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 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และ
ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ครุศาสตรบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตรชั้นสูง) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ M.S. (Adult Psychiatry) Boston University, USA. โดยทุน China Medical 
Board of New York,Inc. ปีพ.ศ. ๒๕๑๗  Ed.D. (Health and Higher Education) Boston University, 
USA. โดยทุน China Medical Board of New York, Inc. ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับ
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๖) 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายกสภาการพยาบาล 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้น าในวิชาชีพการพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มี
หลักการบริหารที่ยึดความถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในด้านความเป็นครู เป็นผู้มีความรู้และ
ความสามารถที่เป็นเลิศในการถ่ายทอดความรู้ มีความเมตตาและเอ้ืออาทรต่อศิษย์ทุกคน ทั้งยังปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม ในด้านการท างานด้านการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ด ารงต าแหน่ง
ส าคัญ ๆ ได้แก่ นายกสภาการพยาบาล (๒ วาระติดต่อกัน) กรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานกรรมการพยาบาลศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ สภาการพยาบาล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (๓ วาระ) ประธาน
คณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น ในด้านการเมือง   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลคนแรกท่ีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ นับเป็นสตรีคน
แรกท่ีได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญนี้ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการประชุมสมัชชาสมาชิก
รัฐสภาแห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) เป็นต้น 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้ริเริ่มโครงการที่ส าคัญหลายโครงการ ได้แก่ การพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมในสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จัดท าโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย ท าให้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นครั้ง
แรกของประเทศ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทยแห่งแรก ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 



 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ ด ารงต าเหน่งที่ส าคัญ ๆ เช่น ได้รับเลือกตั้งจากประเทศสมาชิก ๑๓๐ ประเทศของสภา
การพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurse) ให้เป็นกรรมการอ านวยการ (Board of 
Director) หนึ่งวาระในเวลา ๔ ปี เป็นประธาน ASEAN Coordinating Committee on Nursing For the 
Implementation of the ASEAN MRA on Nursing Services in the ASEAN Countries. นอกจากนั้นยัง
ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก ส านักงานใหญ่ เป็นกรรมการใน Who Technical Working Group เพ่ือ
จัดท า Global Health Workers Policy และ Codes of Practice (๒ Years Term).  เป็นต้น 
 ในด้านผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่ง ได้สร้าง
ผลงานที่ส าคัญให้แก่ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก ผลงานวิชาการซึ่งเป็นผลงานดีเด่น ได้แก่ งานวิจัย ๑๐ เรื่อง 
ต ารา ๑๔ เรื่อง บทความวิชาการ ๑๐ เรื่อง กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ Editorial 
Board เช่น Clinical Nursing Research (An International Journal of University of Alberta) ตั้งแต่ 
ค.ศ. ๑๙๙๒-ปัจจุบัน Contemporary Nurse (A Journal for Nursing Profession) เป็นต้น ผลงานเผยแพร่
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ได้แก่ Keynote Memorial Speech on the occasion of 45 years 
anniversary of Hirosaki Jyoto Gakuen Education Foundation “Asia’s Medical/Social Welfare in 
Higher Education Institution from Aspects Nursing and Medical Policies” at Hirosaki  
University of Health and Welfare, Hirosaki City, Japan. 23 April, 2010 เป็นต้น และผลงานที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศ คือการจัดท าโครงการศึกษาความต้องการก าลังคนสาขา
พยาบาลศาสตร์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับมติเห็นชอบให้วิชาชีพการพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาด
แคลน ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลให้การสนับสนุนอนุมัติงบประมาณให้ทุนแก่อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ท าให้วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างกว้างขวาง  
 นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทองได้รับรางวัลเกียรติยศที่ส าคัญหลายรางวัล อาทิ 
รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล รางวัลผู้น าดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพจาก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลบุคคลดีเด่นในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสมาคมไทยเพ่ือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกท้ังยัง
ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย ๗ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการศึกษาและวิชาการด้านการพยาบาล ควรแก่การ
สดุดีและยึดถือเป็นแบบอย่าง สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป   
   
 


