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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  ช่ือหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Nursing Science Program 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ. 

Bachelor of Nursing Science : B.N.S. 

 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

144 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช  

ภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา  

รับเฉพาะนิสิตไทย 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เปนการปรับปรุงจากหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)   

มีผลบังคับใชกับนิสิตปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 

 

ข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1) คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554   วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 

2) สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2554   วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2554 

3) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554   วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2554 

4) สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2555  วันท่ี 9  มีนาคม พ.ศ.2555 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปการศึกษา 2557 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป) 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบวิชาชีพการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ

ทุกระดับท้ังในภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางการ

พยาบาลและสาขาอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศได 
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9. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ที่ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

1 360990036xxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

ทัศนียา   

          วังสะจันทานนท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

(การพยาบาลแมและเด็ก) 

พ.ศ.2537 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4511016393 5.32 

2 3909900579336 ผูชวย

ศาสตราจารย 

พรปวีณ        ช่ืนใจเรือง 

                  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

(การพยาบาลอายุรศาสตร

และศลัยศาสตร)  

พ.ศ.2536 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4511059585 9.4 

3 3129800046881 อาจารย สุคนธ       วรรธนะอมร 

                

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

(การพยาบาลสาธารณสุข)  

ป พ.ศ.2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4511060666 9.5 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1  สถานท่ีศึกษาภาคทฤษฎี 

หองบรรยายและหองปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร อาคารเรียนรวม  และ

หองบรรยายของคณะตางๆ โดยใชอุปกรณการสอนและเครื่องอํานวยความสะดวกของคณะพยาบาลศาสตร และ

ของคณะตางๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10.2 สถานท่ีศึกษาภาคปฏิบัติ   

      คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดใหนิสิตศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล

ของรัฐและเอกชน ซ่ึงไดรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ไดแก  

1)  การศึกษาภาคปฏิบัติวิชาทางการพยาบาล ฝกปฏิบัติท่ี 

1. โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดนครนายก 

2. โรงพยาบาลศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 

3. โรงพยาบาลนครนายก  จังหวัดนครนายก 

4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  กรุงเทพมหานคร 

5. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จังหวัดนนทบุรี 

6. ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
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7. แหลงฝกอ่ืนๆ ท่ีคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาวามีความเหมาะสม 

2) การศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 

1. โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 

2. แหลงฝกอ่ืนๆ ท่ีคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาวามีความเหมาะสม 

3) การศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลข้ันตน                    

ฝกปฏิบัติท่ีโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย 

ศูนยบริการสาธารณสุข ครอบคลุมชุมชนตอไปนี้ 

1. โรงพยาบาลบานนา  จังหวัดนครนายก 

2. โรงพยาบาลองครักษ  จังหวัดนครนายก 

3. โรงพยาบาลปากพลี  จังหวัดนครนายก 

4. โรงพยาบาลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 

5. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6. โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. โรงพยาบาลนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

8. โรงพยาบาลวิหารแดง  จังหวัดปราจีนบุรี 

9. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครนายก 

10. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง จังหวัดนครนายก 

11. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลจังหวัดใกลเคียง 

12. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

13. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกลเคียง 

14. แหลงฝกอ่ืนๆ ท่ีคณะพยาบาลศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันพบวาโลกมีความผันผวนและเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอภาคการผลิต   

ทําใหประชาชนเกิดปญหาวางงานและมีความเครียดมากข้ึน ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนลดลง         

กอเกิดปญหาทางสังคมตางๆท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของประชาชนตามมา เชน การใชสารเสพติด การตั้งครรภ               

ไมพึงประสงค และการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้การท่ีภาครัฐมีนโยบายท่ีจะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของบริการสุขภาพ (Medical Hub) รวมท้ังมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน

(ASEAN Free Trade Area : AFTA)   นั้นทําใหประเทศไทยกาวเขาสูกลุมประชาคมอาเซียน สงผลให

ผูใชบริการดานสุขภาพมาจากแหลงท่ีมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนตองการ

บุคลากรพยาบาลท่ีสามารถใหการดูแลสุขภาพประชาชนไดทุกระดับอยางเปนองครวมและมีคุณภาพ โดย

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม  และสอดคลองกับแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ 2550 - 2554) ท่ีมุงหวังใหคนในชาติอยูเย็นเปนสุข และคนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา 

1.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากกระแสโลกาภิวัฒนและความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคน

เปลี่ยนแปลงไป  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสมซ่ึงเปนสาเหตุนําไปสูปญหาโรคเรื้อรังตางๆ เชน 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคไตวายเรื้อรัง อีกท้ังโครงสราง

ของประชากรในสังคมเปลี่ยนเปนวัยผูสูงอายุมากข้ึน  โดยคาดการณวาในป 2568  จะมีประชากรวัยผูสูงอายุ

เปนจํานวนถึง 44.68 ลานคน จาก  72.3 ลานคน  (รายงานผูสูงอายุไทย,2551)  อีกท้ังบริบททางสังคมและ

สิ่งแวดลอมของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีโรคอุบัติใหมและอุบัติภัยตางๆเกิดข้ึน การบริการสุขภาพตอง   

ปรับยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีมุงเนนการสรางเสริมสุขภาพแกบุคคลในสังคมทุกชวงวัยใหสามารถดูแลสุขภาพตาม 

วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงในปจจุบันประเทศไทยไดรวมกลุม

กับประชาคมอาเซียน  ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงตองปรับปรุงใหสามารถเตรียมความพรอมของผูเรียนให

สามารถเผชิญกับสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย  

นอกจากนี้หลั งจากการปฏิรูปการศึกษา ในป  พ .ศ .2540  รัฐบาลไดประกาศใช

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 22  สงผลใหการจัดการศึกษาทุกระดับตองปรับปรุงให

เปนไปตามสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา ท่ีมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความสมบูรณท้ังรางกาย

และจิตใจ มีสติปญญาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข  คณะพยาบาลศาสตรจึงจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและคํานึงถึงมาตรฐาน

การเรียนรูท่ีสอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

            จากผลกระทบของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว การพัฒนา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถใหการพยาบาลบุคคลทุกชวงวัยตั้งแต

กลุมหญิงตั้งครรภ มารดาทารก เด็กและวัยรุน ผูใหญและผูสูงอายุ  ท้ังภาวะปกติและเจ็บปวยในระบบบริการ

สุขภาพทุกระดับ  เพ่ิมหนวยกิตรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุและรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ให

ความสําคัญในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลโดยสอดแทรกในกิจกรรม

การเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการพยาบาล  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนิสิต

สามารถเรียนรูดวยตนเอง เพ่ิมเนื้อหาการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ

และวิชาการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสืบคนขอมูลในรายวิชาทางการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเนนการบริหารทางการพยาบาล

โดยเพ่ิมหนวยกิตรายวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพ และพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพ่ือให

สอดคลองกับผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลและความตองการของประชาชนผูใชบัณฑิตท่ีตองการ
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บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถบริหารงาน ทํางานเปนทีม มีจิตอาสาและปรับตัวเขากับ

ชุมชนได ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรไดยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ท่ีไดประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 16 

พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2553  ท่ีมุงพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตพยาบาล ใหมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได มีปฏิสัมพันธและ 

ความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีและมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล   

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

         คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ   โดยวางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ 2552 -2566)  ของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรของ       

คณะพยาบาลศาสตร  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  บูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนเขากับพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลาวคือ         

จัดใหนิสิตดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม  และรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน

โดยบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชา สงเสริมใหอาจารย

ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยการดําเนินงาน

ตามพันธกิจหลักดังกลาวจะคํานึงถึงอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร  

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรท่ีเปดสอนนี้ มีรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนโดยคณะ/ศูนยอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยสํานักนวัตกรรมการเรียนรู   

13.1.1  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หนวยกิต   

ประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังนี้ 

  1) กลุมวิชาภาษา  กําหนดใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย  3(2-2-5) 

SWU 111 Art of Thai Communication  

มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน  3(2-2-5) 

SWU 112 Cultural Aspects of the Thai Language  

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

 

 

  2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  กําหนดใหเลือกเรียน  6  หนวยกิต  จาก

รายวิชาตอไปนี้ 

มศว 141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and  Environment  

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative  Energy  

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematic in Daily Life  

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต  3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

 

  3) กลุมวิชาศิลปศาสตร  (รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)  กําหนดใหเลือกเรียน  

15  หนวยกิต   

                   วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 

SWU 151 General Educations for Human Development  

มศว 251 มนุษยกับสังคม  3(2-2-5) 

SWU 251 Human and Society  

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 
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วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ และวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Developments  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Humans, Reasoning and Ethics  

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย 3(2-2-5) 

SWU 363 Humans and Politics, Government and Law  

มศว 364 เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy and Business in Globalized World  

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Geographic and Historical Background of Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร   8 หนวยกิต 

13.2.1  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)  ในรายวิชาตอไปนี้ 

คม 100 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry  

คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-0) 

CH 190 General Chemistry Laboratory  

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology 1  

ชว  191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-0) 

BI 191 Biology Laboratory 1  
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13.3 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะแพทยศาสตร  17 หนวยกิต 

13.3.1 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)  ในรายวิชาตอไปนี้ 

กภ 121 กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

AN 121 Anatomy for Nurses  

สร 205 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2(2-0-4) 

PS 205 Pathophysiology  for Nurses  

สร 224 สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

PS 224 Physiology for Nurses  

จช 225 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

MB 225 Clinical Microbiology and Parasitology for Nurses  

ชค 203 ชีวเคมีสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

BC 203 Biochemistry  for Nurses  

ภส 203 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

PM 203 Pharmacology  for Nurses  

13.4 รายวิชาท่ีคณะพยาบาลศาสตรเปดสอนใหคณะอ่ืน มีดังนี้ 

พสศ 146 ครอบครัวสัมพันธ 2(2-0-4) 

NOB 146 Family  Relationship  

พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ 2(2-0-4) 

NID 112 First Aid and Resuscitation   

พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 2(2-0-4) 

NID 113 Tobacco and Health  

13.5 การบริหารจัดการ 

13.5.1 แตงตั้งหัวหนาวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยรวมสอน และ

นิสิต  รวมพิจารณาประมวลการสอนรายวิชา จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

ใหเปนไปตามวัตถุประสงครายวิชา 

13.5.2 คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ทําหนาท่ีในการควบคุม

คุณภาพการเรียนการสอน   การดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไปตามแผนงาน  และจัดกระบวนการจัดการเรียน

การสอนใหเปนตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

13.5.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร ทําหนาท่ีในการกําหนด

นโยบายในการจัดการเรียนการสอน  พิจารณาหลักสูตรและการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน รับรอง

การประเมินผลการศึกษา   

13.5.4 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ทําหนาท่ีพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเสนอตอ

กรรมการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของสถาบันและหลักสูตร 

  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

  ปรัชญา 

    การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 

   ปณิธาน     

    มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ และมี

ความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา 

   วิสัยทัศน 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรชั้นนําแหงการเรียนรูและวิจัย  บนฐานการศึกษา

และคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล 

   พันธกิจ 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจตอสังคมในการจัดการศึกษาและใหบริการทาง

วิชาการ รวมท้ังเขาไปมีสวนรวมกับสังคมในการสืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ 

และหลักการใหการศึกษาแกประชาชน 

   ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร 

    ปรัชญา 

  ความรูคูคุณธรรม  นําคุณภาพชีวิตท่ีดีสูสังคม 

     ปณิธาน 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพ ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยหัวใจของ

ความเปนมนุษย  

    วิสัยทัศน 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา

ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของชาติ  จัดการศึกษาเฉพาะทางเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการพยาบาล  เปนผูนําดานวิชาการ ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพท่ีไดมาตรฐาน  สรางองคความรู

ดานการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพทุกระดับ  ยึดม่ันในวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม  ประชาคมมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความภาคภูมิใจในสถาบัน   
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 ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญา 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความเชื่อวา  

คนเปนองครวมประกอบดวย กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ซ่ึงแยกออกจากกันไมได             

มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเปนปจเจกบุคคล มีศักยภาพในดูแลตนเอง ท้ังใน

ภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะเบี่ยงเบน การพยาบาลเปนการจัดการดูแลอยางมีศาสตรและศิลปเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน สูการมีภาวะปกติสุข  การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มีเปาหมายเพ่ือผลิตบุคลากรดานสุขภาพใหมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ ใหสอดคลองกับปญหา

สุขภาพของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ท่ีเนนการดูแลสุขภาพโรคเรื้อรังและสุขภาพผูสูงอายุ     

มีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน  เนนเนื้อหาสาระท่ีพัฒนาทักษะการแกปญหาสุขภาพจาก

งายไปหายาก   มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาล 

กระบวนการวิจัย และฝกปฏิบัติการพยาบาล โดยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต 

ใชความรูจากหลักฐานเชิงประจักษ และนําผลวิจัยไปประยุกตกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

สงเสริมใหมีทักษะทางปญญา มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับผูอ่ืน สามารถใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการคิด

วิเคราะหและการสื่อสาร มีภาวะผูนําและสามารถทํางานเปนทีม เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดม่ันใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยสนับสนุนใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค 

ภายหลังสําเร็จการศึกษา  บัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

จะมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาล    

2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

3. มีทักษะทางปญญา คิดอยางมีวิจารณญาณ ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงานเพ่ือ

แกปญหาและดูแลผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกสภาวะสุขภาพ ทุกระดับ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตามบทบาทและขอบเขตของพยาบาลวิชาชีพ 

4. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน อยางเปนองครวมโดย

ประยุกตความรูจากหลักฐานเชิงประจักษ ศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรท่ีเก่ียวของ  

5. สามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

6. มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

7. ใชสารสนเทศในการเรียนรูและการนําเสนอได 

8.  มีมนุษยสัมพันธ มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสามารถทํางานเปน

ทีมและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. สนับสนุนและรวมมือในการศึกษาวิจัยพรอมท้ังนําผลวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป) 

2.1 แผนการพัฒนา 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

(Output / Outcome) 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพดานการ

เรียนการสอน และการวัด

ประเมินผล 

1. พัฒนาอาจารยใหมีความรูและ

ศักยภาพดานการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

ความรูดานการวัดประเมินผล 

2. จัดใหทุกรายวิชาทางการ

พยาบาลมีกิจกรรมการเรียน       

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อาทิเชน PBL , e-learning , การ

สัมมนา ,ศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

1. จํานวนอาจารยรอยละ 100 ไดรับ

การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และการวัดประเมินผล 

2. รายวิชาทางการพยาบาลมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกรายวิชาและผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนไมนอยกวา 3.51 

จากระดับคะแนน 5 

2. แผนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการ

ปฏิบัติการพยาบาล ท่ีมีคุณภาพ 

1. พัฒนาหองปฏิบัติการการ

พยาบาลท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู 

2. พัฒนาทรัพยากรและปจจัย

สนับสนุนการเรียนรูสําหรับนิสิต 

3. อาจารยไดรับการประเมิน   

การสอนรายวิชาทางการพยาบาล

โดยอาจารย รอยละ 100 

3. สงเสริมความรวมมือการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติกับแหลงฝก

ปฏิบัติ 

 

1.หองปฏิบัติการทางการพยาบาลไดรับ

การปรับปรุงใหเอ้ือตอการเรียนรูดวย

ตนเองของนิสิต ครบทุกสาขาวิชา 

จํานวน 5 หอง 

2. มีวีดิทัศนทางการพยาบาลและสื่อ

การเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย หลากหลาย

และเพียงพอ  จํานวนไมนอยกวา 5 

รายวิชา 

3. จํานวนคอมพิวเตอรเปนสัดสวนตอ

นิสิตไมนอยกวา 1:10 

4. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนการ

เรียนรู มีระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. จํานวนโครงการความรวมมือการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับแหลงฝก

ปฏิบัติท่ีดําเนินการ อยางนอย 1 

โครงการ 
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2.1 แผนการพัฒนา 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

(Output / Outcome) 

3. แผนการพัฒนาท่ีสะทอนอัตลักษณ

ของคณะพยาบาลศาสตร “มีทักษะ

สื่อสาร” 

1. พัฒนาความสามารถและทักษะ

ทางภาษาของนิสิตโดยการทํา

รายงานทุกรายวิชาทางการพยาบาล 

และอาจารยเปนผูตรวจความถูกตอง

ในการใชภาษา 

2. สงเสริมความสามารถในการ

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีฝกใหมี

การนําเสนอในชั้นเรียนในรายวิชา

ทางทฤษฎีและใหความรูทางสุขภาพ

แกผูรับบริการในรายวิชาปฏิบัติ

ทางการพยาบาล 

3. สงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการเรียน

การสอนใหนิสิตมีการสืบคนโดยใช

ขอมูลจากสารสนเทศ 

1. มีรายงานของนิสิตทุกรายวิชา

ทางการพยาบาล 

2. รายวิชาทางการพยาบาลทุก

รายวิชามีกิจกรรมใหนิสิตนําเสนอใน

ชั้นเรียนและใหความรูทางสุขภาพ 

3. มีรายงานของนิสิตทุกรายวิชา

ทางการพยาบาลท่ีมีการสืบคนขอมูล

สารสนเทศ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 

มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน  ในการเรียนชั้นปท่ี 2 และชั้นปท่ี 3 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาตน เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

 โดยมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

     1) วิชาภาคทฤษฎี  เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.30 -17.20 น.  

               2) วิชาภาคปฏิบัต ิ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร 

   เวรเชา   เวลา 08.00-16.00 น. 

   เวรบาย  เวลา 16.00-24.00 น. 

   เวรดึก   เวลา 24.00-08.00 น. 

          ชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมเกิน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนท่ีเลือกเรียน

วิชาเพ่ิมเติมทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   

  2)  คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาเปนนสิิต 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

1)  จัดปฐมนิเทศนิสิตเรื่องแผนการศึกษา วิธีการเรียนรู  และการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย  

โดยมีตัวบงชี้ความสําเร็จในการแกปญหา คือ คะแนนจากแบบวัดความเครียดของนิสิตชั้นปท่ี 1 กอนและหลัง

การดําเนินการ 
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2)  จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้น ใหนิสิตสามารถเขารับการปรึกษา

ปญหาไดโดยสะดวกไมนอยกวาภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2555) มีแผนการรับ

นิสิตรับปการศึกษาละ 120 คน คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาปละ 120 คน 

จํานวนนิสิตท่ีรับเขาศึกษาแตละปการศึกษา  (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559) 

ช้ันป 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี  1 120 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี  2  120 120 120 120 

ชั้นปท่ี  3   120 120 120 

ชั้นปท่ี  4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

สําเร็จการศึกษา    120 120 

2.6 งบประมาณตามแผน 

รวมงบประมาณตลอดหลักสูตร              27,187,000  บาท 

งบบุคลากร  13,920,000   บาท 

 หมวดเงินเดือนคาจาง 13,920,000   บาท 

งบดําเนินการ 9,123,000   บาท 

 หมวดคาตอบแทน 2,643,000 บาท 

 หมวดคาใชสอย 800,000   บาท 

 หมวดคาวัสดุ 4,680,000 บาท 

 หมวดคาสาธารณูปโภค 1,000,000 บาท 

งบลงทุน 1,600,000 บาท 

 หมวดครุภัณฑ  1,600,000 บาท 

คาใชจายสวนกลาง 2,544,000   บาท 

 คาธรรมเนียม คาบํารุงสวนกลาง  2,544,000   บาท 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป พ.ศ. 2548 (รายละเอียดดังภาคผนวก) 
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3.  โครงสรางหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  144 หนวยกิต   

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 3 หมวดวิชา  ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาภาษา    9 หนวยกิต 

2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  6 หนวยกิต 

          และเทคโนโลยี 

3)  กลุมวิชาศิลปศาสตร   15 หนวยกิต 

           (รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                 108 หนวยกิต 

  1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  31   หนวยกิต 

  2)  กลุมวิชาชีพ    77    หนวยกิต 

   -  ภาคทฤษฎ ี  51  หนวยกิต 

   -  ภาคปฏิบัติ  26  หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาภาษา  กําหนดใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย  3(2-2-5) 

SWU 111 Art of Thai Communication  

มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน  3(2-2-5) 

SWU 112 Cultural Aspects of the Thai Language  

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  
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มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

 

 

  2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  กําหนดใหเลือกเรียน  6  หนวยกิต  จาก

รายวิชาตอไปนี้ 

มศว 141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and  Environment  

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative  Energy  

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematic in Daily Life  

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต  3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

 

3) กลุมวิชาศิลปศาสตร  (รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)   

                   วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 

SWU 151 General Educations for Human Development  

มศว 251 มนุษยกับสังคม  3(2-2-5) 

SWU 251 Human and Society  

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

   

  วิชาเลือก  กําหนดใหเลือกเรียน  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Developments  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
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มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Humans, Reasoning and Ethics  

มศว 355 พุทธธรรม 3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  
 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย 3(2-2-5) 

SWU 363 Humans and Politics, Government and Law  

มศว 364 เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน 3(2-2-5) 

SWU 364 Economy and Business in Globalized World  

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Geographic and Historical Background of Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                  108 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กําหนดใหเรียน  31  หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้  

คม 100 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry  

คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-0) 

CH 190 General Chemistry Laboratory  

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology 1  

ชว  191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-0) 

BI 191 Biology Laboratory 1  

กภ 121 กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

AN 121 Anatomy for Nurses  

สร 205 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2(2-0-4) 

PS 205 Pathophysiology  for Nurses  

สร 224 สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

PS 224 Physiology for Nurses  

จช 225 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

MB 225 Clinical Microbiology and Parasitology for Nurses  
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ชค 203 ชีวเคมีสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

BC 203 Biochemistry  for Nurses  

ภส 203 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

PM 203 Pharmacology  for Nurses  

พรภ  202 โภชนาการและโภชนบําบัด  2(2-0-4) 

NID 202 Nutrition and Diet Therapy  

พชช 363 วิทยาการระบาด 1(1-0-2) 

NCN 363 Epidemiology  

พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย   3(3-0-6) 

NPS 271 Human  Bio-Psychosocial  Development  

2) กลุมวิชาชีพ     77   หนวยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎี  กําหนดใหเรียน  51  หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้  

พรภ 101 มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล  3(3-0-6) 

NID 101 Conceptual and Theoretical Nursing  

พรภ  203 การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-3-2) 

NID 203 Health Assessment  

พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-4-3) 

NLR 221 Fundamental Nursing  

พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1 3(3-0-6) 

NAD 231 Adult Nursing I  

พสศ 241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ  2(2-0-4) 

NOB 241 Family Nursing and Reproduction   

พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน1  2(2-0-4) 

NPD 251 Nursing of Child and Adolescent1  

พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุน2  2(2-0-4) 

NPD 252 Nursing of Child and Adolescent1  

พชช 261 การพยาบาลสุขภาพชุมชน1 2(2-0-4) 

NCN 261 Community Health Nursing I  

พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ 2(1-4-1) 

NCN 262 Health Promotion    

พรภ   304 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ 2(2-0-4) 

NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing 
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พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก 2(2-0-4) 

NID 305 Clinical Nursing Management  

พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 2(2-0-4) 

NID 306 Laws and Ethics in Nursing Profession  

พรภ 307 การสื่อสารและบันทึกทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

NID 307 Communication and nursing record  

พผญ 332 การพยาบาลผูสูงอายุ 3(3-0-6) 

NAD 332 Elderly Nursing   

พผญ 334 การพยาบาลผูใหญ 2 3(3-0-6) 

NAD 334 Adult Nursing II  

พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1  3(3-0-6) 

NOB 342 Family Nursing and Midwifery II  

พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 2(2-0-4) 

NOB 344 Family Nursing and Midwifery II  

พชช 364 การพยาบาลสุขภาพชุมชน2 2(2-0-4) 

NCN 364 Community Health Nursing II  

พรภ 408 การวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

NID 408 Research in Nursing  

พรภ 409 ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 

NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession  

พชช 465 การรักษาพยาบาลข้ันตน 2(2-0-4) 

NCN 465 Primary Medical Care  

พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร  3(3-0-6) 

NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing  

 

  รายวิชาภาคปฏิบัต ิ กําหนดใหเรียน  26  หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 

พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2(0-8-0) 

NLR 222 Fundamental  Nursing Practicum  

พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 3(0-12-0) 

NAD 333    Nursing of Adult and Elderly Practicum I  

พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 3(0-12-0) 

NAD 335 Nursing of Adult and Elderly Practicum II 
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พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 3(0-12-0) 

NOB 343   Family Nursing and Midwifery Practicum I  

พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3(0-12-0) 

NPD 353 Nursing of Child and Adolescent Practicum  

พสศ 445   ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 3(0-12-0) 

NOB 445   Family Nursing and Midwifery Practicum II  

พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน  3(0-12-0) 

NCN 466 Community Health Nursing Practicum  

พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันตน  2(0-8-0) 

NCN 467 Primary Medical Care Practicum  

พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 2(0-8-0) 

NPS 473 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum  

พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ  2(0-8-0) 

NID    411 Pre-Service Experience 

 

 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

จากรายวิชาดังตอไปนี้ และจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พชช 168 ชุมชนศึกษา  2(1-4-1) 

NCN 168 Community Study  

พชช 369 การพัฒนาสุขภาพชุมชน  2(1-4-1) 

NCN 369 Community Health  Development  

พสศ 146 ครอบครัวสัมพันธ 2(2-0-4) 

NOB 146 Family  Relationship  

พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ 2(2-0-4) 

NID 112 First Aid and Resuscitation   

พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 2(2-0-4) 

NID 113 Tobacco and Health  

ภกส 101 ยา ผลิตภัณฑสุขภาพและเครื่องสําอาง 2(2-0-4) 

PMD 101 Drug , Health Productions and Cosmetics  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาและรหัสจํานวนหนวยกิต 

รหัสรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร  เปนรหัส 6 ตัว แบงออกเปนรหัสตัวอักษร 3 ตัว และรหัส

ตัวเลข 3 ตัว 

 1)  รหัสตัวอักษร 

            อักษรตัวแรก            หมายถึง  ชื่อยอของคณะพยาบาลศาสตร   

            อักษรตัวท่ีสองและสาม    หมายถึง        ชื่อยอของสาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร 

        ท่ีรับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น ๆ 

  NID    พรภ......   หมายถึง       รับผิดชอบรวมระหวางสาขาวิชา 

  NLR   พสธ.....   หมายถึง      สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล            

  NPD   พกม.....   หมายถึง       สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   

  NAD   พผญ....   หมายถึง       สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

  NOB   พสศ.....   หมายถึง       สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ 

  NCN   พชช.....   หมายถึง       สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

  NPS    พจว.....   หมายถึง       สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล 

จิตเวชศาสตร 

  CH   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะวิทยาศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

  BI   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะวิทยาศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

  AN   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะแพทยศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

  BC   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะแพทยศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

PS   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะแพทยศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

MB   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะแพทยศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

  PM   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีคณะแพทยศาสตร 

รับผิดชอบจัดสอน 

  SWU   หมายถึง  ชื่อยอของรายวิชาท่ีศูนยบริหารจัดการ 

วิชาศึกษาท่ัวไปรับผิดชอบจัดสอน 
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2)  รหัสตัวเลข 

       เลขรหัสตัวแรก       หมายถึง        ชั้นปท่ีเปดสอน 

       เลขรหัสตัวกลาง       หมายถึง        สาขาวิชาหรือสํานักท่ีรับผิดชอบการเรียน 

                          การสอน ดังตอไปนี้ 

  เลข  0, 1       หมายถึง        รับผิดชอบรวมระหวางสาขาวิชา 

  เลข  2        หมายถึง        สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล      

  เลข  3   หมายถึง        สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

  เลข  4          หมายถึง        สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ 

  เลข  5        หมายถึง        สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   

  เลข  6        หมายถึง        สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

  เลข  7        หมายถึง        สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล 

จิตเวชศาสตร 

       เลขรหัสตัวหลัง       หมายถึง        ลําดับของรายวิชาตามกลุมท่ีสาขาวิชาหรือ 

สํานักของเลขรหัสตัวกลางเปดสอน 

 

ความหมายของหนวยกิต 

 ตัวเลขท่ีแสดงหนวยกิตในแตละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้ 

  ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง  จํานวนหนวยกิต 

  ตัวเลขในในวงเล็บตัวท่ี 1 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 

ตัวเลขในในวงเล็บตัวท่ี 2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ  

ฝกปฏิบัติในหองทดลอง 

ตัวเลขในในวงเล็บตัวท่ี 3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง 
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1.4 แผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

มศว  111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย  3(2-2-5) 

มศว  121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว  141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 

มศว  151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 

คม  100 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

คม  190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-0) 

ชว  101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

ชว  191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-0) 

  วิชาเลือกเสรี * / ** 2(2-0-4) 

  รวม 22 หนวยกิต 

  รวมจํานวน =  28 ช่ัวโมง/สัปดาห  

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

มศว 145 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 

กภ 121 กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล  3(2-3-4) 

พรภ 101 มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล   3(3-0-6) 

  วิชาเลือกเสรี * 2(2-0-4) 

  วิชาเลือกเสรี  *  2(2-0-4) 

พชช 168 ชุมชนศึกษา **  2(1-4-1) 

  รวม 

 

16 หนวยกิต* 

14 หนวยกิต** 

  รวมจํานวน =  20 ช่ัวโมง/ สัปดาห * 

รวมจํานวน =  21 ช่ัวโมง/ สัปดาห ** 

 

   *    สําหรับนิสิตปกติ  

   **  สําหรับนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

มศว 251 มนุษยกับสังคม  3(2-2-5) 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

สร 205 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2(2-0-4) 

สร 224 สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

ชค 203 ชีวเคมีสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย   3(3-0-6) 

พรภ  202 โภชนาการและโภชนบําบัด  2(2-0-4) 

พชช 261 การพยาบาลสุขภาพชุมชน1 2(2-0-4) 

  รวม 21  หนวยกิต 

  รวมจํานวน= 25 ช่ัวโมง/สัปดาห    

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

จช 225 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล 3(2-3-4) 

ภส 203 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

พรภ  203 การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-3-2) 

พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-4-3) 

พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1  2(2-0-4) 

พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ 2(1-4-1) 

  รวม 21  หนวยกิต 

  รวมจํานวน  =  33 ช่ัวโมง/ สัปดาห     

ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1 3(3-0-6) 

พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2  2(2-0-4) 

พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2(0-8-0) 

พสศ   241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ  2(2-0-4) 

 รวม 9  หนวยกิต 

 รวมจํานวน  =  30 ช่ัวโมง/ สัปดาห    
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พรภ   304 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ 2(2-0-4) 

พชช 363 วิทยาการระบาด 1(1-0-2) 

พผญ 332 การพยาบาลผูสูงอายุ 3(3-0-6) 

พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1  3(3-0-6) 

พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 3(0-12-0) 

พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3(0-12-0) 

  รวม 15  หนวยกิต 

  รวมจํานวน  =  33 ช่ัวโมง/ สัปดาห     

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พผญ 334 การพยาบาลผูใหญ 2 3(3-0-6) 

พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 2(2-0-4) 

พชช 364 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 2(2-0-4) 

พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 3(0-12-0) 

พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 3(0-12-0) 

  รวม 13  หนวยกิต 

  รวมจํานวนช่ัวโมง=  31 ช่ัวโมง/สัปดาห  

ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก  2(2-0-4) 

พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  2(2-0-4) 

พรภ 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล  2(2-0-4) 

พชช  369  การพัฒนาสุขภาพชุมชน (วิชาเลือกเสรี) ** 2(1-4-1) 

 รวม 6  หนวยกิต* 

8  หนวยกิต** 

 รวมจํานวน =  12 ช่ัวโมง/ สัปดาห * 

รวมจํานวน =  22 ช่ัวโมง/ สัปดาห ** 

 

   *    สําหรับนิสิตปกติ  

   **  สําหรับนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน 
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ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พรภ 408 การวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

พรภ 409 ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 

พชช 465 การรักษาพยาบาลข้ันตน 2(2-0-4) 

พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร  3(3-0-6) 

พสศ 445   ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 3(0-12-0) 

พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน  3(0-12-0) 

 รวม 15  หนวยกิต 

 รวมจํานวน =  33 ช่ัวโมง/ สัปดาห  

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันตน  2(0-8-0) 

พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 2(0-8-0) 

พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ  2(0-8-0) 

 รวม 6  หนวยกิต 

 รวมจํานวน=24 ช่ัวโมง / สัปดาห    
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1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                           30 หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาภาษา   กําหนดใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 111 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทย                3(2-2-5) 

SWU 111 Art of Thai Communication 

 ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใชภาษาเพ่ือสื่อสาร

ในสถานการณตางๆ 

 

มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน             3(2-2-5) 

SWU 112 Cultural Aspects of the Thai Language 

 ใชกระบวนการคิดศึกษาวรรณกรรมสําคัญของไทยท้ังอดีตและปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความรูเก่ียวกับ    

ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย เห็นคุณคาภาษาและความเปนไทย 

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I 

 มุงเนนการพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน โดยเรียนรูเขาใจและฝกฝน

ทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวันดวยสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังใน

และนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสารใน

สถานการณตางๆ และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2         3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

 มุงเนนการพัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน โดยฝกฝน

ทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียนดวยสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย สงเสริม

การเรียนรูแบบพ่ึงพาตน ตลอดจนสนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสรางความรวมมือในการเรียนรูและ

เปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1        3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทางดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรียนรู

ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย

นอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนําความรูและกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใน

การศึกษา เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2        3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

 พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ทางดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอ

ขอมูลและความคิดท่ีหลากหลายโดยใชภาษาเปนสื่อ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย

นอกหองเรียน  และนําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการ

พัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน  

 

มศว 135  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I 

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือเปน

พ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

มศว 137  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

 ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน 

เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือ

เปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

2)  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กําหนดใหเลือกเรียน  6 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ      3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills 

 ศึกษาความสําคัญของระบบสื่อสาร ฝกทักษะในการสืบคนและอางอิงขอมูล การใชซอฟแวรตางๆ และ

การจัดการความรูจากเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอบุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม   3(2-2-5) 

SWU 142 Science  for  Life  Quality  Development  and  Environment 

 ศึกษาความรูและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยุกต  และเทคโนโลยีเพ่ือการ

รูเทาทัน  และศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพ่ือใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุลของสิ่งมีชีวิตใน

ธรรมชาติ รวมท้ังศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ

เศรษฐกิจ  เพ่ือปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม  เพ่ือสรางสันติสุข  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางยั่งยืน 
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มศว 143  พลังงานทางเลือก       3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative  Energy  

 ผลกระทบของการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิเชน ปรากฏการณโลกรอนและภาวะเรือนกระจก

ความสําคัญของการใชแหลงพลังงานทางเลือก ศึกษาแหลงพลังงานทางเลือกตางๆ เชน พลังงานลม  พลังงาน

แสงอาทิตย  พลังงานชีวมวล  พลังงานน้ํา  แกสไฮโดรเจน  เอทานอล  และไบโอดีเซล  เปนตน 
 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

 คณิตศาสตรกับการใชเหตุผล ความรูทางสถิติ คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค คณิตศาสตรกับศิลปะ และ

คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
 

มศว 341  วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต   3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสท่ีเปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน 

ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกสควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  

นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแทของจิต 

 

3)  กลุมวิชาศิลปศาสตร  (รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)   15  หนวยกิต 

วิชาบังคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย      3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Fulfilled Life 

 มุงใหผูเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญและคุณคาของวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังทางดานมนุษยศาสตร  

สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหนิสิตเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงาม ประณีต และมี

ความสุข 

 

มศว 251 มนุษยกับสังคม        3(2-2-5) 

SWU 251 Humans and Society 

 มุงพัฒนาผู เรียนในดานกระบวนการคิด วิเคราะห และแสวงหาความรูดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เพ่ือใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม 

ซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย มีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษยเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ รวมท้ังตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ และบทบาท

ท่ีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 
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มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

 ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตรและคุณคาของสุนทรียะท่ีมีตอการดํารงชีวิตในสังคม ศึกษา

สุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ท้ังท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติ ศิลปะจินตะทัศน ศิลปะการแสดง ดนตรี 

วรรณกรรม ฯลฯ  สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม 

 

วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน  6  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ        3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีวินัย  รูกาลเทศะ 

ท้ังในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และ

พัฒนาดวยอัตลักษณและความเปนไทย 
 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด       3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

 ศึกษาคนควา วิเคราะห และเสนอความคิดทางดานปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการกระแสตะวันออก

และตะวันตก  ปรัชญาท่ีเปนกระบวนการคิด  กระบวนการคิดท่ีสัมพันธกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และโลก 
 

มศว 353  มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม      3(2-2-5) 

SWU 353 Humans, Reasoning and Ethics 

 ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมีเหตุผล ตลอดจนเปน

ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

มศว 355  พุทธธรรม        3(2-2-5) 

SWU 355  Buddhism 

 ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเปนแนวทางไปสูการดําเนินชีวิตท่ีมี

ศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 
 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย    3(2-2-5) 

SWU 363  Humans and Politics, Government and Law 

 ศึกษาถึงธรรมชาติของสังคมมนุษยกับสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรท่ีใชอํานาจ

การปกครอง การรวมกลุมทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การ

บริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
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มศว 364 เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน     3(2-2-5) 

SWU 364  Economy and Business in Globalized World 

 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตท่ีมีผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

 

มศว 366  จิตวิทยาสังคม       3(2-2-5) 

SWU 366  Social Psychology 

 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม  ตัวแปรตางๆทางสังคม

ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย  โครงสรางทางสังคม  กระบวนการตางๆทางสังคม เจตคติ 

การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความกาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร 

การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม  

 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน       3(2-2-5) 

SWU 373  Geographic and Historical Background of Community 

 ศึกษาและคนควาเพ่ือพัฒนาภูมิลักษณและภูมิลักษณชุมชนในบริบทของพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร พ้ืนท่ีทาง

วัฒนธรรม และพ้ืนท่ีทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม 
 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน     3(2-2-5) 

SWU 375  Good Governance in Community Management 

 ศึกษา คนควา ปลูกฝงแนวคิดและการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบน

ความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมีสวนรวม การรับผิดชอบตอ

บทบาทหนาท่ีเพ่ือการพัฒนาตัวตน ครอบครัว และชุมชน ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                        108   หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   กําหนดใหเรียน  31 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้           

คม  100  เคมีท่ัวไป        3(3-0-6) 

CH 100   General Chemistry 

 ศึกษาหลักท่ัวไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพันธ  โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลวและ

สารละลาย สมดุลเคมี  กรดและเบส เคมีอินทรียเบื้องตน  (หมูฟงกชัน  การเรียนชื่อ  ไฮบรไดเซซัน  และการ

เกิดปฏิกิริยา)  สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีสิ่งแวดลอม 
 

คม  190  ปฏิบัตกิารเคมีท่ัวไป       1(0-2-0) 

CH 190   General Chemistry Laboratory  

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในวิชา คม 100 
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ชว  101  ชีววิทยา 1        3(3-0-6) 

BI  101   Biology I 

 ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาท่ี องคประกอบของเซลลท้ังโพรคารีโอต และยูคารีโอต 

สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบงเซลล  

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก ไวรัส โมนีรา โพรทิสต เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับสภาวะแวดลอมและวิวัฒนาการ 
 

ชว  191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1       1(0-2-0) 

BI  191  Biology Laboratory I                                                                                                         

 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ีสอดคลองกับวิชา ชว 101 
 

 

กภ  121  กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล       3(2-3-4) 

AN 121  Anatomy  for  Nurses 

 ศึกษาลักษณะรูปรางและสวนประกอบท่ีประกอบเปนอวัยวะตางๆ ท้ังดวยตาเปลาและกลองจุลทรรศน 

ความสัมพันธในแตละสวนของโครงสราง  การประกอบเปนระบบตาง ๆ ของรางกาย  และการเจริญของตัวออน 
 

สร  205  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล     2(2-0-4) 

PS 205   Pathophysiology  for Nurses 

ศึกษาถึงหลักการท่ัวไปทางพยาธิวิทยา ชีววิทยาของเซลลในการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลง และการ

ตอบสนองของเซลลและเนื้อเยื่อแตละชนิดตอภยันอันตรายแบบตางๆ พยาธิสภาพของระบบตางๆ ของรายกาย 

อันรวมถึงกลไกการเกิดพยาธิสภาพนั้นๆ และการตรวจทางหองปฏิบัติการชนิดตางๆ  
 

สร  224  สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล      3(2-3-4) 

PS  224  Physiology for Nurses 

  ศึกษาหลักการ  พ้ืนฐาน  และกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบตาง ๆ ของ

รางกาย ไดแก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ การปรับตัวของรางกายเพ่ือคงไวซ่ึงภาวะสมดุล 

และการนําสรีรวิทยามาประยุกตใชในทางการพยาบาล 

 

จช  225  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล    3(2-3-4) 

MB 225  Clinical Microbiology and Parasitology for Nurses 

ศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยา การแพรเชื้อ การติดเชื้อ กลไกการกอโรคของบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส โปรโตซัว 

หนอนพยาธิในมนุษย ปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษยตอสิ่งแปลกปลอมท่ีเขาไปในรางกาย ภูมิคุมกันโรค การเก็บ

สิ่งตรวจเพ่ือวินิจฉัยเบื้องตน และแนวทางในการนําไปประยุกตใชทางการพยาบาลในการปองกันและควบคุมโรค 
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ชค  203  ชีวเคมีสําหรับพยาบาล      3(3-0-6) 

BC 203   Biochemistry  for Nurses 

 ศึกษาชนิด โครงสราง คุณสมบัติและหนาท่ีของชีวโมเลกุล กระบวนการเมตาบอลิสซึม และ

กระบวนการควบคุมตางๆ ของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลิอิค รวมท้ังชีวเคมีของฮอรโมน DNA  

RNA  การสรางและควบคุมการสรางโปรตีน 

 

ภส  203  เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล      3(3-0-6) 

PM 203   Pharmacology  for Nurses 

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา   กลไกการออกฤทธิ์ของยา การดูดซึม การแพรกระจาย การ

กําจัดขับถายยา ผลขางเคียงและความเปนพิษของยา ขอควรระวังในการใชยา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชยา 

หลักการบริหารยา บัญชียาหลักแหงชาติ หลักการเลือกใชยาใหเหมาะสมกับโรคและสภาพแวดลอมของผูปวย 

ขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลในการใชยา 

 

พรภ 202 โภชนาการและโภชนบําบัด                    2(2-0-4) 

NID 202  Nutrition and Diet Therapy 

 ศึกษาความสําคัญของโภชนาการตอภาวะสุขภาพ ความตองการพลังงาน สารอาหาร และโภชนาการ

สําหรับบุคคลวัยตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงสูงอายุ ท้ังในภาวะปกติและเจ็บปวย ปจจัยท่ีมีผลตอสภาวะโภชนาการ 

การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล การเฝาระวัง การสงเสริมภาวะโภชนาการของครอบครัวและชุมชน บทบาท

ของพยาบาลในการแกไขปญหาภาวะโภชนาการของผูปวย 

 

พชช 363  วิทยาการระบาด                 1(1-0-2) 

NCN 363  Epidemiology 

 แนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาด  ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรคในชุมชน 

ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพชุมชน การเฝาระวังโรค  การสอบสวนโรคระบาด  การปองกันและการควบคุมโรค 

การศึกษาทางวิทยาการระบาด การนําวิธีการทางวิทยาการระบาดมาใชพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 

พจว 271  พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย     3(3-0-6) 

NPS 271  Human  Bio-Psychosocial  Development   

     ธรรมชาติของมนุษย  การปรับตัว  พัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา  

บุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการ สุขภาพจิตมนุษย ตลอดจนพัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพจิต

ตามชวงวัยและการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
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2)  กลุมวิชาชีพ กําหนดใหเรียน  77  หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้                                

พรภ 101  มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล     3(3-0-6) 

NID 101   Conceptual and Theoretical Nursing 

ศึกษามโนมติของศาสตรทางการพยาบาล  ครอบคลุมมโนมติเก่ียวกับคน  สิ่งแวดลอม  สุขภาพ  ความ

เจ็บปวย  ศาสตรในวิชาชีพ กระบวนการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลท่ีเลือกสรร และแนวทางในการนําไปใช

ในการปฏิบัติการพยาบาล 

 

พรภ  203  การประเมินภาวะสุขภาพ      2(1-3-2) 

NID 203   Health Assessment 

 ศึกษาศัพทเทคนิคทางการแพทยและสุขภาพ   ฝกการสื่อสารใหสามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการ

ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ครอบคลุมการตรวจรางกาย

ตามระบบ การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปญหาสุขภาพ   

 

พสธ  221  การพยาบาลพ้ืนฐาน       3(2-4-3) 

NLR 221  Fundamental Nursing 

 ศึกษาหลักการและเทคนิคการพยาบาลตางๆ โดยประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เพ่ือ

ตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานท้ังทางดานรางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บปวย และ

การฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการ 

 

พสธ  222  ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน      2(0-8-0) 

NLR 222  Fundamental  Nursing Practicum 

     บุรพวิชา : NLR 221  Fundamental  Nursing     

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในผูปวย โดยใชหลักการพยาบาลพ้ืนฐานและกระบวนการพยาบาลมาใช

ในการแกปญหา โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

พผญ  231  การพยาบาลผูใหญ 1      3(3-0-6) 

NAD 231   Adult Nursing I 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพยาบาลผูใหญและปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน 

วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวยและยึดหลักการ

พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหาเรื่องการเสียสมดุลน้ําและอิเลคโตรลัยท ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผัน

แปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมท้ังการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด โดยคํานึงถึง

คุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 
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พสศ  241  การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ    2(2-0-4) 

NOB 241  Family Nursing and Reproduction  

 ศึกษาวิวัฒนาการ ประเด็นและแนวโนมในการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ บทบาทของ

ผดุงครรภตามกฎหมาย การประเมินและการดูแลดานการสรางเสริมสุขภาพครอบครัวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามสังคม การใหการปรึกษากอนการสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก การปฏิสนธิ การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพมารดา ทารก การวินิจฉัยการตั้งครรภ 

สรีรวิทยาในระยะตั้งครรภ  เรียนรูโดยใชปญหาเปนเหลักในการพยาบาลครอบครัวในระยะตั้งครรภ และการ

ปรับบทบาทการเปนบิดา มารดาในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดจนถึงระยะหลังคลอด 

 

พกม  251  การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1     2(2-0-4) 

NPD 251   Nursing of Child and Adolescent 1 

 ศึกษาหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุน การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก การสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค ภาวะโภชนาการ การพยาบาลเด็กและวัยรุนท่ีมีความผิดปกติท่ีพบบอยในระบบทางเดินหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบปสสาวะ และระบบตอมไรทอ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบ

องครวม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ 

 

พกม  252  การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2     2(2-0-4) 

NPD 252   Nursing of Child and Adolescent 2 

 บุรพวิชา : NPD 251   Nursing of Child and Adolescent 1 

 ศึกษาปญหาสุขภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิดและผูปวยเด็กในภาวะวิกฤต การพยาบาลผูปวย

เด็กและวัยรุนท่ีมีความผิดปกติท่ีพบบอยในระบบโลหิตและมะเร็ง โรคติดเชื้อ ระบบหัวใจ ระบบประสาทและ

การพยาบาลเด็กท่ีไดรับอุบัติเหตุและสารพิษ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เพ่ือ

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม  

 

พชช 261  การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1      2(2-0-4) 

NCN 261  Community Health Nursing I 

 หลักการสาธารณสุขและการพยาบาลชุมชน แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและภาวะสุขภาพของชุมชน          

กลยุทธในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของ

ประเทศ   
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พชช 262  การสรางเสริมสุขภาพ       2(1-4-1) 

NCN 262   Health  Promotion   

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ  หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพ่ือสุขภาพ  การสรางพลังอํานาจเพ่ือการสราง

เสริมสุขภาพของบุคคล กลุมคนและชุมชน  การพัฒนาโครงการเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 
 

พรภ 304  การพยาบาลฉุกเฉิน  สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ   2(2-0-4) 

NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing  

 ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัย  การแกไขปญหาท้ัง

ดานรางกายและจิตสังคมของบุคคลและครอบครัว  เนนบทบาทในการชวยเหลือรีบดวนแกผูไดรับอันตราย โดย

คํานึงถึงความถูกตองปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 
 

พรภ  305  การบริหารจัดการทางคลินิก      2(2-0-4) 

NID 305   Clinical Nursing Management 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานท่ัวไป การบริหารการพยาบาล โดยเนนการ

บริหารงานในหอผูปวย  การนําทีมการพยาบาล  การทํางานเปนทีม การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง  

การตัดสินใจ  การนิเทศการพยาบาล  บทบาทหนาท่ีของพยาบาล ในการบริหารงานพยาบาล และการบริหาร

ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน  
 

พรภ 306  กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ     2(2-0-4) 

NID 306   Laws  and  Ethics  in  Nursing  Profession 

 ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพง  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ  กฎหมายสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  ทฤษฎี 

จริยศาสตร  การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ  หลักจริยธรรมในวิชาชีพ  มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล  สิทธิ

ผูปวย  สิทธิพยาบาล  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาจริยธรรมในวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ 

 

พรภ 307 การส่ือสารและการบันทึกทางการพยาบาล     2(2-0-4)  

NID 307   Communication and Nursing Record 

            ศึกษาหลักการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในการใหบริการสุขภาพ         

ดวยการฟง การพูด การอาน การสืบคนและการจัดการขอมูล รวมถึงการบันทึกขอมูล การฝกทักษะการสื่อสาร

ในสถานการณจําลอง การเขียนรายงานและการบันทึกขอมูลทางการพยาบาลเปนภาษาอังกฤษ (จัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ) 
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พผญ  332  การพยาบาลผูสูงอายุ       3(3-0-6) 

NAD 332    Elderly Nursing  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ 

ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และปญหาสุขภาพท่ี

พบบอยในผูสูงอายุ รวมท้ังการใชยาตางๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาและยึดหลักการ

พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ โดย

คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 
 

พผญ  333  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1         3(0-12-0) 

NAD 333   Nursing of Adult and Elderly Practicum I 

 บุรพวิชา : NAD 231  Adult Nursing I  

 ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหาฉุกเฉิน วิกฤต

และเรื้อรัง ท่ีไดรับการรักษาทางยา และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหาการเสียสมดุลน้ํา และอิเลคโตรลัยท 

ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมท้ังการพยาบาลผูปวย

กอนและหลังผาตัด ท้ังนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ

การฟนฟูสภาพของผูปวย โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และ

ชุมชน 
  

พผญ 334  การพยาบาลผูใหญ 2      3(3-0-6) 

NAD 334   Adult Nursing II 

 ศึกษาปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใช

ในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหา เรื่องการ

รับรู การเคลื่อนไหวและการรับความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบ

ทางเดินปสสาวะและปญหาทางนรีเวชวิทยา โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย 

ครอบครัว และชุมชน  
 

พผญ 335  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2         3(0-12-0) 

NAD 335   Nursing of Adult and Elderly Practicum II      

 บุรพวิชา : NAD 333  Nursing of Adult and Elderly Practicum I 

 ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหาฉุกเฉิน วิกฤต

และเรื้อรัง ท่ีไดรับการรักษาทางยา  และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหา การรับรูการเคลื่อนไหวและการ

รับความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินปสสาวะ และ

ปญหาทางนรีเวชวิทยา ท้ังนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ

การฟนฟูสภาพของผูปวย โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 
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พสศ  342  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1    3(3-0-6) 

NOB 342  Family Nursing and Midwifery I 

 บุรพวิชา : NOB 241  Family Nursing and Reproduction I 

 ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตสังคมของมารดาในระยะคลอด หลังคลอด และทารก

แรกเกิดท่ีปกติ รวมท้ังศึกษากลไกการคลอด การวินิจฉัยการคลอด การทําคลอดปกติ และชวยเหลือภาวะฉุกเฉินใน

ระยะคลอด การประเมินและดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีความความผิดปกติเล็กนอย โดยการใชกระบวนการพยาบาลใน

การวางแผน แกปญหา การปองกัน การฟนฟูและการสงเสริมสุขภาพอนามัยของมารดา ทารก และครอบครัว 

 

พสศ  343  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1     3(0-12-0) 

NOB 343  Family Nursing and Midwifery Practicum I 

 บุรพวิชา : NOB 342  Family Nursing and Midwifery I 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ โดยใหการพยาบาลมารดาตั้งแตระยะตั้งครรภ 

ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ และทารกแรกเกิด การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเม่ือเกิดภาวะ

ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการวางแผน แกปญหา การปองกันและการสงเสริม

สุขภาพ  ตลอดจนการสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และครอบครัว โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

ของผูปวยและครอบครัว 

 

พสศ  344  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2    2(2-0-4) 

NOB 344  Family Nursing and Midwifery II 

 บุรพวิชา : NOB 342  Family Nursing and Midwifery I  

 ศึกษาปจจัยเสี่ยง พยาธิสรีรภาพ ของการเกิดโรคของมารดาและทารกท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือ

ภาวะแทรกซอน ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมท้ังการคลอดผิดปกติและการทํา       

สูติศาสตรหัตถการ โดยการใชกระบวนการพยาบาลในการวางแผน แกปญหา การปองกัน การฟนฟูและการ

สงเสริมสุขภาพอนามัยของมารดา ทารก และครอบครัว 

 

พกม  353  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน     3(0-12-0) 

NPD 353   Nursing of Child and Adolescent Practicum 

 บุรพวิชา : NPD 252  Nursing of Child and Adolescent 2  

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ท่ีมีความผิดปกติในระบบตาง ๆ โดยนํา

กระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาท้ังทางดานรางกายและจิตสังคม การสรางเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก  จัดกิจกรรมการเลน เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริม

พัฒนาการในผูปวยเด็ก เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิเด็ก  คุณธรรม

จริยธรรม และความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 
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พชช  364  การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2      2(2-0-4) 

NCN 364  Community Health Nursing II 

 บุรพวิชา : NCN 261  Community Health Nursing I 

 การใชกระบวนการพยาบาลชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ประชากรในกลุมวัย

ตางๆ และชุมชนเพ่ือการดํารงไวซ่ึงการมีสุขภาพดี การพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ  

 

พรภ  408 การวิจัยทางการพยาบาล      2(2-0-4) 

NID 408   Research in Nursing 

 ศึกษาหลักและระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงชีวสถิติท่ีใชในการวิจัยทางการพยาบาล ตลอดจนนําผลการวิจัย

ทางการพยาบาล และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชใหเปนประโยชนทางการพยาบาล 

 

พรภ 409 ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล    2(2-0-4) 

NID 409  Issues and Trends in Nursing Profession  

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาโดยเนนการศึกษาดวยตนเองของผูเรียน การเปลี่ยนแปลงและ

แนวโนมทางดานการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ท่ีมีผลกระทบตอการศึกษาและการ

บริการในวิชาชีพการพยาบาล 

 

พสศ 445  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2    3(0-12-0) 

NOB 445  Family Nursing and Midwifery Practicum II 

 บุรพวิชา : NOB 343  Family Nursing and Midwifery Practicum I 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ระยะ

คลอด ระยะหลังคลอด ทําคลอดปกติและชวยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใช

ในการคัดกรองเพ่ือการสงตอ การวางแผนเพ่ือแกปญหา การปองกัน การสงเสริม การฟนฟูสภาพ และสงเสริม

สัมพันธภาพของมารดา ทารก และครอบครัว  โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย

และครอบครัว 

 

พชช 465  การรักษาพยาบาลข้ันตน      2(2-0-4) 

NCN 465  Primary Medical Care 

 บุรพวิชา : PS 205   Pathophysiology  for Nurses 

 PM 203   Pharmacology  for Nurses 

 หลักการวินิจฉัยแยกโรค การรักษาข้ันตนและการสงรักษาตอในกลุมอาการท่ีพบบอยในชุมชน การใช

การแพทยแผนไทยในการบําบัดรักษาข้ันตน  บทบาทและหนาท่ีของพยาบาลในการรักษาข้ันตนตามกฎหมาย

วิชาชีพการพยาบาล 
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พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน     3(0-12-0) 

NCN 466  Community Health Nursing Practicum 

 บุรพวิชา : NCN 364  Community Health Nursing II 

          ฝกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน  เพ่ือการดํารงไวซ่ึงการมีสุขภาพดี โดยใช

กระบวนการพยาบาลชุมชน ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู

สุขภาพ ตลอดจนการทํางานรวมกับสหวิชาชีพและองคกรในชุมชน โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปน

องครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 

 

พชช  467  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันตน     2(0-8-0) 

NCN 467  Primary Medical Care Practicum 

 บุรพวิชา : NCN 465  Primary Medical Care 

 ฝกปฏิบัติการรักษาโรคข้ันตน โดยการซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การใหการ

รักษาพยาบาลข้ันตน และการสงรักษาตอ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใตขอบเขตของ

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

พจว 472  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร    3(3-0-6) 

NPS 472  Mental Health and Psychiatric Nursing 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  หลักการ ลักษณะ ขอบเขตของ

งาน  บทบาทของพยาบาลดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิจเวช  กระบวนการพยาบาล  เครื่องมือในการ

บําบัดทางการพยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบําบัดทางจิตเวช  การพยาบาลผูมีปญหาจิตสังคม และผูท่ีมี

ปญหาทางจิตเวช  โดยคํานึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม และความเปนองครวมของผู ท่ีมีปญหาสุขภาพจิต  

ครอบครัว และชุมชน  ท่ีครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพจิต  การปองกัน การเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟู

สภาพ  รวมท้ังประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาลจิตเวช 

 

พจว 473  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร   2(0-8-0) 

NPS 473  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 

 บุรพวิชา : NPS 472  Mental Health and Psychiatric Nursing 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  ท่ีบําบัดรักษาในโรงพยาบาล และผูมีปญหา

ดานจิตสังคมท่ีอยูในครอบครัวและชุมชน  โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการสรางเสริม

สุขภาพจิต  การปองกันการเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ  โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการ

ชวยเหลือบุคคล  ครอบครัว และชุมชน 
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พรภ 411  ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ     2(0-8-0) 

NID 411   Pre-Service Experience 

 บุรพวิชา : ทุกรายวิชาทางการพยาบาล 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดยครอบคลุมประสบการณในการนําทีมการ

พยาบาล การวางแผน การบริหารจัดการ การมอบหมายงาน วิเคราะหและตัดสินใจ การติดตามคุณภาพ

ทางการพยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม ความเปน

องครวม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6  หนวยกิต   

เลือกเรียนจากวิชาระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และรายวิชาดังตอไปนี้ 

พชช 168  ชุมชนศึกษา        2(1-4-1) 

NCN 168  Community Study 

 แนวคิดพ้ืนฐานของชุมชน และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของชุมชนกับวิถีชีวิตการเสริมสราง

ศักยภาพของชุมชน บทบาทและหนาท่ีขององคกรหลักในชุมชน กลยุทธการสื่อสารกับชุมชน การสราง

ความสัมพันธเพ่ือสรางการมีสวนรวมของชุมชน  การศึกษาชุมชนตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา 

 

พชช 369 การพัฒนาสุขภาพชุมชน      2(1-4-1) 

NCN 369 Community Health Development 

 แนวคิดหลักของการดูแลสุขภาพชุมชน  แผนพัฒนาสุขภาพระดับตําบล  การวิเคราะหและประเมิน

ความตองการดานสุขภาพชุมชน การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพชุมชน  การพัฒนานโยบายเพ่ือสุขภาพ        

การปฏิบัติการออกแบบบริการสุขภาพชุมชน 
 

พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ       2(2-0-4) 

NID 112  First Aid and Resuscitation 

 ศึกษาหลักและวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพในภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและความถูกตองตามหลักจริยธรรม  
 

พรภ 113  บุหรี่กับสุขภาพ       2(2-0-4) 

NID 113  Tobacco and Health 

 ศึกษาระบาดวิทยาของการบริโภคบุหรี่ในรูปแบบตางๆ พิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพและแนวทางปองกัน 

การชวยใหบุคคลวัยตางๆ ลด งดและเลิกบริโภคบุหรี่ กฎหมายการควบคุมบุหรี่และการรูเทาทันอุตสาหกรรม

การผลิตบุหรี่ ตลอดจนกลยุทธ การประสานความรวมมือเพ่ือใหสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
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พสศ 146  ครอบครัวสัมพันธ               2(2-0-4) 

NOB 146  Family  Relationship 

ศึกษาพัฒนาการ บทบาท พฤติกรรมทางเพศและปญหาท่ีเก่ียวของกับการมีเพศสัมพันธของบุคคลวัย

เจริญพันธุ หลักการเลือกคูครอง แนวคิดทฤษฎีครอบครัว พันธกิจของครอบครัว ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

ครอบครัว การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดตลอดจนกฎหมายครอบครัวท่ีเก่ียวของโดยการใช

กระบวนการวางแผน แกปญหา ปองกัน ฟนฟู และสงเสริมบุคคลวัยเจริญพันธุใหมีสุขอนามัยทางเพศท่ีดีบน

พ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิ 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร    

 

ที่ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

1 360990036xxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

ทัศนียา   

     วังสะจันทานนท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

(การพยาบาลแมและเด็ก) 

พ.ศ.2537 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4511016393 5.32 

2 390990057xxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

พรปวีร  

            ช่ืนใจเรือง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ         

(การพยาบาลอายุรศาสตร     

และศลัยศาสตร)  

พ.ศ.2536 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4511059585 9.40 

3 312980004xxxx อาจารย สุคนธ  

            วรรธนะอมร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

(การพยาบาลสาธารณสุข)  

ป พ.ศ.2541 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4511060666 9.50 

4 390990080xxxx อาจารย วิไลกุล   

                 หนูแกว 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลแมและเด็ก) 

ป พ.ศ.2541 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

4511056645 8.10 

5 310060218xxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

พรรณวิภา 

            บรรณเกียรต ิ

 

ครุศาสตรบัณฑติ 

(สาขาการพยาบาลศึกษา    

ดานการพยาบาลจติเวช)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ.2526 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาจติวิทยาการปรึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ.2532 

4511058238 6.00 
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3.2.2 อาจารยประจํา     

 

ที่ ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ / 

ทางบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

1 ศศิธร วรรณพงษ -คณบด ี -วิทยาศาสตรบัณฑติ 4511002518 0.52 

  -รองศาสตราจารย (พยาบาลศาสตร)   

   ป พ.ศ.2515   

   มหาวิทยาลยัมหิดล   

   -วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   

   (สรีรวิทยา)ปพ.ศ.2521   

   มหาวิทยาลยัมหิดล   

      

      

2 วรานุช  กาญจนเวนิช -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511050652 8.02 

  -หัวหนาสาขา ปพ.ศ.2535 ม.มหิดล   

  วิชาการพยาบาล -วิทยาศาสตร   

  เด็ก มหาบัณฑิต   

   (สาธารณสุขศาสตร)   

   ปพ.ศ.2541 ม.มหิดล   
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ที่ ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

3 ทัศนียา  วังสะจันทานนท -ผูชวย -ประกาศนียบัตร 4511016393 5.32 

          ศาสตราจารย พยาบาลศาสตรและ   

  -รองคณบด ี ผดุงครรภ ช้ันสูง   

  ฝายวิชาการ ป พ.ศ.2525   

   วพบ.บรมราชชนนี   

   สวรรคประชารักษ   

   -วิทยศาสตรมหาบัณฑิต   

   (สาขาการพยาบาลแม   

   และเด็ก) ป พ.ศ.2537   

   -อนุมัติบัตรการพยาบาล   

   เฉพาะทางเวชปฏิบัต ิ   

   ท่ัวไป(การรักษาโรค   

   เบ้ืองตน) ป พ.ศ.2547   

      

4 ออมจิต วองวาณิช -อาจารย -วิทยาศาสตรบัณฑติ 4511007697 5.96 

   (พยาบาลสาธารณสุข)   

   ป พ.ศ.2527   

   มหาวิทยาลยัมหิดล   

    -วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   

   (อนามัยครอบครัว)   

   ป พ.ศ.2535   

   มหาวิทยาลยัมหิดล   
      

5 สมสริิ  รุงอมรรัตน -ผูชวย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511049481 9.50 

               ศาสตราจารย ป พ.ศ.2537   

  -ผูชวยคณบด ี วพบ.กองทัพเรือ   

  ฝายประกัน -พยาบาลศาสตร   

  คุณภาพ มหาบัณฑิต(สาขาการ   

  การศึกษา พยาบาลแมและเด็ก)   

   ปพ.ศ.2540 ม.มหิดล   

   -ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   

   (การพยาบาล)    

   ป พ.ศ.2550 ม.มหิดล   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

6 วานิด ดวงเดช -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4611097199  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           ปพ.ศ.2541 วพบ.ราชบุรี   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลเด็ก)   

   ป พ.ศ.2550 ม.มหิดล   

      

7 มยุรี  รัตนพฤกษ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511088849 8.70 

                 ปพ.ศ.2533   

   วพบ.สภากาชาดไทย   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต(การ   

   พยาบาลเด็ก)   

   ปพ.ศ.2552 ม.มหิดล   

      

8 เรือเอกหญิงสุพัตรา  นุตรักษ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4411162304 8.20 

                     ป พ.ศ.2544 หมดอายุ   

   วพบ.กองทัพเรือ 28 มี.ค.2554  

   -พยาบาลศาสตร (อยูระหวาง  

   มหาบัณฑิต  การตออายุ)  

   (การพยาบาลเด็ก)   

   ป2551 จุฬาลงกรณ   

   มหาวิทยาลยั   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

9 พัชรินทร   ขวัญชัย -ผูชวย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511015747 5.47 

                   ศาสตราจารย ป พ.ศ. 2533 ม.มหิดล   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลอายุร   

   ศาสตรและศัลยศาสตร)   

   ป พ.ศ.2536 ม.มหิดล   

      

10 พรปวีณ  ช่ืนใจเรือง -หัวหนาสาขา -ประกาศนียบัตร 4511059585 9.40 

                 วิชาการ พยาบาลศาสตร   

  พยาบาลผูใหญ และผดุงครรภช้ันสูง   

  -ผูชวย ป พ.ศ.2529   

  ศาสตราจารย วพบ.ราชชนนีสงขลา   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต (การ   

   พยาบาลอายรุศาสตร   

   และศลัยศาสตร)   

   ป พ.ศ.2536 ม.มหิดล   

      

11 เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ        -อาจารย -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4511048145 6.00 

                            อินคุม  ทางพยาบาลและ   

   ผดุงครรภช้ันสูง พ.ศ.2533   

   วพบ.ทหารอากาศ   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลผูใหญ)   

   ป พ.ศ.2541 ม.มหิดล   

   -พยาบาลดุษฎบัีณฑติ   

   (การพยาบาล)   

   ป พ.ศ.2551   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 



- 49 - 

 

 

ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

12 จันทิมา  ฤกษเลื่อนฤทธ์ิ -ผูชวยคณบด ี -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511035602 9.78 

           ฝายจัดการศึกษา ปพ.ศ.2534 ม.มหิดล   

  -อาจารย -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต (สาขา   

   การพยาบาลผูใหญ)   

   ปพ.ศ.2540 ม.มหิดล   

   -ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   

   (การพยาบาล)   

   ปพ.ศ.2551 ม.มหิดล   

      

      

13 ขวัญจิต   คุปตานนท -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511056205 6.61 

                 ป พ.ศ.2538  ม.รังสิต   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต(สรีรวิทยา)   

   ปพ.ศ.2543 ม.มหิดล   

   -อนุมัติบัตรการพยาบาล   

   เฉพาะทางเวชปฏิบัต ิ   

   ท่ัวไป (การรักษาโรค   

   เบ้ืองตน)ปพ.ศ.2547   

   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   

      

14 อุนเรือน   แกวพินิจ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511057757 8.76 

                   ปพ.ศ.2539 ม.เชียงใหม   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต(เภสัชวิทยา)   

   ป พ.ศ.2542   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

15 อริสรา  สุขวัจนี -อาจารย -พยาบาลศาสตรและ 4511106741 8.48 

                      ผดุงครรภช้ันสูง   

   ป พ.ศ.2528   

   วพบ.ชลบุร ี   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลผูใหญ)   

   ป พ.ศ.2544 ม.มหิดล   

   -ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   

   (พยาบาล) ป พ.ศ.2552   

   ม.มหิดล   

      

      

      

      

16 อุไรวรรณ   นิกรปกรณ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511057420  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           ป พ.ศ.2539   

   ม.สงขลานครินทร   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต(สาขาการ   

   พยาบาผูใหญ)   

   ป พ.ศ.2547 ม.มหิดล   

      

17 รุงฤดี  กลาหาญ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511085163  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           ป พ.ศ.2534   

   วพบ.สภากาชาดไทย   

   -ศศ.ม.(จิตวิทยา   

   อุตสาหกรรมและ   

   องคกร) ป พ.ศ.2545   

   ม.ธรรมศาสตร   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

18 วิมลวรรณ    เลิศวงศเผาพันธุ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 451183183  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)                             ป พ.ศ.2542ม.มหิดล   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต(สาขาการ   

   พยาบาลผูใหญ)   

   ป พ.ศ.2546 ม.มหิดล   

      

      

19 นภาพร   พรมคําซาว -ผูชวย -ประกาศนียบัตร 4511086043 7.20 

               ศาสตราจารย พยาบาลศาสตร   

   ป พ.ศ.2535   

   วพบ.นครราชสมีา   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลผูใหญ)   

   ป พ.ศ.2541 ม.มหิดล   

      

      

      

20 ดวงเดือน   รัตนะมงคลกุล -ผูชวย -วิทยาศาสตรบัณฑติ 4511015420 7.10 

  ศาสตราจารย (พยาบาล)ปพ.ศ.2531   

   ม.มหิดล   

   -ศึกษาศาสตร   

   มหาบัณฑิต(จิตวิทยา   

   การศึกษา)   

   ปพ.ศ.2537 ม.มหิดล   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

21 ลาวัณย  รัตนเสถียร -รองคณบด ี -ประกาศนียบัตร 4511056209 5.90 

               ฝายบรหิาร พยาบาลศาสตรและ   

  -ผูชวย การผดุงครรภช้ันสูง   

  ศาสตราจารย ปพ.ศ.2529   

   วพบ.ราชชนนีกรุงเทพ   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต(การ   

   พยาบาลแมและเด็ก)   

   ปพ.ศ.2539 ม.มหิดล   

   -อนุมัติบัตรการพยาบาล   

   เฉพาะทางเวชปฏิบัต ิ   

   ท่ัวไป (การรักษาโรค   

   เบ้ืองตน) ป พ.ศ.2547   

   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   

      

22 อุบลวนา  ขวัญบุญจันทร - หัวหนาสํานัก -ประกาศนียบัตร 4511032462 6.71 

  เสรมิศึกษาและ พยาบาลศาสตรและ   

  สาธิตทางการ ผดุงครรภช้ันสูง   

  พยาบาล ป พ.ศ.2530   

  -อาจารย วพบ.นครราชสมีา   

   -การศึกษามหาบัณฑิต   

   (สุขศึกษา) ปพ.ศ.2534   

   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   
      

23 ชฎาภรณ  วัฒนวิไล -หัวหนาสาขา -ประกาศนียบัตร 4511056266 5.92 

  วิชาการ พยาบาลศาสตร   

  พยาบาล ป พ.ศ.2536   

  มารดาทารก วพบ.ชลบุร ี   

  และการผดุง -พยาบาลศาสตร   

  ครรภ มหาบัณฑิต(การบริหาร   

  -ผูชวย การพยาบาล) ปพ.ศ.2541   

  ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

24 วันเพ็ญ  รกัษปวงชน -อาจารย -วิทยาศาสตรบัณฑติ 4511043345 9.97 

   (พยาบาลและผดุงครรภ)   

   ป พ.ศ.2530   

   ม.สงขลานครินทร   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลบิดา    

   มารดาและเด็ก)   

   ป พ.ศ.2543   

   ม.สงขลานครินทร   

      

25 วิลาวัลย  ไทรโรจนรุง -อาจารย -ประกาศนียบัตร 4611083485 9.76 

   พยาบาลศาสตร    

   ป พ.ศ.2537 วพบ.   

   บรมราชชนนีอุตรดิตถ   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลแมและเด็ก)   

   ป พ.ศ.2543 ม.มหิดล   

      

26 ภารดี  ประเสริฐวงษ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511078707  

   ป พ.ศ.2538   

   วพบ.บรมราชชนนีอุดรฯ   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต   

   (การพยาบาลครอบครัว)   

   ป พ.ศ.2544 ม.ขอนแกน   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

27 วิไลกุล  หนูแกว -รองคณบดฝีาย -ประกาศนียบัตร 4511056645 8.10 

  พัฒนาศักยภาพ พยาบาลศาสตร    

  นิสิต ปพ.ศ.2535   

  -อาจารย วพบ.บรมราชชะนีสงขลา   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต(การ   

   พยาบาลแมและเด็ก)   

   ปพ.ศ.2541   

   ม.มหิดล   

28 กัลยา  วิริยะ -อาจารย - ประกาศนียบัตร 4511015038 9.89 

   พยาบาลศาสตร พ.ศ.2527   

   วพบ.สงขลา   

   - พยาบาลศาสตรมหา   

   บัณฑิต (การพยาบาล   

   แมและเดก็)    

   พ.ศ.2539 ม.มหิดล   

   -พยาบาลศาสตรดุษฎ ี   

   บัณฑิต (การพยาบาล)   

   พ.ศ.2551    

   ม.สงขลานครินทรฯ   

29 จารุวรรณ  ริ้วไพบูลย - อาจารย - อนุปริญญาพยาบาล 4511017346 5.92 

   และอนามัย พ.ศ.2515   

   - ประกาศนียบัตร   

   ผดุงครรภ พ.ศ.2515   

   - ครุศาสตรบัณฑิต   

   (การพยาบาลจิตเวช   

   ช้ันสูง) พ.ศ.2523   

   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

   (การเจรญิพันธุและการ   

   วางแผนประชากร)   

   พ.ศ.2531   

   - วุฒิบัตรผูบรหิารรัฐกิจ   

   (MMPA) รุน 12   

   มหาวิทยาลยัมหดลิ   

   พ.ศ.2542   
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ที่ 
ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

30 พรรณวิภา  บรรณเกียรต ิ -หัวหนาสาขา -ครุศาสตรบัณฑิต(การ 4511058238 6.00 

  วิชาสุขภาพจิต พยาบาลจติเวชช้ันสูง)   

  และการพยาบาล ป พ.ศ.2526   

  จิตเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

  -ผูชวย -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

  ศาสตราจารย (สาขาจิตวิทยาการ   

   ปรึกษา) ป พ.ศ.2533   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

   -ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

   (สาขาอุดมศึกษา)   

   ป พ.ศ.2543   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

      

31 อมราพร  สรุการ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511064751  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           ป พ.ศ.2534   

   มหาวิทยาลยัมหิดล   

   -การศึกษาศาสตร   

   มหาบัณฑิต (จิตวิทยา   

   พัฒนาการ) ปพ.ศ.2545   

   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ   

      

32 พันตํารวจเอกหญิงเอ้ือญาติ ชูช่ืน -ผูชวยคณบดฝีาย -ประกาศนียบัตร 4511003240 7.15 

  บริหาร พยาบาลศาสตร(เทียบ   

  -ผูชวย เทาป.ตรี) ป พ.ศ.2525   

  ศาสตราจารย วพบ.ตํารวจ   

   -ศึกษาศาสตรบัณฑิต   

   (สุขศึกษา)ปพ.ศ.2531   

   ม.รามคาํแหง   

   -คบ.(จิตวิทยา   

   การศึกษา) ปพ.ศ.2536   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

   -ปรัชญาดุษฎี(ประสาท   

   วิทยา) ปพ.ศ.2546   

   ม.มหิดล   
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ที่ ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

33 ศรีสดุา  รัศมีพงศ -หัวหนาสาขา -ประกาศนียบัตรการ 4511065038 5.91 

  วิชาการพยาบาล พยาบาลและผดุงครรภ   

  ชุมชน ช้ันสูง พ.ศ.2530   

  -อาจารย วพบ.กรุงเทพ   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต (การ   

   พยาบาลสาธารณสุข)   

   ปพ.ศ.2539 ม.มหิดล   

   -สาธารณสุขศาสตร   

   ดุษฎีบัณฑิต(การ   

   พยาบาลสาธารณสุข)   

   ป พ.ศ.2547 ม.มหิดล   

   -ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

   สาขาพยาบาลเวชปฏิบัต ิ   

   พ.ศ.2536 ม.มหิดล   

      

34 ยุวดี   วิทยพันธ -อาจารย -ประกาศนียบัตรการ 511069653 9.59 

   พยาบาลและผดุงครรภ   

   ช้ันสูง ปพ.ศ.2530   

   วพบ.บรมราชชนนี   

   -วิทยศาสตร   

   มหาบัณฑิต(การเจรญิ   

   พันธ)ปพ.ศ.2538    

   ม.มหิดล   

   -สาธารณสุขศาสตรดุษฎ ี   

   บัณฑิต(การพยาบาล   

   สาธารณสุข)ปพ.ศ.2551   

   ม.มหิดล   
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ที่ ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

35 ศิปภา  ภุมมารักษ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4611103976 9.70 

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           วพบ.บรมราชชนนีราชบุรี   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต    

   (การพยาบาลเวชปฏิบัต ิ   

   ชุมชน) ปพ.ศ.2550   

   ม.ครสิเตยีน   

      

36 วนิดา  วิสุทธิพานิช -ผูชวยคณบดฝีาย -วิทยาศาสตรบัณฑติ 4511017193 9.56 

  พัฒนาคุณภาพ (พยาบาล) ป พ.ศ.2525   

  การศึกษาและ ม.มหิดล   

  บริการวิชาการ -วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   

  -อาจารย (กายวิภาคศาสตร)   

   ป พ.ศ.2530 ม.มหิดล   

   -พยาบาลศาสตรดุษฎ ี   

   บัณฑิต (การพยาบาล)   

   ป พ.ศ.2551 ม.มหิดล   

      

37 ศิริพร  สมบูรณ -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 471186631 7.82 

   ปพ.ศ.2542 ม.มหิดล   

   -วิทยาศาสตร   

   มหาบัณฑิต(สาธารณสุข   

   ศาสตร) ปพ.ศ.2552   

   ม.มหิดล   
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ที่ ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

38 สุคนธ  วรรธนะอมร -อาจารย -ประกาศนียบัตร 451106066 9.50 

   พยาบาลศาสตรและ   

   ผดุงครรภระดับตน   

   ป พ.ศ.2526   

   รพ.โรคทรวงอก   

   -ประกาศนียบัตร   

   พยาบาลศาสตรและ   

   ผดุงครรภช้ันสูง   

   ป พ.ศ.2532    

   วพบ.พระปกเกลา   

   จันทบุร ี   

   -วิทยาศาสตรมหา   

   บัณฑิต (การพยาบาล   

   สาธารณสุข) ม.มหิดล   

   ป พ.ศ.2541   

      

39 นิลภา  จิระรัตนวรรณะ -อาจารย -ประกาศนียบัตร 4511060674  

   พยาบาลศาสตร   

   ปพ.ศ.2532 วพบ.ชลบุรี   

   -ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

   ทางสาธารณสุขศาสตร   

   (การพยาบาล   

   สาธารณสุขเวชปฏิบัติ)   

   ป พ.ศ.2538 ม.มหิดล   

   -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

   (เวชศาสตรชุมชน)   

   ป พ.ศ.2541   

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
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ที่ ชื่อ นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ 

/ สถาบันการศึกษา 

เลขที่ใบ

ประกอบ

วิชาชีพฯ 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห/ป) 

40 ธนกมณ  ลีศร ี -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4811193967  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)  ป พ.ศ.2542 ม.มหิดล   

   -สาธารณสุขศาสตร   

   มหาบัณฑิต (สงเสริม   

   สุขภาพ) ป พ.ศ.2545   

   ม.มหิดล   

41 จารุวรรณ  ไผตระกูล -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511055615  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           ป พ.ศ.2540 ม.มหิดล   

   -วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   

   (สาธารณสุขศาสตร)   

   ป พ.ศ.2546 ม.มหิดล   

42 ผกาพรรณ  บุญเต็ม -อาจารย -พยาบาลศาสตรบัณฑติ 4511060400  

 (ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)           ปพ.ศ.2537   

   วพบ.กรุงเทพ   

   -พยาบาลศาสตร   

   มหาบัณฑิต    

   (อนามัยชุมชน)   

   ปพ.ศ.2550 ม.มหิดล   
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม/ประสบการณในสถานการณจริง 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู  

4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลท่ัวไปแกบุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชน โดย

คํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ และระดับการบริการสุขภาพ 

4.1.2 สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล 

4.1.3 สามารถทํางานเปนทีมในการใหบริการทางดานสุขภาพ ท้ังบทบาทผูนําและผูตาม     

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหาและมีความเปนอิสระในการแสดงออก 

4.1.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค มีการแกไข 

ปญหาทางการพยาบาลอยางเปนระบบและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจัย 

4.1.5 ใหการพยาบาลอยางเอ้ืออาทรดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพใน 

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน 

 

4.2  ชวงเวลาท่ีจัดประสบการณ  

 

วิชา ช้ันป ภาคการศึกษา 

พสธ 222  ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2 ฤดูรอน 

พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 3 ตน 

พกม 353  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3 ตน 

พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 3 ปลาย 

พสศ 343  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 3 ปลาย 

พสศ 445  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 4 ตน 

พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 4 ตน 

พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันตน 4 ปลาย 

พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 4 ปลาย 

พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ  4 ปลาย 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 

ช้ันป การฝกปฏิบัติภาคสนาม จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

2 พสธ 222  ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2 หนวยกิต  120 ชั่วโมง 

3 พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 3 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 

 พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 

 พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 3 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 

 พสศ 343  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 3 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 

4 พสศ 445  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 3 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 

 พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 3 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 

 พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันตน 2 หนวยกิต  120 ชั่วโมง 

 พจว 473 ปฏิบัตกิารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 2 หนวยกิต  120 ชั่วโมง 

 พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ  2 หนวยกิต  120 ชั่วโมง 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะพิเศษ

ใหสอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ/กิจกรรม 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

- สอดแทรกการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎีทุกรายวิชา    

- จัดใหนิสิตฝกปฏิบัติทางการพยาบาลโดยเนนใหนิสิตคํานึงคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการใหการพยาบาล 

- ใหความรูดานกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมท่ีบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ เพ่ือใหนิสิตมี

จิตสํานึกสาธารณะแกสังคม 

 

2. มีความรูและใฝรูตลอดชีวิต 

 

- จัดกระบวนการเรียนรู ในรายวิชาทางพยาบาลท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ  ท้ังศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกถึง

ความสามารถในการทํางานเปนทีม การสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเอ้ือใหนิสิตเกิด

กระบวนการคิด วิเคราะห และเรียนรูดวยตนเอง 

 

3. มีทักษะการคิดวิเคราะหและ

ทักษะสื่อสาร 

 

 

-จัดใหนิสิตฝกปฏิบัติพยาบาลการจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง

ทางการพยาบาล ท่ีกระตุนความคิดวิจารณาญาณ  

-สงเสริมใหนิสิตมีการสรางสรรนวัตกรรมทางการพยาบาลในรายวิชาทางการ

พยาบาลท่ีเก่ียวของ 

- จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณการสอนท่ีเอ้ือตอการศึกษาดวย

ตนเองใหแกนิสิต 

- สงเสริมใหนิสิตมีกิจกรรมเรียนท่ีเนนการมีสวนรวมในชั้นเรียนและการ

นําเสนอถายทอดขอมูลท้ังในและนอกหองเรียน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ/กิจกรรม 

4. มีทักษะปฏิบัติทางการ

พยาบาลและมีความอดทน   

- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล โดยฝกปฏิบัติจาก

สถานการณจําลองและสถานการณจริงในแหลงฝกท้ังในหอผูปวยและชุมชน  

โดยประยุกตใชศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรท่ีเก่ียวของโดยใช

กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและจัดใหมีกิจกรรมการให

ความรูและคําปรึกษาทางสุขภาพ 

 

5. มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบรอย 

มีระเบียบวินัย 

- จัดโครงการใหความรูเก่ียวกับในเรื่อง บุคลิกภาพ ท้ังดานการแตงกาย และ

การเขาสังคม   

- สอดแทรกความรูดานบุคลิกภาพ ความมีระเบียบวินัยในกิจกรรมการเรียน

การสอนของรายวิชาทางการพยาบาล 

- ฝกระเบียบวินัยใหนิสิตตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของคณะพยาบาลศาสตรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

และการปฏิบัติงาน 

3. มีความเสียสละ ซ่ือสัตยตอ

ตนเองและวิชาชีพ และมีระเบียบ

วินัย 

4. แสดงออกซ่ึงบุคคลิกเปนท่ี

นาเชื่อถือ  

5. ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูใน

ความดี 

6. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

7. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน

การดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

8. สามารถจัดการกับปญหา

จริยธรรมในการดํารงชีพ และการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

1. สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรม

การสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดาน

คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา

ทางการพยาบาลท้ังสถานการณ

จําลองและจัดประสบการณให

เรียนรูจากสถานการณจริง 

2. สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรมโดยบูรณาการกับการจัด

เรียนการสอน 

3. สงเสริมใหอาจารยประจําชั้น

และอาจารยท่ีปรึกษาอบรม

เก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

4. ประกาศเกียรติคุณนิสิตท่ีมีผล

การปฏิบัติการพยาบาล  โดย

คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมอยาง

โดดเดน 

 

1. ประเมินคุณธรรมและจริยธรรม

ระหวางการเรียนและเม่ือจบ

การศึกษา โดยใชเครื่องมือประเมิน

ท่ีหลากหลาย ไดแก การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม การสนทนากลุม 

 2. ใหนิสิตไดรับการประเมิน

คุณธรรมและจริยธรรม ไดแก นิสิต

ประเมินตนเอง กลุมเพ่ือน 

อาจารย ผูรับบริการ อาจารย

พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ในแหลงฝก

และผูใชบัณฑิต 

3. ติดตามการดําเนินการและผล

ของการบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรมในการจัดเรียนการสอน

ภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติการ

พยาบาล 
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2.2  ความรู 

 

ผลการเรียนรู ดานความรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานความรู 

กลยุทธการประเมินผล         

การเรียนรูดานความรู 

1. มีความรูและความเขาใจใน

ศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานท้ังดาน

วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. มีความรูและความเขาใจใน

ศาสตรพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

3. มีความรูและความเขาใจใน

กระบวนการพยาบาลและการ

นําไปใช 

4. มีความรูและความเขาใจ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

5. มีความรูและความเขาใจในการ

แสวงหาความรู จัดการความรู 

กระบวนการวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6. มีความรูและความเขาใจใน

สถานการณและวิทยาการท่ี

ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอ

สุขภาพของประชาชน 

  

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนา

ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ

นิสิต (Self-directed Learning) 

2. ใชรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย

ผสมผสานกันท้ังการบรรยาย 

สัมมนา ประชุมกลุมยอย การแสดง

บทบาทสมมติ  การสาธิตและสาธิต

ยอนกลับ  การจัดโครงการ         

ทํารายงานกรณีศึกษา การเรียนรู

ผานสื่อการเรียนรูตางๆ 

 3. ใชสื่อชวยสอน เชน CAI,     

วีดิทัศน, E–Learning โดย

โปรแกรม A-tutor และใชสื่อและ

อุปกรณในหองปฏิบัติการเพ่ือให

นิสิตฝกฝนท้ังท่ีเปนสวนหนึ่งของ

การเรียนและฝกฝนเพ่ิมเติมดวย

ตนเอง ปฏิบัติในสถานการณ

จําลองในหองปฏิบัติการ   

 

1. ประเมินผลการเรียนรูอยาง

หลากหลาย  จากการ 

สอบขอเขียน การทํารายงาน การ

นําเสนอ การวิเคราะหกรณีศึกษา 

การทําโครงการ การสัมมนา mind 

mapping และการสาธิตยอนกลับ 

2. ประเมินความรู เนนการมีสวน

รวมระหวางอาจารย นิสิต และผูท่ี

เก่ียวของในการประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิต 

3. ประเมินความรูเม่ือสิ้นสุด

การศึกษาโดยการสอบประมวล

ความรูรวบยอด 
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2.3 ทักษะทางปญญา    

 

ผลการเรียนรู ดานทักษะทาง

ปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผล         

การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. ตระหนักรูในศักยภาพของ

ตนเองและพัฒนาตนเองได 

2. สามารถสืบคนและวิเคราะห

ขอมูลได 

3. นําขอมูลไปอางอิงและแกไข

ปญหาได 

4. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพ

และสาขาท่ีเก่ียวของได 

5. สามารถแกปญหาโดย ใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

การวิจัย 

 6. พัฒนาวิธีการแกปญหา

สอดคลองกับสถานการณและ

บริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 

   

 

     จัดการเรียนการสอนโดย

สนับสนุนและเปดโอกาสใหนิสิต

แกปญหาโดยใชกระบวนการคิด

วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นท้ัง

ในชั้นเรียนและการฝกปฏิบัติการ

พยาบาล โดยใชวิธีการเรียนการ

สอนแบบการใชปญหาเปนหลัก  

การอภิปราย การสัมมนา การ

สะทอนคิด การศึกษากรณีศึกษา

และทํารายงานในรายวิชาตางๆ 

1. ประเมินผลความสามารถการ

สืบคนและการวิเคราะหวิจารณ

และการใชกระบวนการแกไข

ปญหาอยางเปนระบบในการ

ปฏิบัติงานจาก 

 -รายงานกรณีศึกษาทางการ

พยาบาลและรายงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- การประชุมปรึกษาทางการ

พยาบาล และการสัมมนา 

 - การสะทอนคิด 

2. ประเมินผลการคิดอยางมี

วิจารณญาณ โดยการสังเกตและ

ประเมินผลจากการแสดงความ

คิดเห็นขณะจัดกิจกรรมเรียน     

การสอน  
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

กลยุทธการประเมินผล         

การเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการปรับตัว

เชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยาง

สรางสรรคกับผูใชบริการ 

ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา 

2. สามารถทํางานเปนทีมใน

บทบาทผูนําและสมาชิกทีมในทีม

การพยาบาล ทีมสุขภาพและทีมใน

ชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข

ทุกระดับและในบริบทหรือ

สถานการณท่ีแตกตางกัน 

3. สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา

ในการผลักดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีในองคกร ใน

สถานการณท่ีหลากหลายและ

สถานการณเฉพาะหนา 

4. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอ

สังคม และรับผิดชอบในการพัฒนา

ตนเอง วิชาชีพและสังคมอยาง

ตอเนื่อง 

 

  จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาและ

สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน  

ผูเรียนกับผูใชบริการ  และทีม

สุขภาพ โดยใชการอภิปรายกลุม

ยอย  

การเรียนรูจากสถานการณจริง 

การศึกษาดูงาน 

และ การฝกภาคปฏิบัติ  

เนนการทํางานเปนทีม 

ในรายวิชาทฤษฎีและรายวิชา

ปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถพัฒนา

บทบาทการเปนผูนําและผูตาม 

1. ประเมินความสามารถในการ

ทํางานเปนทีม ท้ังบทบาทเปน

ผูนําและบทบาทสมาชิกในทีม 

2. ประเมินความรับผิดชอบตอ

กลุม ตอตนเองและตอหนวยงาน

ในสถานการณท่ีหลากหลายท้ังใน

ชั้นเรียนและในแหลงฝก 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการ

ดูแลผูปวยในขณะฝกภาคปฏิบัติ 

บทบาทหัวหนาทีมและสมาชิกทีม 

รวมกับเพ่ือนรวมงานและทีม

สุขภาพ การประสานงาน และ

การสื่อสารในทีม 
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2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการประเมินผล         

การเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถประยุกตใชหลัก 

คณิตศาสตรและสถิติในการ

พยาบาลอยางเหมาะสม 

2. วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. สามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

5  เลือกใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข โดยฝกการ

คํานวณดวยหลักคณิตศาสตรและ

เลือกใชสถิติ ในรายวิชาการ

พยาบาลท่ีเก่ียวของ 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการใชทักษะ

การสื่อสารท้ังการพูด การฟงและ

การเขียนท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร , หอง 

ปฏิบัติการทางการพยาบาล  เพ่ือ

สงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และฝกทักษะการ

นําเสนอผลงานใหเหมาะสมกับ

ผูฟงและเนื้อหา 

 

1. ประเมินความสามารถในการใช 

ความสามารถในการคํานวณโดยใช

หลักคณิตศาสตรและการเลือกใช

สถิติในการพยาบาล จากการฝก

ปฏิบัติทางการพยาบาลและการ

นําเสนอรายงาน   

2. ประเมินการนําเสนอรายงานท้ัง

ทางดานการพูดการฟงและการ

เขียนรายงานในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

3. ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากขอสอบ 

การทํารายงาน การศึกษาวิเคราะห

ผลการวิจัย  
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 2.6  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ

เรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

กลยุทธการประเมินผล         

การเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ 

1. สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล รวมท้ังใช

กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิง

ประจักษ และการสื่อสารเชิงบําบัด

ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน 

2. มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุก

ชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ 

3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวย

ความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร 

โดยยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรม 

กฎหมาย และสิทธิของผูปวย 

4. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดย

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

5. แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล  ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ

การทํางานในชุมชนในหนวย

บริการสุขภาพชุมชน 

 

1. การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

ท้ังในสถานบริการสุขภาพและใน

ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนท่ี

พัฒนาการคิดวิเคราะหและการ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานทางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยจัดใหศึกษาดูแลผูใชบริการท้ัง

รายบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ประกอบดวย  การประชุมปรึกษา

ปญหาทางการพยาบาล การสอน

ขางเตียง และ การเยี่ยมตรวจ 

2. จัดกิจกรรม/โครงการท่ีบูรณาการ

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เชน 

การใหความรู การคําปรึกษาแนะนํา

ดานสุขภาพและการจัดโครงการ/

นิทรรศการทางดานสุขภาพแกบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 

 

ประเมินทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพโดยวิธ ี

1. สอบขอเขียนท่ีเปนสถานการณ

จําลองจากสถานการณจริง 

2. สาธิตยอนกลับ 

3. การเขียนmind mapping 

4. รายงานการศึกษาผูปวยเฉพาะ

รายและการนําเสนอรายงานหรือ

รายงานการสรุปโครงการ 

5. ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม/การทํางานเปนทีมใน

สถานการณจริง โดยประเมินผล

การเรียนรูจาก  อาจารยผูสอน 

อาจารยพ่ีเลี้ยง (อาจารยพิเศษ

ภาคปฏิบัติ) เพ่ือนรวมงานและ

นิสิตประเมินตนเอง   
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum  

Mapping) 

 3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู   สําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต มีความซ่ือสัตยสุจริต และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

2) มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม 

3) รับผิดชอบตนเอง ผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม 

4) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎ ระเบียบขององคกรและสังคม 

5) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 

  3.1.2  ความรู 

1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

2) มีความรูและความเขาใจธรรมชาติของตนเอง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ

ดํารงชีวิตอยาง มีความสุขทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

3) มีความรู ความเขาใจในเพ่ือนมนุษย/ สังคมท้ังไทยและนานาชาติ/กฏหมายใน

ชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาและสรางสรรคสังคม 

4) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธท่ี

ถูกตองกับธรรมชาติแวดลอม 

5) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.3  ทักษะทางปญญา 

1) เปนผูใฝรู และมีวิจารณญาณในการเลือกรับขอมูลขาวสาร 

2) สามารถคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 

3) สามารถเชื่อมโยงความรูสูการใชประโยชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติไดอยางสมดุล 

  3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ใชภาษาในการติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

3) การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 

  3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

2) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3) สามารถแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) สามารถนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพ 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

  3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   1)  มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 

   2)  มีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดี 

  3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   4)  มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี 

   5)  มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังกฎและระเบียบขององคกร 

3.2.2  ความรู 

1) มีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีสําคัญในเนื้อหา แตละ

สาขาวิชา และเขาใจหลักการและทฤษฎีเฉพาะดานบางสวน 

2) สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือการ

วิเคราะหแกปญหาและสามารถตอยอดองคความรูได 

3) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความรูดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย 

  3.2.3 ทักษะทางปญญา 

1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

3) สามารถประยุกตความรู ทักษะ ความเขาใจ หลักการและทฤษฎีตางๆ กับการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและสรางสรรค 

4) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไดอยางสรางสรรค 

  3.2.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร 

2) สามารถทํางานเปนทีม รวมถึงการมีภาวะผูนําและการเปนผูรวมงานท่ีดี 

3) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการ

เรียนรูของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด ฟง อาน และ

เขียน รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

2) มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ เพ่ือการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
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3.3 มาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับหมวดวิชาเฉพาะ สาขาพยาบาลศาสตร 

  สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

  3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

   3)  มีความเสียสละ ซ่ือสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมีระเบียบวินัย 

   4)  แสดงออกซ่ึงบุคคลิกเปนท่ีนาเชื่อถือ  

   5)  ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี 

   6)  เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

   7)  เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

   8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

การพยาบาล 

  3.3.2 ความรู 

   1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตร ท่ี เปน พ้ืนฐานท้ังดานวิทยาศาสตร 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทาง

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

   3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช 

   4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

   5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหาความรู การจัดการความรู 

กระบวนการวิจัย และกระบวนการบริหารงาน 

   6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและวิทยาการท่ีทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน 

  3.3.3 ทักษะทางปญญา 

   1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองได 

   2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

   3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

   4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและท่ี

เก่ียวของได 

   5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

   6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ี

เปลี่ยนไป 
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  3.3.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1)  มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา 

   2)  สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพและทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณท่ีแตกตางกัน 

   3)  สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีใน

องคกร ในสถานการณท่ีหลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา 

   4)  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองวิชาชีพ

องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง 

  3.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาลอยาง

เหมาะสม 

   2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูลขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

   3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

   5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 

  3.3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

   1)  สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวม โดยประยุกตใชศาสตรและ

ศิลปะทางการพยาบาล รวมท้ังใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิงบําบัดในการ

พยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

   2)  มีทักษะการใหความรูและให คําปรึกษาทางสุขภาพแกผู รับบริการทุก

กลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ 

   3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยยึดม่ัน

คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย 

   4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

   5)  แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล                

ทีมสหสาขาวิชาชีพ และการทํางานในชุมชนในหนวยบริการสุขภาพชุมชน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรมจริยธรมในการ

ดํารงชีวิต 

2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ 

3) รับผิดชอบตนเอง ผูอื่น สังคม 

และส่ิงแวดลอม  

4) มีวินัย ตรงตอเวลา 

5) ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม 

ความรู 
1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง 

2) มีความรูและความเขาใจ

ธรรมชาติของตนเอง 

3) มีความรูความเขาใจในเพ่ือ

มนุษย 

4) มีความรูความเขาใจและตระหนัก

ถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธ

ที่ถกูตองกับธรรมชาต ิ

5) มีความรูพ้ืนฐานและทกัษะใน

การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ทักษะทาง

ปญญา 
1) เปนผูใฝรูและมี

วิจารณญาณในการ

เลือกรับขอมูลขาวสาร 

2) สามารถคิดอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ 

3) สามารถเชื่อมโยง

ความรูสูการใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ตนเองและสังคม 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
1) ใชภาษาในการ

ติดตอสื่อสาร 

2) สามารถปรับตัว

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3)อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

สันติ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

2) มีทักษะการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) แสวางหาความรูโดยใช

เทคโนโลยี 

4) สามารถนําเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุมวิชาภาษา                     

มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย                      

มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน                      

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                     

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                     

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                     

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                     

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1                     

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1                     
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรมจริยธรมในการ

ดํารงชีวิต 

2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ 

3) รับผิดชอบตนเอง ผูอื่น สังคม 

และส่ิงแวดลอม  

4) มีวินัย ตรงตอเวลา 

5) ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม 

ความรู 
1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง 

2) มีความรูและความเขาใจ

ธรรมชาติของตนเอง 

3) มีความรูความเขาใจในเพ่ือ

มนุษย 

4) มีความรูความเขาใจและตระหนัก

ถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธ

ที่ถกูตองกับธรรมชาต ิ

5) มีความรูพ้ืนฐานและทกัษะใน

การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ทักษะทาง

ปญญา 
1) เปนผูใฝรูและมี

วิจารณญาณในการ

เลือกรับขอมูลขาวสาร 

2) สามารถคิดอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ 

3) สามารถเชื่อมโยง

ความรูสูการใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ตนเองและสังคม 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
1) ใชภาษาในการ

ติดตอสื่อสาร 

2) สามารถปรับตัว

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3)อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

สันติ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

2) มีทักษะการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) แสวางหาความรูโดยใช

เทคโนโลยี 

4) สามารถนําเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี                     

มศว 141 ทักษะการเรยีนรูสารสนเทศ                     

มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

                    

มศว 143 พลังงานทางเลือก                     

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                     

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน

และจิต 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรมจริยธรมในการ

ดํารงชีวิต 

2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ 

3) รับผิดชอบตนเอง ผูอื่น สังคม 

และส่ิงแวดลอม  

4) มีวินัย ตรงตอเวลา 

5) ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม 

ความรู 
1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง 

2) มีความรูและความเขาใจ

ธรรมชาติของตนเอง 

3) มีความรูความเขาใจในเพ่ือ

มนุษย 

4) มีความรูความเขาใจและตระหนัก

ถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธ

ที่ถกูตองกับธรรมชาต ิ

5) มีความรูพ้ืนฐานและทกัษะใน

การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ทักษะทาง

ปญญา 
1) เปนผูใฝรูและมี

วิจารณญาณในการ

เลือกรับขอมูลขาวสาร 

2) สามารถคิดอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ 

3) สามารถเชื่อมโยง

ความรูสูการใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ตนเองและสังคม 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
1) ใชภาษาในการ

ติดตอสื่อสาร 

2) สามารถปรับตัว

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3)อยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

สันติ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

2) มีทักษะการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) แสวางหาความรูโดยใช

เทคโนโลยี 

4) สามารถนําเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุมวิชาศิลปศาสตร                     

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                     

มศว 251 มนุษยกับสังคม                      

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                     

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                     

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตผุลและจริยธรรม                     

มศว 355 พุทธธรรม                     

มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย                     

มศว 364 เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน                     

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                      

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน                      

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน                     
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2) หมวดวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน-กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (เฉพาะรายวิชา คม 100 , คม 190 , ชว 101  และ ชว 181) 

 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

และเสียสละ 

2)  มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย 

และตรงเวลา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี 

3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

4)  มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอ

หนาที่ 

5)  มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็น

ของผูอ่ืน รวมทั้งกฎและระเบียบของ

องคกร 

ความรู 
1) มีความรูและเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่

สําคัญในเนื้อหา แตละสาขาวิชา 

และเขาใจหลักการและทฤษฎี

เฉพาะดานบางสวน 

2) สามารถนําความรูทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมา

ประยุกตใชเพ่ือการวิเคราะห

แกปญหาและสามารถตอยอด

องคความรูได 

3) สามารถบูรณาการความรูใน

ศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของกับความรู

ดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

4)สามารถติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการและวิจัย 

ทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดอยางมี

วิจารณญาณและมีเหตุผล 

2) มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบ 

3) สามารถประยุกตความรู 

ทักษะ ความเขาใจ หลักการและ

ทฤษฎีตางๆ กับการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร หรือที่เกี่ยวของได

อยางถูกตองและสรางสรรค 

4) สามารถสืบคนและวิเคราะห

ขอมูลจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายไดอยางสรางสรรค 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
1)สามารถทํางานกับ

ผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2)สามารถทํางานเปน

ทีม  

3)ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 

ตลอดจนรับผิดชอบใน

การพัฒนาการเรียนรู

ของตนเองและวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข        

การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการสื่อสาร

ภาษาไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูด 

ฟง อาน และเขียน 
2) มีทักษะและความรูใน

ภาษาอังกฤษหรือภาษา

อ่ืนๆ เพ่ือการคนควาได

อยางเหมาะสม 
3) สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน

และเก็บรวบรวมขอมูล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

คม 100 เคมีท่ัวไป                    

คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                    

ชว 101 ชีววิทยา 1                    

ชว  191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                    
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3)   หมวดวิชาเฉพาะ 

3.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กภ 121 กายวิภาคศาสตร

สําหรับพยาบาล 

                                  

สร 205 พยาธิสรรีวิทยา

สําหรับพยาบาล 

                                  

สร 224 สรีรวิทยาสําหรับ

พยาบาล 

                                  

จช 225 จุลชีววิทยาและปรสิต

วิทยาสําหรับพยาบาล 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธกีารแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ชค 203 ชีวเคมีสําหรับ

พยาบาล 

                                  

ภส 203 เภสัชวิทยาสําหรับ

พยาบาล 

                                  

พรภ  202 โภชนาการและโภชน

บําบัด  

                                  

พชช 363 วิทยาการระบาด                                   

พจว 271 พัฒนาการทางกายจิต

สังคมของมนุษย   
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3.2  กลุมวิชาวิชาชีพ  

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พรภ 101 มโนมติและทฤษฎี

การพยาบาล  

                                  

พรภ  203 การประเมินภาวะ

สุขภาพ 

                                  

พรภ   304 การพยาบาลฉุกเฉิน 

สาธารณภัยและการ

ชวยฟนคืนชีพ 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน                                   

พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1                                   

พสศ 241 การพยาบาล

ครอบครัวและการ

เจริญพันธุ 1 

                                  

พกม 251 การพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 1  
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พกม 252 การพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 2  

                                  

พชช 261 การพยาบาลสุขภาพ

ชุมชน1 

                                  

พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ                                   

พรภ 305 การบริหารจัดการทาง

คลินิก 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พรภ 306 กฎหมายและ

จรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ 

                                  

พรภ 307 การสื่อสารและ     

การบันทึกทางการ

พยาบาล 

                                  

พผญ 332 การพยาบาลผูสูงอาย ุ                                   
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พผญ 334 การพยาบาลผูใหญ 2                                   

พสศ 342 การพยาบาล

ครอบครัวและการผดุง

ครรภ 1  

                                  

พสศ 344 การพยาบาล

ครอบครัวและการผดุง

ครรภ 2 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลกัดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พชช 364 การพยาบาลสุขภาพ

ชุมชน2 

                                  

พรภ 408 การวิจัยทางการ

พยาบาล 

                                  

พรภ 409 ประเด็นปญหาและ

แนวโนมของวิชาชีพ

การพยาบาล 

                                  

พชช 465 การรักษาพยาบาล

ข้ันตน 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พจว 472 การพยาบาล

สุขภาพจิตและจติเวช

ศาสตร   

                                  

พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาล

พ้ืนฐาน 

                                  

พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอาย ุ1 

                                  

พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอาย ุ2 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธกีารแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาล

ครอบครัวและการผดุง

ครรภ 1 

                                  

พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาล

เด็กและวัยรุน 

                                  

พสศ 445   ปฏิบัติการพยาบาล

ครอบครัวและการผดุง

ครรภ 2 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสมัพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพชุมชน  

                                  

พชช 467 ปฏิบัติการรักษา 

พยาบาลข้ันตน  

                                  

พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพจิตและจติเวช

ศาสตร 

                                  

พรภ 411 ปฏิบัติการเสริม

ประสบการณวิชาชีพ 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                   

พชช 168 ชุมชนศึกษา                                    

พชช 369 การพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน  

                                  

พสศ 146 ครอบครัวสัมพันธ                                   

พรภ 112 การปฐมพยาบาล 

และการชวยฟนคืนชีพ 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน 

3)  มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี

ระเบียบวินัย 

4)  แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ 

5)  ประพฤติปฎิบัติตนต้ังอยูในความดี 

6)  เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

7)  เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน 

8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 

 

ความรู 
1)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรท่ีเปน

พื้นฐานท้ังดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

2)  มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

3)  มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ

พยาบาลและการนําไปใช 

4)  มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

5)  มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา

ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ

กระบวนการบริหารงาน 

6)  มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ

วิทยาการท่ีทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลกท่ีมีผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

ทักษะทางปญญา 
1)  ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ

พัฒนาตนเองได 

2)  สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได 

3)  นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได 

4)  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่

เกี่ยวของได 

5)  สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย  

6)  พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ

สถานการณและบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการ

ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

2)  สามารถทํางานเปนทีม

ในบทบาทผูนําและสมาชิก

ทีมในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ 

3)  สามารถแสดงออกซึ่ง  

ภาวะผูนําในการผลักดัน  

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี    

ในองคกร ในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

4)  มีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีตอสังคม  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล

อยางเหมาะสม 

2)  วิเคราะหและถายทอดขอมูล

ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ 

3)  สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานท่ีจําเปน 

5)  สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี

คุณภาพ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
1)  สามารถปฏิบัติทักษะการ

พยาบาลอยางเปนองครวม โดย

ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ

ทางการพยาบาล 

2)  มีทักษะการใหความรูและให

คําปรึกษาทางสุขภาพแก

ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 

3)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ

อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม 

4)  สามารถปฏิบัติการพยาบาล

โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5)  แสดงภาวะผูนําในการ

ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ

พยาบาล                 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ                                   

ภกส 101 ยา ผลติภณัฑสุขภาพ

และเครื่องสําอาง 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 ใชเกณฑการประเมินผลตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  ประกอบดวย 

 2.1  การทวนสอบขณะท่ีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

1) มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย ตัวแทน

คณาจารยจากทุกสาขาวิชาไมนอยกวาสาขาละ 1 คน 

2) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กําหนดรายวิชาภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ โดยคัดเลือกรายวิชาไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาท่ีคณะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

มาดําเนินการทวนสอบ  

3) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบผลการใหคะแนน

ภาคทฤษฎีกับขอสอบ/รายงาน/โครงการท่ีรายวิชามอบหมายนิสิต 

4) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบผลการใหคะแนน

ภาคปฏิบัติกับแบบฟอรมการใหคะแนนการปฏิบัติงาน/รายงาน หรือแผนการพยาบาล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษาดําเนินการโดยคณาจารย

และงานบริการการศึกษา ดําเนินการติดตามสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1  นิสิตจะตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

3.2  ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 ในกลุมวิชาชีพ 

3.3  ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 92 - 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม ประกอบดวย 

1) ระบบการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ 

2) บทบาทหนาท่ีของอาจารยในพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

3) กฎระเบียบ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน 

4) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร 

5) ระบบอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําชั้น และกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

1.2 การเตรียมความพรอมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวัดประเมินผล 

2) การศึกษาดูงานในแหลงฝกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

3) การจัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง (Mentor) สําหรับอาจารยใหมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

- ใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเรียนรู และการปรับตัวเองเตรียมเขาสูการเปนอาจารย 

- นิเทศและใหคําแนะนําการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันอยาง

ใกลชิด 

- ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

 

2. การพัฒนาอาจารย 

2.1  แนวทางการพัฒนา 

  กําหนดแผนพัฒนาคณาจารยใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาคณะท้ังระยะสั้น (1 ป) และ

ระยะยาว (5 ป) โดยมุงเนนใหอาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังในดานการเรียนการ

สอน ความรูท่ีทันสมัยในการแพทยและการพยาบาล การวิจัยโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาการวิชาการท้ังระดับ

สาขา ระดับคณะ และสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน การรวมประชุม นําเสนอ

ผลงานวิจัย ในสถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2.2  การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.2.1  จัดการสัมมนาหลักสูตรปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ตามแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรท้ังในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 

  2.2.2  จัดใหมีระบบการประเมินดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง

ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

  2.2.3  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการสอนและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

ทักษะ 
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  2.2.4  สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผล 

  2.2.5  จัดอาจารยพ่ีเลี้ยง (อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ) ใหแกอาจารยใหม 

  2.2.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation) 

  2.2.7  กําหนดใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  2.2.8  สงเสริมและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน   

e-learning 

 2.3  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

  2.3.1  จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูความรูและทักษะปฏิบัติท่ีเปนสาขาเฉพาะของ

อาจารย 

  2.3.2  พัฒนาอาจารยใหมีความรูในดานการวิจัย การจัดการดูแลกลุมเสี่ยง การดูแลผูปวย

เรื้อรังในชุมชน  

 2.4  การพัฒนาศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ 

  2.4.1  สนับสนุนใหผูบริหารเขาอบรมและพัฒนาหลักสูตรตางๆ ทางดานการบริหาร เพ่ือ

พัฒนาทักษะและประสบการณดานการบริหาร 

  2.4.2  สนับสนุนใหหัวหนางานทุกงานเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางโดย

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  

  2.4.3  พัฒนาศักยภาพอาจารยและสายสนับสนุนดานภาษาอังกฤษ  

  2.4.4  ประเมินผลการดําเนินของคณะ 

  2.4.5  กําหนดใหบุคลากรเขารวมประชุมเพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางานตามท่ีมหาวิทยาลัยจัด 

 

3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

      กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาคณะท้ังระยะสั้นและระยะ

ยาว โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนางาน  ดังนี้  

3.1 สนับสนุนโดยจัดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุมท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาทักษะความรูในการทํางาน  อยางนอย 1-2 เรื่อง/ป   

3.2 สนับสนุนใหหัวหนางานทุกงาน เขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง โดย

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ผานการรับรองจากสภาการพยาบาลและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.2 กําหนดระบบการบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตรมีคณะกรรมการตางๆ ดังนี้  

1.2.1 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร มีหนาท่ีกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร  ทําหนาท่ีควบคุมการดําเนินการ

หลักสูตรใหเปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย 

1.2.3 คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยรองคณบดีฝาย

วิชาการ เปนประธาน ตัวแทนคณาจารยจากสาขาตางๆ เปนกรรมการ ทําหนาท่ีในการควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหเปนไปตามแผนงาน 

รวมท้ังติดตามและประเมินผล การดําเนินงานหลักสูตรเพ่ือนําไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.3 ในแตละสาขาวิชามีการมอบหมายใหหัวหนาวิชาจัดทํารายละเอียดวิชาและดูแลจัดการเรียนการ

สอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

1.4 แตงตั้งกรรมการประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ติดตามรายละเอียดหลักสูตร

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

1) คณะพยาบาลศาสตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจาก

งบประมาณเงินแผนดินท่ีไดจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายไดท่ีไดจากจัดเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาและรายไดจากการจัดประชุมบริการวิชาการแกสังคม คณะฯ จัดทําแผนงบประมาณท้ังเงินแผนดิน

และเงินรายไดใหสอดคลองกับแผนพัฒนายุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการดําเนินการการ

จัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสภาวิชาชีพและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ดูแลรับผิดชอบใหมี

การใชงบประมาณและทรัพยากรใหเปนไปตามแผน 

2.2 หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้ 

2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

1)  จํานวนหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 25,469 ชื่อเรื่อง 

2)  จํานวนและรายชื่อหนังสือตําราหลักทางการพยาบาล จํานวน 1,285 ชื่อเรื่อง 
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  3)  รายชื่อวารสารทางการพยาบาล จํานวน 29 ชื่อเรื่อง    

  4)  มีสื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรูมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนิสิต    

2.2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

1) คณะกรรมการประจําคณะดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  โดยคณบดีและรองคณบดี

ฝายบริหารติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ ใหเพียงพอและมีคุณภาพ 

2) คณะพยาบาลศาสตรประสานงานกับหอสมุดกลางในการสั่งซ้ือหนังสือ ตํารา วารสาร 

สื่อการเรียนรู เพ่ือใหพอเพียงตอการใชของนิสิตและอาจารย 

3) คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อการเรียนรู  

เสนอคณบดีเพ่ือการอนุมัติจัดซ้ือและนําเขาหองสมุด 

4) จัดระบบใหนิสิตสามารถใชสื่อการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการรู และ

อุปกรณในหองปฏิบัติการพยาบาลอยางเพียงพอ จํานวนชั่วโมงท่ีหองสมุดเปดบริการไมนอยกวา 60 ชั่วโมงตอ

สัปดาห 

2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) คณะพยาบาลศาสตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดย สอบถามความตองการ

และความพึงพอใจตอทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาจากผูเรียน  รวมท้ังรวบรวมสถิติจํานวนอุปกรณ/เครื่องมือ

เครื่องใข และชั่วโมงการใชงานของทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาตางๆ 

2) จัดระบบติดตามและประเมินการใชทรัพยากรและนําผลมาปรับปรุง โดยตรวจสอบ

ติดตามการใชงานตามคุณสมบัติของอุปกรณและทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาตางๆทุกภาคการศึกษา 

 

3. การบริหารคณาจารย 

 3.1  การรับอาจารยใหม 

  การรับอาจารยตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตรประกาศรับ

สมัครผูประสงคเปนอาจารย ตามคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีคณะพยาบาลศาสตรกําหนดโดย แตงตั้งกรรมการ

สอบคัดเลือกและดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2543 และ พ.ศ.2544 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

ในการติดตามคุณภาพของหลักสูตร และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร คณะ 

พยาบาลศาสตรไดดําเนินการดังนี้  

1) คณะพยาบาลศาสตรจะจัดใหมีการสัมมนาอาจารยของคณะพยาบาลศาสตร โดยจัด

โครงการสัมมนาหลักสูตร  ปละ 1 ครั้ง   โดยเชิญคณาจารยทุกคนรวมประชุมปรึกษาปญหาในการจัดการเรียน

การสอนทุกหลักสูตร และนําผลท่ีไดจากการสัมมนาหลักสูตร  สรุปเปนรายงาน และนํามาเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป   
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2) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรวมกันระหวางอาจารย นิสิต และ

บุคลากรแหลงฝกทุกภาคการศึกษา  และไดมีการจัดโครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ระหวางอาจารยสอนและแหลงฝกภาคปฏิบัติ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอมูลการทบทวนหลักสูตรตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ปการศึกษา 

4) จัดทําโครงการวิจัยเพ่ือติดตามสมรรถนะของบัณฑิตทุก 1 ป  และมีการนําผลการวิจัยมา

พัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

  คณะพยาบาลศาสตร  ไดเชิญคณาจารยพิเศษเขารวมสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของในบางชั่วโมง  

โดยมีเปาหมายเพ่ือใหนิสิตไดศึกษากับผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ เชน วิชากฎหมายและ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร วิชาการพยาบาลผูใหญ 

และวิชาการรักษาพยาบาลข้ันตน เปนตน  โดยมีการข้ันตอน ดังนี้ 

3.3.1 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดใหแตละสาขาเชิญ

อาจารยพิเศษ  ในหัวขอเรื่องท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ ไดไมเกิน  30%  ของชั่วโมงการสอนท้ังหมดใน

รายวิชานั้นๆ  

3.3.2 สาขาวิชาเสนอรายนามอาจารยพิเศษและเชิญสอนในรายวิชาท่ีตองการ และจัดใหมี

การประเมินการสอนของอาจารยพิเศษเม่ือสิ้นสุดการสอน 

3.3.3 คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการแตงตั้งและเชิญสอนสําหรับอาจารยพิเศษสอน

ภาคปฏิบัติ เฉพาะรายวิชาท่ีมีอัตราสวนนิสิต : อาจารย  เกิน 8 : 1 และจางไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนอาจารย

ท่ีสอนในรายวิชานั้นโดยคุณสมบัติของอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสภาการพยาบาล

กําหนด 

 

    4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

4.2 พัฒนาทักษะความรูแกบุคลากรสายสนับสนุน 

4.2.1 จัดทําแผนการพัฒนาทักษะความรูแกบุคลากรสายสนับสนุน 

4.2.2 จัดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม อบรมพัฒนาทักษะในงานท่ีเก่ียวของ อยาง

นอย 2 เรื่อง/ป/คน  เฉลี่ยไมนอยกวา 10  ชั่วโมงตอปการศึกษา 
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    5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ  

คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้น เพ่ือหนาท่ีให

คําปรึกษานิสิตท้ังดานวิชาการ ดานการดําเนินชีวิตและความประพฤติ โดยอัตราสวนอาจารยท่ีปรึกษาตอ

จํานวนนิสิต ไมเกิน 1 ตอ 15 จัดใหนิสิตสามารถเขาพบกับอาจารยท่ีปรึกษาไดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ

มีตารางเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาอยางชัดเจน  

นอกจากนี้จัดใหมีอาจารยประจําชั้น เพ่ือทําหนาท่ีแนะนําแผนการเรียน ติดตามผลการเรียน 

และดูแลระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิต อีกดวย  

รวมท้ังดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1)  มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ เพ่ือใหพรอมสําหรับการใหการสนับสนุนและให

คําแนะนําแกนิสิต 

2) มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต 

3) มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดหรือไมกําหนดในหลักสูตร โดยความ

รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

4) มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

5) มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี         

พึงประสงค ท้ังดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชนและดานกีฬาและสุขภาพ   

5.2  การอุทธรณของนิสิต    

  เม่ือนิสิตกระทําการใดๆ ท่ีผิดกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         

คณะพยาบาลศาสตร จะทําการสอบสวนโดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง นําเสนอผลการสอบสวนตอ

คณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือตัดสินความผิดตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาความผิดของนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยนิสิตสามารถยื่นรองอุทธรณและรองทุกขตอคณะกรรมการดังกลาวได 

ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 

     6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ในปจจุบัน  ประเทศไทยยังมีความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ และมีความตองการพยาบาลไป

ปฏิบัติงานในสถานบริการดานสุขภาพ อยูเปนจํานวนมาก  คณะพยาบาลศาสตร มีหนาท่ีหลักในการผลิต

บัณฑิต เพ่ือสนองตอบความตองการของหนวยงานสถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชน จึงมีความจําเปนท่ีตอง

เรงผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาด   

โดยคณะพยาบาลศาสตรไดสอบถามความตองการบัณฑิตจากสถานบริการพยาบาลท้ังภาครัฐและ

เอกชน มีการติดตามสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจาง โดยแจกแบบสอบถามให

ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน เม่ือนิสิตจบการศึกษาไปแลว 1 ป เพ่ือติดตามการทํางานของบัณฑิต 
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สอบถามสมรรถนะท่ีพึงประสงคและความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานของบัณฑิต โดยมีผลการ

ดําเนินการดังนี้ 

1) อัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตใน 1 ป  หลังสําเร็จการศึกษาเทากับรอยละ 100   

2) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เทากับ 4.72  โดยมี

ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิตดานความรูและทักษะการปฏิบัติ ซ่ึงคณะฯ ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาใชใน

พัฒนาหลักสูตร  ดังนี้   

  - ขอเสนอแนะดานความรู  คณะฯ ปรับกลยุทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีใหมีความ

หลากหลายมากข้ึน 

 - ขอเสนอแนะดานทักษะการปฏิบัติ  คณะฯ ไดปรับเพ่ิมหนวยกิตรายวิชาปฏิบัติทางการ

พยาบาล  

 

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  มีเกณฑประเมิน ดังนี้ 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีตัวบงชี้บังคับท่ี 1- 10 ท่ีตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย

ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ 11-21  ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายโดยพิจารณาจาก

จํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังตอไปนี้ 

 

 เกณฑการประเมิน 

 ผานในระดับดีมาก หมายถึง  ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ 

      และขอ 11-21 ผานไมนอยกวา รอยละ 80 (8 ขอ) 

 ผานในระดับดี  หมายถึง  ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ 

      และขอ 11-21 ผานไมนอยกวา รอยละ 70 (7 ขอ) 

 ผานในระดับพอใช หมายถึง  ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ 

      และขอ 11-21 ผานไมนอยกวา รอยละ 60 (6 ขอ) 

 ไมผาน   หมายถึง  ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ 

      และขอ 11-21 ผานนอยกวา รอยละ 60  

(ผาน 5 ขอ หรือนอยกวา) 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 

ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มอค.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

แหงชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มอค.3 และ มอค.4 กอนการเปดหลักสตูรครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนินการ 

ของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มอค.5 และ มอค.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มอค.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปการศึกษา 

-     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มอค.3 และ 

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

-     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มอค.7 ปท่ีแลว 

- -    

8.อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมคีุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยางนอย 

     

9. อาจารยใหมทุกคน (ถามี)ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน      

10.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ                          

ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/ปการศึกษา 

     

11.บุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอนทุกคน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพไมนอยกวา 10 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 

     

12.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร             

เฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0  

- - -   

13.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏบัิติการพยาบาลของบัณฑิต              

เฉลี่ยไมต่าํกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

14.ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-     

15.จํานวนอาจารยรอยละ 100 ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการเรยีนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญและความรูดานการวัดและประเมินผล 

     

16.ผลการประเมินของผูเรยีนตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

เฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

17.นิสิตรอยละ 90 สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  - - -   



- 100 - 

ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

18.ผูสําเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 90 ประกอบวิชาชีพการพยาบาล - - - -  

19.อาจารยไดรับการประเมินการสอนรายวิชาทางการพยาบาลโดยอาจารย รอยละ 100     - 

20.มีการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนทักษะการสื่อสารทุกรายวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 

ท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาน้ันๆ 

- -   - 

21.ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-     
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีระบบและกลไกในการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

โดยใหครอบคลุมปจจัยนําเขา (อาจารย) และกระบวนการ ดังนี้ 

 

1.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีระบบและกลไก ดังนี้ 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดวยตัวแทนอาจารยทุกสาขาวิชา ตัวแทนผูเรียน

ปจจุบัน  ตัวแทนจากแหลงฝก และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย  1  ทาน 

1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 

1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นปและจาก

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน 

1.4 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล

ยอนกลับของผูเรียน  ผูสําเร็จการศึกษา  ผูใชบัณฑิตเพ่ือประกอบการประเมิน 

1.5 คณะกรรมบริหารหลักสูตรทําวิจัยติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือ

ผูบังคับบัญชา รวมท้ังผูใชบริการโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

 

2.  การประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหลักสูตร 

 กําหนดใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรอยางนอย 1 ทาน  เปนผูประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร 

 

3.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

3.1  การประเมินกลยุทธการสอน  ประกอบดวย 

 ประเมินระหวางเรียน โดยประเมินการสอนแตละหนวยและภาพรวมของรายวิชาซ่ึง          

ผูประเมินประกอบดวย นิสิต อาจารยผูสอน และตัวแทนจากแหลงฝก รูปแบบของการประเมิน กระทําโดยการ

สังเกต การประชุมประเมินผลระหวางคณะและแหลงฝก การประเมินโดยใชแบบสอบถามการประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาขาวิชาในคณะ 

 3.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ประกอบดวย 

            3.2.1 จัดใหมีการสังเกตเขาฟงการสอนของอาจารยและประเมินการสอนโดยหัวหนารายวิชาหรือ

อาจารยผูรวมสอน 

      3.2.2 สิ้นสุดภาคการศึกษา จัดใหมีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือคนหาปญหาและ

ความตองการในการพัฒนาทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

      3.2.3  จัดใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยโดยใชการประเมินผานระบบ online 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลการประเมินผลท้ังจากหลักสูตร ตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานและการประเมินประสิทธิผลของการสอนและจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

 4.2  สัมมนาอาจารยท้ังหมด เพ่ือหาขอสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 

 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป รวมท้ังปรับกลยุทธการสอนและการ

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมทุกป 

 4.4  จัดใหมีการวิพากษผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ  
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  2548 

------------------------------- 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรงุขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี   ใหมี

ความเหมาะสม  และเพ่ือใหการจดัการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541                

สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

 ขอ  1  ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548” 

 ขอ  2  ใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ  3  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวย  การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2543 

 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือประกาศ  หรือมติอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ  4  ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  “สภาวิชาการ”  หมายความวา  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวยสภาวิชาการ  พ.ศ.  2543 

  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  “คณะ”  หมายความวา  คณะซึ่งเปนสวนราชการ  ตามมาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ  

วาดวย  สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  2543  ดวย 

  “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา”  หมายความวา  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่ง

เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลยั 

  “คณบด”ี หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ซึ่งเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

และใหหมายความถึงบุคคลท่ีไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดหีรือตําแหนงท่ีเทียบเทาของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย 

 ขอ  5  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี 

 

 

 



หมวด  1 

ระบบการจัดการศึกษา 

 ขอ  6  ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน  3  ระบบ  ดังน้ี 

  6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาคหน่ึงปการศึกษามรีะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  30  

สัปดาห 

   6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค  ดังน้ี 

   6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค  คือ  ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ   หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมรีะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  15 สัปดาห 

   6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค  คือ  ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน  3  ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมรีะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 

   6.2.3  การศึกษาระบบจตรุภาค  คือ  ปการศึกษาหน่ึงแบงออกเปน  4  ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมรีะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  10  สัปดาห 

  ระบบการจัดการศึกษาตางๆ  ในขอ  6.2.1 – 6.2.3  อาจจัดภาคฤดรูอนเปนพิเศษได 

  6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาปละ  1  ภาคการศึกษา  โดยมรีะยะเวลาเรยีน    

ไมนอยกวา  8  สัปดาห 

  จํานวนช่ัวโมงการเรยีนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนช่ัวโมงการเรียนตามท่ีกําหนดไว

ตามขอ 8 

  ในการจัดการเรียนการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหน่ึงรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

  ใหแตละหลักสตูรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

 ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิตโดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 

ช่ัวโมง การจัดการศึกษาบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

  7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 9 

หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีท่ีนิสิตมีหนวยกิตท่ีเหลือสําหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 

  7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9 หนวยกิต 

  สําหรับหลักสูตรท่ีจดัการเรียนการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ 6 ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจาํนวนหนวยกิต

ใหเปนไปตามสดัสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 ขอ 8 หนวยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมหีนวยกิตกําหนดไว  ดังน้ี 

  8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหหรือไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง      

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 45 ถึง 135 ช่ัวโมง

ตอการศึกษาปกติ ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 



  8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัตติามคลินิก ท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ  

45 ถึง 180 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ท่ีไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคาหนวยกิตกับช่ัวโมงการศึกษา

ใหเปนไปตามสดัสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 

หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษา 

 ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสตูรระดับปริญญาตรี มดีังน้ี 

  9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ป

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 

12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ป

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสตูรปริญญาตร ี (ตอเน่ือง)  จะตองถือเปนสวนหน่ึงของหลักสตูรปรญิญาตรี และจะตองสําทอนปรัชญาและ

เน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถวนและใหระบุคาํวา “ตอเน่ือง” ไวในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร 

  9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา  ไมเกิน  

8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

   หลักสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตามความรูของผูเรียนได 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 10 การนับการศึกษา ใหนับจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสตูรน้ัน 

 ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมสีัดสวนจํานวน

หนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

  11.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  11.2 หวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ใหมีจํานวนหนวย

กิตรวม ดังน้ี 

    11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

    11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 

    11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกิต 

    11.2.4 หลักสูตรปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

    11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 



  หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวน

หนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณท่ีีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตอง

เพ่ิมจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใด ๆ ท่ีเปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรยีนในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับหนวยกิต 

 

หมวด 3 

การรับเขาเปนนิสิต 

 ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  12.1  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

  12.2  สําเร็จการศึกษาข้ันอนุปริญญาหรืเทียบเทาสําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

  12.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 13 การรับเขาเปนนิสติ ใชวิธีดังตอไปน้ี 

  13.1  สอบคัดเลือก 

  13.2  คัดเลือก 

  13.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

  13.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลยั 

 ขอ 14 การข้ึนทะเบียนเปนนิสิต ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสติตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย

ชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 15 ผูท่ีผานการรับเขาเปนนิสติท่ีไมอาจมารายงานตัวเปนนิสติตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปน 

อันหมดสิทธ์ิท่ีจะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให

รายงานตัว และเมื่อไดรบัอนุมัติ ตองมารายงานตัวตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 

หมวด 4 

การลงทะเบียน 

 ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

  16.2  การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอย

แลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

  16.3  ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 



  16.4 นิสิตท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ไมมสีิทธิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ท้ังน้ี นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว 

ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา 

  16.5  รายวิชาใดท่ีหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนรายวิชาดังกลาว  

มากอน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรยีนรายวิชาน้ันได 

 ขอ 17 จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนได 

  17.1 นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศกึษาตามระบบทวิภาคไมนอยกวา 9  หนวยกิต 

และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรยีนรายวิชาไดไมเกิน 10 หนวยกิต สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจ  ใหลงทะเบียนได  

ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

  17.2  นิสิตไมเตม็เวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไมเกิน 9 หนวยกิต 

ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

  17.3  นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีตองไมเกิน 

3 หนวยกิต 

  17.4  นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 

17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือได 

  สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอ่ืนท่ีไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของระบบทวิภาค 

 ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)  

  18.1  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาและ

อาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร 

  18.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวยกิตสะสม   

  18.3  รายวิชาท่ีเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตท่ีต่ําสุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิต 

สูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

  18.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80         

ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ัน โดนนิสิตไมตองสอบ 

  18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรยีนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต  แตตองมี

คุณสมบัติและพ้ืนความรูตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ  ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห โดยการอนุมัติ จากคณบดี 

 

หมวด 5 

การวัดการประเมินผลการศึกษา 

 ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง  ๆไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรยีน ของรายวิชาน้ัน  ๆจึงจะมีสทิธ์ิเขาสอบในรายวิชา

ดังกลาวได ยกเวน กรณีการจดัการศกึษา แบบการศึกษาดวยตนเอง (Self Study) 

 ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา 

  21.1 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับข้ัน  ดังน้ี 

 



ระดับข้ัน ความหมาย คาระดบัข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Very Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก (Fail) 0.0 

   

  21.2 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสตูร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังน้ี 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

S ผลการเรยีน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนท่ีพอใจ 

U ผลการเรยีน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนท่ีพอใจ 

AU การเรยีนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การงดเรยีนโดยไดรับอนุมตัิ (Withdrawn) 

IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน (In porgress) 

21.3   การให E นอกจากขอ 21.1 แลว สามารถกระทําไดในกรณตีอไปน้ี 

21.3.1  นิสิตสอบตก 

21.3.2  ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3  มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20 

21.3.4  ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

21.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เน่ืองจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6 

  21.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิตหรอืมีหนวยกิตแตคณะเห็นวาไมสมควร

ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ันหรือการประเมินผลการฝกงานท่ีมไิดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U 

แลวแตกรณี ในกรณีท่ีได U นิสิตจะตองปฏิบัติงานเพ่ิมเตมิจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

  21.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี 

   21.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุสดุวิสยั และไดรับอนุมัติ

จากคณบด ี

   21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสติยังปฏิบัติงานซึ่งเปน

สวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันไมสมบูรณ 



  21.6 การดําเนินการแก I นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห เพ่ือใหผูสอนแก

สัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลีย่นสญัลักษณ I เปนคาระดบัข้ัน E ทันที 

  21.7  นิสิตท่ีมีผลการเรยีนตั้งแตระดบั D ข้ึนไป ถือวาสอบไดในรายวิชาน้ัน ยกเวนรายวิชาหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

  21.8  การให W จะทําไดในกรณีตอไปน้ี 

   21.8.1  นิสิตไดรับอนุมตัิใหงดเรียนรายวิชาน้ันตามขอ 19 

   21.8.2  นิสิตไดรับอนุมตัิใหลาพักตามขอ 27  

   21.8.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 

   21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสญัลักษณ I เน่ืองจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัย ยงัไม

สิ้นสุด 

  21.9  การให AU จะกระทําในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิต 

ตามขอ 18 

  21.10  การให IP  ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการทํางานตอเน่ืองกันเกินกวา 1 ภาคการศึกษา 

  21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการการศึกษา 

  21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดบัข้ันเฉลีย่สะสมสํารับนิสิตท่ีรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  เมื่อสําเร็จ

การศึกษาใหดําเนินการดังน้ี 

   21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับดอนไวสวนหน่ึงตางหากพรอมท้ังระบุช่ือ

สถาบันอุดมศึกษาน้ันไวดวย 

   21.12.2 คํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 

  22.1  รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได E ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือกรายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะ

เน้ือหาคลายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรยีนแทนน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหวัหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร 

ท่ีรายวิชาน้ันสังกัด และไดรับอนุมตัิจากคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัด 

  ในกรณีท่ีไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาว 

  22.2  ในกรณีท่ีนิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาท่ีสอบได E ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม

หรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรยีนซ้าํหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนน้ีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรอืประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม และไดรับอนุมตัิ

จากคณบดีของคณะท่ีวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาท่ีเลือกเรียนแทนน้ีจะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอกใหมหรือหมวดวิชาโท

ใหม 

 ขอ 23 การนับหนวยกิตและการคาํนวณคาระดับ 

  23.1  การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย ใหนับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผล

การศึกษาเปนคาระดบัข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 

  23.2  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสตูรใหนับเฉพาะหนวยกิตของ

รายวิชาท่ีสอบได ตั้งแตระดับ D ข้ึนไปเทาน้ัน 

  23.3  คาระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษาน้ันโดยเอาผลรวมของผล

คูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษาน้ัน 



  23.4  คาระดับข้ันเฉลีย่สะสมใหคาํนวณจากผลการเรยีนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทายท่ี

นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคณูระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ัน ของแตละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมด หารดวย

จํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

   23.5  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรยีนท่ี 2 ท่ีนิสิตลงทะเบียน

เรียน 

   23.6  ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได  IP  รายวิชาใด  ไมตองนํารายวิชาน้ันมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยรายภาค

การศึกษาน้ัน  แตใหนําไปคาํนวณในภาคการศึกษาไดท่ีไดรับการประเมินผล 

  ขอ  24  การทุจริตในการสอบและการทุจรติใดๆ  ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

   นิสิตท่ีเจตนาทุจรติหรือทําการทุจริตใดๆ  ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบอาจไดรับโทษ  ดังน้ี 

  24.1 ตกในรายวิชาน้ัน  หรือ 

   24.2 ตกในรายวิชาน้ัน  และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป  หรือเลื่อนการเสนอช่ือขอ    รับ

ปริญญาไปอีก  1  ปการศึกษา  หรือ 

  24.3 พนจากสภาพนิสิต 

 การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนสิิต  การลาพักการเรียน  และการลาออก 

 ขอ  25  สถานภาพนิสิต  เปนดังน้ี 

   25.1 สถานภาพนิสิตตามการจดัการศึกษา  แบงเปน  2  ประเภท  ดังน้ี 

     25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 

     25.1.2 นิสิตไมเตม็เวลา (Part Time)  ไดแก นิสิตท่ีลงทะเบียนเรยีนแบบไมเต็มเวลา 

   25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา 

    25.2.1 นิสิตสามญั  ไดแก  ผูท่ีผานการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 

    25.2.2 นิสิตสมทบ  ไดแก  นิสติและนักศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ท่ีไดรับอนุมตัิจาก

มหาวิทยาลยัใหลงทะเบียนเรยีนรายวิชา  เพ่ือนําหนวยกิตไปคดิรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตนสังกัด 

    25.2.3 นิสิตท่ีเขารวมศึกษา  ไดแก  บุคคลภายนอกท่ีไดรับการอนุมัตจิากมหาวิทยาลัยใหเขารวมศึกษา

ในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได  เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสามญั 

 ขอ  26  การจําแนกสภาพนิสิต 

  สภาพนิสติมี  2  ประเภท  คอื  สภาพสมบูรณ  และสภาพรอพินิจ 

  26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตท่ีสอบไดคาระดับข้ัน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ไดแก  นิสิตท่ีสอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  1.50 – 1.99  แตยังไมพนสภาพ

นิสิต  ภายใตขอ  29.3.5  และ  29.3.6 

  การจําแนกสภาพนิสติจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี  2  นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  นิสิตเตม็เวลาท่ีเรียนภาค     

ฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรยีนในภาคการศึกษาถัดไปท่ีลงทะเบียนเรียน 



 ขอ  27  การลาพักการเรียน 

  27.1 นิสิตอาจยื่นคาํรองลาพักการเรยีนได  ในกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 

     27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารประจํากองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก

หรือรับการเตรียมพล 

    27.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 

    27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย  โดยมีใบรับรองแพทย 

    27.1.4 มีเหตุจาํเปนสวนตัว  อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได  ถามสีภาพนิสิตมาแลวอยางนอย  1  

ภาคการศึกษา 

  27.2 การลาพักการเรยีน  นิสิตตองยื่นคํารองภายใน  4  สัปดาห  นับจากวันเปดภาคเรียน  และจําตองชําระ

เงินคารักษาสภาพนิสติ  ของภาคการศึกษาน้ัน  และใหคณบดเีปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

  27.3 การลาพักการเรยีน  ใหอนุมัติครั้ง  1  ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจําเปนท่ีจะตองขอลาพักการ

เรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ  27.2 

  27.4 ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

    นิสิตท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนิสติของมหาวิทยาลยั  ใหยื่นคํารองตอคณะท่ีนิสิตศึกษาอยูละให

คณบดเีปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

 ขอ  28  การลาออก 

 ขอ  29  การพนจากสภาพนิสิต 

  นิสิตตองพนจากสภาพนิสติในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 

  29.1 สําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรและไดรับอนุมัติปรญิญาตามขอ  39 

   29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก  ตามขอ   28 

  29.3 ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปน้ี 

    29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม  ยกเวน  กรณีตามขอ  

27.1.1,  27.1.2,  27,  13 

    29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสติตามขอ 27.2 

    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ  12 

    29.3.4 เมื่อคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50 

    29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจท่ีมีคาระดบัข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  เปน 

2  ภาคการศึกษาตอเน่ืองกัน 

    29.3.6 เปนสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาตอเน่ืองกัน 

    29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ  9  หรือไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํา

กวา 200 

     29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพนจากสภาพนิสิต 

    29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

    29.3.10  ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

    29.3.11  ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



  29.4 ถึงแกกรรม 

 

หมวด  7 

การเปลี่ยนสภาพนสิิตและการโอนหนวยกิต 

 ขอ  30  การเปลี่ยนสถานภาพ 

  30.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมตัิใหนิสิตเปลี่ยนสถานภาพตามการจัด

การศึกษาแบเตม็เวลาหรือไมเต็มเวลาได  ท้ังน้ี นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ  รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ในการเปลี่ยนสภาพใหถูกตอง 

   30.2 นิสิตท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามการจดัการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา  และตองลงทะเบียนเรยีนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ป  การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 

 ขอ  31  การยายคณะ 

  31.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมตัิใหนิสิตยายคณะได  ท้ังน้ีนิสิต

จะตองปฏิบัตติามขอบังคับและระเบียบตางๆ  รวมท้ังชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการยายคณะใหเรียบรอย 

   31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคระไมนอยกวา  60  กอนวันการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี

ประสงคจะยาย  การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีท่ีเก่ียวของและเปนไปตามระเบียบของคณะน้ันๆ  การยายคณะจะมผีล

สมบูรณตอเมื่อ  ไดรับอนุมัติจากคณบดีในคณะท่ีจะยายไปศึกษา 

  31.3 รายวิชาตางๆ ท่ีนิสติยายคณะไดเรียนมา  ใหนํามาคาํนวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมดวย 

   31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริม่เขาเรยีนในคณะแรกท่ีเขาเรียน 

 ขอ  32  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 

  นิสิตสามารถเปลีย่นวิชาเอกและวิชาโทได  โดยไดรับอนุมัตจิากหัวหนาภาค  หรือหัวหนาสาขาวิชาหรอืประธาน

หลักสตูรท่ีเก่ียวของ  และไดรับอนุมัติจากคณบด ี

 ขอ  33  การคืนสภาพนิสิต 

  สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสติใหแกผูท่ีถูกคัดช่ืออกเฉพาะกรณท่ีีมีเหตุอันสมควรอยางยิ่งเทาน้ัน   และเมื่อ

ดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ  34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  34.1 สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน  ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ  ท้ังน้ี  โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือหวัหนาสาขาวิชา  หรือประธานหลกัสูตร  และไดรับอนุมตัิจากคณบดี 

   34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามขอ  34.1  

ใหเปนไปตามขอ  36 

  34.3 ผลการศึกษาท่ีไดรับ  ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสติน้ันทุกกรณี  มหาวิทยาลัยจะยึดถือการ

รายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษาน้ันๆ  และหากไมมีการเทียบโอนรายวิชาตามขอ  34.2  จะถือวาเปนรายวิชาใน

หมวดวิชาชีพเลือกเสรีของหลักสูตร 

 ขอ  35  การรับโอนนิสตินักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

   35.1 มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเทา

มหาวิทยาลยัได  โดยมเีง่ือนไขและวิธีการตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 



   35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองยอมรับการเทียบโอน

รายวิชาตามาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ  36 

  35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา  2  ปการศึกษา  แตตองไม

เกิน  25  เทาของกําหนดเวลาท่ีตองศึกษาเพ่ือใหไดจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือและตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร  จึงจะมีสิทธ์ิสําเรจ็การศึกษา  แตไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 ขอ  36  การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ใหใชเกณฑ ดังน้ี 

  36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

   36.2 เปนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาวิชาเทียบเคยีงกันไดหรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา

ท่ีขอเทียบ 

  36.3 เปนรายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป  นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 

   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับข้ัน C  หรือคาระดับข้ันเฉลี่ย  2.00 

หรือเทียบเทา 

  36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ตองสอบไดไมต่ํากวาระดับ     ข้ัน B  

หรือคาระดับข้ันเฉลี่ย 3.00  หรือเทียบเทา  และเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดเพ่ิมเตมิของคระท่ีรับเทียบเทา 

  36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา  ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีนิสิต      ขอโอน

หนวยกิตและเทียบรายวิชา  และไดรับอนุมัตจิากคณบด ี

  36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา  ใหกระทําไดไมเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยกิตรวมตาม

หลักสตูรของมหาวิทยาลัย 

  36.8 ในกรณีจําเปนท่ีไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตน้ีไดท้ังหมด      ท่ีมิได

ระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป 

 ขอ  37  การเทียบโอนความรู / ประสบการณและใหหนวยกิต 

  มหาวิทยาลยัอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด

วิชาเลือกเสรี  ใหกับนิสิตท่ีความรูความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได  ท้ังน้ี  นิสิตจะตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด

ไวในหลักสตูรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 8 

การขอรับและการใหปริญญา 

  ขอ  38  การขอรบัปริญญา 

  ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหแสดงความจาํนงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลยักอนการ

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย  1  เดือน 

 ขอ  39  การใหปริญญา 

  มหาวิทยาลยัจะพิจารณานิสิตท่ีไดแสดงความจํานงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  เสนอช่ือตอ สภา

มหาวิทยาลยัเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตนิิยมตามเกณฑตอไปน้ี 

  39.1 ปริญญาบัณฑติ 

    39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 



    39.1.2 ไดรับการประเมินผล S ในรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต  หรือการประเมินรวบยอด  สําหรับ

หลักสตูรท่ีมีการกําหนดไว 

    39.1.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา  2.00 

  ท้ังน้ี หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาท่ีแตกตางไปจากน้ี  จะตองกําหนดใหมีคา  เทียบเคียงกันได  

โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

  39.2 ปริญญาบัณฑติเกียรตินิยมอันดับสอง 

    ผูมีสิทธ์ิไดรับปรญิญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองเปนนิสิตเตม็เวลาและมคีุณสมบัติ  ดังน้ี 

    39.2.1 มีคุณสมบัตคิรบตามขอ  39.1.1  และขอ  39.1.2 

    39.2.2 มีระยะเวลาเรยีนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ท้ังน้ี  ไมนับภาค

การศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรยีน 

    39.2.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ข้ึนไป 

    39.2.4 มีมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C 

  39.3 ปริญญาบัณฑติเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

    ผูมีสิทธ์ิไดรับปรญิญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  ตองเปนนิสิตเตม็เวลาและมคีุณสมบัติ  ดังน้ี 

39.3.1 มีคุณสมบัตคิรบตามขอ  39.1.1  และขอ  39.1.2 

     39.3.2 มีระยะเวลาเรยีนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลกัสูตร  ท้ังน้ี  ไมนับภาค

การศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรยีน 

    39.3.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ข้ึนไป 

    39.3.4 ไมมผีลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C 

 

หมวด 9 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

  ขอ  40  ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสตูรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย

ประเด็นหลัก  1  ประเด็น คือ 

  40.1 การบริหารหลักสูตร 

   40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

  40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ขอ  41  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมัย  โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคณุภาพการศึกษาเปน

ระยะๆ  อยางนอยทุกๆ  5  ป  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสตูรอยางตอเน่ืองทุก  5  ป 

 ขอ  42  หลักสูตรท่ีจะเปดใหมหรอืหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง  จะตองมอีาจารยประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดั

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  ไมนอยกวา  5  คน  โดยอาจารยประจําหลักสตูรจะตองมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน  และ

ในจํานวนน้ีตองเปนผูมีคณุวุฒิไมต่าํกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  

อยางนอย  2  คน  ท้ังน้ีอาจารยประจําในแตละหลักสตูรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 



  อาจารยประจําหลักสตูร  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย  และ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน 

  ในกรณีเปนหลักสตูรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน  อาจารยประจําของสถาบัน

ในความรวมมือน้ัน  ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา 

 ขอ  43  ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนไมนอยกวา  3  คน   โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จะตองเปนอาจารยประจําหลักสตูร 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสตูร  

และการติดตามประเมินผลหลักสตูร  และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

บทเฉพาะกาล 

 ในกรณีท่ีมีขอความใดของขอบังคับน้ีขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรีฉบับกอน  โดยท่ีขอความ

เดิมเอ้ือประโยชนแกนิสิตท่ีเขาศึกษาในขณะท่ีขอบังคับฉบับน้ันมีผลบังคับใช  ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได  จนกวา

นิสิตน้ันจะพนสภาพนิสิต 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ.  2548 

 

    

 

 

             (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ – นามสกุล ทัศนียา   วังสะจันทานนท 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู 63  หมู 7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120 

E-mail thassane@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานท่ีศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พยาบาลศาสตร) 

คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2537 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

และผดุงครรภ 

วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ 2525 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิชาการ 

1) การลดความเจ็บปวดในทารกท่ีไดรับการทําหัตถการ : บทบาทของพยาบาลเด็ก วารสารคณะพยาบาล

ศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 

2) บทบาทพยาบาลกับการจัดการความเจ็บปวดในเด็ก คูมือบทความวิชาการศูนยการศึกษาตอเนื่อง, 2551 

 

2.  เอกสารประกอบการสอน 

1) วิชาพกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน  

2) วิชาพรภ 204 การประเมินภาวะสุขภาพ  

3) วิชาพรภ 101 มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล 

4) วิชาพรภ 408  ปญหาและแนวโนมวิชาชีพฯ 

5) วิชาพรภ 203 โภชนาการและโภชนบําบัด 

 

 

 

 

 



3.  งานวิจัย 

1) ทัศนียา  วังสะจันทานนทและ ออมจิต  วองวาณิช การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ของมารดาเด็กวัย 1-3 ปท่ีมีบุตรปวยและไมปวยดวยโรคติดเชื้อระบบหายใจ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีชลบุรี 

ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2547  

2) 0ศศิธร วรรณพงษ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท  วิไลกุล หนูแกว พรปวีณ ชื่นใจเรือง     

การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0  วารสารมหาวิทยาลัย         

0ศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.          

3) สุปราณี   อัทธเสรี  กาญจนี   สิทธิวงศ ทัศนียา   วังสะจันทานนทนิลภา   จิระรัตนวรรณะ   

ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการศึกษา ภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานของนิสิตหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ  วารสารพยาบาล   

ปท่ี 54  ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2548.                                           

4) ทัศนียา วังสะจันทานนท ออมจิต วองวานิช มัณฑณาวดี เมธาพัฒนา  Pediatrics Nursing 

Competency of the third year nursingstudents at the faculty of nursing, Srinakharinwirot university  

0International Nurse EducationConference, New vision for nursingeducation 14-16 November, 2007. 

5) ทัศนียา วังสะจันทานนท ขวัญจิต คุปตานนท อุไรวรรณ นิกรปกรณ  การประเมินหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มศว วารสารไทยเภสัชสารและวิทยาการสุขภาพ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 5 , 2553.  

ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 

พรภ 202 การดูแลตนเองดานสุขภาพ 6  

พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน  140 

พรภ 408 ปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล 24  

พรภ 101 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 19  

พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล 1 23 

พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน 5 85 

พรภ 411 เสริมประสบการณวิชาชีพ 20  

พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 14  

พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 14  

 รวม  (หนวยช่ัวโมง) 89 248 5.32 

  



ช่ือ – นามสกุล พรปวีณ  ชื่นใจเรือง 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู 63  หมู 7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  

26120 

E-mail pornpaweec@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานท่ีศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2529 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลผูใหญ) 

คณะพยาบาลศาสตร (ศิริราชพยาบาล) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2539 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1) พรปวีณ  ชื่นใจเรือง. (2536).  การศึกษาความสัมพัธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ การสนับสนุน   

ของคูสมรสกับการปรับของผูปวยภายหลังผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหิดล. 

2) พรปวีณ  ชื่นใจเรือง. 4 T(2547 ) 4 Tการศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 

ใชปญหาเปนหลักวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สําหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี 3  ภาคการศึกษาตน    

ปการศึกษา  2546  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับท่ี 3 เดือนธันวาคม 2547    

3) ศศิธร  วรรณพงษ  สุปราณี  อัทธเสรี  ทัศนียา วังสะจันทานนท  วิไลกุล หนูแกว และพรปวีณ  ชื่นใจ

เรือง.4T(2548 ). 4 T“การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : พ.ศ.2547   

ตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 1  ฉบับท่ี 1  พ.ศ.2548    

4) อุบลวณา ขวัญบุญจันทร  และพรปวีณ  ชื่นใจเรือง. การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของคณาจารย  

 บุคลากร  และนิสิตพยาบาล   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

  จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

 

 

mailto:pornpaweec@swu.ac.th


เอกสารท่ีตีพิมพ 

1) พรปวีณ  ชื่นใจเรือง. 4 T(2547) 4 Tการปฐมพยาบาล  : ตีพิมพใน  มศว  โลกทัศน : มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ  ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2547) 

2) พรปวีณ  ชื่นใจเรือง. 4 T(2547) 4 Tการศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช

ปญหาเปนหลักวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สําหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปท่ี 3  ภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา 2546  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับท่ี 3 เดือนธันวาคม 2547    

3) พรปวีณ  ชื่นใจเรือง4 T (2549) ความผาสุกดานจิตวิญญาณในผูสูงอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 1(1)  

 

Uภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 

พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1  140 

พผญ 333 การพยาบาลผูสูงอายุ 12  

พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ  

(เลือกเสรี) 

2  

พรภ 101 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 17  

พผญ 335 การพยาบาลผูใหญ 2 13  

พผญ 336 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2  88 

พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ 2 6 

พรภ 203 ทฤษฎีการพยาบาล 18  

พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1 26  

พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก 12  

 รวม  (หนวยช่ัวโมง) 102 234 5.47 

 

 

 

 

 



ช่ือ – นามสกุล สุคนธ  วรรธนะอมร 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู 63  หมู 7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120 

E-mail sukon@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานท่ีศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(พยาบาลสาธารณสุข) 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

และผดุงครรภชั้นสูง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พระปกเกลา จันทบุรี 

2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1) ขนิษฐา นันทบุตร, สุคนธ วรรธนะอมร, กลาเผชิญ โชคบํารุง,และคณะ4. (2550). กรณีศึกษานวัตกรรมการ

ดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริม

สุขภาพครอบครัว4. นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. 

2) ขนิษฐา นันทบุตร, พีระพงษ บุญสวัสดิ์กุลชัย, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, สุคนธ วรรธนะอมร, จงกลนี 

จันทรศิริ, กิตติภูมิ ภิญโย, และ ชญาดา เนตรกระจาง. (2552). กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน. 

กรุถงเทพฯ: ทีคิวพีจํากัด. 

3) ขนิษฐา นันทบุตร, นิลภา จิระรัตนวรรณะ, สุคนธ วรรธนะอมร, จงกลนี จันทรศิริ. (2553). ปฏิบัติการ

ระบบยอยในระบบสุขภาพชุมชน.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sukon@swu.ac.th


ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 

พชช 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 14 6 

พชช 465 การรักษาพยาบาลข้ันตน 11  

พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  285 

พชช 168 ชุมชนศึกษา(วิชาเลือกเสรี) 22 8 

พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล  24 

พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน  118 

พชช 261 วิทยาการระบาด 11  

พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย 13 4 

พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันตน 21 30 

พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 14  

พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ 5  

พชช 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 21  

พชช 369 การพัฒนาสุขภาพชุมชน (เลือกเสรี) 13 11 

 รวม  (หนวยช่ัวโมง) 145 486 9.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ – นามสกุล วิไลกุล   หนูแกว 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู 63  หมู 7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120 

E-mail wilaikul@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานท่ีศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลแมและเด็ก) 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร วิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 2535 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1) 0ศศิธร วรรณพงษ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท  วิไลกุล หนูแกว พรปวีณ ชื่นใจเรือง.     

การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.0 วารสารมหาวิทยาลัย         

0ศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.    

2) 0วิลาวัลย  ไทรโรจนรุง  วิไลกุล  หนูแกว. ผลของการใชกลุมชวยเหลือตนเองตอพฤติกรรมการสงเสริม

สุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน. 2007.  

      ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 

พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 18  

พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2  294 

พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล 43  

พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 12  

พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1  289 

พรภ 203 ทฤษฎีการพยาบาล 18  

พสศ 241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ 8  

 รวม  (หนวยช่ัวโมง) 99 583 9.76 

mailto:wilaikul@swu.ac.th


ช่ือ – นามสกุล พรรณวิภา  บรรณเกียรติ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู 63  หมู 7  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120 

E-mail  panvipa@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานท่ีศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก คด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 

ปริญญาโท ศศม.(สาขาจิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532 

ปริญญาตรี คบ.(สาขาการพยาบาลศึกษาดาน

การพยาบาลจิตเวช) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526 

ประกาศนียบัตร ป.ครอบครัวบําบัด กรมสุขภาพจิต 2540 

ประกาศนียบัตร ป.การพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป        

(การรักษาโรคเบื้องตน) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 2548 

ประกาศนียบัตร Certificate  of Teaching  and 

Learning 

University  of Technology Sydney  

Australia 

2552 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ตํารา/ บทความ 

 การดูแลรักษาสุขภาพจิตดวยการบําบัดรักษาแบบผสมผสานและแบบทางเลือก. วารสารวิชาการบอกเลา 

เกาสิบ  ฉบับท่ี 36  มกราคม 2553 . 

ผลงานวิจัย 

พรรณวิภา บรรณเกียรติ. การพัฒนาคูมือการใหคําปรึกษาดวยอักษรเบลลแกผูพิการทางสายตา. เอกสาร

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตแหงชาติ ป2548 ณ  กรมสุขภาพจิต กระกรวงสาธารณสุข.  

การเสนอผลงาน 

เสนอรายงานวิจัยเปนโปสเตอรเรื่อง สภาพปญหาและการปรับตัวของนิสิตชั้นปท่ี 1 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ในงาน Thailand Research Expro 2009 

mailto:%20panvipa@swu.ac.th


ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 

พรภ 202 การดูแลตนเองดานสุขภาพ 4  

พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย 23  

พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2  30 

พจว 472 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 30  

พรภ 101 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 16  

พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 14  

พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาล 

จิตเวชศาสตร 

 260 

พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก 8  

 รวม  (หนวยช่ัวโมง) 95 290 6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวัติผูทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ช่ือ-นามสกุล               สุปาณี  เสนาดิสัย 

ตําแหนงทางวิชาการ    รองศาสตราจารย 

 

 

การศึกษา 

2505-2509 

 

วท.บ(พยาบาล)เกียรตินิยมอันดับ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

 

2509 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  

2511-2513 M.S.,  School  of  Nursing , Boston  University,   USA.   

 

 

ประสบการณการทํางาน:  

2515-2541 ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

 

2541-2549 หัวหนาภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  

2513-2529 อาจารยพยาบาล  

2529-2533 ผูชวยศาสตราจารย  

2533-ปจจุบัน รองศาสตราจารย  

2529-2551 กรรมการสภาวิทยาลัยมิชชัน 

2550-2556 กรรมการท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล 

2550-2552 อุปนายกคนท่ี 1  สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

2553-ปจจุบัน กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

2541-2549 อนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร  สภาการพยาบาล 

2549-ปจจุบัน กรรมการประเมินสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล 

2551-ปจจุบัน ประธานเครือขายวิชาชีพพยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทยฯ 

2536-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการพยาบาล กรุงเทพมหานคร 

2552-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการอาจารยพยาบาล  สํานักงาน ก.พ. 

2551-2552 กรรมการสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร 

 รางวัลท่ีไดรับ 

2545 ผูบริหารการศึกษาพยาบาลดีเดน  จากสภาการพยาบาล. 

 



ช่ือ-นามสกุล  นางจรัสศรี  บัวบาน 

ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

  ท่ีอยู ตู ปณ.9 ถ.ปทฝ.คอหงส  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112   โทร 0-7428-6564 

   

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. วุฒิปริญญา  สาขาวิชา   สถาบัน 

 2526 ค.ม.   อุดมศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 2519 ค.บ.   พยาบาลศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 2516 ประกาศนียบัตร  การผดุงครรภ  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2516 อนุปริญญา  พยาบาลและอนามัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประวัติการทํางาน 

 1 ธันวาคม 2516 - 30 มกราคม 2517 พยาบาลประจําการ หอผูปวย หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช 

 1 เมษายน 2519 – 18 มีนาคม 2528 อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 18 มีนาคม 2528 – 17 สิงหาคม 2543 อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 18 สิงหาคม 2543 – ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร       

                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ประสบการณการทํางาน 

 1. อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2. อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 3. หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 4.  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 5. กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  6. ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี  ท่ีเปน

สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 7. กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) 

 8. กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ 

 9. กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ 

 10. กรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาการพยาบาลศาสตร 



ช่ือ-นามสกุล   ดร.เบ็ญจา เตากลํ่า 

 

การศึกษา 

พ.ศ. 2534    : Ph.D. (College and University Administration)  

 Michigan State University, USA.   

พ.ศ. 2521      ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2517  ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2511  ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภและอนามัย 

   วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย 

 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2549 – 2551 รองประธานคณะกรรมการจัดทํารางโครงการจัดตั้งคณะ 

    พยาบาลศาสตร และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏสวนดสุิต 

พ.ศ. 2543 - 2548 ผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย 

   สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2537  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย 

   สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2526  หัวหนาภาควิชาการพยาบาล อายุรศาสตรและศัลยศาสตร  

     วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2518  อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 

    วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2513 

                       ผูชวยหัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล  

    สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2511  พยาบาลประจําหอผูปวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล 

    สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
 

 

 



กรรมการและอนุกรรมการ 

 - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ 

สกอ. (พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน) 

 - คณะกรรมการประเมินภายนอก สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 

ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน ) (พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน) 

 - ผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินภายในของสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน) 

 - ผูทรงคุณวุฒิประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล เพ่ือการรับรองสถานบันของ 

สภาการพยาบาล (พ.ศ. 2548 – 2553) 

- คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาพยาบาลศาสตร ของสภาการ

พยาบาล (พ.ศ. 2550 – 2551) 

- ผูทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร ในฐานะผูแทนสภาการพยาบาล ในการพัฒนาหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd.) (พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน) 

- วิทยากรบรรบาย การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd.) (พ.ศ. 2551 

– ปจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แผนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แผนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

............................................................................................. 

วันเดือนป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

มกราคม 2554 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คณบดี 

กุมภาพันธ 2554 -ประชุมกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

-  จัดทํา(ราง)แผนการพัฒนาหลักสูตร 

-  จัดทํา(ราง) รายงานการวิเคราะหความจําเปนใน

การปรับปรุงหลักสูตร และ พิจารณาทบทวนปรัชญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

-วิเคราะหการติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน 

คณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตร 

16 มีนาคม2554 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 1  เพ่ือ 

-พิจารณาแผนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

-และพิจารณารายงานการวิเคราะหความจําเปนในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตร 

14  - 18 มีนาคม 2554  - คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร จัดทํา 

(ราง) รายละเอียดหลักสูตร มคอ 2 ( 8 หมวด) 

-ประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย  ขอ

คําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู ของรายวิชา

หมวดการศึกษาท่ัวไปและหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 

คณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตร 

26 – 27 มีนาคม 2554  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารยในคณะวิพากษ ราง 

มคอ 2 

และใหความรู/เตรียมความเขาใจอาจารยในการจัดทํา                         

มคอ 3 และมคอ 4 

คณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตร 

-คณาจารยท้ังคณะ 

29 มีนาคม 2554 สง(ราง) มคอ 2  ใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

พิจารณา 

  

รองคณบดีฝายวิชาการ 

เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา 



วันเดือนป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

19 เมษายน  2554 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 2 

เพ่ือขอขอเสนอแนะในการปรับปรุง มคอ.2  

-คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรับแกไข 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตร 

30-31 เมษายน 2554  -ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ

หลักสูตร (มคอ.2)  

-ประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารย จัดทํามคอ.3 และ 

มคอ.4 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

-คณาจารยท้ังคณะ 

6 พฤษภาคม 2554 -สงเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) ท่ีปรับปรุงแลว 

และสง(ราง)มคอ.3 และมคอ.4ใหคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรพิจารณา  

คณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาหลักสูตร 

 

8 มิถุนายน 2554 -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 3 

พิจารณา(ราง) มคอ.2 หลังการปรับปรุง 

พิจารณา(ราง) มคอ.3 และมคอ.4 และใหขอเสนอแนะ 

 

-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

-เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา 

กรกฎาคม- กันยายน 

2554 

-สงเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เสนอตอคณะกรรมการ

หลักสูตรปริญญาตรี , กรรมการสภาวิชาการ และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 เพ่ือขอรับขอเสนอแนะและนําไปปรับปรุงแกไข  

 

 - คณบดี 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

-คณะกรรมการดําเนินงาน

หลักสูตร 

-เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา 

ตุลาคม 2554  - เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตอสภาการพยาบาล  

(ภายใน 7 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ)  

- กรรมการสภาการพยาบาลพิจารณารับรอง   

(ใชเวลา ประมาณ 180 วัน) 

-คณบดี 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

-คณะกรรมการดําเนินงาน

หลักสูตร 

-คณะกรรมการรับรองหลักสูตร

สภาการพยาบาล 

-เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา 

มกราคม 2555  -เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)  ท่ีปรับแกไขตอ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

--คณบดี 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

 



วันเดือนป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

มีนาคม 2555  - เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตอสกอ เพ่ือใหการ

รับรอง 

- แจงผลการอนุมัติหลักสูตรตอกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

-เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา 

มิถุนายน 2555 

 

เปดสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)         

ของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555)  

โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร 

วันท่ี 16 มีนาคม , วันท่ี 27 เมษายน และวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2554  

 ....................................................... 

 

ผูทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล   รองศาสตราจารย สุปาณี เสนาดิสัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก                  อาจารย ดร.เบ็ญจา       เตากล่ํา  

         ผูชวยศาสตราจารย จรัสศรี บวับาน 

 

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย สุปาณี เสนาดิสัย 

           หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

               1. การรับนิสิตเขาศึกษา  หากคณะพยาบาลศาสตรตองการเปดรับเฉพาะนิสิตท่ีเปนคนไทยอยางเดียวให

เขียนวารับนิสิตไทย แตถารับนิสิตชาติอ่ืนๆท่ีเขาใจภาษาไทยมาเรียนดวย ใหเขียนวารับนิสิตท่ีเขาใจภาษาไทย  

      2. ควรเขียนคําอธิบายใหชัดเจนวาสถานการณตางๆทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  เชน 

นโยบายประเทศท่ีเก่ียวกับการเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพ(Medical Hub), การเขาเปนสังคมผูสูงอายุ การท่ี

ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนมีผลกระทบอยางไรบางตอการนําไปปรับปรุงหลักสูตร  สถานการณของทองถ่ิน

มีผลกระทบหรือไม  และมีความจําเปนอยางไรในการนําขอมูลจากสถานการณเหลานั้นมาปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร 

       3.รายวิชาการศึกษาท่ัวไป คณะฯจะตองนํารายวิชา ในหมวดวิทยาศาสตร  จํานวน 8 หนวยกิต บรรจุไว

รายวิชาการศึกษาท่ัวไปดวยไดหรือไม ขอใหสอบถามจากมหาวิทยาลัยดวย หากไมสามารถบรรจุไวได  คงตองนําไป

รวมกับหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ  ขอใหนํามาพิจารณาตอไป 

            หมวดท่ี 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

              1.ควรปรับการเขียนหลักฐานตัวบงชี้(Output/Outcome) ใหเขียนในลักษณะท่ีวัดไดชัดเจน เชน รอยละ.. 

ของอาจารย , ระดับความพึงพอใจคุณภาพการสอนเปนคะแนน...จากคะแนนเต็ม .... 

  หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. แผนการศึกษา  การระบุเรียนวิชาเลือกปรับการเขียนใหเขาใจไดตรงกันวา นิสิตไดเรียน 6 หนวยกิต 

อาจจะไมตองแยกกลุมนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน 

2. คําอธิบายรายวิชา ชื่อรายวิชาพรภ 203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ ควรปรับเปนวิชาการ

ประเมินภาวะสุขภาพ เพราะเนื้อหาเนนการประเมินสุขภาพมากกวาการใชภาษาอังกฤษ  และใหหมายเหตุไววาสอน

เปนภาษาอังกฤษ 



3. คําอธิบายรายวิชาพชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ เพ่ิมหลักการสอนหรือการใหสุขศึกษาไวดวย 

4. ชื่อรายวิชา Fundamental of Nursing  เปลี่ยนเปน Fundamental  Nursing  ชื่อรายวิชา  Nursing of  

Adult  เปลี่ยนเปน Adult Nursing  

 5. บูรพวิชาขอใหดูวามีความจําเปนตองมีในวิชานั้นๆบูรพวิชาหรือไม เชนรายวิชาพ้ืนฐานการพยาบาลอาจจะ

ไมจําเปนตองเปนบูรพวิชาของทุกวิชาทางการพยาบาล  

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล 

                   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  ใหเขียนคําอธิบายผลการเรียนรูใหระบุเปนขอๆเหมือนกับท่ี

ระบุใน curriculum mapping  

 หมวดท่ี 7 การประกัณคุณภาพหลักสูตร 

  การบริหารบุคลลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวามีการสนับสนุน

การพัฒนาทักษะความรูบุคลากรอยางไร  

 

2. อาจารย ดร.เบ็ญจา  เตากลํ่า  

 หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  

                1. การพัฒนาหลักสูตร  ตองนําผลการศึกษาติดตามความเห็นของผูใชบัณฑิต ผลการประเมินการเรียน

การสอนของนิสิต  รวมท้ังนําสรุปวามคิดเห็นจากผูบริหารและผูแทนจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน มาเปนขอมูลใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

        2. สถานการณดานการศึกษา จากการมีพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542  จําเปนตองปรับการจัด

การศึกษาในหลักสูตรอยางไรบางใหระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 

          หมวดท่ี 2  ปรัชญาของหลักสูตร   

              ใหแกไขคําวา การใชขอมูลเชิงประจักษเปนการใชหลักฐานเชิงประจักษ  กรอบแนวคิดของหลักสูตรอาจจะ

มีแผนภาพประกอบดวยเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีงายข้ึน  

 หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

  คําอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ 307 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล ควรเปลี่ยนเปน

วิชาเปนวิชาบันทึกทางการพยาบาล เพราะเนื้อหาเนนเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียน กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล 

                  การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน  ควรปรับปรุงการเขียนกลยุทธการประเมินผลใหสอดคลองกับกล

ยุทธการสอน 

 

 

 



 หมวดท่ี 5  หลักเกณฑการประเมินผลนิสิต 

 1. การทวนสอบ ใหระบุองคประกอบของคณะกรรมการ ระบุหนาท่ีและข้ันตอนการทํางานของคณะกรรมการ

ทวนสอบใหชัดเจน 

 2.เกณฑการสําเร็จการศึกษา ใหระบุไววา เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 หมวดท่ี 7  ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ 

 ใหระบุเกณฑไวตอนทายตารางดวย วาเกณฑบังคับของตัวบงชี้ 1 -10  ดําเนินการครบทุกขอ รวมท้ังระบุ

เกณฑ ดีมาก ดี และพอใช ใสไวดวยวาตองผานเกณฑก่ีขอ 

 

3. ผูชวยศาสตราจารย จรัสศรี บัวบาน 

 หมวดท่ี 2  ปรัชญาของหลักสูตร   

         1. โครงสรางหลักสูตร  การใสวิชาการศึกษาท่ัวไป  ใสเฉพาะวิชาท่ีคณะฯจัดใหนิสิตลงทะเบียนการ

เรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ อาจจะไมจําเปนตองใสท้ังหมด  

                   2.  ควรระบุความหมายของเลขรหัสรายวิชาและรหัสหนวยกิตไวดวย 

                   3. ระบุรหัสหนวยกิต  ใสเลขในวงเล็บใหครบ 3 ตัว ใสชั่วโมงเรียนรูดวยตนเองใหครบถวน 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

  1. ระบบการจัดการศึกษา   ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยไมตองใสรายละเอียด แตนําไวใน

ภาคผนวก 

  2. แผนการศึกษา ใหตรวจสอบชั่วโมงอีกครั้งไมใหเกิน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 

  3. รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุนมี 4 หนวยกิต ควรแยกเปนการพยาบาลเด็ก1 และการ

พยาบาลเด็ก 2   วิชาละ 2 หนวยกิต และ ใหระบุคําอธิบายรายวิชาท้ัง 2 วิชา ใหครบถวน  

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล 

                  1.คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ปรับปรุงการเขียนใหสอดรับกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตรและใหสอดคลองกับอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยฯ  

  2. การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน ใหพิจารณานําขอท่ีตองตองพัฒนาใหนิสิตไปใสไวในหมวดท่ี 7  

- ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ ดวย 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

------------------------------------------------- 

 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับเดิม พ.ศ.2542      

:  ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

:  ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

:  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 

 

2. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

:  ใหการอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2554 

   เม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2554 
 

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

:  เริ่มใชกับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2555 

   ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
 

4.   เหตุผลในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร              

 จากผลกระทบของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว การพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  จึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถใหการพยาบาลบุคคลทุกชวงวัยตั้งแตกลุมหญิงตั้งครรภ 

มารดาทารก เด็กและวัยรุน ผูใหญและผูสูงอายุ  ท้ังภาวะปกติและเจ็บปวยในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ  เพ่ิม

หนวยกิตรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุและรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ใหความสําคัญในเรื่องการสรางเสริม

สุขภาพและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการ

พยาบาล  จัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหนิสิตสามารถเรียนรูดวยตนเอง เพ่ิมเนื้อหาการพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพและวิชาการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล 

พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลในรายวิชาทางการพยาบาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  รวมท้ังเนนการบริหารทางการพยาบาลโดยเพ่ิมหนวยกิตรายวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพ และพัฒนา

เนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลและความตองการ



ของประชาชนผูใชบัณฑิตท่ีตองการบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถบริหารงาน ทํางานเปนทีม  

มีจิตอาสาและปรับตัวเขากับชุมชนได ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรไดยึด

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ท่ีไดประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือ

วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2553  ท่ีมุงพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตพยาบาล ใหมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได มีปฏิสัมพันธและความ

รับผิดชอบ สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีและมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล   

 

5.  สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมและโครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีจํานวนหนวยกิตรวม 144 หนวยกิต  

โดยปรับจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) จํานวน 140 หนวยกิต 

โครงสรางของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 

  

5.2 การปรับปรุงหมวดวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

ปรบยายรายวิชาหมวดวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน จํานวน 4 วิชา ดังนี้  คม 100 เคมีท่ัวไป  คม 190 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  ชว 101 ชีววิทยา 1  ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ไปรวมกับหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชา

พ้ืนฐานวิชาชีพ 

 

5.3 การปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ 

เปนไปตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย  3(3-0) 

NPS 271 Human  Bio-Psychosocial  Development   

     ศึกษาธรรมชาติของมนุษย  การปรับตัว  พัฒนาการของมนุษย

ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา  บุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพัฒนาการ และสุขภาพจิตของมนุษย ตลอดจนแนวทางสงเสริม

พัฒนาการทางชีวจิตสังคม และการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

พจว 271  พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย  3(3-0-6) 

NPS 271  Human  Bio-Psychosocial  Development   

     ธรรมชาติของมนุษย  การปรับตัว  พัฒนาการดานรางกาย  

จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา  บุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พัฒนาการ สุขภาพจิตมนุษย ตลอดจนพัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพจิต

ตามชวงวัยและการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พรภ 203  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-4) 

 NID 203   English for Health Assessment 

 ศึกษาศัพทเทคนิคทางการแพทยและสุขภาพ   ฝกการส่ือสารเปน

ภาษาอังกฤษใหสามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของ

บุคคลและครอบครัวเปนภาษาอังกฤษ  ครอบคลุมการตรวจรางกายตามระบบ 

การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปญหาสุขภาพ   

พรภ  203  การประเมินภาวะสุขภาพ   2(1-3-2) 

NID 203   Health Assessment 

 ศึกษาศัพทเทคนิคทางการแพทยและสุขภาพ   ฝกการส่ือสารให

สามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและ

ครอบครัวเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ครอบคลุมการตรวจรางกาย

ตามระบบ การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปญหาสุขภาพ   

ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ปรับหนวยกิต 
 

พผญ  231  การพยาบาลผูใหญ 1   3(3-0) 

NAD 231   Nursing of Adult I 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและปญหา

สุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนํากระบวนการ

พยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวยและยึดหลักการ

พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหาเรื่องการเสียสมดุลนํ้าและอิเลคโตรลัยท 

ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิต

วิทยา รวมท้ังการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด โดยคํานึงถึงคุณธรรม

จริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 

พผญ  231  การพยาบาลผูใหญ 1   3(3-0-6) 

NAD 231   Adult Nursing I 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและ

ปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนํา

กระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวยและยึด

หลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหาเรื่องการเสียสมดุลนํ้าและ

อิเลคโตรลัยท ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมท้ังการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด โดย

คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และ

ชุมชน 

 

ปรับเปล่ียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 



หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พรภ 204  การพยาบาลฉุกเฉิน  สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ 2(2-0) 

NID 204 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing  

ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

และสาธารณภัย  การแกไขปญหาท้ังดานรางกายและจิตสังคมของบุคคลและ

ครอบครัว  เนนบทบาทในการชวยเหลือรีบดวนแกผูไดรับอันตราย  โดยคํานึงถึง

ความถูกตอง ปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 

พรภ 304  การพยาบาลฉุกเฉิน  สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ  

      2(2-0-4) 

NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing  

 ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน และสาธารณภัย  การแกไขปญหาท้ังดานรางกายและจิตสังคมของ

บุคคลและครอบครัว  เนนบทบาทในการชวยเหลือรีบดวนแกผูไดรับ

อันตราย โดยคํานึงถึงความถูกตองปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและ

จริยธรรมวิชาชีพ 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับชั้นป

ท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

พกม  251  การพยาบาลเด็กและวัยรุน   3(3-0) 

NPD 251   Nursing of Child and Adolescent 

 ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การเล้ียงดูและสรางเสริม

สุขภาพเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยรุนท่ีมีภาวะสุขภาพดี สิทธิเด็ก ปญหาสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลผูปวยเด็กในระบบตางๆ บทบาทพยาบาลในการดูแล

สุขภาพเด็กท่ีมีความผิดปกติทุกวัย ท้ังทางดานรางกายและ จิตสังคม การ

ปองกันโรคและอุบั ติ เหตุในเ ด็ก  การฟนฟู สุขภาพและการส ง เสริมให

ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาพยาบาลเ ด็ก   

พกม  251  การพยาบาลเด็กและวัยรุน1   2(2-0-4) 

NPD 251   Nursing of Child and Adolescent 1 

 ศึกษาหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุน การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ภาวะโภชนาการ การ

พยาบาลเด็กและวัยรุนท่ีมีความผิดปกติท่ีพบบอยในระบบทางเดินหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบปสสาวะ และระบบตอมไรทอ โดยใช

กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ 

1. ปรับเพ่ิมรายวิชา พกม 251 เปน 2 วิชา 

คือ พกม 251 และ พกม 252 เพ่ือให

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาทางการพยาบาลและ

การนําไปใช 

2. ปรับเปล่ียนหนวยกิต 
 

 พกม  252  การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2   2(2-0-4) 

NPD 252   Nursing of Child and Adolescent 2 

 ศึกษาปญหาสุขภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิดและผูปวย

เด็กในภาวะวิกฤต การพยาบาลผูปวยเด็กและวัยรุนท่ีมีความผิดปกติท่ีพบ

บอยในระบบโลหิตและมะเร็ง โรคติดเชื้อ ระบบหัวใจ ระบบประสาทและ

การพยาบาลเด็กท่ีไดรับอุบัติเหตุและสารพิษ โดยใชกระบวนการพยาบาล

ในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ 

1. ปรับเพ่ิมรายวิชา พกม 251 เปน 2 วิชา 

คือ พกม 251 และ พกม 252 เพ่ือให

ครอบคลุมเน้ือหาวิชาทางการพยาบาลและ

การนําไปใช 

2. ปรับเปล่ียนหนวยกิต 
 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พชช 262  การสรางเสริมสุขภาพ    2(2-0) 

NCN 262   Health  Promotion   

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ 

หลักการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพ การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ  การ

สรางพลังอํานาจเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล กลุมคนและชุมชน  

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 

ปฏิบัติการสรางพลังอํานาจเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพแกกลุมคน/ชุมชน 

พชช 262  การสรางเสริมสุขภาพ    2(1-4-1) 

NCN 262   Health  Promotion   

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ 

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ  หลักการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ทางสุขภาพ การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ  การสรางพลังอํานาจเพ่ือการสราง

เสริมสุขภาพของบุคคล กลุมคนและชุมชน  การพัฒนาโครงการเพ่ือสราง

เสริมสุขภาพ 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พรภ  305  การบริหารจัดการทางคลินิก   2(2-0) 

NID 305   Clinical Nursing Management 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานท่ัวไป การ

บริหารการพยาบาล โดยเนนการบริหารงานในหอผูปวย  การนําทีมการ

พยาบาล  การตัดสินใจ  การนิเทศการพยาบาล  บทบาทหนาท่ีของ

พยาบาล ในการบริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น

ในหนวยงาน 

พรภ  305  การบริหารจัดการทางคลินิก   2(2-0-4) 

NID 305   Clinical Nursing Management 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานท่ัวไป การ

บริหารการพยาบาล โดยเนนการบริหารงานในหอผูปวย  การนําทีมการ

พยาบาล  การทํางานเปนทีม การประกันคุณภาพ การบริหารความเส่ียง  

การตัดสินใจ  การนิเทศการพยาบาล  บทบาทหนาท่ีของพยาบาล ในการ

บริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน  

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  2(2-0) 

NID 306 Laws  and  Ethics  in  Nursing  Profession 

 ศึกษาความรูท่ัวไปของกฎหมาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพง  

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  กฎหมาย

สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ  ทฤษฎีจริยศาสตร  การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ  

หลักธรรมในวิชาชีพ  มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล  สิทธิผูปวย  สิทธิ

พยาบาล  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ปญหาจริยธรรมและการแกไขปญหา

จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล 

พรภ 306  กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  2(2-0-4) 

NID 306   Laws  and  Ethics  in  Nursing  Profession 

 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพง  

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  กฎหมาย

สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  

ทฤษฎีจริยศาสตร  การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ  หลักจริยธรรมในวิชาชีพ  

มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผูปวย  สิทธิพยาบาล  พฤติกรรม

เชิงจริยธรรม  การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาจริยธรรมในวิชาชีพ

การพยาบาลและ การผดุงครรภ 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้นชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พรภ 307 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล 2(2-0) 

NID 307 English  for  Nursing  Record 

 ศึกษาหลักการ  วิธีการบันทึกขอมูลทางสุขภาพ และการเขียน

รายงานการพยาบาลเปนภาษาอังกฤษ  ตามแนวทางขอกําหนดระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการจําแนกขอวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติการพยาบาล 

(International Classification for Nursing Practice - ICNP)  ตลอดจน

การฝกการบันทึกเปนภาษาอังกฤษ  ลงแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชอยูในหนวย

บริการท้ังภาครัฐและเอกชน 

พรภ 307 การส่ือสารและการบันทึกทางการพยาบาล 2(2-0-4)  

NID 307    Communication and nursing record 

            ศึกษาหลักการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

พยาบาลในการใหบริการสุขภาพ ดวยการฟง การพูด การอาน การสืบคน

ขอมูลทางการพยาบาลรวมถงึและการบันทึกขอมูล การฝกทักษะการ

ส่ือสารในสถานการณจําลอง การเขียนรายงานและการบันทึกขอมูลทางการ

พยาบาลเปนภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ) 

1. ปรับเปล่ียนชื่อวิชา 

2. ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 
 

พผญ  332  การพยาบาลผูสูงอายุ    2(2-0) 

NAD 332    Nursing of Elderly 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอาย ุการเปล่ียนแปลง

ทางดานรางกาย จิตสังคมและวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนา

ผูสูงอายุแหงชาติ ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และปญหาสุขภาพท่ี

พบบอยในผูสูงอายุ รวมท้ังการใชยาตางๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมา

ใชในการแกปญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการ

สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ โดย

คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูสูงอายุ ครอบครัว 

และชุมชน 

พผญ  332  การพยาบาลผูสูงอายุ    3(3-0-6) 

NAD 332    Elderly Nursing  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอาย ุการเปล่ียนแปลงทางดาน

รางกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนาผูสูงอายุ

แหงชาติ ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และปญหาสุขภาพท่ีพบบอย

ในผูสูงอายุ รวมท้ังการใชยาตางๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการ

แกปญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ โดยคํานึงถึง

คุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 

1. ปรับเปล่ียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ปรับเพ่ิมหนวยกิต 

พผญ 334  การพยาบาลผูใหญ 2   3(3-0) 

NAD 334   Nursing of Adult II 

 ศึกษาปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง 

โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการ

เจ็บปวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหา เรื่องการ

รับรู การเคล่ือนไหวและการรับความรูสึก การเจ็บปวยมะเร็ง ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรีเวชวิทยา 

โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว 

และชุมชน  

พผญ 334  การพยาบาลผูใหญ 2   3(3-0-6) 

NAD 334   Adult Nursing II 

 ศึกษาปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง 

โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการ

เจ็บปวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหา เรื่องการ

รับรู การเคล่ือนไหวและการรับความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรี

เวชวิทยา โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย 

ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปล่ียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พผญ 335  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2      3(0-12) 

NAD 335   Nursing of Adult and Elderly Practicum II 

 ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุท่ีมีปญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ท่ีไดรับการรักษาทางยา  

และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหา การรับรูการเคล่ือนไหวและการรับ

ความรูสึก การเจ็บปวยมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบ

ทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรีเวชวิทยา ท้ังน้ียึดหลักการพยาบาลแบบ

องครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟู

สภาพของผูขวย โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของ

ผูปวย ครอบครัว และชุมชน 

พผญ 335  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2       3(0-12-3) 

NAD 335   Nursing of Adult and Elderly Practicum II 

 ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุท่ีมีปญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ท่ีไดรับการรักษาทางยา  

และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหา การรับรูการเคล่ือนไหวและการรับ

ความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ 

ระบบทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรีเวชวิทยา ท้ังน้ียึดหลักการ

พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ

การฟนฟูสภาพของผูปวย โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองค

รวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พสศ  343  ปฏิบตัิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1   3(0-12) 

NOB 343  Family Nursing and Midwifery Practicum I 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ โดยใหการ

พยาบาลมารดาต้ังแตระยะต้ังครรภ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ 

และทารกแรกเกิด การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเม่ือเกิดภาวะ

ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการวางแผน 

แกปญหา การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการสงเสริม

สัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และครอบครัว 

พสศ  343  ปฏิบตัิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 3(0-12-3) 

NOB 343  Family Nursing and Midwifery Practicum I 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ โดยใหการ

พยาบาลมารดาต้ังแตระยะต้ังครรภ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ 

และทารกแรกเกิด การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเม่ือเกิดภาวะ

ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการวางแผน 

แกปญหา การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการสงเสริม

สัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และครอบครัว โดยคํานึงถึงคุณธรรม 

จริยธรรมของผูปวยและครอบครัว  

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พกม  352  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน  3(0-12) 

NPD 352   Nursing of Child and Adolescent Practicum 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ท่ีมี

ความผิดปกติในระบบตาง ๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการ

แกปญหาท้ังทางดานรางกายและจิตสังคม การสรางเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก  จัดกิจกรรมการเลน 

เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริมพัฒนาการในผูปวยเด็ก เสริมสราง

สัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิของเด็กท่ีพึงจะไดรับ  

และคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 

พกม  353  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน           3(0-12-3) 

NPD 353   Nursing of Child and Adolescent Practicum 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ท่ีมี

ความผิดปกติในระบบตาง ๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการ

แกปญหาท้ังทางดานรางกายและจิตสังคม การสรางเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก  จดักิจกรรมการเลน 

เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริมพัฒนาการในผูปวยเด็ก เสริมสราง

สัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิของเด็กท่ีพึงจะไดรับ 

คุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปล่ียนรหัสวิชา 
 

พรภ 409 ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล  2(2-0) 

NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession  

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหา การเปล่ียนแปลงและ

แนวโนมทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน

เทคโนโลยี ท่ีมีผลกระทบตอการศึกษาและการบริการในวิชาชีพการ

พยาบาล 

พรภ 409 ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล  

      2(2-0-4) 

NID 409  Issues and Trends in Nursing Profession  

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาโดยเนนการศึกษาดวยตนเอง

ของผูเรียน การเปล่ียนแปลงและแนวโนมทางดานการศึกษา การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ท่ีมีผลกระทบตอการศึกษาและการ

บริการในวิชาชีพการพยาบาล 

1. ปรับเปล่ียนชื่อวิชา 

2. ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 
 

พสศ  445  ปฏิบตัิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2  3(0-12) 

NOB 445  Family Nursing and Midwifery Practicum II 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ท่ีมีภาวะเส่ียงหรือ

ภาวะแทรกซอนในระยะต้ังครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทําคลอด

ปกติและชวยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนํากระบวนการพยาบาลมา

ใชในการคัดกรองเพ่ือการสงตอ การวางแผนเพ่ือแกปญหา การปองกัน การ

สงเสริม การฟนฟูสภาพ และสงเสริม สัมพันธภาพของมารดา ทารก และ

ครอบครัว 

พสศ 445  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2   

      3(0-12-3) 

NOB 445  Family Nursing and Midwifery Practicum II 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ท่ีมีภาวะเส่ียงหรือ

ภาวะแทรกซอนในระยะต้ังครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทําคลอด

ปกติและชวยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนํากระบวนการพยาบาลมา

ใชในการคัดกรองเพ่ือการสงตอ การวางแผนเพ่ือแกปญหา การปองกัน การ

สงเสริม การฟนฟูสภาพ และสงเสริมสัมพันธภาพของมารดา ทารก และ

ครอบครัว โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนองครวมของ

ผูปวยและครอบครัว 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2(0-8) 

NCN 466  Community Health Nursing Practicum 

 ฝกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน  

เพ่ือการดํารงไวซ่ึงการมีสุขภาพดี โดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน ท้ังใน

ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู

สุขภาพ ตลอดจนการทํางานรวมกับ     สหวิชาชีพและองคกรในชุมชน  

พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน  2(0-8-2) 

NCN 466  Community Health Nursing Practicum 

          ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ครอบครัว และ ชุมชน  เพ่ือ

การดํารงไวซ่ึงการมีสุขภาพดี โดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน ท้ังในดาน

การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟนฟู

สุขภาพ ตลอดจนการทํางานรวมกับสหวิชาชีพและองคกรในชุมชน  โดย

คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว 

และชุมชน 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พชช  467  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน 2(0-8) 

NCN 467  Primary Medical Care Practicum 

 ฝกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นตน โดยการซักประวัติ การตรวจ

รางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การใหการรักษาพยาบาลขั้นตน และการสง

รักษาตอ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใตขอบเขตของ

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 

พชช  467  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน  2(0-8-2) 

NCN 467  Primary Medical Care Practicum 

 ฝกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นตน โดยการซักประวัติ การตรวจ

รางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การใหการรักษาพยาบาลขั้นตน และการสง

รักษาตอ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใตขอบเขตของ

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พจว 472  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร       3(3-0) 

NPS 472  Mental Health and Psychiatric Nursing 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต

เวช  ลักษณะขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและ

บทบาทของพยาบาล กระบวนการพยาบาล  เครื่องมือในการบําบัดทางการ

พยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบําบัดทางจิตเวช  การพยาบาลผูมีปญหาจิต

สังคม และผูท่ีมีปญหาทางจิตเวช โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนองครวมของผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต ครอบครัว และชุมชน  ท่ี

ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพจิต  การปองกัน การเจ็บปวยทางจิต และ

การฟนฟูสภาพ  รวมท้ังประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาลจิตเวช 

พจว 472  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 3(3-0-6) 

NPS 472  Mental Health and Psychiatric Nursing 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและ  

จิตเวช  หลักการ ลักษณะ ขอบเขตของงาน  บทบาทของพยาบาลดานการ

พยาบาลสุขภาพจิตและจิจเวช  กระบวนการพยาบาล  เครื่องมือในการ

บําบัดทางการพยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบําบัดทางจิตเวช การ

พยาบาลผูมีปญหาจิตสังคม และผูท่ีมีปญหาทางจิตเวช  โดยคํานึงถึง

คุณธรรม  จริยธรรม และความเปนองครวมของผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต  

ครอบครัว และชุมชน  ท่ีครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพจิต  การปองกัน การ

เจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ  รวมท้ังประเด็นและแนวโนมทางการ

พยาบาลจิตเวช 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 



 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พจว473  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 

     2(0-8) 

NPS473  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  ท่ี

บําบัดรักษาในโรงพยาบาล และผูมีปญหาดานจิตสังคมท่ีอยูในครอบครัว

และชุมชน  โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการสรางเสริม

สุขภาพจิต  การปองกันการเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ  โดย

คํานึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม และการมีจิตอาสาในการชวยเหลือบุคคล  

ครอบครัว และชุมชน 

พจว 473  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 

                 2(0-8-2) 

NPS 473  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ท่ี

บําบัดรักษาในโรงพยาบาล และผูมีปญหาดานจิตสังคมท่ีอยูในครอบครัว

และชุมชน  โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการสรางเสริม

สุขภาพจิต  การปองกันการเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ  โดย

คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการชวยเหลือบุคคล  ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 

พรภ 411  ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ  Audit 

NID 411   Pre-Service Experience 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดย

ครอบคลุมประสบการณในการนําทีมการพยาบาล การวางแผน  การจัดการ 

การมอบหมายงาน วิเคราะหและตัดสินใจ การติดตามคุณภาพทางการ

พยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล 

พรภ 411  ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ  2(0-8-2) 

NID 411   Pre-Service Experience 

 ฝกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดย

ครอบคลุมประสบการณในการนําทีมการพยาบาล การวางแผน การบริหาร

จัดการ การมอบหมายงาน วิเคราะหและตัดสินใจ การติดตามคุณภาพ

ทางการพยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล  โดย

คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนองครวม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ปรับหนวยกิตจาก Audit เปน 2(0-8) 

2. ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให

สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม

เน้ือหามากขึ้น 



 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขกับโครงสราง 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)  

และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร 

 

หมวดวิชา เกณฑของสกอ. 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาพยาบาลศาสตร 

พ.ศ.2552 

โครงสรางหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ.2552 

โครงสรางหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ.2555 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ศึกษาไมนอยกวา   

30 หนวยกิต 

ศึกษา 

ไมนอยกวา  30 

30 หนวยกิต * 30 หนวยกิต * 

2.  หมวดวิชาวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน 

รวมอยูใน 

หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

ไมไดระบุ 8 หนวยกิต รวมอยูใน 

หมวดวิชาเฉพาะ 

3.  หมวดวิชาเฉพาะ 

 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

2.2 กลุมวิชาชีพ 

-  รายวิชาภาคทฤษฎ ี

-  รายวิชาภาคปฏิบัต ิ

ไมนอยกวา  

84 หนวยกิต 

ไมนอยกวา  

104 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 28 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 76 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 

96 หนวยกิต 

 

24 หนวยกิต 

73 หนวยกิต 

(50 หนวยกิต)  

(23 หนวยกิต) 

108 หนวยกิต 

 

31 หนวยกิต 

77 หนวยกิต 

(51 หนวยกิต) 

(26 หนวยกิต) 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  

6 หนวยกิต 

ไมนอยกวา   

6 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม ไมนอยกวา   

120 หนวยกิต 

140-150 หนวยกิต 140 หนวยกิต 144 หนวยกิต 

 

* ประกอบดวย กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร และ

ปรับตามขอเสนอในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  2548 
------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   ให้มี
ความเหมาะสม  และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ.2541                 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543 
 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือประกาศ  หรือมติอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  “สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ.  2543 
  “อธิการบด”ี  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  “คณะ”  หมายความว่า  คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ  ตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ  
ว่าด้วย  ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  2543  ด้วย 
  “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา”  หมายความว่า  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  หรอืตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
  “คณบด”ี หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งทีเ่ทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าของส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย 
 ข้อ  5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี ้
 

หมวด  1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ  6  ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น  3  ระบบ  ดังนี ้
  6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคหนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  30  
สัปดาห์ 
   6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  ดังนี ้
   6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค  คือ  ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ   หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห ์



   6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค  คือ  ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น  3  ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห ์
   6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค  คือ  ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น  4  ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  10  สัปดาห ์
  ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ  ในข้อ  6.2.1 – 6.2.3  อาจจดัภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ 
  6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ  1  ภาคการศึกษา  โดยมีระยะเวลาเรียน    
ไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห ์
  จ านวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนช่ัวโมงการเรียนตามที่ก าหนดไว้
ตามข้อ 8 
  ในการจัดการเรียนการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
ช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได ้
  ให้แต่ละหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 
 ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิตโดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง การจัดการศึกษาบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
  7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตท่ีเหลือส าหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  7.2  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตก าหนดไว้  ดังนี ้
  8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง      
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 135 ช่ัวโมง
ต่อการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ  
45 ถึง 180 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  8.5  การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษา
ให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 ข้อ 9 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลกัสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้
  9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องส าท้อนปรัชญาและ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
  9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)้ มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา  ไม่เกิน  
8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)้ สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของผู้เรียนได้ 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การนับการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวน
หน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี ้
  11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  11.2 หวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวม ดังนี ้
    11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
    11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
    11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
    11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
    11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)้ ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวชิาเอกต้องมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้ง
เพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
  11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนใน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
หมวด 3 

การรับเข้าเป็นนิสิต 
 ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  12.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  12.2  ส าเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรืเทียบเท่าส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  12.3  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี ้
  13.1  สอบคัดเลือก 
  13.2  คัดเลือก 
  13.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
  13.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 14 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตวัพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



 ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็น 
อันหมดสิทธ์ิที่จะเข้าเป็นนิสิต เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้
รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติ ต้องมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
  16.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  16.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
  16.3  ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
  16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว 
ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
  16.5  รายวิชาใดท่ีหลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนรายวิชาดังกล่าว  
มาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได ้
 ข้อ 17 จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได ้
  17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่นอ้ยกว่า 9  หน่วยกิต 
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตสภาพรอพินิจ  ให้ลงทะเบียนได ้ 
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกต ิ
  17.2  นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  17.3  นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
3 หน่วยกิต 
  17.4  นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 
17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 
  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค 
 ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
  18.1  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  18.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวม หน่วยกิตสะสม   
  18.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่ต่ าสุดแต่ไม่เกินจ านวนหน่วยกิต 
สูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  18.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80         
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดนนิสิตไม่ต้องสอบ 
  18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมี
คุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการอนุมัติ จากคณบดี 



 
หมวด 5 

การวัดการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชา
ดงักล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 
 ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา 
  21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น  ดังนี้ 
 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Very Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

   
  21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรยีน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 
U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝึกงาน/ไม่เป็นท่ีพอใจ 
AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In porgress) 

21.3   การให้ E นอกจากข้อ 21.1 แล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
21.3.1  นิสิตสอบตก 
21.3.2  ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
21.3.3  มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 
21.3.4  ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
21.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 

  21.4 การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่คณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  21.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี ้
   21.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะปุวยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติ
จากคณบด ี



   21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ ์
  21.6 การด าเนินการแก้ I นิสิตจะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้
สัญลักษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น E ทันท ี
  21.7  นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  21.8  การให้ W จะท าได้ในกรณตี่อไปนี ้
   21.8.1  นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชาน้ันตามข้อ 19 
   21.8.2  นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27  
   21.8.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากการปุวยหรือเหตุอนัสุดวิสัย ยังไม่
สิ้นสุด 
  21.9  การให้ AU จะกระท าในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามข้อ 18 
  21.10  การให้ IP  ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ภาคการศึกษา 
  21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนส่งกองบริการการศึกษา 
  21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมส ารับนิสิตที่รับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เมื่อส าเร็จ
การศึกษาให้ด าเนินการดังนี ้
   21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับดอนไว้ส่วนหน่ึงต่างหากพร้อมทั้งระบุช่ือ
สถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย 
   21.12.2 ค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 22 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  22.1  รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเลือกรายวิชาอื่นที่มีลักษณะ
เนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร 
ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัด 
  ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาดังกล่าว 
  22.2  ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม
หรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโท
ใหม ่
 ข้อ 23 การนับหนว่ยกิตและการค านวณค่าระดับ 
  23.1  การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผล
การศึกษาเป็นค่าระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E 
  23.2  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่านั้น 
  23.3  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นโดยเอาผลรวมของผล
คูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษาน้ัน 
  23.4  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียนท้ังหมด หารด้วย
จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 



   23.5  การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณ  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรียนท่ี 2 ที่นิสิตลงทะเบียน
เรียน 
   23.6  ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้  IP  รายวิชาใด  ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้น  แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาได้ที่ได้รับการประเมินผล 
  ข้อ  24  การทุจริตในการสอบและการทุจริตใดๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใดๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบอาจได้รับโทษ  ดังนี ้
  24.1 ตกในรายวิชานั้น  หรือ 
   24.2 ตกในรายวิชานั้น  และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป  หรือเลื่อนการเสนอช่ือขอ    รับ
ปริญญาไปอีก  1  ปีการศึกษา  หรือ 
  24.3 พ้นจากสภาพนิสิต 
 การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต  การลาพักการเรียน  และการลาออก 

 ข้อ  25  สถานภาพนิสิต  เป็นดังนี ้
   25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดังนี้ 
     25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
     25.1.2 นิสิตไม่เต็มเวลา (Part Time)  ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
   25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา 
    25.2.1 นิสิตสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
    25.2.2 นิสิตสมทบ  ได้แก่  นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  ที่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด 
    25.2.3 นิสิตที่เข้าร่วมศึกษา  ได้แก่  บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษา
ในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้  เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสามัญ 
 ข้อ  26  การจ าแนกสภาพนิสิต 
  สภาพนิสิตมี  2  ประเภท  คอื  สภาพสมบูรณ์  และสภาพรอพินิจ 
  26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์  ได้แก่  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
   26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ  ได้แก่  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  1.50 – 1.99  แต่ยังไม่พ้นสภาพ
นิสิต  ภายใต้ข้อ  29.3.5  และ  29.3.6 
  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาค     
ฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปท่ีลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ  27  การลาพักการเรียน 
  27.1 นิสิตอาจยื่นค าร้องลาพักการเรียนได้  ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
     27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารประจ ากองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก
หรือรับการเตรียมพล 
    27.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน 
    27.1.3 เจ็บปุวยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์  โดยมีใบรับรองแพทย์ 
    27.1.4 มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว  อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้วอย่างน้อย  1  
ภาคการศึกษา 



  27.2 การลาพักการเรียน  นิสิตต้องยื่นค าร้องภายใน  4  สัปดาห์  นับจากวันเปิดภาคเรียน  และจ าต้องช าระ
เงินค่ารักษาสภาพนิสิต  ของภาคการศึกษานั้น  และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 
  27.3 การลาพักการเรียน  ให้อนุมัติครั้ง  1  ภาคการศึกษา  ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอลาพักการ
เรียนต่อไปอีก  ให้ยื่นค าร้องใหม่ตามข้อ  27.2 
  27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
    นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  ให้ยื่นค าร้องต่อคณะที่นิสิตศึกษาอยู่ละให้
คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
 ข้อ  28  การลาออก 
 ข้อ  29  การพ้นจากสภาพนิสิต 
  นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
  29.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ  39 
   29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก  ตามข้อ   28 
  29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี ้
    29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ยกเว้น  กรณีตามข้อ  
27.1.1,  27.1.2,  27,  13 
    29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2 
    29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ  12 
    29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50 
    29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็น 
2  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
    29.3.6 เป็นสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 
    29.3.7 ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ  9  หรือได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า 200 
     29.3.8 ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต 
    29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
    29.3.10  ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
    29.3.11  ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  29.4 ถึงแก่กรรม 
 

หมวด  7 
การเปลี่ยนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 ข้อ  30  การเปลี่ยนสถานภาพ 
  30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยนสถานภาพตามการจัด
การศึกษาแบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้  ท้ังนี้ นิสิตจะต้องปฏิบัตติามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง 
   30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา  และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปี  การศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ  31  การย้ายคณะ 
  31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้  ท้ังนี้นิสิต
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย 



   31.2 นิสิตต้องยื่นค าร้องในการขอย้ายคระไม่น้อยกว่า  60  ก่อนวันการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
ประสงค์จะย้าย  การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามระเบียบของคณะนั้นๆ  การย้ายคณะจะมีผล
สมบูรณ์ต่อเมื่อ  ได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศกึษา 
  31.3 รายวิชาต่างๆ ท่ีนิสิตย้ายคณะได้เรียนมา  ให้น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย 
   31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะแรกท่ีเข้าเรียน 
 ข้อ  32  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 
  นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้  โดยได้รับอนุมัตจิากหัวหน้าภาค  หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  และได้รับอนุมัติจากคณบด ี
 ข้อ  33  การคืนสภาพนิสิต 
  สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่ออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่างยิ่งเท่านั้น   และเมื่อ
ด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวทิยาลัยทราบ 
 ข้อ  34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  34.1 สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีนิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา  หรือประธานหลักสูตร  และได้รับอนุมัติจากคณบด ี
   34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ  34.1  
ให้เป็นไปตามข้อ  36 
  34.3 ผลการศึกษาท่ีได้รับ  ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี  มหาวิทยาลัยจะยึดถือการ
รายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษาน้ันๆ  และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ  34.2  จะถือว่าเป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพเลือกเสรีของหลักสูตร 
 ข้อ  35  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้  โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการก าหนด 
   35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ  36 
  35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปีการศึกษา  แต่ต้องไม่
เกิน  25  เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จ านวนหน่วยกิตที่เหลือและต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร  จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา  แต่ไม่มีสทิธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
 ข้อ  36  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี ้
  36.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
   36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอเทียบ 
  36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี  นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 
   36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C  หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย  2.00 
หรือเทียบเท่า 
  36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ต้องสอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ     ขั้น B  
หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย 3.00  หรือเทียบเท่า  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดเพิ่มเติมของคระที่รับเทียบเท่า 
  36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นิสิต      ขอโอน
หน่วยกิตและเทียบรายวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบด ี
  36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระท าได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 



  36.8 ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้ได้ทั้งหมด      ที่มิได้
ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ  37  การเทียบโอนความรู้ / ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี  ให้กับนิสิตที่ความรู้ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นิสิตจะต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 8 
การขอรับและการให้ปริญญา 

  ข้อ  38  การขอรับปริญญา 
  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้แสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย  1  เดือน 
 ข้อ  39  การให้ปริญญา 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจ านงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติดี  เสนอช่ือตอ่ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
  39.1 ปริญญาบัณฑิต 
    39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
    39.1.2 ได้รับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต  หรอืการประเมินรวบยอด  ส าหรับ
หลักสูตรที่มีการก าหนดไว ้
    39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
  ทั้งนี้ หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากนี้  จะต้องก าหนดให้มีค่า  เทียบเคียงกันได้  
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
  39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
    ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
    39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ  39.1.1  และข้อ  39.1.2 
    39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งนี้  ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
    39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.25  ขึ้นไป 
    39.2.4 มีมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า C 
  39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติ  ดังนี ้

39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ  39.1.1  และข้อ  39.1.2 
     39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งนี้  ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
    39.3.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลีย่สะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป 
    39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า C 
 
 
 
 
 



หมวด 9 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

  ข้อ  40  ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
ประเด็นหลัก  1  ประเด็น คือ 
  40.1 การบริหารหลักสตูร 
   40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
  40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ข้อ  41  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆ  อย่างน้อยทุกๆ  5  ปี  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 
 ข้อ  42  หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง  จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ไม่น้อยกว่า  5  คน  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอน  และ
ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
อย่างน้อย  2  คน  ท้ังนี้อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได ้
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย  และ
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
  ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน  อาจารย์ประจ าของสถาบัน
ในความร่วมมือนั้น  ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ข้อ  43  ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน   โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  
และการติดตามประเมินผลหลักสูตร  และหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
บทเฉพาะกาล 

 ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับก่อน  โดยที่ข้อความ
เดิมเอื้อประโยชน์แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับน้ันมีผลบังคับใช้  ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้  จนกว่า
นิสิตนั้นจะพ้นสภาพนิสิต 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ.  2548 
 
    
 
 
             (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ – นามสกุล ทัศนียา   วังสะจันทานนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ 63  หมู่ 7  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
E-mail thassane@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พยาบาลศาสตร์) 
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2537 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ 

วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2525 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิชาการ 

1) การลดความเจ็บปวดในทารกที่ได้รับการท าหัตถการ : บทบาทของพยาบาลเด็ก วารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

2) บทบาทพยาบาลกับการจัดการความเจ็บปวดในเด็ก คู่มือบทความวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, 2551 
 

2.  เอกสารประกอบการสอน 
1) วิชาพกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
2) วิชาพรภ 204 การประเมินภาวะสุขภาพ  
3) วิชาพรภ 101 มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล 
4) วิชาพรภ 408  ปัญหาและแนวโน้มวิชาชีพฯ 
5) วิชาพรภ 203 โภชนาการและโภชนบ าบัด 

 
3.  งานวิจัย 

1) ทัศนียา  วังสะจันทานนท์และ อ้อมจิต  ว่องวาณิช การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของมารดาเด็กวัย 1-3 ปีที่มีบุตรปุวยและไม่ปุวยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีชลบุรี 
ปีที่ 17 ฉบับที ่1 ม.ค.-มิ.ย.2547  

2) ศศิธร วรรณพงษ ์สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท ์ วิไลกุล หนูแก้ว พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง     
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   วารสารมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.          



3) สุปราณี   อัทธเสรี  กาญจนี   สิทธิวงศ ์ทัศนียา   วังสะจันทานนท์นิลภา   จิระรัตนวรรณะ   
ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการศึกษา ภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานของนิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  วารสารพยาบาล   
ปีที่ 54  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2548.                                           

4) ทัศนียา วังสะจันทานนท์ อ้อมจิต ว่องวานิช มัณฑณาวดี เมธาพัฒนา  Pediatrics Nursing 
Competency of the third year nursingstudents at the faculty of nursing, Srinakharinwirot university  
International Nurse EducationConference, New vision for nursingeducation 14-16 November, 2007. 

5) ทัศนียา วังสะจันทานนท์ ขวัญจิต คุปตานนท์ อุไรวรรณ์ นิกรปกรณ์  การประเมินหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มศว วารสารไทยเภสัชสารและวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 , 2553.  

 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 
พรภ 202 การดูแลตนเองด้านสุขภาพ 6  
พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  140 
พรภ 408 ปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 24  
พรภ 101 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 19  
พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล 1 23 
พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน 5 85 
พรภ 411 เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 20  
พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 14  
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 14  

 รวม  (หน่วยชั่วโมง) 89 248 5.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 



ชื่อ – นามสกุล พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ 63  หมู่ 7  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  

26120 
E-mail pornpaweec@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2529 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลผู้ใหญ่) 
คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2539 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1) พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง. (2536).  การศึกษาความสัมพัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุน   
ของคู่สมรสกับการปรับของผู้ปุวยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหิดล. 

2) พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง. (2547 ) การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ใช้ปัญหาเป็นหลักวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ส าหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น    
ปีการศึกษา  2546  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547    

3) ศศิธร  วรรณพงษ์  สุปราณี  อัทธเสรี  ทัศนียา วังสะจันทานนท์  วิไลกุล หนูแก้ว และพรปวีณ์  ชื่นใจเรือง.
(2548 ). “การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : พ.ศ.2547   
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  พ.ศ.2548    

4) อุบลวณา ขวัญบุญจันทร์  และพรปวีณ์  ชื่นใจเรือง. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของคณาจารย์  
 บุคลากร  และนิสิตพยาบาล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 
เอกสารที่ตีพิมพ์ 

1) พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง. (2547) การปฐมพยาบาล  : ตีพิมพ์ใน  มศว  โลกทัศน์ : มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2547) 

2) พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง. (2547) การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลักวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ส าหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2546  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547    
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3) พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง (2549) ความผาสุกด้านจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 1(1)  
 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 
พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  140 
พผญ 333 การพยาบาลผู้สูงอายุ 12  
พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ  

(เลือกเสรี) 
2  

พรภ 101 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 17  
พผญ 335 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 13  
พผญ 336 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2  88 
พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ 2 6 
พรภ 203 ทฤษฎีการพยาบาล 18  
พผญ 231 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 26  
พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก 12  

 รวม  (หน่วยชั่วโมง) 102 234 5.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ – นามสกุล สุคนธ์  วรรธนะอมร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ 63  หมู่ 7  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
E-mail sukon@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(พยาบาลสาธารณสุข) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระปกเกล้า จันทบุรี 

2532 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1) ขนิษฐา นันทบุตร, สุคนธ์ วรรธนะอมร, กล้าเผชิญ โชคบ ารุง,และคณะ. (2550). กรณีศึกษานวัตกรรมการ
ดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การควบคุมปูองกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ  ส่งเสริม
สุขภาพครอบครัว. นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. 

2) ขนิษฐา นันทบุตร , พีระพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย , นิลภา จิระรัตนวรรณะ , สุคนธ์ วรรธนะอมร , จงกลนี 
จันทรศิร,ิ กิตติภูมิ ภิญโย, และ ชญาดา เนตร์กระจ่าง . (2552). กรอบวิธีการศึกษาและถอดบทเรียนปฏิบัติการชุมชน . 
กรุถงเทพฯ: ทีคิวพีจ ากัด. 

3) ขนิษฐา นันทบุตร , นิลภา จิระรัตนวรรณะ , สุคนธ์ วรรธนะอมร , จงกลนี จันทรศิริ . (2553). ปฏิบัติการ
ระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน.  
 
ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 
พชช 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 14 6 
พชช 465 การรักษาพยาบาลขั้นต้น 11  
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  285 
พชช 168 ชุมชนศึกษา(วิชาเลือกเสรี) 22 8 
พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล  24 
พสธ 221 การพยาบาลพ้ืนฐาน  118 
พชช 261 วิทยาการระบาด 11  
พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันการเจ็บปุวย 13 4 
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รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น 21 30 
พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ 14  
พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ 5  
พชช 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 21  
พชช 369 การพัฒนาสุขภาพชุมชน (เลือกเสรี) 13 11 

 รวม  (หน่วยชั่วโมง) 145 486 9.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ – นามสกุล วิไลกุล   หนูแก้ว 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ 63  หมู่ 7  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
E-mail wilaikul@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพยาบาลแม่และเด็ก) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 2535 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1) ศศิธร วรรณพงษ ์สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท ์ วิไลกุล หนูแก้ว พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง.     
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.    

2) วิลาวัลย์  ไทรโรจน์รุ่ง  วิไลกุล  หนูแก้ว. ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. 2007.  
      ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 
พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 18  
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2  294 
พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล 43  
พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 12  
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1  289 
พรภ 203 ทฤษฎีการพยาบาล 18  
พสศ 241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ์ 8  

 รวม  (หน่วยชั่วโมง) 99 583 9.76 
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ชื่อ – นามสกุล พรรณวิภา  บรรณเกียรติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ 63  หมู่ 7  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
E-mail  panvipa@swu.ac.th 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก คด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
ปริญญาโท ศศม.(สาขาจิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
ปริญญาตรี คบ.(สาขาการพยาบาลศึกษาด้าน

การพยาบาลจิตเวช) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

ประกาศนียบัตร ป.ครอบครัวบ าบัด กรมสุขภาพจิต 2540 
ประกาศนียบัตร ป.การพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป        
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ประกาศนียบัตร Certificate  of Teaching  and 
Learning 

University  of Technology Sydney , 
Australia 

2552 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา/ บทความ 
 การดูแลรักษาสุขภาพจิตด้วยการบ าบัดรักษาแบบผสมผสานและแบบทางเลือก. วารสารวิชาการบอกเล่า 
เก้าสิบ  ฉบับที่ 36  มกราคม 2553 . 
ผลงานวิจัย 

พรรณวิภา บรรณเกียรติ. การพัฒนาคู่มือการให้ค าปรึกษาด้วยอักษรเบลล์แก่ผู้พิการทางสายตา . เอกสาร
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2548 ณ  กรมสุขภาพจิต กระกรวงสาธารณสุข.  
การเสนอผลงาน 

เสนอรายงานวิจัยเป็นโปสเตอร์เรื่อง สภาพปัญหาและการปรับตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ในงาน Thailand Research Expro 2009 
 
 
 
 
 

mailto:%20panvipa@swu.ac.th


ภาระงานสอน  

รหัสวิชา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง 
พรภ 202 การดูแลตนเองด้านสุขภาพ 4  
พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย์ 23  
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2  30 
พจว 472 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 30  
พรภ 101 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 16  
พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 14  
พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาล 

จิตเวชศาสตร์ 
 260 

พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก 8  
 รวม  (หน่วยชั่วโมง) 95 290 6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ชื่อ-นามสกุล               สุปาณี  เสนาดิสัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
 

 

การศึกษา 
2505-2509 

 
วท.บ(พยาบาล)เกียรตินิยมอันดับ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

 

2509 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
2511-2513 M.S.,  School  of  Nursing , Boston  University,   USA.   

 
 

ประสบการณ์การท างาน:  
2515-2541 ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
 

2541-2549 หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล  
2513-2529 อาจารย์พยาบาล  
2529-2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2533-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  
2529-2551 กรรมการสภาวิทยาลัยมิชชัน 
2550-2556 กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 
2550-2552 อุปนายกคนที่ 1  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
2553-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
2541-2549 อนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์  สภาการพยาบาล 
2549-ปัจจุบัน กรรมการประเมินสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล 
2551-ปัจจุบัน ประธานเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยฯ 
2536-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการพยาบาล กรุงเทพมหานคร 
2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการอาจารย์พยาบาล  ส านักงาน ก.พ. 
2551-2552 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

 รางวัลที่ได้รับ 
2545 ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลดีเด่น  จากสภาการพยาบาล. 

 
 
 
 
 
 



ชื่อ-นามสกุล  นางจรัสศรี  บัวบาน 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  ที่อยู่ ตู้ ปณ.9 ถ.ปทฝ.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   โทร 0-7428-6564 
   

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. วุฒิปริญญา  สาขาวิชา   สถาบัน 
 2526 ค.ม.   อุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 2519 ค.บ.   พยาบาลศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 2516 ประกาศนียบัตร  การผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2516 อนุปริญญา  พยาบาลและอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประวัติการท างาน 
 1 ธันวาคม 2516 - 30 มกราคม 2517 พยาบาลประจ าการ หอผู้ปุวย หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช 
 1 เมษายน 2519 – 18 มีนาคม 2528 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 18 มีนาคม 2528 – 17 สิงหาคม 2543 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 18 สิงหาคม 2543 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์       
                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 1. อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4.  รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 5. กรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  6. ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี  ที่เป็น
สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 7. กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) 
 8. กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ 
 9. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ 
 10. กรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาการพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 



ชื่อ-นามสกุล   ดร.เบ็ญจา เตากล่ า 
 

การศึกษา 
พ.ศ. 2534    : Ph.D. (College and University Administration)  
 Michigan State University, USA.   
พ.ศ. 2521      ครศุาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2517  ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2511  ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย 
   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 พ.ศ. 2549 – 2551 รองประธานคณะกรรมการจัดท าร่างโครงการจัดตั้งคณะ 
    พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏสวนดุสิต 

พ.ศ. 2543 - 2548 ผู้อ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
   ส านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2537  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
   ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2526  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  

     วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2518  อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 
    วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2513 
                       ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล  
    ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2511  พยาบาลประจ าหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล 
    ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการและอนุกรรมการ 
 -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ  
สกอ. (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 
 -  คณะกรรมการประเมินภายนอก สถาบันอุดมศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐาน  
ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน) 
 



 -  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินภายในของสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล เพื่อการรับรองสถานบันของ 
สภาการพยาบาล (พ.ศ. 2548 – 2553) 

- คณะท างานจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการ
พยาบาล (พ.ศ. 2550 – 2551) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้แทนสภาการพยาบาล ในการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd.) (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน) 

- วิทยากรบรรบาย การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd.) (พ.ศ. 2551 
– ปัจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แผนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แผนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

วันเดือนปี กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
มกราคม 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คณบดี 
กุมภาพันธ์ 2554 -ประชุมกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

-  จัดท า(ร่าง)แผนการพัฒนาหลักสูตร 
-  จัดท า(ร่าง) รายงานการวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การปรับปรุงหลักสูตร และ พิจารณาทบทวนปรัชญา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
-วิเคราะห์การติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 

คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 

16 มีนาคม2554 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 1  เพ่ือ 
-พิจารณาแผนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
-และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 

14  - 18 มีนาคม 2554  - คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร จัดท า 
(ร่าง) รายละเอียดหลักสูตร มคอ 2 ( 8 หมวด) 
-ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ขอ
ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ ของรายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไปและหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 

คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 

26 – 27 มีนาคม 2554  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารย์ในคณะวิพากษ์ ร่าง 
มคอ 2 
และให้ความรู้/เตรียมความเข้าใจอาจารย์ในการจัดท า                         
มคอ 3 และมคอ 4 

คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 
-คณาจารย์ทั้งคณะ 

29 มีนาคม 2554 ส่ง(ร่าง) มคอ 2  ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พิจารณา 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 

19 เมษายน  2554 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 2 
เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง มคอ.2  
-คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรับแก้ไข 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 

30-31 เมษายน 2554  -ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตร (มคอ.2)  
-ประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารย์ จัดท ามคอ.3 และ 
มคอ.4 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
-คณาจารย์ทั้งคณะ 



วันเดือนปี กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
6 พฤษภาคม 2554 -ส่งเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) ที่ปรับปรุงแล้ว 

และส่ง(ร่าง)มคอ.3 และมคอ.4ให้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณา  

คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 
 

8 มิถุนายน 2554 -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งท่ี 3 
พิจารณา(ร่าง) มคอ.2 หลังการปรับปรุง 
พิจารณา(ร่าง) มคอ.3 และมคอ.4 และให้ข้อเสนอแนะ 
 

-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 

กรกฎาคม- กันยายน 
2554 

-ส่งเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรปริญญาตรี , กรรมการสภาวิชาการ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไข  
 

 - คณบดี 
-รองคณบดีฝุายวิชาการ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 

ตุลาคม 2554  - เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาการพยาบาล  
(ภายใน 7 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ)  
- กรรมการสภาการพยาบาลพิจารณารับรอง   
(ใช้เวลา ประมาณ 180 วัน) 

-คณบดี 
-รองคณบดีฝุายวิชาการ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตร 
-คณะกรรมการรับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาล 
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 

มกราคม 2555  -เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)  ที่ปรับแก้ไขต่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

--คณบดี 
-รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 

มีนาคม 2555  - เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสกอ เพื่อให้การ
รับรอง 
- แจ้งผลการอนุมัติหลักสูตรต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

-รองคณบดีฝุายวิชาการ 
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 

มิถุนายน 2555 
 

เปิดสอน  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)         

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555)  

โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
วันที่ 16 มีนาคม , วันที่ 27 เมษายน และวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2554  

 ....................................................... 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล   รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                  อาจารย์ ดร.เบ็ญจา       เตากล่ า  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี บัวบาน 
 
สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย 
           หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
               1. การรับนิสิตเข้าศึกษา  หากคณะพยาบาลศาสตร์ต้องการเปิดรับเฉพาะนิสิตที่เป็นคนไทยอย่างเดียวให้
เขียนว่ารับนิสิตไทย แต่ถ้ารับนิสิตชาติอ่ืนๆที่เข้าใจภาษาไทยมาเรียนด้วย ให้เขียนว่ารับนิสิตที่เข้าใจภาษาไทย  

      2. ควรเขียนค าอธิบายให้ชัดเจนว่าสถานการณ์ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  เช่น 
นโยบายประเทศที่เก่ียวกับการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ(Medical Hub), การเข้าเป็นสังคมผู้สูงอายุ การที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการน าไปปรับปรุงหลักสูตร  สถานการณ์ของท้องถิ่น
มีผลกระทบหรือไม่  และมีความจ าเป็นอย่างไรในการน าข้อมูลจากสถานการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร 

       3.รายวิชาการศึกษาทั่วไป คณะฯจะต้องน ารายวิชา ในหมวดวิทยาศาสตร์  จ านวน 8 หน่วยกติ บรรจุไว้
รายวิชาการศึกษาทั่วไปด้วยได้หรือไม่ ขอให้สอบถามจากมหาวิทยาลัยด้วย หากไม่สามารถบรรจุไว้ได้  คงต้องน าไป
รวมกับหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ  ขอให้น ามาพิจารณาต่อไป 
            หมวดที่ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
              1.ควรปรับการเขียนหลักฐานตัวบ่งชี้(Output/Outcome) ให้เขียนในลักษณะที่วัดได้ชัดเจน เช่น ร้อยละ.. 
ของอาจารย์ , ระดับความพึงพอใจคุณภาพการสอนเป็นคะแนน ...จากคะแนนเต็ม .... 
  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. แผนการศึกษา  การระบุเรียนวิชาเลือกปรับการเขียนให้เข้าใจได้ตรงกันว่า นิสิตได้เรียน 6 หน่วยกิต 
อาจจะไม่ต้องแยกกลุ่มนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน 

2. ค าอธิบายรายวิชา ชื่อรายวิชาพรภ 203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ ควรปรับเป็นวิชาการ
ประเมินภาวะสุขภาพ เพราะเนื้อหาเน้นการประเมินสุขภาพมากกว่าการใช้ภาษาอังกฤษ  และให้หมายเหตุไว้ว่าสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

3. ค าอธิบายรายวิชาพชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มหลักการสอนหรือการให้สุขศึกษาไว้ด้วย 
4. ชื่อรายวิชา Fundamental of Nursing  เปลี่ยนเป็น Fundamental  Nursing  ชื่อรายวิชา  Nursing of  

Adult  เปลี่ยนเป็น Adult Nursing  
 5. บูรพวิชาขอให้ดูว่ามีความจ าเป็นต้องมีในวิชานั้นๆบูรพวิชาหรือไม่ เช่นรายวิชาพ้ืนฐานการพยาบาลอาจจะ
ไม่จ าเป็นต้องเป็นบูรพวิชาของทุกวิชาทางการพยาบาล  



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล 
                   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  ให้เขียนค าอธิบายผลการเรียนรู้ให้ระบุเป็นข้อๆเหมือนกับที่
ระบุใน curriculum mapping  
 หมวดที่ 7 การประกัณคุณภาพหลักสูตร 
  การบริหารบุคลลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรอย่างไร  
 
2. อาจารย์ ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า  
 หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
                1. การพัฒนาหลักสูตร  ต้องน าผลการศึกษาติดตามความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินการเรียน
การสอนของนิสิต  รวมทั้งน าสรุปวามคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
        2. สถานการณ์ด้านการศึกษา จากการมีพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  จ าเป็นต้องปรับการจัด
การศึกษาในหลักสูตรอย่างไรบ้างให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 
          หมวดที่ 2  ปรัชญาของหลักสูตร   
              ให้แก้ไขค าว่า การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  กรอบแนวคิดของหลักสูตรอาจจะ
มีแผนภาพประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายข้ึน  
 หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ 307 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันทึกทางการพยาบาล ควรเปลี่ยนเป็น
วิชาเป็นวิชาบันทึกทางการพยาบาล เพราะเนื้อหาเน้นเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล 

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล 
                  การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  ควรปรับปรุงการเขียนกลยุทธ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์การสอน 
 
 หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต 
 1. การทวนสอบ ให้ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการ ระบุหน้าที่และข้ันตอนการท างานของคณะกรรมการ
ทวนสอบให้ชัดเจน 
 2.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ให้ระบุไว้ว่า เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 หมวดที่ 7  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ 
 ให้ระบุเกณฑ์ไว้ตอนท้ายตารางด้วย ว่าเกณฑ์บังคับของตัวบ่งชี้ 1 -10  ด าเนินการครบทุกข้อ รวมทั้งระบุ
เกณฑ์ ดีมาก ดี และพอใช้ ใส่ไว้ด้วยว่าต้องผ่านเกณฑ์กี่ข้อ 
 
 
 
 
 



3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี บัวบาน 
 หมวดที่ 2  ปรัชญาของหลักสูตร   

         1. โครงสร้างหลักสูตร  การใส่วิชาการศึกษาทั่วไป  ใส่เฉพาะวิชาที่คณะฯจัดให้นิสิตลงทะเบียนการ
เรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ อาจจะไม่จ าเป็นต้องใส่ทั้งหมด  
                   2.  ควรระบุความหมายของเลขรหัสรายวิชาและรหัสหน่วยกิตไว้ด้วย 
                   3. ระบุรหัสหน่วยกิต  ใส่เลขในวงเล็บให้ครบ 3 ตัว ใส่ชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบถ้วน 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  1. ระบบการจัดการศึกษา   ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยไม่ต้องใส่รายละเอียด แต่น าไว้ใน
ภาคผนวก 
  2. แผนการศึกษา ให้ตรวจสอบชั่วโมงอีกครั้งไม่ให้เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  3. รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมี 4 หน่วยกิต ควรแยกเป็นการพยาบาลเด็ก1 และการ
พยาบาลเด็ก 2   วิชาละ 2 หน่วยกิต และ ให้ระบุค าอธิบายรายวิชาทั้ง 2 วิชา ให้ครบถ้วน  
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล 
                  1.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ปรับปรุงการเขียนให้สอดรับกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยฯ  
  2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้พิจารณาน าข้อที่ต้องต้องพัฒนาให้นิสิตไปใส่ไว้ในหมวดที่ 7  
- ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ ด้วย 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
------------------------------------------------- 

 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับเดิม พ.ศ.2542      

:  ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) 

:  ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

:  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 

 
2. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          

:  ให้การอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2554 
   เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554 
 

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
:  เริ่มใช้กับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 

4.   เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร              
 จากผลกระทบของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว การพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้การพยาบา ลบุคคลทุกช่วงวัยตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
มารดาทารก เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ทั้งภาวะปกติและเจ็บปุวยในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ  เพิ่ม
หน่วยกิตรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุและรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพและก ารปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการ
พยาบาล  จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ิมเนื้อหาการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพและวิชาการสื่อสา รและการบันทึกทางการพยาบาล 
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลในรายวิชาทางการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเน้นการบริหารทางการพยาบาลโดยเพิ่มหน่วยกิตรายวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนา
เนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลและความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถบริหารงาน ท างานเป็นทีม   
มีจิตอาสาและปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ได้ยึด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ .ศ.2552 และในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ .ศ.2553  ที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ



บัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ มีปฏิสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีและมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล   
 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีจ านวนหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต  

โดยปรับจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) จ านวน 140 หน่วยกิต 
โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบ าลศาสตร์ พ.ศ.2552 
  
5.2 การปรับปรุงหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ปร้บย้ายรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 4 วิชา ดังนี้  คม 100 เคมีทั่วไป  คม 190 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ชว 101 ชีววิทยา 1  ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ไปรวมกับหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
5.3 การปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ 

เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย์  3(3-0) 
NPS 271 Human  Bio-Psychosocial  Development   
     ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  การปรับตัว  พัฒนาการของมนุษย์
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ และสุขภาพจิตของมนุษย์ ตลอดจนแนวทางส่งเสริม
พัฒนาการทางชีวจิตสังคม และการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

พจว 271  พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย์  3(3-0-6) 
NPS 271  Human  Bio-Psychosocial  Development   
     ธรรมชาติของมนุษย์  การปรับตัว  พัฒนาการด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  บุคลิกภาพ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ สุขภาพจิตมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ตามช่วงวัยและการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พรภ 203  ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-4) 
 NID 203   English for Health Assessment 
 ศึกษาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และสุขภาพ   ฝึกการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษให้สามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลและครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ  ครอบคลุมการตรวจร่างกายตามระบบ 
การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ   

พรภ  203  การประเมินภาวะสุขภาพ   2(1-3-2) 
NID 203   Health Assessment 
 ศึกษาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และสุขภาพ   ฝึกการสื่อสารให้
สามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและ
ครอบครัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ครอบคลุมการตรวจร่างกาย
ตามระบบ การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ   

ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ปรับหน่วยกิต 
 

พผญ  231  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   3(3-0) 
NAD 231   Nursing of Adult I 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และปัญหา
สุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยน ากระบวนการ
พยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการเจ็บปุวยและยึดหลักการ
พยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหาเรื่องการเสียสมดุลน้ าและอิเลคโตรลัยท์ 
ระบบภูมิคุ้มกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิต
วิทยา รวมท้ังการพยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด โดยค านึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน 

พผญ  231  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   3(3-0-6) 
NAD 231   Adult Nursing I 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยน า
กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการเจ็บปุวยและยึด
หลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหาเรื่องการเสียสมดุลน้ าและ
อิเลคโตรลัยท์ ระบบภูมิคุ้มกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมท้ังการพยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด โดย
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และ
ชุมชน 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 
พรภ 204  การพยาบาลฉุกเฉิน  สาธารณภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพ 2(2-0) 
NID 204 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing  

ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
และสาธารณภัย  การแก้ไขปัญหาท้ังด้านร่างกายและจิตสังคมของบุคคลและ
ครอบครัว  เน้นบทบาทในการช่วยเหลือรีบด่วนแก่ผู้ได้รับอันตราย  โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง ปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 

พรภ 304  การพยาบาลฉุกเฉิน  สาธารณภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพ  
      2(2-0-4) 
NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing  
 ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน และสาธารณภัย  การแก้ไขปัญหาท้ังด้านร่างกายและจิตสังคมของ
บุคคลและครอบครัว  เน้นบทบาทในการช่วยเหลือรีบด่วนแก่ผู้ได้รับ
อันตราย โดยค านึงถึงความถูกต้องปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับชั้นปี
ท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

พกม  251  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   3(3-0) 
NPD 251   Nursing of Child and Adolescent 
 ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การเลี้ยงดูและสร้างเสริม
สุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพดี สิทธิเด็ก ปัญหาสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลผู้ปุวยเด็กในระบบต่างๆ บทบาทพยาบาลในการดูแล
สุขภาพเด็กที่มีความผิดปกติทุกวัย ท้ังทางด้านร่างกายและ  จิตสังคม การ
ปูองกันโรคและอุบัติเหตุในเด็ก  การฟื้นฟูสุขภาพและการส่งเสริมให้
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพยาบาลเด็ก   

พกม  251  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1   2(2-0-4) 
NPD 251   Nursing of Child and Adolescent 1 
 ศึกษาหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ภาวะโภชนาการ  การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีความผิดปกติท่ีพบบ่อยในระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบปัสสาวะ และระบ บต่อมไร้ท่อ โดย ใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ 

1. ปรับเพ่ิมรายวิชา พกม 251 เป็น 2 วิชา 
คือ พกม 251 และ พกม 252 เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการพยาบาลและ
การน าไปใช้ 
2. ปรับเปลีย่นหน่วยกิต 
 

 พกม  252  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2   2(2-0-4) 
NPD 252   Nursing of Child and Adolescent 2 
 ศึกษาปัญหาสุขภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิดและผู้ปุวย
เด็กในภาวะวิกฤต การพยาบาลผู้ปุวยเด็กและวัยรุ่นท่ีมีความผิดปกติท่ีพบ
บ่อยในระบบโลหิตและมะเร็ง โรคติดเชื้ อ ระบบหัวใจ ระบบประสาทและ
การพยาบาลเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ  โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  
การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ 

1. ปรับเพ่ิมรายวิชา พกม 251 เป็น 2 วิชา 
คือ พกม 251 และ พกม 252 เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการพยาบาลและ
การน าไปใช้ 
2. ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 
พชช 262  การสร้างเสริมสุขภาพ    2(2-0) 
NCN 262   Health  Promotion   

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
หลักการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  การ
สร้างพลังอ านาจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคนและชุมชน  
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
ปฏิบัติการสร้างพลังอ านาจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มคน/ชุมชน 

พชช 262  การสร้างเสริมสุขภาพ    2(1-4-1) 
NCN 262   Health  Promotion   
 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  หลักการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  การสร้างพลังอ านาจเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคนและชุมชน  การพัฒนาโครงการเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พรภ  305  การบริหารจัดการทางคลินิก   2(2-0) 
NID 305   Clinical Nursing Management 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานท่ัวไป การ
บริหารการพยาบาล โดยเน้นการบริหารงานในหอผู้ปุวย  การน าทีมการ
พยาบาล  การตัดสินใจ  การนิเทศการพยาบาล  บทบาทหน้าท่ีของ
พยาบาล ในการบริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน 

พรภ  305  การบริหารจัดการทางคลินิก   2(2-0-4) 
NID 305   Clinical Nursing Management 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานท่ัวไป การ
บริหารการพยาบาล โดยเน้นการบริหารงานในหอผู้ปุวย  การน าทีมการ
พยาบาล  การท างานเป็นทีม การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง  
การตัดสินใจ  การนิเทศการพยาบาล  บทบาทหน้าท่ีของพยาบาล ในการ
บริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน   

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  2(2-0) 
NID 306 Laws  and  Ethics  in  Nursing  Profession 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปของกฎหมาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง  
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  กฎหมาย
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง  ทฤษฎีจริยศาสตร์  การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ  
หลักธรรมในวิชาชีพ  มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล  สิทธิผู้ปุวย  สิทธิ
พยาบาล  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ปัญหาจริยธรรมและการแก้ไขปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล 

พรภ 306  กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  2(2-0-4) 
NID 306   Laws  and  Ethics  in  Nursing  Profession 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง  
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  กฎหมาย
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
ทฤษฎีจริยศาสตร์  การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ  หลักจริยธรรมในวิชาชีพ  
มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผู้ปุวย  สิทธิพยาบาล  พฤติกรรม
เชิงจริยธรรม  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้นชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 
พรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล 2(2-0) 
NID 307 English  for  Nursing  Record 
 ศึกษาหลักการ  วิธีการบันทึกข้อมูลทางสุขภาพ และการเขียน
รายงานการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ  ตามแนวทางข้อก าหนดระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการจ าแนกข้อวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล 
(International Classification for Nursing Practice - ICNP)  ตลอดจน
การฝึกการบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ  ลงแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในหน่วย
บริการท้ังภาครัฐและเอกชน 

พรภ 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล 2(2-0-4)  
NID 307    Communication and nursing record 
            ศึกษาหลักการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลในการให้บริการสุขภาพ ด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การสืบค้น
ข้อมูลทางการพยาบาลรวมถึงและการบันทึกข้อมูล การฝึกทักษะการ
สื่อสารในสถานการณ์จ าลอง การเขียนรายงานและการบันทึกข้อมูลทางการ
พยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
2. ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 
 

พผญ  332  การพยาบาลผู้สูงอายุ    2(2-0) 
NAD 332    Nursing of Elderly 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตสังคมและวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนา
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพท่ี
พบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมท้ังการใช้ยาต่างๆ โดยน ากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการแก้ปัญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ โดย
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้สูงอายุ ครอบครัว 
และชุมชน 

พผญ  332  การพยาบาลผู้สูงอายุ    3(3-0-6) 
NAD 332    Elderly Nursing  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย
ในผู้สูงอายุ รวมท้ังการใช้ยาต่างๆ โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ โดยค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 

1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 

พผญ 334  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2   3(3-0) 
NAD 334   Nursing of Adult II 
 ศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง 
โดยการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการ
เจ็บปุวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหา เรื่องการ
รับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บปุวยมะเร็ง ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา 
โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว 
และชุมชน  

พผญ 334  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2   3(3-0-6) 
NAD 334   Adult Nursing II 
 ศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง 
โดยการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการ
เจ็บปุวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหา เรื่องการ
รับรู ้การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บปุวยด้วยโรคมะเร็ง ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรี
เวชวิทยา โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย 
ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 



 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พผญ 335  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2      3(0-12) 
NAD 335   Nursing of Adult and Elderly Practicum II 
 ฝึกปฏิบัติโดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ท่ีได้รับการรักษาทางยา  
และ/หรือการผ่าตัดโดยครอบคลุมปัญหา การรับรู้การเคลื่อนไหวและการรับ
ความรู้สึก การเจ็บปุวยมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา ท้ังนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบ
องค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟู
สภาพของผู้ข่วย โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของ
ผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน 

พผญ 335  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2       3(0-12-3) 
NAD 335   Nursing of Adult and Elderly Practicum II 
 ฝึกปฏิบตัิโดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ท่ีได้รับการรักษาทางยา  
และ/หรือการผ่าตัดโดยครอบคลุมปัญหา การรับรู้การเคลื่อนไหวและการรับ
ความรู้สึก การเจ็บปุวยด้วยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา ท้ังนี้ยึดหลักการ
พยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และ
การฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวย โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์
รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พสศ  343  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์1   3(0-12) 
NOB 343  Family Nursing and Midwifery Practicum I 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ โดยให้การ
พยาบาลมารดาต้ังแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ 
และทารกแรกเกิด การท าคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการคลอด โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวางแผน 
แก้ปัญหา การปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว 

พสศ  343  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์1 3(0-12-3) 
NOB 343  Family Nursing and Midwifery Practicum I 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ โดยให้การ
พยาบาลมารดาต้ังแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ 
และทารกแรกเกิด การท าคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการคลอด โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวางแผน 
แก้ปัญหา การปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้ปุวยและครอบครัว  

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 



 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 
พกม  352  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3(0-12) 
NPD 352   Nursing of Child and Adolescent Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ท่ีมี
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาท้ังทางด้านร่างกายและจิตสังคม การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก  จัดกิจกรรมการเล่น 
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมพัฒนาการในผู้ปุวยเด็ก เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครอบครัว โดยค านึงถึงสิทธิของเด็กท่ีพึงจะได้รับ  
และคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน 

พกม  353  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น           3(0-12-3) 
NPD 353   Nursing of Child and Adolescent Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ท่ีมี
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาท้ังทางด้านร่างกายและจิตสังคม การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก  จัดกิจกรรมการเล่น 
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมพัฒนาการในผู้ปุวยเด็ก เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครอบครัว โดยค านึงถึงสิทธิของเด็กท่ีพึงจะได้รับ 
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

พรภ 409 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  2(2-0) 
NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession  
 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
เทคโนโลยี ท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษาและการบริการในวิชาชีพการ
พยาบาล 

พรภ 409 ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  
      2(2-0-4) 
NID 409  Issues and Trends in Nursing Profession  
 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเอง
ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านการศึกษา การเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษาและการ
บริการในวิชาชีพการพยาบาล 

1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
2. ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 
 

พสศ  445  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ ์2  3(0-12) 
NOB 445  Family Nursing and Midwifery Practicum II 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือ
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ท าคลอด
ปกติและช่วยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยน ากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการคัดกรองเพื่อการส่งต่อ การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การปูองกัน การ
ส่งเสริม การฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริม สัมพันธภาพของมารดา ทารก และ
ครอบครัว 

พสศ 445  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2   
      3(0-12-3) 
NOB 445  Family Nursing and Midwifery Practicum II 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือ
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ท าคลอด
ปกติและช่วยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยน ากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการคัดกรองเพื่อการส่งต่อ การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การปูองกัน การ
ส่งเสริม การฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมสัมพันธภาพของมารดา ทารก และ
ครอบครัว โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นองค์รวมของ
ผู้ปุวยและครอบครัว 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 



 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2(0-8) 
NCN 466  Community Health Nursing Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  
เพื่อการด ารงไว้ซ่ึงการมีสุขภาพดี โดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน ท้ังใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพ ตลอดจนการท างานร่วมกับ     สหวิชาชีพและองค์กรในชุมชน  

พชช 466  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน  2(0-8-2) 
NCN 466  Community Health Nursing Practicum 
          ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล  ครอบครัว และ ชุมชน  เพื่อ
การด ารงไว้ซ่ึงการมีสขุภาพดี โดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน ท้ังในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพ ตลอดจนการท างานร่วมกับสหวิชาชีพและองค์กรในชุมชน  โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว 
และชุมชน 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พชช  467  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น 2(0-8) 
NCN 467  Primary Medical Care Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น โดยการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น และการส่ง
รักษาต่อ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 

พชช  467  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น  2(0-8-2) 
NCN 467  Primary Medical Care Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น โดยการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น และการส่ง
รักษาต่อ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พจว 472  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์       3(3-0) 
NPS 472  Mental Health and Psychiatric Nursing 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวช  ลักษณะขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและ
บทบาทของพยาบาล กระบวนการพยาบาล  เครื่องมือในการบ าบัดทางการ
พยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบ าบัดทางจิตเวช  การพยาบาลผู้มีปัญหาจิต
สังคม และผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวช โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นองค์รวมของผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต ครอบครัว และชุมชน  ท่ี
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพจิต  การปูองกัน การเจ็บปุวยทางจิต และ
การฟื้นฟูสภาพ  รวมท้ังประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลจิตเวช 

พจว 472  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 
NPS 472  Mental Health and Psychiatric Nursing 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและ  
จิตเวช  หลักการ ลักษณะ ขอบเขตของงาน  บทบาทของพยาบาลด้านการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิจเวช  กระบวนการพยาบาล  เครื่องมือในการ
บ าบัดทางการพยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบ าบัดทางจิตเวช  การ
พยาบาลผู้มีปัญหาจิตสังคม และผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเวช  โดยค านึงถึง
คุณธรรม  จริยธรรม และความเป็นองค์รวมของผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต  
ครอบครัว และชุมชน  ท่ีครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพจิต  การปูองกัน การ
เจ็บปุวยทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ  รวมท้ังประเด็นและแนวโน้มทางการ
พยาบาลจิตเวช 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 



 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) เหตุผลในการปรับปรุง 

พจว473  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
     2(0-8) 
NPS473  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  ท่ี
บ าบัดรักษาในโรงพยาบาล และผู้มีปัญหาด้านจิตสังคมท่ีอยู่ในครอบครัว
และชุมชน  โดยน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต  การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ  โดย
ค านึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม และการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคล  
ครอบครัว และชุมชน 

พจว 473  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
                 2(0-8-2) 
NPS 473  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ท่ี
บ าบัดรักษาในโรงพยาบาล และผู้มีปัญหาด้านจิตสังคมท่ีอยู่ในครอบครัว
และชุมชน  โดยน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต  การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ  โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือบุคคล  ครอบครัว และชุมชน  

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 

พรภ 411  ปฏิบัติการเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  Audit 
NID 411   Pre-Service Experience 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดย
ครอบคลุมประสบการณ์ในการน าทีมการพยาบาล การวางแผน  การจัดการ 
การมอบหมายงาน วิเคราะห์และตัดสินใจ การติดตามคุณภาพทางการ
พยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล 

พรภ 411  ปฏิบัติการเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  2(0-8-2) 
NID 411   Pre-Service Experience 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดย
ครอบคลุมประสบการณ์ในการน าทีมการพยาบาล การวางแผน การบริหาร
จัดการ การมอบหมายงาน วิเคราะห์และตัดสินใจ การติดตามคุณภาพ
ทางการพยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล  โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นองค์รวม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1. ปรับหน่วยกิตจาก Audit เป็น 2(0-8) 
2. ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น 



 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขกับโครงสร้าง 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)  

และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ของสกอ. 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ.2552 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ.2552 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ.2555 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ศึกษาไม่น้อยกว่า   
30 หน่วยกิต 

ศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  30 

30 หน่วยกิต * 30 หน่วยกิต * 

2.  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

รวมอยู่ใน 
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

ไม่ได้ระบุ 8 หน่วยกิต รวมอยู่ใน 
หมวดวิชาเฉพาะ 

3.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ 

-  รายวิชาภาคทฤษฎ ี

-  รายวิชาภาคปฏิบัต ิ

ไม่น้อยกว่า  
84 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  
104 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

96 หน่วยกิต 
 

24 หน่วยกิต 
73 หน่วยกิต 
(50 หน่วยกิต)  
(23 หน่วยกิต) 

108 หน่วยกิต 
 

31 หน่วยกิต 
77 หน่วยกิต 
(51 หน่วยกิต) 
(26 หน่วยกิต) 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า   
6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า   
120 หน่วยกิต 

140-150 หน่วยกิต 140 หน่วยกิต 144 หน่วยกิต 

 

* ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และ
ปรับตามข้อเสนอในการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552 

 
 
 
 
 

 


	ปก มอค
	สารบัญ
	มคอ.2
	1.สารบัญ
	2.มคอ.2
	1)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	3.มคอ2 - ภาคผนวก
	2541-2549
	2513-2529
	2529-2533
	2533-ปัจจุบัน
	2529-2551
	2550-2556
	2550-2552


	มคอ2 - ภาคผนวก

