
Sciences  
Director of  Laboratory 
Technology 
Faculty Member 
From Faculty of  Health 
Sciences, Yamaguchi University 
School of  Medicine 

Japan ลงนาม MOU  
ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  

27-28 
มี.ค. 49 

รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Prof. Dr. Junko 
Tashiro     
2. Ms. Yasuko 
Nagamatsu   

Associate Director of WHO 
Collaborating Centre for  
Nursing Development  Faculty 
Member  From St. Luke’s 
College of  Nursing 

Japan ดูงานการอนามัยชุมชน  
ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  

29 มี.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Dr. Aiko 
Yamamoto  
 
2. Professor Dr. 
Toshiko Endo    
3. Professor Dr. 
Toyoko Yoshizawa   
  
4. Professor Dr. Emi 
Mori   

College of  Nursing Art & 
Science, University of  Hyogo  
Faculty of  Nursing, University 
of  Yamanashi  Interdisciplinary 
Graduate School of  Medicine 
and Engineering 
Department of  Nursing, School 
of  Health Sciences, Faculty of 
Medicine, Tohoku University 
 

Japan ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ 
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วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่ 
มาเยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

   Department of  Parent and Child 
Nursing, School of  Nursing Chiba 
University 

  

29 มี.ค.49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Yoko Doi, RN, PhD  
Yumiko Hayama, RN, DNSc     
Miyuki Nakayama, RN,PhD       
Kumiko Yamanaka, RN, MS      
Kimiyo Suehara, RN, MS        
Minako Ibata, RN, PhD   
Mitsuko Ohira, RN, PhD         
  
Shiho Akihara, RN, PhD         
  
Yuki Ikeda, RN, MS                 
Miwako Konishi, RN, 
MS           
Yumi Hayashida, RN, MS          
Kyoko Izumi, RN, MS               
Yuko Ueda, RN, MS                
Kumiko Sasaki, RN, MS           
Hitomi Satofuka, RN, MS         
Satoko Okawa, RN, MS           
Akiko Yamaguchi, RN, MS        
Sachiko Mitsuki, RN, MS         
Yoko Yamaguchi, RN, MS        
Mariko Wakita, RN, MS          

Dean and Professor (adult health 
nursing)  
Professor (nursing research & 
psychiatric mental health nursing 
Professor   (family health nursing) 
Professor   (pediatric nursing) 
Professor   (maternity health nursing) 
Associate Professor (maternity health 
nursing) 
Associate Professor (maternity health 
nursing) 
Associate Professor (infection control 
nursing) 
Associate Professor  (adult health 
nursing) 
Lecturer  (adult health nursing) 
Lecturer  (oncology nursing) 
Lecturer   (public health nursing) 
Lecturer  (adult health nursing) 
Lecturer  (maternity health nursing) 
Instructor  (adult health nursing) 
Instructor  (community nursing) 
Instructor   (oncology nursing) 
Doctoral Candidate 
From Osaka  Prefecture  University 
School of  Nursing 

Japan ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมอื 
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วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่ 
มาเยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

21 เม.ย. – 
13 พ.ค.49 

จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน 

1. Associate Professor 
Dr. Marilyn Stringer  
2. Ms. Wendy D. Grube   
and 14 Students 

Director: Women's Health Care 
NP Program  
Interim Program Director 
Women's Health Care Nurse 
Practitioner  Program 
from University of  
Pennsylvania, School of  
Nursing  

USA Oversea Study Program 
(3rd Visit) 

29 พ.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Dr. Joyce Forsythe  International Officer  
From Faculty of Life and Health 
Sciences, the University of 
Ulster 

UK ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ 

15 มิ.ย. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Associate Professor Dr. 
Doris S. Greiner 

Director of Foundation and 
International Initiatives  
From University  of  Virginia, 
School of  Nursing 

USA ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือท่ัวไปและ
โครงการ Post 
Doctoral/Master Study 

19 มิ.ย. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Connie 
White Delaney   
2. Dr. Der-Fa Lu      

Dean of School of  Nursing, 
University of  Minnesota  
Assistant Professor in Nursing 
Informatics, Parent Child Family 
Area of Study from School of 
Nursing, University of  Iowa 

USA ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  
Presentation on 
“Initiatives of Health 
Informatics 
Management”  
Signing MOU  

23 มิ.ย. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Professor Dr. Barbara 
Parfitt 

Dean  
From School of  Nursing, 
Midwifery and Community 
Health, Glasgow Caledonian 
University 

UK บรรยายเรื่อง 
“Leadership in Nursing 
and Midwifery”  

21 ก.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Dr. Fumio Tanaka  MIE Prefectural College of 
Nursing  

Japan โครงการวิจัย Breast 
Milk (4rd Visit)  
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วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่ 
มาเยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

4-25 
ส.ค. 49 

รวมจัด 
Elective 
Observational 
Placement กับ
ภาควิชาการ
พยาบาลสูติ
ศาสตร 

Ms. Zoe Magrath  นักศึกษาหลักสูตรผดุงครรภ  
จาก University of  East Anglia  

UK โครงการ Elective 
Observational 
Placement สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรผดุง
ครรภ  

18 ส.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Professor Beverley A. 
O'Brien,  

Faculty of  Nursing, University 
of  Alberta  

Canada ลงนาม MOU  
ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  

21 ส.ค. – 
2 ก.ย. 49 

รวมจัด
โครงการ
ศึกษาดูงาน
กับภาค
วิชาการ
พยาบาล
สาธารณสุข
ศาสตร  

Ms. Sarah Nagamatsu   
and 8 students  

International Nurse  
จาก St. Luke’s College of  
Nursing (SCLN)  

Japan Student Exchange 
Program ในวิชา 
Community Health 
Nursing : International 
Nursing (2nd Visit) 

22 ส.ค. 49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

1. Professor Dr Masato 
Tsukahara    
2. Dr Osamu Yamada     
3. Professor Reiko 
Azuma    
4. Miss Fujiko Nakao    
5. Professor Sue 
Turale      

Vice President Academic and 
International  
Chair of Laboratory Sciences 
Director of our faculty of  
Faculty of  Health Sciences 
Research Assistant 
Professor of International 
Nursing 
from Faculty of  Health 
Sciences, Yamaguchi University, 
School of Medicine 

Japan บรรยายเรื่อง “Genetic 
Nursing”  โดย Prof. 
Masato Tsukahara  
ปรึกษาแนวทางความ
รวมมือ  
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วันท่ี งานวิเทศ
สัมพันธ 

แขกตางประเทศที่มา
เยี่ยมคณะฯ 

ตําแหนง/สถาบัน ประเทศ วัตถุประสงค 

11 ก.ย.49 รับรองแขก
ตางประเทศ 

Dr. Linnette Lock  
  
  
Dr. Erica Wheeler  

Senior Lecturer  
from Faculty of  Nursing, 
Midwifery, and Health, 
University of  Technology 
Aceh, Asian  Development  
Bank Consultant  

Australia  
  
Indonesia 

ปรึกษาแนวทาง
ความรวมมือ  

 
โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถาบันตางประเทศในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

พยาบาล ภายใตการดําเนินงานของศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกฯ ประจําปงบประมาณ 

2549 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 มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปน

ผู รับผิดชอบหลัก รวมกับ ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันบําราศนราดูร กระทรวง 

สาธารณสุข ภายใตการสนับสนุนดานงบประมาณแกผูเขารับการอบรมจาก WHO/SEARO ไดจัด

ฝกอบรมนานาชาติ Regional Training of Trainers on Nursing and Midwifery Management on 
HIV/AIDS Prevention, Care, and Support ในป 2549 การจัดฝกอบรมคร้ังนี้เปนรุนท่ี 3 โดยมี

พยาบาลจากประเทศบังคลาเทศ สหภาพพมา อินโดนีเซีย และประเทศไทย เขารับการอบรมและสําเร็จ

การอบรมจํานวน 14 คน สรุปการประเมินผลการฝกอบรมอยูในระดับความพึงพอใจสูง   
 
2. โครงการพัฒนาชุดการสอน (Educational modules) เร่ือง Nursing and Midwifery  
Management on HIV/AIDS Prevention, Care, and Support ผลการดําเนินงาน  
 พัฒนาชุดการสอน 3 ชุด (Educational Modules) สําหรับพยาบาลและผดุงครรภรวมท้ัง
เจาหนาท่ีสุขภาพท่ีเก่ียวของในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับเปนคูมือความรูใน

การปองกัน ดูแล และชวยเหลือแกผูติดเช้ือ เอช ไอ วี และผูปวยเอดส ไดแก  
 Module 1: แบงเปน 2 สวน คือ Module 1A: HIV/AIDS Prevention, Care, and Support 
update,  และ Module 1 B: Counseling and Empowerment in HIV/AIDS Prevention, Care, and 
Support  
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 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  
 นอกจากนี้ไดจัดทํา Guide for Program Development and Implementation  ข้ึนดวย 

หลังจากท่ีไดสงรางชุดการสอนท้ัง 3 ชุดให WHO/SEARO แลว WHO/SEARO ไดทําการจาง Editor 
จากประเทศแคนนาดาใหทําการปรับแกและประสานขอขอมูลเพ่ิมเติมจากทีมผูเขียน บัดนี้การปรับแก

ดังกลาวไดแลวเสร็จ  อยูระหวางการสงโรงพิมพเพ่ือพิมพเผยแพรตอไป 
 
3. โครงการพัฒนาเครือขายการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในชุมชนสําหรับบุคลากร 
สุขภาพและอาสาสมัคร  (Establishing a network for  cancer prevention & control 
community health personnel development at district level)  ภายใตการสนับสนุนของ WHO 
Thailand 
 ศูนยความรมมือองคการอนามัยโลกเพ่ือการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ คณะพยาบาล

ศาสตร ไดรับทุนจากองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ใหจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายการ

ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในชุมชนสําหรับบุคลากรสุขภาพและอาสาสมัคร ซึ่งไดจัดประชุมเชิง 2 

คร้ังดังนี้ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 1 เร่ืองการสรางเครือขายการปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง

ในชุมชนสําหรับบุคลากร ระหวางวันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2549 ท่ีโรงแรม เอส ดี เอเวนิว กรุงเทพฯ ผูเขา

ประชุมประกอบดวย พยาบาลแพทย เจาหนาท่ีและอาสาสมัครสาธารณสุข ผูแทนชุมชน และผูสนใจ

ท่ัวไป จํานวนท้ังส้ิน 52 คน  ผลจากการประชุมในคร้ังนั้นไดมีการแบงกลุมสมาชิกยอย ออกเปน 4 

กลุม คือ กลุมมะเร็งเตานม กลุมมะเร็งปากมดลูก กลุมมะเร็งลําไสใหญและตอมลูกหมาก และกลุม

มะเร็งตับและปอด โดยแตละกลุมจะมีการประชุมกันเพ่ือเลือกชุมชนท่ีเปนเปาหมายและแนวทางการจัด

กิจกรรมการใหความรูในเร่ืองการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งตางๆ ในชุมชนตอไป  
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังท่ี 2 เร่ืองวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุม 1111 

อาคารพระศรีพัชรินทร ช้ัน 11 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกผูเขารวมประชุมมี

จํานวน 40 คน ผลลัพธของการประชุมไดแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของโครงการ/กิจกรรมตางๆ
ของแตละกลุมเครือขายยอย หลังจากแผนงานดังกลาวผานการรับรองจากคณะกรรมการเครือขายฯและ
ไดรับอนุมัติงบประมาณคาใชจายแลว การดําเนินโครงการจะเขาสูระยะท่ี 3 ในการลงกิจกรรมการ

ปองกันและควบคุมโรคมะเร็งในชุมชนตอไป 
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4. จัดฝกอบรมระยะสั้น A 2-Week Study Visit on Nursing and midwifery Curriculum in 
 Undergraduate Program ใหกับผูรับทุนองคการอนามัยโลกจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี       
 ผลการดําเนินงาน 
 สืบเนื่องมาจากโครงการความรวมมือกับWHO/SEARO ในการพัฒนาดานการการศึกษา

พยาบาลและผดุงครรภในป 2548 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร ไดสง รองศาสตราจารย คนึงนิจ พงศถาวร

กมล ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกฯ คณะพยาบาลศาสตร ไปเปนท่ีปรึกษาดานการ

พยาบาลองคการอนามัยโลก (WHO Nursing Consultant) ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลและผดุง
ครรภใหกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในเดือนเมษายน 2548  ซึ่งหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงใหมนี้ไดผานการรับรองจากรัฐบาลและเตรียมทดลองใชในปการศึกษา 2550 นี้       
           ในการนี้ สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลี   (DPR Korea) ไดขอความอนุเคราะหจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหจัดการ

อบรมศึกษาดูงาน A 2-Week Study Visit on Nursing and midwifery Curriculum in 
Undergraduate program แกคณะผูบริหารดานการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ กระทรวงสาธารณสุข 
ประเทศ DPR Korea ระหวางวันท่ี 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2549 จํานวน 5 คน ผลการประเมินผูรับ

ทุนมีความพึงพอใจในระดับสูง  
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 ดานการสรางเสริมสุขภาพ 
 
 คณะพยาบาลศาสตร  ไดเร่ิมกอตั้งศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยมี

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ โครงการพัฒนาองคกรสรางเสริมสุขภาพ  ทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง

ประสานงาน แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลใหเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพใหกับ

สถาบันการศึกษาพยาบาล  15  สถาบัน  และจัดทําแผนยุทธศาสตร  มีการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการที่กําหนดไว  โดยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินการจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เปนจํานวนเงิน 697,895.-บาท   และคณะฯ ยังไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความ

ตองการของกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ  ระยะเวลาการดําเนินการระหวาง 1 พ.ค.2548 – 31 พ.ค.

2549  โดยกําหนดใหมีแผนงานการสรางองคกรช้ันนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  ซึ่งมี

โครงการยอยดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาองคกรผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ  เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพรวมท้ัง
พัฒนาทักษะและความเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพใหแกอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา 
 2. โครงการพัฒนาศูนยบริการดานการสรางเสริมสุขภาพแบบครบวงจร  เพ่ือใหบริการดานการ
สรางเสริมสุขภาพแกอาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษาและประชาชนผูมาใชบริการ ดังนี้ 

1.1 ศูนยสุขภาพชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ 
1.2 ศูนยบริการสุขภาพเด็กและวัยรุน (อยูในระหวางดําเนินการจัดตั้ง) 
1.3 ศูนยบริการสุขภาพผูสูงอายุ (อยูในระหวางดําเนินการจัดตั้ง) 

3. โครงการพัฒนาศูนยฝกอบรมดานการสรางเสริมสุขภาพ  เพ่ือทําหนาท่ีเผยแพรความรู  
และทักษะดานการสรางเสริมสุขภาพแกพยาบาล  บุคลากรทางสาธารณสุข  และประชาชน 
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กาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
องคการที่มีการเรียนรู : ประตูสูความสาํเร็จ  
(From  Learning  Organization  to High  Performance Organization ) 

 คณะพยาบาลศาสตร  เร่ิมดําเนินการพัฒนาคณะฯ มุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยได

จัดทําโครงการ   สรางองคการแหงการเรียนรู   เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของคณะฯ เปนบุคลากรที่มี

ศักยภาพ  มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง พรอมท่ีจะปรับตัวเพ่ือรวมกันผลักดันใหคณะฯ ประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามเปาหมายที่กําหนดไว  บุคลากรมีมุมมองใหมในความเขาใจในการ

อยูรวมกัน มีความกลมกลืนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  เรียนรูท่ีจะยอมรับและเรียนรูซึ่งกันและกัน 

(Acceptance) มีบรรยากาศแหงความไววางใจกัน (Trust)  มีสัมพันธภาพ (Relationship) ท่ีดี  ซึ่ง
สามารถสรางผลลัพธท่ีนํามาซึ่งความสําเร็จอยางตอเนื่องขององคกร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ใหเปนองคการแหงการเรียนรู มีโครงการอบรมบุคลากร จํานวน 9 รุน 

เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
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