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ภารกิจศึกษาดูงานตางประเทศ 
นางดลใจ   จองพานิช 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา  จันทบุร ี

 

 

 นางดลใจ   จองพานิช     ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา  จันทบุรี   ไดเดินทางพรอม
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมทั้งคณะผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ
นทรทั้งประเทศ  ไปศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนวิชาพยาบาล  ณ  คณะพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลัย
วอชิงตัน  ซีแอตเติล  สหรัฐอเมริกา   ระหวางวันที่  19-20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  โดยการศึกษาดูงานมี
วัตถุประสงคดังน้ี 

วัตถุประสงคทั่วไป 

1. to visit the best nursing school in the US and learn about nursing education management 
and curriculum development at University of Washington School of Nursing (UW SoN). 

2. to build academic and research networks in nursing education and research in health 
management, aiming at addressing and managing global health issues in developed and 
developing countries. 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. to learn administrative roles of UW SoN administrators in managing nursing education 
including courses and curriculum of UGP and GP. 

2. to learn how library and advanced technology in nursing education are provided to 
facilitate success in teaching and learning in nursing education at UW SoN.  

3. to learn how learning lab is developed and managed to facilitate high-quality clinical 
practices in nursing education at UW SoN. 
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4. to learn research project development and grant support at UW SoN, aiming at building 
academic and research networks in nursing education and research focusing on health 
management of global health issues. 

สรุปการศึกษาดูงาน 

1. คณะดูงานทั้งหมดประกอบดวยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ. นิทัศน  รายยวา  ผูอํานวยการ

วิทยาลยัพยาบาล 24 ทาน ดูงานคณะพยาบาลศาสตร และผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ

นทร 6 ทาน  ดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  โดยในรายงานน้ีเปนสรุปการดู

งานของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  ที่ศึกษาจัดการศึกษาในคณะพยาบาล

ศาสตร  มหาวิทยาลัยวอชิงตันเทาน้ัน 

 
 

 
คลิกที่นี ่ดูรูปภาพมหาวิยาลัยวอชิงตัน และ คลิกที่นี ่ดูภาพ Campus ในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 

  

http://www.washington.edu/�
http://www.washington.edu/discover/photos�
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2. เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 ที่วา to learn administrative roles of UW SoN administrators 

in managing nursing education including courses and curriculum of UGP and GP  คณะ

ดูงานประกอบดวยดวยผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 24 ทาน ไดเขาพบและประชุมหารือรวมกับ

ผูบริหารระดับสูงคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ประกอบดวย ศาสตราจารยพาเมลลา  

มิชเชล รักษาการคณบดี  พรอมคณะผูบริหาร  เรื่องบทบาทของผูบริหารในการผลิตบุคลากรดาน

สุขภาพ ดานการศึกษาทุกระดับต้ังแตปริญญาตรี  โท  และเอก  โดยเนนการผลิตบุคลากรระดับ

ปริญญาตรีหลักสูตรปกติและเรงดวน  เพ่ือหาแนวทางในการผลิตบุคลากรทีมสุขภาพใหมีปริมาณที่

เพียงพอและมีคุณภาพสูง เพ่ือตอบโจทยดานการเสริมสรางการมีภาวะสุขภาพที่ดีและมีความสุขของ

ประชาชนไทย  

 

3. เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ที่วา to learn how library and advanced technology in nursing 

education are provided to facilitate success in teaching and learning in nursing 

education at UW SoN  ทานผูอํานวยการและคณะ  ไดฟงการบรรยายพิเศษจากคณาจารย และ

เจาหนาที่กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการสนับสนุนของงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีตอคณาจารยในการจัดการเรียนการสอน ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือมุง

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร 
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4. เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 ที่วา to learn how learning lab is developed and managed to 

facilitate high-quality clinical practices in nursing education at UW SoN ทานผูอํานวยการ

และคณะ  ไดฟงการบรรยายพิเศษจากคณาจารย และเจาหนาที่หองปฏิบัติการการเรียนรูวิชาชีพ

พยาบาล (Learning laboratory)  โดยไดมีการสาธิตการใชและตอบขอซักถามคณะดูงานอยาง

ใกลชิด  

 

 

 

คลิกที่นี ่เพ่ืออานขอมูลผลการดูงานเพ่ิมเติม  

ขอมูลเพิ่มเติม 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ. นิทัศน รายยวา  กับแนวคิดนักสุขภาพครอบครัว    คนละไมคนละมือ 

NOTE: The University of Washington School of Nursing is consistently the nation’s No. 1-ranked nursing 

school, according to U.S. News & World Report. Ranked No. 3 in research funding from the National 

Institutes of Health, the UW School of Nursing is a national and international leader in improving the 

health and well-being of individuals, families and communities. The school addresses society’s most 

pressing challenges in health care through innovative teaching, award winning research and community 

service. For more information, visit www.nursing.uw.edu. 

http://nursing.uw.edu/newsroom/press-releases/school-of-nursing-hosts-delegation-from-thailand-ministry-of-public-health.h�

