มคอ.2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ภาคผนวก ข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก จ ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก ฉ แผนดาเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก ช ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ซ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
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สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ภาคผนวก ข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก จ ประวัติผูทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก ฉ แผนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวก ช ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของผูทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ซ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Nursing Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต : พย.บ.
Bachelor of Nursing Science : B.N.S.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
144 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
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
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1) คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรใหความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554
2) สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2554
3) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554
4) สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2557 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถประกอบวิชาชีพการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางการ
พยาบาลและสาขาอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศได
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

1

360990036xxxx

2 3909900579336

3 3129800046881

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ นามสกุล

ผูชวย
ทัศนียา
ศาสตราจารย
วังสะจันทานนท

ผูชวย
พรปวีณ
ศาสตราจารย

อาจารย

สุคนธ

ชื่นใจเรือง

วรรธนะอมร

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4511016393
(การพยาบาลแมและเด็ก)
พ.ศ.2537
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4511059585
(การพยาบาลอายุรศาสตร
และศัลยศาสตร)
พ.ศ.2536
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4511060666
(การพยาบาลสาธารณสุข)
ป พ.ศ.2541
มหาวิทยาลัยมหิดล

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 สถานที่ศึกษาภาคทฤษฎี
หองบรรยายและหองปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร อาคารเรียนรวม และ
หองบรรยายของคณะตางๆ โดยใชอุปกรณการสอนและเครื่องอํานวยความสะดวกของคณะพยาบาลศาสตร และ
ของคณะตางๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.2 สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดใหนิสิตศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน ซึ่งไดรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ไดแก
1) การศึกษาภาคปฏิบัติวิชาทางการพยาบาล ฝกปฏิบัติที่
1. โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดนครนายก
2. โรงพยาบาลศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
3. โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
5. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
6. ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
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5.32

9.4

9.5

7. แหลงฝกอื่นๆ ที่คณะพยาบาลศาสตรพิจารณาวามีความเหมาะสม
2) การศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
1. โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
2. แหลงฝกอื่นๆ ที่คณะพยาบาลศาสตรพิจารณาวามีความเหมาะสม
3) การศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นตน
ฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชน 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. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่เขตจังหวัดนครนายก
10. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง จังหวัดนครนายก
11. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลจังหวัดใกลเคียง
12. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก
13. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกลเคียง
14. แหลงฝกอื่นๆ ที่คณะพยาบาลศาสตรพิจารณาตามความเหมาะสม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันพบวาโลกมีความผันผวนและเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอภาคการผลิต
ทําใหประชาชนเกิดปญหาวางงานและมีความเครียดมากขึ้น ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนลดลง
กอเกิดปญหาทางสังคมตางๆที่สงผลตอภาวะสุขภาพของประชาชนตามมา เชน การใชสารเสพติด การตั้งครรภ
ไมพึงประสงค และการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้การที่ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางของบริการสุขภาพ (Medical Hub) รวมทั้งมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) นั้นทําใหประเทศไทยกาวเขาสูกลุมประชาคมอาเซียน สงผลให
ผูใชบริการดานสุขภาพมาจากแหลงที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนตองการ
บุคลากรพยาบาลที่สามารถใหการดูแลสุขภาพประชาชนไดทุกระดับอยางเปนองครวมและมีคุณภาพ โดย
ตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิ จ สั งคม และสอดคลองกับ แผนพัฒ นา
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เศรษฐกิ จ สั ง คมแห งชาติ ฉบั บที่ 10 (พ.ศ 2550 - 2554) ที่ มุงหวังใหคนในชาติอยู เย็ นเป นสุ ข และคนเป น
ศูนยกลางของการพัฒนา
1.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิวัฒนและความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคน
เปลี่ ย นแปลงไป มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม เ หมาะสมซึ่ ง เป น สาเหตุ นํ า ไปสู ป ญ หาโรคเรื้ อ รั ง ต า งๆ เช น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคไตวายเรื้อรัง อีกทั้งโครงสราง
ของประชากรในสังคมเปลี่ยนเปนวัยผูสูงอายุมากขึ้น โดยคาดการณวาในป 2568 จะมีประชากรวัยผูสูงอายุ
เปนจํานวนถึง 44.68 ลานคน จาก 72.3 ลานคน (รายงานผูสูงอายุไทย,2551) อีกทั้งบริบททางสังคมและ
สิ่งแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีโรคอุบัติใหมและอุบัติภัยตางๆเกิดขึ้น การบริการสุขภาพตอง
ปรับยุทธศาสตรเชิงรุกที่มุงเนนการสรางเสริมสุขภาพแกบุคคลในสังคมทุกชวงวัยใหสามารถดูแลสุขภาพตาม
วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงในปจจุบันประเทศไทยไดรวมกลุม
กับประชาคมอาเซียน ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงตองปรับปรุงใหสามารถเตรียมความพรอมของผูเรียนให
สามารถเผชิญกับสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย
นอกจากนี้ ห ลั ง จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ในป พ.ศ.2540 รั ฐ บาลได ป ระกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 สงผลใหการจัดการศึกษาทุกระดับตองปรับปรุงให
เปนไปตามสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา ที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีสติปญญาความรู มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข คณะพยาบาลศาสตรจึงจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและคํานึงถึงมาตรฐาน
การเรียนรูที่สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว การพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถใหการพยาบาลบุคคลทุกชวงวัยตั้งแต
กลุมหญิงตั้งครรภ มารดาทารก เด็กและวัยรุน ผูใหญและผูสูงอายุ ทั้งภาวะปกติและเจ็บปวยในระบบบริการ
สุขภาพทุ กระดับ เพิ่มหนวยกิตรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุและรายวิช าการพยาบาลเด็กและวัยรุน ให
ความสําคัญในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลโดยสอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการพยาบาล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนิสิต
สามารถเรียนรูดวยตนเอง เพิ่มเนื้อหาการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ
และวิชาการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสืบคนขอมูลในรายวิชาทางการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเนนการบริหารทางการพยาบาล
โดยเพิ่มหนวยกิตรายวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพ และพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพื่อให
สอดคลองกับผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลและความตองการของประชาชนผูใชบัณฑิตที่ตองการ
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บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถบริหารงาน ทํางานเปนทีม มีจิตอาสาและปรับตัวเขากับ
ชุมชนได ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรไดยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุ ด มศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ที่ไ ดป ระกาศโดยกระทรวงศึก ษาธิ การ เมื่ อ วัน ที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2553 ที่มุงพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตพยาบาล ใหมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได มีปฏิสัมพันธและ
ความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีและมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยวางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรให
สอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร 15 ป (พ.ศ 2552 -2566) ของมหาวิ ท ยาลั ย และแผนยุ ทธศาสตร ข อง
คณะพยาบาลศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนเขากับพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลาวคือ
จัดใหนิสิตดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม และรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
โดยบูรณาการเขา กับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาลทุกรายวิชา สงเสริมใหอาจารย
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักดังกลาวจะคํานึงถึงอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปดสอนนี้ มีรายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะ/ศูนยอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนี้
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสํานักนวัตกรรมการเรียนรู
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

123
123
124
124
135
135
137
137

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
English for International Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
English for International Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
มศว 141 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
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 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
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 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
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วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ และวิชาที่เปดสอนใน
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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร 8 หนวยกิต
13.2.1 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) ในรายวิชาตอไปนี้
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะแพทยศาสตร 17 หนวยกิต
13.3.1 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 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 รายวิชาที่คณะพยาบาลศาสตรเปดสอนใหคณะอื่น 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 เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยรวมสอน และ
นิสิต รวมพิจารณาประมวลการสอนรายวิชา จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
ใหเปนไปตามวัตถุประสงครายวิชา
13.5.2 คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทําหนาที่ในการควบคุม
คุณภาพการเรียนการสอน การดําเนินงานหลักสูตรใหเปนไปตามแผนงาน และจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหเปนตามที่หลักสูตรกําหนดไว
13.5.3 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร คณะพยาบาลศาสตร ทํ า หน า ที่ ใ นการกํ า หนด
นโยบายในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาหลักสูตรและการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน รับรอง
การประเมินผลการศึกษา
13.5.4 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ทําหนาที่พิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอ
กรรมการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของสถาบันและหลักสูตร
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ และมี
ความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรชั้นนําแหงการเรียนรูและวิจัย บนฐานการศึกษา
และคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล
พันธกิจ
มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒมีพัน ธกิจ ตอสังคมในการจัดการศึกษาและใหบ ริการทาง
วิ ช าการ รวมทั้ ง เข า ไปมี ส ว นร ว มกั บ สั ง คมในการสืบ สานและสรา งเสริมภู มิปญ ญาใหเหมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ
และหลักการใหการศึกษาแกประชาชน
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นําคุณภาพชีวิตที่ดีสูสังคม
ปณิธาน
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพ ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยหัวใจของ
ความเปนมนุษย
วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา
ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของชาติ จัดการศึกษาเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล เปนผูนําดานวิชาการ ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพที่ไดมาตรฐาน สรางองคความรู
ดา นการวิ จั ยเพื่ อแก ไขป ญหาสุ ขภาพทุ กระดับ ยึดมั่น ในวัฒ นธรรม และประเพณีอัน ดีงาม ประชาคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
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ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเชื่อวา
คนเป น องค ร วมประกอบดว ย กาย จิต สังคม และจิตวิญ ญาณ ซึ่งแยกออกจากกัน ไมได
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเปนปจเจกบุคคล มีศักยภาพในดูแลตนเอง ทั้งใน
ภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะเบี่ยงเบน การพยาบาลเปนการจัดการดูแลอยางมีศาสตรและศิลปเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน สูการมีภาวะปกติสุข การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีเปาหมายเพื่อผลิตบุคลากรดานสุขภาพใหมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ ใหสอดคลองกับปญหา
สุขภาพของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เนนการดูแลสุขภาพโรคเรื้อรังและสุขภาพผูสูงอายุ
มีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน เนนเนื้อหาสาระที่พัฒนาทักษะการแกปญหาสุขภาพจาก
งายไปหายาก มี ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น น การสร า งเสริ ม สุข ภาพ โดยใช ก ระบวนการพยาบาล
กระบวนการวิจัย และฝกปฏิบัติการพยาบาล โดยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต
ใชความรูจากหลักฐานเชิงประจักษ และนําผลวิจัยไปประยุกตกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ส งเสริ มให มีทักษะทางป ญ ญา มี ความคิ ดวิ เคราะหอยางเปน ระบบ มีวิจ ารณญาณ มีทัก ษะความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลกับผูอื่น สามารถใชสารสนเทศเพื่อการเรียนรูเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการคิด
วิเคราะหและการสื่อสาร มีภาวะผูนําและสามารถทํางานเปนทีม เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค
ภายหลังสําเร็จการศึกษา บัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะมีลักษณะดังนี้
1. มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
3. มีทักษะทางปญญา คิดอยางมีวิจารณญาณ ใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงานเพื่อ
แกปญหาและดูแลผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกสภาวะสุขภาพ ทุกระดับ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามบทบาทและขอบเขตของพยาบาลวิชาชีพ
4. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน อยางเปนองครวมโดย
ประยุกตความรูจากหลักฐานเชิงประจักษ ศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เกี่ยวของ
5. สามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
6. มีความรับผิดชอบ สนใจใฝรู พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
7. ใชสารสนเทศในการเรียนรูและการนําเสนอได
8. มีมนุษยสัมพันธ มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสามารถทํางานเปน
ทีมและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. สนับสนุนและรวมมือในการศึกษาวิจัยพรอมทั้งนําผลวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป)
2.1 แผนการพัฒนา
2.2 กลยุทธ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
(Output / Outcome)
1. แผนการพัฒนาศักยภาพดานการ 1. พัฒนาอาจารยใหมีความรูและ 1. จํานวนอาจารยรอยละ 100 ไดรับ
เรียนการสอน และการวัด
ศักยภาพดานการเรียนการสอน
การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการ
ประเมินผล
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความรูดานการวัดประเมินผล
และการวัดประเมินผล
2. รายวิชาทางการพยาบาลมีการจัด
2. จัดใหทุกรายวิชาทางการ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
พยาบาลมีกิจกรรมการเรียน
เปนสําคัญทุกรายวิชาและผลการประเมิน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อาทิเชน PBL , e-learning , การ ประสิทธิภาพการสอนไมนอยกวา 3.51
สัมมนา ,ศึกษาดวยตนเอง เปนตน จากระดับคะแนน 5
2. แผนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการ 1. พัฒนาหองปฏิบัติการการ
1.หองปฏิบัติการทางการพยาบาลไดรับ
ปฏิบัติการพยาบาล ที่มีคุณภาพ
พยาบาลที่สงเสริมทักษะการเรียนรู การปรับปรุงใหเอื้อตอการเรียนรูดวย
2. พัฒนาทรัพยากรและปจจัย
ตนเองของนิสิต ครบทุกสาขาวิชา
สนับสนุนการเรียนรูสําหรับนิสิต จํานวน 5 หอง
3. อาจารยไดรับการประเมิน
2. มีวีดิทัศนทางการพยาบาลและสื่อ
การสอนรายวิชาทางการพยาบาล การเรียนรูอื่นๆ ที่ทันสมัย หลากหลาย
โดยอาจารย รอยละ 100
และเพียงพอ จํานวนไมนอยกวา 5
3. สงเสริมความรวมมือการเรียน รายวิชา
การสอนภาคปฏิบัติกับแหลงฝก
3. จํานวนคอมพิวเตอรเปนสัดสวนตอ
ปฏิบัติ
นิสิตไมนอยกวา 1:10
4. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู มีระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. จํานวนโครงการความรวมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับแหลงฝก
ปฏิบัติที่ดําเนินการ อยางนอย 1
โครงการ
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2.1 แผนการพัฒนา

2.2 กลยุทธ

3. แผนการพัฒนาที่สะทอนอัตลักษณ 1. พัฒนาความสามารถและทักษะ
ของคณะพยาบาลศาสตร “มีทักษะ ทางภาษาของนิสิตโดยการทํา
สื่อสาร”
รายงานทุกรายวิชาทางการพยาบาล
และอาจารยเปนผูตรวจความถูกตอง
ในการใชภาษา
2. สงเสริมความสามารถในการ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝกใหมี
การนําเสนอในชั้นเรียนในรายวิชา
ทางทฤษฎีและใหความรูทางสุขภาพ
แกผูรับบริการในรายวิชาปฏิบัติ
ทางการพยาบาล
3. สงเสริมใหทุกรายวิชาจัดการเรียน
การสอนใหนิสิตมีการสืบคนโดยใช
ขอมูลจากสารสนเทศ
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2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
(Output / Outcome)
1. มีรายงานของนิสิตทุกรายวิชา
ทางการพยาบาล
2. รายวิชาทางการพยาบาลทุก
รายวิชามีกิจกรรมใหนิสิตนําเสนอใน
ชั้นเรียนและใหความรูทางสุขภาพ
3. มีรายงานของนิสิตทุกรายวิชา
ทางการพยาบาลที่มีการสืบคนขอมูล
สารสนเทศ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการศึกษาเป น แบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามระเบีย บและขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน ในการเรียนชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 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) วิชาภาคปฏิบัติ 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) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียน
วิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2) คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิต
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1) จัดปฐมนิเทศนิสิตเรื่องแผนการศึกษา วิธีการเรียนรู และการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย
โดยมีตัวบงชี้ความสําเร็จในการแกปญหา คือ คะแนนจากแบบวัดความเครียดของนิสิตชั้นปที่ 1 กอนและหลัง
การดําเนินการ
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2) จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น ใหนิสิตสามารถเขารับการปรึกษา
ปญหาไดโดยสะดวกไมนอยกวาภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2555) มีแผนการรับ
นิสิตรับปการศึกษาละ 120 คน คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาปละ 120 คน
จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาแตละปการศึกษา (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)
ปการศึกษา
ชั้นป
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปที่ 2
120
120
120
120
ชั้นปที่ 3
120
120
120
ชั้นปที่ 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
13,920,000 บาท
หมวดเงินเดือนคาจาง
9,123,000 บาท
งบดําเนินการ
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
2,544,000 บาท
คาใชจายสวนกลาง
2,544,000 บาท
คาธรรมเนียม คาบํารุงสวนกลาง
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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต
2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
6
หนวยกิต
และเทคโนโลยี
3) กลุมวิชาศิลปศาสตร
15
หนวยกิต
(รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
31 หนวยกิต
2) กลุมวิชาชีพ
77 หนวยกิต
- ภาคทฤษฎี
51 หนวยกิต
- ภาคปฏิบัติ
26 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
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มศว
SWU
มศว
SWU

135
135
137
137

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

141
141
142
142
143
143
144
144
341
341

ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

Science for Life Quality Development and Environment

พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematic in Daily Life
วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

3) กลุมวิชาศิลปศาสตร (รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)
วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
SWU 151 General Educations for Human Development
มศว 251 มนุษยกับสังคม
SWU 251 Human and Society
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life
วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
SWU 351 Personality Developments
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

353
353
355
355
363
363
364
364
366
366
373
373
375
375

มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
Humans, Reasoning and Ethics
พุทธธรรม
Buddhism
มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
Humans and Politics, Government and Law
เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน
Economy and Business in Globalized World
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
ภูมิลักษณชุมชน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Geographic and Historical Background of Community

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กําหนดใหเรียน 31 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
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
BC 203 Biochemistry for Nurses
ภส 203 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
PM 203 Pharmacology for Nurses
พรภ 202 โภชนาการและโภชนบําบัด
NID 202 Nutrition and Diet Therapy
พชช 363 วิทยาการระบาด
NCN 363 Epidemiology
พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย
NPS 271 Human Bio-Psychosocial Development
2) กลุมวิชาชีพ
77 หนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี กําหนดใหเรียน 51 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
พรภ 101 มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล
NID 101 Conceptual and Theoretical Nursing
พรภ 203 การประเมินภาวะสุขภาพ
NID 203 Health Assessment
พสธ 221 การพยาบาลพื้นฐาน
NLR 221 Fundamental Nursing
พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1
NAD 231 Adult Nursing I
พสศ 241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ
NOB 241 Family Nursing and Reproduction
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน1
NPD 251 Nursing of Child and Adolescent1
พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุน2
NPD 252 Nursing of Child and Adolescent1
พชช 261 การพยาบาลสุขภาพชุมชน1
NCN 261 Community Health Nursing I
พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ
NCN 262 Health Promotion
พรภ 304 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ
NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(2-4-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-4-1)
2(2-0-4)

พรภ
NID
พรภ
NID
พรภ
NID
พผญ
NAD
พผญ
NAD
พสศ
NOB
พสศ
NOB
พชช
NCN
พรภ
NID
พรภ
NID
พชช
NCN
พจว
NPS

305
305
306
306
307
307
332
332
334
334
342
342
344
344
364
364
408
408
409
409
465
465
472
472

การบริหารจัดการทางคลินิก
Clinical Nursing Management
กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
Laws and Ethics in Nursing Profession
การสื่อสารและบันทึกทางการพยาบาล
Communication and nursing record
การพยาบาลผูสูงอายุ
Elderly Nursing
การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing II
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
Family Nursing and Midwifery II
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
Family Nursing and Midwifery II
การพยาบาลสุขภาพชุมชน2
Community Health Nursing II
การวิจัยทางการพยาบาล
Research in Nursing
ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
Issues and Trends in Nursing Profession
การรักษาพยาบาลขั้นตน
Primary Medical Care
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Mental Health and Psychiatric Nursing

รายวิชาภาคปฏิบัติ กําหนดใหเรียน 26 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
NLR 222 Fundamental Nursing Practicum
พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
NAD 333 Nursing of Adult and Elderly Practicum I
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
NAD 335 Nursing of Adult and Elderly Practicum II
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2(0-8-0)
3(0-12-0)
3(0-12-0)

พสศ
NOB
พกม
NPD
พสศ
NOB
พชช
NCN
พชช
NCN
พจว
NPS
พรภ
NID

343
343
353
353
445
445
466
466
467
467
473
473
411
411

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
Family Nursing and Midwifery Practicum I
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
Nursing of Child and Adolescent Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
Family Nursing and Midwifery Practicum II
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
Community Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
Primary Medical Care Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ
Pre-Service Experience

3(0-12-0)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
จากรายวิชาดังตอไปนี้ และจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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
อักษรตัวที่สองและสาม หมายถึง
ชื่อยอของสาขาวิชาในคณะพยาบาลศาสตร
ที่รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น 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
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
BI
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
AN
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะแพทยศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
BC
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะแพทยศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
PS
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะแพทยศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
MB
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะแพทยศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
PM
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่คณะแพทยศาสตร
รับผิดชอบจัดสอน
SWU
หมายถึง
ชื่อยอของรายวิชาที่ศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบจัดสอน

- 22 -

2) รหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวกลาง
เลข
เลข
เลข
เลข

0, 1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปที่เปดสอน
สาขาวิชาหรือสํานักที่รับผิดชอบการเรียน
การสอน ดังตอไปนี้
รับผิดชอบรวมระหวางสาขาวิชา
สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร
ลําดับของรายวิชาตามกลุมที่สาขาวิชาหรือ
สํานักของเลขรหัสตัวกลางเปดสอน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 5
เลข 6
เลข 7

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสตัวหลัง

หมายถึง

ความหมายของหนวยกิต
ตัวเลขที่แสดงหนวยกิตในแตละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิต
ตัวเลขในในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
ตัวเลขในในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ
ฝกปฏิบัติในหองทดลอง
ตัวเลขในในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง
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1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
มศว 111
มศว 121
มศว 141
มศว 151
คม 100
คม 190
ชว 101
ชว 191

ชื่อวิชา
ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วิชาเลือกเสรี * / **

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-0)
3(3-0-6)
1(0-2-0)
2(2-0-4)
รวม 22 หนวยกิต

รวมจํานวน = 28 ชั่วโมง/สัปดาห
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
มศว 122
มศว 145
กภ 121
พรภ 101

พชช 168

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล
วิชาเลือกเสรี *
วิชาเลือกเสรี *
ชุมชนศึกษา **

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-4-1)
รวม 16 หนวยกิต*
14 หนวยกิต**

รวมจํานวน = 20 ชั่วโมง/ สัปดาห *
รวมจํานวน = 21 ชั่วโมง/ สัปดาห **
* สําหรับนิสิตปกติ
** สําหรับนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
มศว 251
มศว 352
สร 205
สร 224
ชค 203
พจว 271
พรภ 202
พชช 261

ชื่อวิชา
มนุษยกับสังคม
ปรัชญาและกระบวนการคิด
พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล
สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล
ชีวเคมีสําหรับพยาบาล
พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย
โภชนาการและโภชนบําบัด
การพยาบาลสุขภาพชุมชน1

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
รวม 21 หนวยกิต

รวมจํานวน= 25 ชั่วโมง/สัปดาห
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
มศว 252
มศว 351
จช 225
ภส 203
พรภ 203
พสธ 221
พกม 251
พชช 262

ชื่อวิชา
สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
การพัฒนาบุคลิกภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพ
การพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
การสรางเสริมสุขภาพ

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(2-4-3)
2(2-0-4)
2(1-4-1)
รวม 21 หนวยกิต

รวมจํานวน = 33 ชั่วโมง/ สัปดาห
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

พผญ
พกม
พสธ
พสศ

231
252
222
241

ชื่อวิชา

หนวยกิต

การพยาบาลผูใหญ 1
การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-8-0)
2(2-0-4)
รวม 9 หนวยกิต

รวมจํานวน = 30 ชั่วโมง/ สัปดาห
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
พรภ 304
พชช 363
พผญ 332
พสศ 342
พผญ 333
พกม 353

ชื่อวิชา
การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ
วิทยาการระบาด
การพยาบาลผูสูงอายุ
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน

หนวยกิต
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
รวม 15 หนวยกิต

รวมจํานวน = 33 ชั่วโมง/ สัปดาห
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
พผญ 334
พสศ 344
พชช 364
พผญ 335
พสศ 343

ชื่อวิชา
การพยาบาลผูใหญ 2
การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
รวม 13 หนวยกิต

รวมจํานวนชั่วโมง= 31 ชั่วโมง/สัปดาห
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
พรภ 305
พรภ 306
พรภ 307
พชช 369

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการทางคลินิก
กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล
การพัฒนาสุขภาพชุมชน (วิชาเลือกเสรี) **

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-4-1)
รวม 6 หนวยกิต*
8 หนวยกิต**

รวมจํานวน = 12 ชั่วโมง/ สัปดาห *
รวมจํานวน = 22 ชั่วโมง/ สัปดาห **
* สําหรับนิสิตปกติ
** สําหรับนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
พรภ 408
พรภ 409
พชช 465
พจว 472
พสศ 445
พชช 466

ชื่อวิชา
การวิจัยทางการพยาบาล
ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
การรักษาพยาบาลขั้นตน
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
รวม 15 หนวยกิต

รวมจํานวน = 33 ชั่วโมง/ สัปดาห
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
พชช 467
พจว 473
พรภ 411

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ
รวมจํานวน=24 ชั่วโมง / สัปดาห
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หนวยกิต
2(0-8-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
รวม 6 หนวยกิต

1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา กําหนดใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย
3(2-2-5)
SWU 111 Art of Thai Communication
ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการใชภาษาเพื่อสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ
มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Cultural Aspects of the Thai Language
ใชกระบวนการคิดศึกษาวรรณกรรมสําคัญ ของไทยทั้งอดีตและปจจุบัน เพื่อใหเกิดความรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย เห็นคุณคาภาษาและความเปนไทย
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มุงเนนการพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน โดยเรียนรูเขาใจและฝกฝน
ทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวันดวยสื่อการเรียนรูที่หลากหลายทั้งใน
และนอกห อ งเรี ย น ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ บบพึ่ งพาตน สนั บ สนุน ใหนํ า ภาษาอั งกฤษไปใช ในการสื่อ สารใน
สถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มุงเนนการพัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน โดยฝกฝน
ทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียนดวยสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย สงเสริม
การเรียนรูแบบพึ่งพาตน ตลอดจนสนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสรางความรวมมือในการเรียนรูและ
เปนประโยชนตอตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทางดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรียนรู
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานภาษาผานสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
นอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนําความรูและกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใน
การศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พั ฒ นาทั ก ษาภาษาอั ง กฤษ ทางด านการฟ ง พูด อ าน เขีย น และด านการคิ ดอยา งมี วิจ ารณญาณ
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอ
ขอมูลและความคิดที่หลากหลายโดยใชภาษาเปนสื่อ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
นอกหองเรียน และนําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการ
พัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน
เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อ
เปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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 เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษาความรูและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีเพื่อการ
รูเทาทัน และศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุลของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสันติสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน
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มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ผลกระทบของการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล อาทิ เ ช น ปรากฏการณ โ ลกร อ นและภาวะเรื อ นกระจก
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
ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน
ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกสควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส
นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแทของจิต
3) กลุมวิชาศิลปศาสตร (รายวิชาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) 15 หนวยกิต
วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Fulfilled Life
มุงใหผูเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญและคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนิสิตเปนบัณฑิตที่สมบูรณ มีชีวิตที่ดีงาม ประณีต และมี
ความสุข
มศว 251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Humans and Society
มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นในด า นกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห และแสวงหาความรู ด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย มีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ รวมทั้งตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ และบทบาท
ที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
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มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิ ดทางด า นสุ น ทรีย ศาสตรและคุณคาของสุน ทรีย ะที่มีตอการดํารงชีวิตในสังคม ศึกษา
สุ น ทรี ย ศาสตร ใ นเชิ ง บู ร ณาการ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธรรมชาติ ศิ ล ปะจิ น ตะทั ศ น ศิ ล ปะการแสดง ดนตรี
วรรณกรรม ฯลฯ สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม
วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รูกาลเทศะ
ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย และ
พัฒนาดวยอัตลักษณและความเปนไทย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาคนควา วิเคราะห และเสนอความคิดทางดานปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการกระแสตะวันออก
และตะวันตก ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิด กระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต 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
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปนแนวทางไปสูการดําเนินชีวิตที่มี
ศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
3(2-2-5)
SWU 363 Humans and Politics, Government and Law
ศึกษาถึงธรรมชาติของสังคมมนุษยกับสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องคกรที่ใชอํานาจ
การปกครอง การรวมกลุ มทางการเมื อง กระบวนการทางการเมือง พฤติ กรรมและพลวั ตทางการเมื อง การ
บริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย
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มศว 364 เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน
3(2-2-5)
SWU 364 Economy and Business in Globalized World
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปรตางๆทางสังคม
ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย 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
ศึกษาและคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณและภูมิลักษณชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทาง
วัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ 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
บทบาทหนาที่เพื่อการพัฒนาตัวตน ครอบครัว และชุมชน ใหเขมแข็งและยั่งยืน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กําหนดใหเรียน 31 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
คม 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปของวิ ช าเคมี ปริม าณสัม พั น ธ โครงสร า งอะตอม แก ส ของแข็ ง ของเหลวและ
สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรียเบื้องตน (หมูฟงกชัน การเรียนชื่อ ไฮบรไดเซซัน และการ
เกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีสิ่งแวดลอม
คม 190 ปฏิบัตกิ ารเคมีทั่วไป
CH 190 General Chemistry Laboratory
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา คม 100
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1(0-2-0)

ชว 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
BI 101 Biology I
ศึกษาหลักการสําคัญของโครงสรางและหนาที่ องคประกอบของเซลลทั้งโพรคารีโอต และยูคารีโอต
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบงเซลล
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไดแก ไวรัส โมนีรา โพรทิสต เห็ด รา พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสภาวะแวดลอมและวิวัฒนาการ
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
BI 191 Biology Laboratory I
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101

1(0-2-0)

กภ 121 กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล
3(2-3-4)
AN 121 Anatomy for Nurses
ศึกษาลักษณะรูปรางและสวนประกอบที่ประกอบเปนอวัยวะตางๆ ทั้งดวยตาเปลาและกลองจุลทรรศน
ความสัมพันธในแตละสวนของโครงสราง การประกอบเปนระบบตาง ๆ ของรางกาย และการเจริญของตัวออน
สร 205 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล
2(2-0-4)
PS 205 Pathophysiology for Nurses
ศึกษาถึงหลักการทั่วไปทางพยาธิวิทยา ชีววิทยาของเซลลในการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลง และการ
ตอบสนองของเซลลและเนื้อเยื่อแตละชนิดตอภยันอันตรายแบบตางๆ พยาธิสภาพของระบบต า งๆ ของรายกาย
อันรวมถึงกลไกการเกิดพยาธิสภาพนั้นๆ และการตรวจทางหองปฏิบัติการชนิดตางๆ
สร 224 สรีรวิทยาสําหรับพยาบาล
3(2-3-4)
PS 224 Physiology for Nurses
ศึกษาหลักการ พื้นฐาน และกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบตาง ๆ ของ
รางกาย ไดแก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ การปรับตัวของรางกายเพื่อคงไวซึ่งภาวะสมดุล
และการนําสรีรวิทยามาประยุกตใชในทางการพยาบาล
จช 225 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับพยาบาล
3(2-3-4)
MB 225 Clinical Microbiology and Parasitology for Nurses
ศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยา การแพรเชื้อ การติดเชื้อ กลไกการกอโรคของบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส โปรโตซัว
หนอนพยาธิในมนุษย ปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษยตอสิ่งแปลกปลอมที่เขาไปในรางกาย ภูมิคุมกันโรค การเก็บ
สิ่งตรวจเพื่อวินิจฉัยเบื้องตน และแนวทางในการนําไปประยุกตใชทางการพยาบาลในการปองกันและควบคุมโรค
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ชค 203 ชีวเคมีสําหรับพยาบาล
3(3-0-6)
BC 203 Biochemistry for Nurses
ศึกษาชนิด โครงสราง คุณสมบัติและหนาที่ของชีวโมเลกุล กระบวนการเมตาบอลิสซึม และ
กระบวนการควบคุมตางๆ ของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลิอิค รวมทั้งชีวเคมีของฮอรโมน DNA
RNA การสรางและควบคุมการสรางโปรตีน
ภส 203 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
3(3-0-6)
PM 203 Pharmacology for Nurses
ศึกษาความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา การดูดซึม การแพรกระจาย การ
กําจัดขับถายยา ผลขางเคียงและความเปนพิษของยา ขอควรระวังในการใชยา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชยา
หลักการบริหารยา บัญชียาหลักแหงชาติ หลักการเลือกใชยาใหเหมาะสมกับโรคและสภาพแวดลอมของผูปวย
ขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลในการใชยา
พรภ 202 โภชนาการและโภชนบําบัด
2(2-0-4)
NID 202 Nutrition and Diet Therapy
ศึกษาความสําคัญของโภชนาการตอภาวะสุขภาพ ความตองการพลังงาน สารอาหาร และโภชนาการ
สําหรับบุคคลวัยตางๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงสูงอายุ ทั้งในภาวะปกติและเจ็บปวย ปจจัยที่มีผลตอสภาวะโภชนาการ
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
ธรรมชาติ ของมนุ ษ ย การปรั บ ตั ว พั ฒ นาการด า นร างกาย จิต ใจ อารมณ สั งคม สติ ปญ ญา
บุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ สุขภาพจิตมนุษย ตลอดจนพัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพจิต
ตามชวงวัยและการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
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2) กลุมวิชาชีพ กําหนดใหเรียน 77 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
พรภ 101 มโนมติและทฤษฎีการพยาบาล
3(3-0-6)
NID 101 Conceptual and Theoretical Nursing
ศึกษามโนมติของศาสตรทางการพยาบาล ครอบคลุมมโนมติเกี่ยวกับคน สิ่งแวดลอม สุขภาพ ความ
เจ็บปวย ศาสตรในวิชาชีพ กระบวนการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร และแนวทางในการนําไปใช
ในการปฏิบัติการพยาบาล
พรภ 203 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-3-2)
NID 203 Health Assessment
ศึกษาศัพทเทคนิคทางการแพทยและสุขภาพ ฝกการสื่อสารใหสามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการ
ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการตรวจรางกาย
ตามระบบ การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปญหาสุขภาพ
พสธ 221 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-4-3)
NLR 221 Fundamental Nursing
ศึ กษาหลั กการและเทคนิ คการพยาบาลต างๆ โดยประยุ กต หลั กการทางวิ ทยาศาสตร พื้ นฐาน เพื่ อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานทั้งทางดานรางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคลในภาวะเจ็บปวย และ
การฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในหองปฏิบัติการ
พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
NLR 222 Fundamental Nursing Practicum
บุรพวิชา : NLR 221 Fundamental Nursing
ฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในผูปวย โดยใชหลักการพยาบาลพื้นฐานและกระบวนการพยาบาลมาใช
ในการแกปญหา โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ
พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1
3(3-0-6)
NAD 231 Adult Nursing I
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน
วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวยและยึดหลักการ
พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหาเรื่องการเสียสมดุลน้ําและอิเลคโตรลัยท ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผัน
แปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมทั้งการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด 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 การประเมินและการดูแลดานการสรางเสริมสุขภาพครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสั ง คม การให ก ารปรึ ก ษาก อ นการสมรส การวางแผนครอบครั ว ภาวะมี บุ ต รยาก การปฏิ ส นธิ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพมารดา 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 การพยาบาลเด็กและวัยรุนที่มีความผิดปกติที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบปสสาวะ และระบบตอมไรทอ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบ
องครวม เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 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
เด็กและวัยรุนที่มีความผิดปกติที่พบบอยในระบบโลหิตและมะเร็ง โรคติดเชื้อ ระบบหัวใจ ระบบประสาทและ
การพยาบาลเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุและสารพิษ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เพื่อ
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
พชช 261 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1
2(2-0-4)
NCN 261 Community Health Nursing I
หลั ก การสาธารณสุ ขและการพยาบาลชุม ชน แนวคิ ดเกี่ย วกับ ชุมชนและภาวะสุข ภาพของชุ มชน
กลยุทธในการสร างการมี สว นร วมเพื่ อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน นโยบายการพัฒนาสุขภาพของ
ประเทศ
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พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ
2(1-4-1)
NCN 262 Health Promotion
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสรางพลังอํานาจเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพของบุคคล กลุมคนและชุมชน การพัฒนาโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
พรภ 304 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ
2(2-0-4)
NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing
ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉิน และสาธารณภัย การแกไขปญหาทั้ง
ดานรางกายและจิตสังคมของบุคคลและครอบครัว เนนบทบาทในการชวยเหลือรีบดวนแกผูไดรับอันตราย โดย
คํานึงถึงความถูกตองปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก
2(2-0-4)
NID 305 Clinical Nursing Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานทั่วไป การบริหารการพยาบาล โดยเนนการ
บริหารงานในหอผูปวย การนําทีมการพยาบาล การทํางานเปนทีม การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล บทบาทหนาที่ของพยาบาล ในการบริหารงานพยาบาล และการบริหาร
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
NID 306 Laws and Ethics in Nursing Profession
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพง พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ทฤษฎี
จริยศาสตร การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ หลักจริยธรรมในวิชาชีพ มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิ
ผูปวย สิทธิพยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาจริยธรรมในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ
พรภ 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 307 Communication and Nursing Record
ศึกษาหลั กการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในการใหบ ริการสุขภาพ
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 และปญหาสุขภาพที่
พบบอยในผูสูงอายุ รวมทั้งการใชยาตางๆ 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
ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาฉุกเฉิน วิกฤต
และเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาทางยา และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหาการเสียสมดุลน้ํา และอิเลคโตรลัยท
ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมทั้งการพยาบาลผูปวย
กอนและหลังผาตัด ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม 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
ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาฉุกเฉิน วิกฤต
และเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาทางยา และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหา การรับรูการเคลื่อนไหวและการ
รับความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินปสสาวะ และ
ปญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม 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
แรกเกิดที่ปกติ รวมทั้งศึกษากลไกการคลอด การวินิจฉัยการคลอด การทําคลอดปกติ และชวยเหลือภาวะฉุกเฉินใน
ระยะคลอด การประเมินและดูแลทารกแรกเกิดที่มีความความผิดปกติเล็กนอย โดยการใชกระบวนการพยาบาลใน
การวางแผน แกปญหา การปองกัน การฟนฟูและการสงเสริมสุขภาพอนามัยของมารดา ทารก และครอบครัว
พสศ 343 ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 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 การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
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
ศึ กษาป จ จั ย เสี่ ย ง พยาธิ ส รี ร ภาพ ของการเกิดโรคของมารดาและทารกที่มีภ าวะเสี่ ย งหรื อ
ภาวะแทรกซอน ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการคลอดผิดปกติและการทํา
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
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ที่มีความผิดปกติในระบบตาง ๆ โดยนํา
กระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทั้งทางดานรางกายและจิตสังคม การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมการเลน เพื่อฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริม
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 และชุมชนเพื่อการดํารงไวซึ่งการมีสุขภาพดี การพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
พรภ 408 การวิจัยทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 408 Research in Nursing
ศึกษาหลักและระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงชีวสถิติที่ใชในการวิจัยทางการพยาบาล ตลอดจนนําผลการวิจัย
ทางการพยาบาล และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของมาใชใหเปนประโยชนทางการพยาบาล
พรภ 409 ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession
ศึกษาและวิเคราะหประเด็น ปญหาโดยเนนการศึกษาดวยตนเองของผูเรีย น การเปลี่ยนแปลงและ
แนวโนมทางดานการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบตอการศึกษาและการ
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 ที่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด ทําคลอดปกติและชวยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใช
ในการคัดกรองเพื่อการสงตอ การวางแผนเพื่อแกปญหา การปองกัน การสงเสริม การฟนฟูสภาพ และสงเสริม
สัมพันธภาพของมารดา ทารก และครอบครัว โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย
และครอบครัว
พชช 465 การรักษาพยาบาลขั้นตน
2(2-0-4)
NCN 465 Primary Medical Care
บุรพวิชา : PS 205 Pathophysiology for Nurses
PM 203 Pharmacology for Nurses
หลักการวินิจฉัยแยกโรค การรักษาขั้นตนและการสงรักษาตอในกลุมอาการที่พบบอยในชุมชน การใช
การแพทยแผนไทยในการบําบัดรักษาขั้นตน บทบาทและหนาที่ของพยาบาลในการรักษาขั้นตนตามกฎหมาย
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 เพื่อการดํารงไวซึ่งการมีสุขภาพดี โดยใช
กระบวนการพยาบาลชุมชน ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพ ตลอดจนการทํางานรวมกับสหวิชาชีพและองคกรในชุมชน โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปน
องครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
2(0-8-0)
NCN 467 Primary Medical Care Practicum
บุรพวิชา : NCN 465 Primary Medical Care
ฝกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นตน โดยการซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การใหการ
รักษาพยาบาลขั้นตน และการสงรักษาตอ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใตขอบเขตของ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
3(3-0-6)
NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักการ ลักษณะ ขอบเขตของ
งาน บทบาทของพยาบาลดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิจเวช กระบวนการพยาบาล เครื่องมือในการ
บําบัดทางการพยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบําบัดทางจิตเวช การพยาบาลผูมีปญหาจิตสังคม และผูที่มี
ป ญ หาทางจิ ต เวช โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความเป น องค ร วมของผู ที่ มี ป ญ หาสุ ขภาพจิ ต
ครอบครัว และชุมชน ที่ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟู
สภาพ รวมทั้งประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาลจิตเวช
พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
2(0-8-0)
NPS 473 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
บุรพวิชา : NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่บําบัดรักษาในโรงพยาบาล และผูมีปญหา
ด านจิ ต สั ง คมที่ อ ยู ใ นครอบครั ว และชุ มชน โดยนํา กระบวนการพยาบาลมาประยุ กต ใช ในการสรา งเสริ ม
สุขภาพจิ ต การปองกั นการเจ็ บป ว ยทางจิต และการฟน ฟูสภาพ โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริย ธรรมในการ
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
เลือกเรียนจากวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรายวิชาดังตอไปนี้
พชช 168 ชุมชนศึกษา
2(1-4-1)
NCN 168 Community Study
แนวคิดพื้นฐานของชุมชน และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของชุมชนกับวิถีชีวิตการเสริมสราง
ศั กยภาพของชุ มชน บทบาทและหน า ที่ ขององค กรหลั ก ในชุ ม ชน กลยุ ท ธ การสื่ อสารกั บ ชุ มชน การสร า ง
ความสัมพันธเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาชุมชนตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา
พชช 369 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
2(1-4-1)
NCN 369 Community Health Development
แนวคิดหลักของการดูแลสุขภาพชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพระดับตําบล การวิเคราะหและประเมิน
ความตองการดานสุขภาพชุมชน การพัฒ นารูปแบบบริการสุขภาพชุมชน การพัฒ นานโยบายเพื่อสุขภาพ
การปฏิบัติการออกแบบบริการสุขภาพชุมชน
พรภ 112 การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
2(2-0-4)
NID 112 First Aid and Resuscitation
ศึกษาหลักและวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการชว ยฟน คืน ชีพในภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและความถูกตองตามหลักจริยธรรม
พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ
2(2-0-4)
NID 113 Tobacco and Health
ศึกษาระบาดวิทยาของการบริโภคบุหรี่ในรูปแบบตางๆ พิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพและแนวทางปองกัน
การชวยใหบุคคลวัยตางๆ ลด งดและเลิกบริโภคบุหรี่ กฎหมายการควบคุมบุหรี่และการรูเทาทันอุตสาหกรรม
การผลิตบุหรี่ ตลอดจนกลยุทธ การประสานความรวมมือเพื่อใหสังคมไทยปลอดบุหรี่
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พสศ 146 ครอบครัวสัมพันธ
2(2-0-4)
NOB 146 Family Relationship
ศึกษาพัฒนาการ บทบาท พฤติกรรมทางเพศและปญหาที่เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธของบุคคลวัย
เจริญพันธุ หลักการเลือกคูครอง แนวคิดทฤษฎีครอบครัว พันธกิจของครอบครัว ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ครอบครั ว การวางแผนครอบครั ว และการคุ ม กํ า เนิ ด ตลอดจนกฎหมายครอบครั ว ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยการใช
กระบวนการวางแผน แกปญหา ปองกัน ฟนฟู และสงเสริมบุคคลวัยเจริญพันธุใหมีสุขอนามัยทางเพศที่ดีบน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิ
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

1

360990036xxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

ทัศนียา
วังสะจันทานนท

2

390990057xxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

พรปวีร

อาจารย

สุคนธ

3

312980004xxxx

ชื่อ นามสกุล

ชื่นใจเรือง

วรรธนะอมร

4

390990080xxxx

อาจารย

วิไลกุล
หนูแกว

5

310060218xxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

พรรณวิภา
บรรณเกียรติ
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คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลแมและเด็ก)
พ.ศ.2537
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลอายุรศาสตร
และศัลยศาสตร)
พ.ศ.2536
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสาธารณสุข)
ป พ.ศ.2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลแมและเด็ก)
ป พ.ศ.2541
มหาวิทยาลัยมหิดล
ครุศาสตรบัณฑิต
(สาขาการพยาบาลศึกษา
ดานการพยาบาลจิตเวช)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ป พ.ศ.2526
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาจิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ป พ.ศ.2532

4511016393

5.32

4511059585

9.40

4511060666

9.50

4511056645

8.10

4511058238

6.00

3.2.2 อาจารยประจํา

ที่

ชื่อ นามสกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ /
ทางบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

1

ศศิธร วรรณพงษ

-คณบดี
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
-รองศาสตราจารย (พยาบาลศาสตร)
ป พ.ศ.2515
มหาวิทยาลัยมหิดล
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สรีรวิทยา)ปพ.ศ.2521
มหาวิทยาลัยมหิดล

4511002518

0.52

2

วรานุช กาญจนเวนิช

-อาจารย
-หัวหนาสาขา
วิชาการพยาบาล
เด็ก

4511050652

8.02
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-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2535 ม.มหิดล
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ปพ.ศ.2541 ม.มหิดล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

ที่

ชื่อ นามสกุล

3

ทัศนียา วังสะจันทานนท

-ผูชวย
ศาสตราจารย
-รองคณบดี
ฝายวิชาการ

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภ ชั้นสูง
ป พ.ศ.2525
วพบ.บรมราชชนนี
สวรรคประชารักษ
-วิทยศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการพยาบาลแม
และเด็ก) ป พ.ศ.2537
-อนุมัติบัตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ทั่วไป(การรักษาโรค
เบื้องตน) ป พ.ศ.2547

4511016393

5.32

4

ออมจิต วองวาณิช

-อาจารย

-วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)
ป พ.ศ.2527
มหาวิทยาลัยมหิดล
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(อนามัยครอบครัว)
ป พ.ศ.2535
มหาวิทยาลัยมหิดล

4511007697

5.96

5

สมสิริ รุงอมรรัตน

-ผูชวย
ศาสตราจารย
-ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2537
วพบ.กองทัพเรือ
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาการ
พยาบาลแมและเด็ก)
ปพ.ศ.2540 ม.มหิดล
-ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การพยาบาล)
ป พ.ศ.2550 ม.มหิดล

4511049481

9.50
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

6

วานิด ดวงเดช
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2541 วพบ.ราชบุรี
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลเด็ก)
ป พ.ศ.2550 ม.มหิดล

4611097199

7

มยุรี รัตนพฤกษ

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2533
วพบ.สภากาชาดไทย
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต(การ
พยาบาลเด็ก)
ปพ.ศ.2552 ม.มหิดล

4511088849

8.70

8

เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2544
วพบ.กองทัพเรือ
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลเด็ก)
ป2551 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

4411162304
หมดอายุ
28 มี.ค.2554
(อยูระหวาง
การตออายุ)

8.20
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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
ศาสตราจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ. 2533 ม.มหิดล
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลอายุร
ศาสตรและศัลยศาสตร)
ป พ.ศ.2536 ม.มหิดล

4511015747

5.47

10

พรปวีณ ชื่นใจเรือง

-หัวหนาสาขา
วิชาการ
พยาบาลผูใหญ
-ผูชวย
ศาสตราจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง
ป พ.ศ.2529
วพบ.ราชชนนีสงขลา
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
พยาบาลอายุรศาสตร
และศัลยศาสตร)
ป พ.ศ.2536 ม.มหิดล

4511059585

9.40

11

เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ
อินคุม

-อาจารย

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4511048145
ทางพยาบาลและ
ผดุงครรภชั้นสูง พ.ศ.2533
วพบ.ทหารอากาศ
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใหญ)
ป พ.ศ.2541 ม.มหิดล
-พยาบาลดุษฎีบัณฑิต
(การพยาบาล)
ป พ.ศ.2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6.00
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

12

จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์

-ผูชวยคณบดี
ฝายจัดการศึกษา
-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2534 ม.มหิดล
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขา
การพยาบาลผูใหญ)
ปพ.ศ.2540 ม.มหิดล
-ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การพยาบาล)
ปพ.ศ.2551 ม.มหิดล

4511035602

9.78

13

ขวัญจิต คุปตานนท

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2538 ม.รังสิต
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(สรีรวิทยา)
ปพ.ศ.2543 ม.มหิดล
-อนุมัติบัตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องตน)ปพ.ศ.2547
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

4511056205

6.61

14

อุนเรือน แกวพินิจ

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2539 ม.เชียงใหม
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(เภสัชวิทยา)
ป พ.ศ.2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4511057757

8.76
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

8.48

15

อริสรา สุขวัจนี

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภชั้นสูง
ป พ.ศ.2528
วพบ.ชลบุรี
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใหญ)
ป พ.ศ.2544 ม.มหิดล
-ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(พยาบาล) ป พ.ศ.2552
ม.มหิดล

4511106741

16

อุไรวรรณ นิกรปกรณ
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2539
ม.สงขลานครินทร
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาการ
พยาบาผูใหญ)
ป พ.ศ.2547 ม.มหิดล

4511057420

17

รุงฤดี กลาหาญ
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2534
วพบ.สภากาชาดไทย
-ศศ.ม.(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องคกร) ป พ.ศ.2545
ม.ธรรมศาสตร

4511085163
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

18

วิมลวรรณ เลิศวงศเผาพันธุ
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2542ม.มหิดล
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต(สาขาการ
พยาบาลผูใหญ)
ป พ.ศ.2546 ม.มหิดล

451183183

19

นภาพร พรมคําซาว

-ผูชวย
ศาสตราจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
ป พ.ศ.2535
วพบ.นครราชสีมา
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใหญ)
ป พ.ศ.2541 ม.มหิดล

4511086043

7.20

20

ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

-ผูชวย
ศาสตราจารย

-วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล)ปพ.ศ.2531
ม.มหิดล
-ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต(จิตวิทยา
การศึกษา)
ปพ.ศ.2537 ม.มหิดล

4511015420

7.10
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

21

ลาวัณย รัตนเสถียร

-รองคณบดี
ฝายบริหาร
-ผูชวย
ศาสตราจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและ
การผดุงครรภชั้นสูง
ปพ.ศ.2529
วพบ.ราชชนนีกรุงเทพ
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(การ
พยาบาลแมและเด็ก)
ปพ.ศ.2539 ม.มหิดล
-อนุมัติบัตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องตน) ป พ.ศ.2547
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

4511056209

5.90

22

อุบลวนา ขวัญบุญจันทร

- หัวหนาสํานัก
เสริมศึกษาและ
สาธิตทางการ
พยาบาล
-อาจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภชั้นสูง
ป พ.ศ.2530
วพบ.นครราชสีมา
-การศึกษามหาบัณฑิต
(สุขศึกษา) ปพ.ศ.2534
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

4511032462

6.71

23

ชฎาภรณ วัฒนวิไล

-หัวหนาสาขา
วิชาการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ
-ผูชวย
ศาสตราจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
ป พ.ศ.2536
วพบ.ชลบุรี
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต(การบริหาร
การพยาบาล) ปพ.ศ.2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4511056266

5.92
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

24

วันเพ็ญ รักษปวงชน

-อาจารย

-วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)
ป พ.ศ.2530
ม.สงขลานครินทร
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลบิดา
มารดาและเด็ก)
ป พ.ศ.2543
ม.สงขลานครินทร

4511043345

9.97

25

วิลาวัลย ไทรโรจนรุง

-อาจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
ป พ.ศ.2537 วพบ.
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลแมและเด็ก)
ป พ.ศ.2543 ม.มหิดล

4611083485

9.76

26

ภารดี ประเสริฐวงษ

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2538
วพบ.บรมราชชนนีอุดรฯ
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลครอบครัว)
ป พ.ศ.2544 ม.ขอนแกน

4511078707
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

27

วิไลกุล หนูแกว

-รองคณบดีฝาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต
-อาจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
ปพ.ศ.2535
วพบ.บรมราชชะนีสงขลา
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต(การ
พยาบาลแมและเด็ก)
ปพ.ศ.2541
ม.มหิดล

4511056645

8.10

28

กัลยา วิริยะ

-อาจารย

- ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร พ.ศ.2527

4511015038

9.89

4511017346

5.92

29

จารุวรรณ ริ้วไพบูลย

วพบ.สงขลา
- พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
แมและเด็ก)
พ.ศ.2539 ม.มหิดล
-พยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (การพยาบาล)
พ.ศ.2551
ม.สงขลานครินทรฯ
- อนุปริญญาพยาบาล
และอนามัย พ.ศ.2515
- ประกาศนียบัตร
ผดุงครรภ พ.ศ.2515
- ครุศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาลจิตเวช
ชั้นสูง) พ.ศ.2523
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การเจริญพันธุและการ
วางแผนประชากร)
พ.ศ.2531
- วุฒิบัตรผูบริหารรัฐกิจ
(MMPA) รุน 12
มหาวิทยาลัยมหดิล
พ.ศ.2542

- อาจารย

- 54 -

ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

6.00

30

พรรณวิภา บรรณเกียรติ

-หัวหนาสาขา
วิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาล
จิตเวชศาสตร
-ผูชวย
ศาสตราจารย

-ครุศาสตรบัณฑิต(การ
พยาบาลจิตเวชชั้นสูง)
ป พ.ศ.2526
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษา) ป พ.ศ.2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาอุดมศึกษา)
ป พ.ศ.2543
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4511058238

31

อมราพร สุรการ
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2534
มหาวิทยาลัยมหิดล
-การศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (จิตวิทยา
พัฒนาการ) ปพ.ศ.2545
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

4511064751

32

พันตํารวจเอกหญิงเอื้อญาติ ชูชื่น

-ผูชวยคณบดีฝาย
บริหาร
-ผูชวย
ศาสตราจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร(เทียบ
เทาป.ตรี) ป พ.ศ.2525
วพบ.ตํารวจ
-ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(สุขศึกษา)ปพ.ศ.2531
ม.รามคําแหง
-คบ.(จิตวิทยา
การศึกษา) ปพ.ศ.2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ปรัชญาดุษฎี(ประสาท
วิทยา) ปพ.ศ.2546
ม.มหิดล

4511003240
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7.15

ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

33

ศรีสดุ า รัศมีพงศ

-หัวหนาสาขา
วิชาการพยาบาล
ชุมชน
-อาจารย

-ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลและผดุงครรภ
ชั้นสูง พ.ศ.2530
วพบ.กรุงเทพ
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การ
พยาบาลสาธารณสุข)
ปพ.ศ.2539 ม.มหิดล
-สาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต(การ
พยาบาลสาธารณสุข)
ป พ.ศ.2547 ม.มหิดล
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ
พ.ศ.2536 ม.มหิดล

4511065038

5.91

34

ยุวดี วิทยพันธ

-อาจารย

-ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลและผดุงครรภ
ชั้นสูง ปพ.ศ.2530
วพบ.บรมราชชนนี
-วิทยศาสตร
มหาบัณฑิต(การเจริญ
พันธ)ปพ.ศ.2538
ม.มหิดล
-สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต(การพยาบาล
สาธารณสุข)ปพ.ศ.2551
ม.มหิดล

511069653

9.59
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ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

35

ศิปภา ภุมมารักษ
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

36

วนิดา วิสุทธิพานิช

37

ศิริพร สมบูรณ

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วพบ.บรมราชชนนีราชบุรี
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) ปพ.ศ.2550
ม.คริสเตียน

4611103976

9.70

-ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
บริการวิชาการ
-อาจารย

-วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล) ป พ.ศ.2525
ม.มหิดล
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายวิภาคศาสตร)
ป พ.ศ.2530 ม.มหิดล
-พยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (การพยาบาล)
ป พ.ศ.2551 ม.มหิดล

4511017193

9.56

-อาจารย

-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2542 ม.มหิดล
-วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(สาธารณสุข
ศาสตร) ปพ.ศ.2552
ม.มหิดล

471186631

7.82
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คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ

38

สุคนธ วรรธนะอมร

-อาจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภระดับตน
ป พ.ศ.2526
รพ.โรคทรวงอก
-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรและ
ผดุงครรภชั้นสูง
ป พ.ศ.2532
วพบ.พระปกเกลา
จันทบุรี
-วิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
สาธารณสุข) ม.มหิดล
ป พ.ศ.2541

451106066

39

นิลภา จิระรัตนวรรณะ

-อาจารย

-ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
ปพ.ศ.2532 วพบ.ชลบุรี
-ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางสาธารณสุขศาสตร
(การพยาบาล
สาธารณสุขเวชปฏิบัติ)
ป พ.ศ.2538 ม.มหิดล
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เวชศาสตรชุมชน)
ป พ.ศ.2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4511060674
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ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

9.50

ที่

ชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

40

ธนกมณ ลีศรี
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

41

จารุวรรณ ไผตระกูล
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

42

ผกาพรรณ บุญเต็ม
(ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก)

-อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
/ สาขาวิชา / ปที่สําเร็จ
/ สถาบันการศึกษา
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2542 ม.มหิดล
-สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต (สงเสริม
สุขภาพ) ป พ.ศ.2545
ม.มหิดล
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป พ.ศ.2540 ม.มหิดล
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)
ป พ.ศ.2546 ม.มหิดล
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปพ.ศ.2537
วพบ.กรุงเทพ
-พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต
(อนามัยชุมชน)
ปพ.ศ.2550 ม.มหิดล
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เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพฯ
4811193967

4511055615

4511060400

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห/ป)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม/ประสบการณในสถานการณจริง
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู
4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลทั่วไปแกบุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชน โดย
คํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ และระดับการบริการสุขภาพ
4.1.2 สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล
4.1.3 สามารถทํางานเปนทีมในการใหบริการทางดานสุขภาพ ทั้งบทบาทผูนําและผูตาม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหปญหาและมีความเปนอิสระในการแสดงออก
4.1.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค มีการแกไข
ปญหาทางการพยาบาลอยางเปนระบบและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
4.1.5 ใหการพยาบาลอยางเอื้ออาทรดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
วิชา
พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ
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ชั้นป
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

ภาคการศึกษา
ฤดูรอน
ตน
ตน
ปลาย
ปลาย
ตน
ตน
ปลาย
ปลาย
ปลาย

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นป
การฝกปฏิบัติภาคสนาม
2 พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3 พผญ 332 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
4 พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
พจว 473 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ
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จํานวนชั่วโมงและตารางสอน
2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง
2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง
2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง
2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะพิเศษ
ใหสอดคลองกับอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ/กิจกรรม
- สอดแทรกการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎีทุกรายวิชา
- จัดใหนิสิตฝกปฏิบัติทางการพยาบาลโดยเนนใหนิสิตคํานึงคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการใหการพยาบาล
- ใหความรูดานกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมที่บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ เพื่อใหนิสิตมี
จิตสํานึกสาธารณะแกสังคม

2. มีความรูและใฝรูตลอดชีวิต

- จัดกระบวนการเรียนรู ในรายวิชาทางพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ทั้งศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิตไดแสดงออกถึง
ความสามารถในการทํางานเปนทีม การสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูอื่น
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเอื้อใหนิสิตเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห และเรียนรูดวยตนเอง

3. มีทักษะการคิดวิเคราะหและ
ทักษะสื่อสาร

-จัดใหนิสิตฝกปฏิบัติพยาบาลการจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง
ทางการพยาบาล ที่กระตุนความคิดวิจารณาญาณ
-สงเสริมใหนิสิตมีการสรางสรรนวัตกรรมทางการพยาบาลในรายวิชาทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวของ
- จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณการสอนที่เอื้อตอการศึกษาดวย
ตนเองใหแกนิสิต
- ส งเสริมใหนิสิตมีกิจ กรรมเรีย นที่เนน การมีสว นรว มในชั้น เรีย นและการ
นําเสนอถายทอดขอมูลทั้งในและนอกหองเรียน
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คุณลักษณะพิเศษ
4. มีทักษะปฏิบัติทางการ
พยาบาลและมีความอดทน

กลยุทธ/กิจกรรม
- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล โดยฝกปฏิบัติจาก
สถานการณจําลองและสถานการณจริงในแหลงฝกทั้งในหอผูปวยและชุมชน
โดยประยุกตใชศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เกี่ยวของโดยใช
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและจัดใหมีกิจกรรมการให
ความรูและคําปรึกษาทางสุขภาพ

5. มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบรอย - จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับในเรื่อง บุคลิกภาพ ทั้งดานการแตงกาย และ
มีระเบียบวินัย
การเขาสังคม
- สอดแทรกความรูดานบุคลิกภาพ ความมีระเบียบวินัยในกิจกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชาทางการพยาบาล
- ฝกระเบียบวินัยใหนิสิตตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะพยาบาลศาสตรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และการปฏิบัติงาน
3. มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอ
ตนเองและวิชาชีพ และมีระเบียบ
วินัย
4. แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่
นาเชื่อถือ
5. ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูใน
ความดี
6. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
7. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและการปฏิบัติงาน
8. สามารถจัดการกับปญหา
จริยธรรมในการดํารงชีพ และการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1. สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรม
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา
ทางการพยาบาลทั้งสถานการณ
จําลองและจัดประสบการณให
เรียนรูจากสถานการณจริง
2. สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เอื้อตอการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรมโดยบูรณาการกับการจัด
เรียนการสอน
3. สงเสริมใหอาจารยประจําชั้น
และอาจารยที่ปรึกษาอบรม
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
4. ประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มีผล
การปฏิบัติการพยาบาล โดย
คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมอยาง
โดดเดน
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินคุณธรรมและจริยธรรม
ระหวางการเรียนและเมื่อจบ
การศึกษา โดยใชเครื่องมือประเมิน
ที่หลากหลาย ไดแก การสัมภาษณ
แบบสอบถาม การสนทนากลุม
2. ใหนิสิตไดรับการประเมิน
คุณธรรมและจริยธรรม ไดแก นิสิต
ประเมินตนเอง กลุมเพื่อน
อาจารย ผูรับบริการ อาจารย
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ในแหลงฝก
และผูใชบัณฑิต
3. ติดตามการดําเนินการและผล
ของการบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติการ
พยาบาล

2.2 ความรู
ผลการเรียนรู ดานความรู

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจใน
1. จัดการเรียนการสอนที่เนน
ศาสตรที่เปนพื้นฐานทั้งดาน
ผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนา
วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ
สังคมศาสตร กฎหมายและการ
นิสิต (Self-directed Learning)
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
2. มีความรูและความเขาใจใน
ผสมผสานกันทั้งการบรรยาย
ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
สัมมนา ประชุมกลุมยอย การแสดง
สุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
บทบาทสมมติ การสาธิตและสาธิต
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ยอนกลับ การจัดโครงการ
3. มีความรูและความเขาใจใน
ทํารายงานกรณีศึกษา การเรียนรู
กระบวนการพยาบาลและการ
ผานสื่อการเรียนรูตางๆ
นําไปใช
3. ใชสื่อชวยสอน เชน CAI,
4. มีความรูและความเขาใจ
วีดิทัศน, E–Learning โดย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โปรแกรม A-tutor และใชสื่อและ
5. มีความรูและความเขาใจในการ อุปกรณในหองปฏิบัติการเพื่อให
แสวงหาความรู จัดการความรู
นิสิตฝกฝนทั้งที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการวิจัย และ
การเรียนและฝกฝนเพิ่มเติมดวย
กระบวนการบริหารงาน
ตนเอง ปฏิบัติในสถานการณ
6. มีความรูและความเขาใจใน
จําลองในหองปฏิบัติการ
สถานการณและวิทยาการที่
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอ
สุขภาพของประชาชน
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กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูดานความรู
1. ประเมินผลการเรียนรูอยาง
หลากหลาย จากการ
สอบขอเขียน การทํารายงาน การ
นําเสนอ การวิเคราะหกรณีศึกษา
การทําโครงการ การสัมมนา mind
mapping และการสาธิตยอนกลับ
2. ประเมินความรู เนนการมีสวน
รวมระหวางอาจารย นิสิต และผูที่
เกี่ยวของในการประเมินผลการ
เรียนรูของนิสิต
3. ประเมินความรูเมื่อสิ้นสุด
การศึกษาโดยการสอบประมวล
ความรูรวบยอด

2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู ดานทักษะทาง
ปญญา
1. ตระหนักรูในศักยภาพของ
ตนเองและพัฒนาตนเองได
2. สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลได
3. นําขอมูลไปอางอิงและแกไข
ปญหาได
4. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพ
และสาขาที่เกี่ยวของได
5. สามารถแกปญหาโดย ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
การวิจัย
6. พัฒนาวิธีการแกปญหา
สอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดการเรียนการสอนโดย
สนับสนุนและเปดโอกาสใหนิสิต
แกปญหาโดยใชกระบวนการคิด
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นทั้ง
ในชั้นเรียนและการฝกปฏิบัติการ
พยาบาล โดยใชวิธีการเรียนการ
สอนแบบการใชปญหาเปนหลัก
การอภิปราย การสัมมนา การ
สะทอนคิด การศึกษากรณีศึกษา
และทํารายงานในรายวิชาตางๆ
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กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินผลความสามารถการ
สืบคนและการวิเคราะหวิจารณ
และการใชกระบวนการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบในการ
ปฏิบัติงานจาก
-รายงานกรณีศึกษาทางการ
พยาบาลและรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
- การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล และการสัมมนา
- การสะทอนคิด
2. ประเมินผลการคิดอยางมี
วิจารณญาณ โดยการสังเกตและ
ประเมินผลจากการแสดงความ
คิดเห็นขณะจัดกิจกรรมเรียน
การสอน

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการปรับตัว
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและ
เชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยาง สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวาง
สรางสรรคกับผูใชบริการ
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
ผูเรียนกับผูใชบริการ และทีม
2. สามารถทํางานเปนทีมใน
สุขภาพ โดยใชการอภิปรายกลุม
บทบาทผูนําและสมาชิกทีมในทีม ยอย
การพยาบาล ทีมสุขภาพและทีมใน การเรียนรูจากสถานการณจริง
ชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข การศึกษาดูงาน
ทุกระดับและในบริบทหรือ
และ การฝกภาคปฏิบัติ
สถานการณที่แตกตางกัน
เนนการทํางานเปนทีม
3. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ในรายวิชาทฤษฎีและรายวิชา
ในการผลักดันใหเกิดการ
ปฏิบัติ เพื่อใหสามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงที่ดีในองคกร ใน
บทบาทการเปนผูนําและผูตาม
สถานการณที่หลากหลายและ
สถานการณเฉพาะหนา
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอ
สังคม และรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพและสังคมอยาง
ตอเนื่อง
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กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม ทั้งบทบาทเปน
ผูนําและบทบาทสมาชิกในทีม
2. ประเมินความรับผิดชอบตอ
กลุม ตอตนเองและตอหนวยงาน
ในสถานการณที่หลากหลายทั้งใน
ชั้นเรียนและในแหลงฝก
3. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ดูแลผูปวยในขณะฝกภาคปฏิบัติ
บทบาทหัวหนาทีมและสมาชิกทีม
รวมกับเพื่อนรวมงานและทีม
สุขภาพ การประสานงาน และ
การสื่อสารในทีม

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกตใชหลัก
1. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการ
คณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข โดยฝกการ
พยาบาลอยางเหมาะสม
คํานวณดวยหลักคณิตศาสตรและ
2. วิเคราะหและถายทอดขอมูล
เลือกใชสถิติ ในรายวิชาการ
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
พยาบาลที่เกี่ยวของ
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและ 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการใชทักษะ
ภาษาอังกฤษไดอยางมี
การสื่อสารทั้งการพูด การฟงและ
ประสิทธิภาพ
การเขียนทั้งภาษาไทยและ
4. สามารถใชโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูใน
5 เลือกใชรูปแบบตางๆ ในการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร , หอง
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี ปฏิบัติการทางการพยาบาล เพื่อ
คุณภาพ
สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝกทักษะการ
นําเสนอผลงานใหเหมาะสมกับ
ผูฟงและเนื้อหา

- 68 -

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินความสามารถในการใช
ความสามารถในการคํานวณโดยใช
หลักคณิตศาสตรและการเลือกใช
สถิติในการพยาบาล จากการฝก
ปฏิบัติทางการพยาบาลและการ
นําเสนอรายงาน
2. ประเมินการนําเสนอรายงานทั้ง
ทางดานการพูดการฟงและการ
เขียนรายงานในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3. ประเมินทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากขอสอบ
การทํารายงาน การศึกษาวิเคราะห
ผลการวิจัย

2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. สามารถปฏิบัติทักษะการ
พยาบาลอยางเปนองครวม โดย
ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล รวมทั้งใช
กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิง
ประจักษ และการสื่อสารเชิงบําบัด
ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว
และชุมชน
2. มีทักษะการใหความรูและให
คําปรึกษาทางสุขภาพแก
ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุก
ชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวย
ความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร
โดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย
4. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดย
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
5. แสดงภาวะผูนําในการ
ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ
พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
การทํางานในชุมชนในหนวย
บริการสุขภาพชุมชน

กลยุทธการประเมินผล
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทาง การเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
วิชาชีพ
1. การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ประเมินทักษะการปฏิบัติทาง
ทั้งในสถานบริการสุขภาพและใน วิชาชีพโดยวิธี
ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนที่ 1. สอบขอเขียนที่เปนสถานการณ
จําลองจากสถานการณจริง
พัฒนาการคิดวิเคราะหและการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานทางคุณธรรม 2. สาธิตยอนกลับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. การเขียนmind mapping
โดยจัดใหศึกษาดูแลผูใชบริการทั้ง 4. รายงานการศึกษาผูปวยเฉพาะ
รายบุคคล ครอบครัว และชุมชน รายและการนําเสนอรายงานหรือ
รายงานการสรุปโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบดวย การประชุมปรึกษา 5. ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน/
ปญหาทางการพยาบาล การสอน กิจกรรม/การทํางานเปนทีมใน
สถานการณจริง โดยประเมินผล
ขางเตียง และ การเยี่ยมตรวจ
2. จัดกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการ การเรียนรูจาก อาจารยผูสอน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เชน อาจารยพี่เลี้ยง (อาจารยพิเศษ
การใหความรู การคําปรึกษาแนะนํา ภาคปฏิบัติ) เพื่อนรวมงานและ
ดานสุขภาพและการจัดโครงการ/ นิสิตประเมินตนเอง
นิทรรศการทางดานสุขภาพแกบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการดํ า รงชี วิ ต มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ
2) มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
3) รับผิดชอบตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎ ระเบียบขององคกรและสังคม
5) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
3.1.2 ความรู
1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
2) มีความรูและความเขาใจธรรมชาติของตนเอง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ดํารงชีวิตอยาง มีความสุขทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
3) มีความรู ความเขาใจในเพื่อนมนุษย/ สังคมทั้งไทยและนานาชาติ/กฏหมายใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาและสรางสรรคสังคม
4) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความจําเปน ในการมีความสัมพัน ธที่
ถูกตองกับธรรมชาติแวดลอม
5) มีความรูพื้นฐานและทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) เปนผูใฝรู และมีวิจารณญาณในการเลือกรับขอมูลขาวสาร
2) สามารถคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
3) สามารถเชื่อมโยงความรูสูการใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และสังคมในทุกมิติไดอยางสมดุล
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใชภาษาในการติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
3) การอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2) มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3) สามารถแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สามารถนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอหนาที่
5) มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งกฎและระเบียบขององคกร
3.2.2 ความรู
1) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่สําคัญในเนื้อหา แตละ
สาขาวิชา และเขาใจหลักการและทฤษฎีเฉพาะดานบางสวน
2) สามารถนํ าความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการ
วิเคราะหแกปญหาและสามารถตอยอดองคความรูได
3) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับความรูดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิจัย
3.2.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
3) สามารถประยุกตความรู ทักษะ ความเขาใจ หลักการและทฤษฎีตางๆ กับการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและสรางสรรค
4) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายไดอยางสรางสรรค
3.2.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกัลยาณมิตร
2) สามารถทํางานเปนทีม รวมถึงการมีภาวะผูนําและการเปนผูรวมงานที่ดี
3) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน และ
เขียน รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) มีทักษะและความรูในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
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3.3 มาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับหมวดวิชาเฉพาะ สาขาพยาบาลศาสตร
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมีระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การพยาบาล
3.3.2 ความรู
1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในศาสตร ที่ เ ป น พื้ น ฐานทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทาง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหาความรู การจัดการความรู
กระบวนการวิจัย และกระบวนการบริหารงาน
6) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสถานการณ แ ละวิ ท ยาการที่ ทั น สมั ย ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน
3.3.3 ทักษะทางปญญา
1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบโดยใช อ งค ค วามรู ท างวิ ช าชี พ และที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พั ฒ นาวิ ธี ก ารแก ป ญ หาสอดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละบริ บ ททางสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนไป
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3.3.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ
ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพและทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกัน
3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
องคกร ในสถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา
4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองวิชาชีพ
องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
3.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชห ลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาลอยาง
เหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูลขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ
3.3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวม โดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิงบําบัดในการ
พยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2) มี ทั ก ษะการให ค วามรู แ ละให คํ า ปรึ ก ษาทางสุ ข ภาพแก ผู รั บ บริ ก ารทุ ก
กลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ
3) สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย
4) สามารถปฏิ บัติก ารพยาบาลโดยคํานึง ถึงความเปน ป จ เจกบุ คคล และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
5) แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และการทํางานในชุมชนในหนวยบริการสุขภาพชุมชน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา

กลุมวิชาภาษา
มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย
มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1) มีคุณธรรมจริยธรมในการ
ดํารงชีวิต
2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ
3) รับผิดชอบตนเอง ผูอ ื่น สังคม
และสิ่งแวดลอม
4) มีวินัย ตรงตอเวลา
5) ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม

1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง
2) มีความรูและความเขาใจ
ธรรมชาติของตนเอง
3) มีความรูความเขาใจในเพือ่
มนุษย
4) มีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธ
ที่ถกู ตองกับธรรมชาติ
5) มีความรูพนื้ ฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

1

2

3

4

5

3

4

5

1) เปนผูใฝรูและมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรับขอมูลขาวสาร
2) สามารถคิดอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ
3) สามารถเชื่อมโยง
ความรูสูการใช
ประโยชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคม

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
1) ใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสาร
2) สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอื่น
3)อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ

2) มีทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) แสวางหาความรูโดยใช
เทคโนโลยี
4) สามารถนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม

1

2

3

1

3

4
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2

ทักษะทาง
ปญญา

2

รายวิชา

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการเรียนรูส ารสนเทศ
มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
มศว 143 พลังงานทางเลือก
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน
และจิต

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1) มีคุณธรรมจริยธรมในการ
ดํารงชีวิต
2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ
3) รับผิดชอบตนเอง ผูอ ื่น สังคม
และสิ่งแวดลอม
4) มีวินัย ตรงตอเวลา
5) ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม

1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง
2) มีความรูและความเขาใจ
ธรรมชาติของตนเอง
3) มีความรูความเขาใจในเพือ่
มนุษย
4) มีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธ
ที่ถกู ตองกับธรรมชาติ
5) มีความรูพนื้ ฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

1

2

3

4

5

3

4

5

1) เปนผูใฝรูและมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรับขอมูลขาวสาร
2) สามารถคิดอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ
3) สามารถเชื่อมโยง
ความรูสูการใช
ประโยชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคม

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
1)
มี
ท
ก
ั
ษะการวิ
เคราะหเชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
1) ใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสาร
2) สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอื่น
3)อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ

2) มีทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) แสวางหาความรูโดยใช
เทคโนโลยี
4) สามารถนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม

1

2

3

1

3

4
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2

ทักษะทาง
ปญญา

2

รายวิชา

กลุมวิชาศิลปศาสตร
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
มศว 251 มนุษยกับสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
มศว 364 เศรษฐกิจกับธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒน
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1) มีคุณธรรมจริยธรมในการ
ดํารงชีวิต
2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ
3) รับผิดชอบตนเอง ผูอ ื่น สังคม
และสิ่งแวดลอม
4) มีวินัย ตรงตอเวลา
5) ตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม

1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง
2) มีความรูและความเขาใจ
ธรรมชาติของตนเอง
3) มีความรูความเขาใจในเพือ่
มนุษย
4) มีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความจําเปนในการมีความสัมพันธ
ที่ถกู ตองกับธรรมชาติ
5) มีความรูพนื้ ฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

1

2

3

4

5

3

4

5

1) เปนผูใฝรูและมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรับขอมูลขาวสาร
2) สามารถคิดอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ
3) สามารถเชื่อมโยง
ความรูสูการใช
ประโยชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองและสังคม

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ ตัวเลข การสือ่ สาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
รับผิดชอบ
1) ใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสาร
2) สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอื่น
3)อยูรวมกับผูอื่นอยาง
สันติ

2) มีทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) แสวางหาความรูโดยใช
เทคโนโลยี
4) สามารถนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบที่เหมาะสม

1

2

3

1

3

4
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2

ทักษะทาง
ปญญา

2

2) หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน-กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (เฉพาะรายวิชา คม 100 , คม 190 , ชว 101 และ ชว 181)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และเสียสละ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
และตรงเวลา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
4) มีจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบตอ
หนาที่
5) มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งกฎและระเบียบของ
องคกร

1) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่
สําคัญในเนื้อหา แตละสาขาวิชา
และเขาใจหลักการและทฤษฎี
เฉพาะดานบางสวน
2) สามารถนําความรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมา
ประยุกตใชเพื่อการวิเคราะห
แกปญหาและสามารถตอยอด
องคความรูได
3) สามารถบูรณาการความรูใน
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับความรู
ดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
4)สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและวิจัย

1) สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและมีเหตุผล
2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบ
3) สามารถประยุกตความรู
ทักษะ ความเขาใจ หลักการและ
ทฤษฎีตางๆ กับการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือที่เกี่ยวของได
อยางถูกตองและสรางสรรค
4) สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายไดอยางสรางสรรค

1
คม
คม
ชว
ชว

100
190
101
191

เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1)สามารถทํางานกับ
ผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2)สามารถทํางานเปน
ทีม
3)ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
ตลอดจนรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง

1) มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด
ฟง อาน และเขียน
2) มีทักษะและความรูใน
ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อื่นๆ เพื่อการคนควาได
อยางเหมาะสม
3) สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
และเก็บรวบรวมขอมูล

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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3) หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

รายวิชา

กภ 121 กายวิภาคศาสตร
สําหรับพยาบาล
สร 205 พยาธิสรีรวิทยา
สําหรับพยาบาล
สร 224 สรีรวิทยาสําหรับ
พยาบาล
จช 225 จุลชีววิทยาและปรสิต

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

1

1

1

2

3

4

5

6 7 8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4
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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

5 1 2 3 4 5

                            

วิทยาสําหรับพยาบาล

การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธกี ารแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

1

1

1

2

3

4

5

6 7 8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

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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การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

 

 

    

3.2 กลุมวิชาวิชาชีพ

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

1

1

2

3

4

5

6 7 8

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

5 1 2 3 4 5

                    
พรภ 101 มโนมติและทฤษฎี       
การพยาบาล
  

 
   
 
  
พรภ 203 การประเมินภาวะ 
สุขภาพ
พรภ 304 การพยาบาลฉุกเฉิน                             
สาธารณภัยและการ
ชวยฟนคืนชีพ
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การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

 

รายวิชา

พสธ 221 การพยาบาลพื้นฐาน
พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1
พสศ 241 การพยาบาล
ครอบครัวและการ
เจริญพันธุ 1
พกม 251 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 1

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

1

1

1

2

3

4

5

6 7 8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

พกม 252 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 2
พชช 261 การพยาบาลสุขภาพ
ชุมชน1
พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ
พรภ 305 การบริหารจัดการทาง
คลินิก

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4
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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

5 1 2 3 4 5

                            


การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

รายวิชา

พรภ 306 กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
พรภ 307 การสื่อสารและ
การบันทึกทางการ
พยาบาล
พผญ 332 การพยาบาลผูส ูงอายุ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2




3

4

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

5 1 2 3 4 5
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การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

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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การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

รายวิชา

พชช 364 การพยาบาลสุขภาพ
ชุมชน2
พรภ 408 การวิจัยทางการ
พยาบาล
พรภ 409 ประเด็นปญหาและ
แนวโนมของวิชาชีพ
การพยาบาล
พชช 465 การรักษาพยาบาล
ขั้นตน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4
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1) สามารถปฏิบัติทกั ษะการ
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

5 1 2 3 4 5

                            

  

การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

  

รายวิชา

พจว 472 การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
ศาสตร
พสธ 222 ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน
พผญ 333 ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูส ูงอายุ 1
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูส ูงอายุ 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2



       

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3


 

4

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

5 1 2 3 4 5
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พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุง
ครรภ 1
พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุน
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุง
ครรภ 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธกี ารแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

1

1

1

2

3

4

5

6 7 8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

5 1 2 3 4 5
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พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพชุมชน
พชช 467 ปฏิบัติการรักษา
พยาบาลขั้นตน
พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
ศาสตร
พรภ 411 ปฏิบัติการเสริม
ประสบการณวิชาชีพ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป

1

1

1

2

3

4

5

6 7 8

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสมั พันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

5 1 2 3 4 5
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หมวดวิชาเลือกเสรี
พชช 168 ชุมชนศึกษา
พชช 369 การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน
พสศ 146 ครอบครัวสัมพันธ
พรภ 112 การปฐมพยาบาล
และการชวยฟนคืนชีพ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

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

5 1 2 3 4 5
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การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

รายวิชา

พรภ 113
ภกส 101

บุหรี่กับสุขภาพ
ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ
และเครื่องสําอาง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยตอตนเองและวิชาชีพ และมี
ระเบียบวินัย
4) แสดงออกซึ่งบุคคลิกเปนที่นาเชื่อถือ
5) ประพฤติปฎิบัติตนตั้งอยูในความดี
6) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
7) เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน
8) สามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล

1) มีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปน
พื้นฐานทั้งดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) มีความรูและความเขาใจในศาสตรพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการ
พยาบาลและการนําไปใช
4) มีความรูและความเขาใจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
5) มีความรูและความเขาใจในการแสวงหา
ความรู จัดการความรู กระบวน การวิจัย และ
กระบวนการบริหารงาน
6) มีความรูและความเขาใจในสถานการณและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลตอสุขภาพของ
ประชาชน

1) ตระหนักรูในศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาตนเองได
2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได
3) นําขอมูลไปอางอิงและแกไขปญหาได
4) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวของได
5) สามารถแกปญหาโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
6) พัฒนาวิธีการแกปญหาสอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
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ความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค
กับผูใชบริการ ผูรวมงาน
2) สามารถทํางานเปนทีม
ในบทบาทผูนําและสมาชิก
ทีมในทีมการพยาบาล ทีม
สุขภาพ
3) สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการผลักดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองคกร ในสถานการณที่
หลากหลาย
4) มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตอสังคม

1 2

1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการพยาบาล
อยางเหมาะสม
2) วิเคราะหและถายทอดขอมูล
ขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานที่จําเปน
5) สามารถใชรูปแบบตางๆ ในการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางมี
คุณภาพ

3 4 1 2 3

4

1) สามารถปฏิบัติทักษะการ
พยาบาลอยางเปนองครวม โดย
ประยุกตใชศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล
2) มีทักษะการใหความรูและให
คําปรึกษาทางสุขภาพแก
ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย
3) สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ดวยความเมตตา กรุณา และ เอื้อ
อาทร โดยยึดมั่นคุณธรรม
4) สามารถปฏิบตั ิการพยาบาล
โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5) แสดงภาวะผูนําในการ
ปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการ
พยาบาล
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การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชเกณฑการประเมินผลตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ประกอบดวย
2.1 การทวนสอบขณะที่นิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1) มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย ตัวแทน
คณาจารยจากทุกสาขาวิชาไมนอยกวาสาขาละ 1 คน
2) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กําหนดรายวิชาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยคัดเลือกรายวิชาไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่คณะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
มาดําเนินการทวนสอบ
3) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบผลการใหคะแนน
ภาคทฤษฎีกับขอสอบ/รายงาน/โครงการที่รายวิชามอบหมายนิสิต
4) คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบผลการใหคะแนน
ภาคปฏิบัติกับแบบฟอรมการใหคะแนนการปฏิบัติงาน/รายงาน หรือแผนการพยาบาล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษาดําเนินการโดยคณาจารย
และงานบริการการศึกษา ดําเนินการติดตามสมรรถนะการปฏิบัติงานของบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตจะตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.2 ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 ในกลุมวิชาชีพ
3.3 ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม ประกอบดวย
1) ระบบการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ
2) บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
3) กฎระเบียบ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
4) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร
5) ระบบอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําชั้น และกิจกรรมการพัฒนานิสิต
1.2 การเตรียมความพรอมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนและวัดประเมินผล
2) การศึกษาดูงานในแหลงฝกตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
3) การจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยง (Mentor) สําหรับอาจารยใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
- ใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเรียนรู และการปรับตัวเองเตรียมเขาสูการเปนอาจารย
- นิ เ ทศและให คํ าแนะนํา การสอนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติร ว มกัน อย า ง
ใกลชิด
- ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
2. การพัฒนาอาจารย
2.1 แนวทางการพัฒนา
กําหนดแผนพัฒนาคณาจารยใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาคณะทั้งระยะสั้น (1 ป) และ
ระยะยาว (5 ป) โดยมุงเนนใหอาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในดานการเรียนการ
สอน ความรูที่ทันสมัยในการแพทยและการพยาบาล การวิจัยโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาการวิชาการทั้งระดับ
สาขา ระดั บคณะ และส งเสริมให เขาร วมประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน การรว มประชุม นําเสนอ
ผลงานวิจัย ในสถาบันอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2 การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2.1 จัดการสัมมนาหลักสูตรปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
2.2.2 จัดใหมีระบบการประเมินดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง
ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
2.2.3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการสอนและการประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะ
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2.2.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
2.2.5 จัดอาจารยพี่เลี้ยง (อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ) ใหแกอาจารยใหม
2.2.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation)
2.2.7 กําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.8 สงเสริมและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เชน
e-learning
2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.3.1 จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูความรูและทักษะปฏิบัติที่เปนสาขาเฉพาะของ
อาจารย
2.3.2 พัฒนาอาจารยใหมีความรูในดานการวิจัย การจัดการดูแลกลุมเสี่ยง การดูแลผูปวย
เรื้อรังในชุมชน
2.4 การพัฒนาศักยภาพทางดานการบริหารจัดการ
2.4.1 สนับสนุนใหผูบริหารเขาอบรมและพัฒนาหลักสูตรตางๆ ทางดานการบริหาร เพื่อ
พัฒนาทักษะและประสบการณดานการบริหาร
2.4.2 สนับสนุนใหหัวหนางานทุกงานเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางโดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
2.4.3 พัฒนาศักยภาพอาจารยและสายสนับสนุนดานภาษาอังกฤษ
2.4.4 ประเมินผลการดําเนินของคณะ
2.4.5 กําหนดใหบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาทักษะในการทํางานตามที่มหาวิทยาลัยจัด
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาคณะทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนางาน ดังนี้
3.1 สนับสนุนโดยจัดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาทักษะความรูในการทํางาน อยางนอย 1-2 เรื่อง/ป
3.2 สนั บ สนุ น ให หั ว หน า งานทุ ก งาน เข ารั บ การอบรมหลั กสู ต รผู บ ริห ารระดับ กลาง โดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
1.1 หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ผ า นการรั บ รองจากสภาการพยาบาลและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 กําหนดระบบการบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตรมีคณะกรรมการตางๆ ดังนี้
1.2.1 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร มีหนาที่กําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร ทําหนาที่ควบคุมการดําเนิน การ
หลักสู ตรให เปนไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
1.2.3 คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการ เปนประธาน ตัวแทนคณาจารยจากสาขาตางๆ เปนกรรมการ ทําหนาที่ในการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหเปน ไปตามแผนงาน
รวมทั้งติดตามและประเมินผล การดําเนินงานหลักสูตรเพื่อนําไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.3 ในแตละสาขาวิชามีการมอบหมายใหหัวหนาวิชาจัดทํารายละเอียดวิชาและดูแลจัดการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
1.4 แตงตั้งกรรมการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ติดตามรายละเอียดหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) คณะพยาบาลศาสตร ได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนจาก
งบประมาณเงิ น แผ น ดิ น ที่ ได จ ากมหาวิ ทยาลั ย และงบประมาณเงิน รายได ที่ไ ดจ ากจัด เก็ บ คา ธรรมเนี ย ม
การศึกษาและรายไดจากการจัดประชุมบริการวิชาการแกสังคม คณะฯ จัดทําแผนงบประมาณทั้งเงินแผนดิน
และเงินรายไดใหสอดคลองกับแผนพัฒนายุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินการการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสภาวิชาชีพและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ดูแลรับผิดชอบใหมี
การใชงบประมาณและทรัพยากรใหเปนไปตามแผน
2.2 หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) คณะกรรมการประจําคณะดําเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยคณบดีและรองคณบดี
ฝายบริหารติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ ใหเพียงพอและมีคุณภาพ
2) คณะพยาบาลศาสตรประสานงานกับหอสมุดกลางในการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา วารสาร
สื่อการเรียนรู เพื่อใหพอเพียงตอการใชของนิสิตและอาจารย
3) คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาการจัดซื้อหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อการเรียนรู
เสนอคณบดีเพื่อการอนุมัติจัดซื้อและนําเขาหองสมุด
4) จั ดระบบให นิ สิ ต สามารถใชสื่ อการเรีย นการสอน สิ่ งสนับ สนุ น การเรีย นการรู และ
อุปกรณในหองปฏิบัติการพยาบาลอยางเพียงพอ จํานวนชั่วโมงที่หองสมุดเปดบริการไมนอยกวา 60 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) คณะพยาบาลศาสตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดย สอบถามความตองการ
และความพึงพอใจตอทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาจากผูเรียน รวมทั้งรวบรวมสถิติจํานวนอุปกรณ/เครื่องมือ
เครื่องใข และชั่วโมงการใชงานของทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาตางๆ
2) จัดระบบติดตามและประเมินการใชทรัพยากรและนําผลมาปรับ ปรุง โดยตรวจสอบ
ติดตามการใชงานตามคุณสมบัติของอุปกรณและทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาตางๆทุกภาคการศึกษา
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การรับอาจารยตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตรประกาศรับ
สมัครผูประสงคเปนอาจารย ตามคุณวุฒิและคุณสมบัติที่คณะพยาบาลศาสตรกําหนดโดย แตงตั้งกรรมการ
สอบคัดเลือกและดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2543 และ พ.ศ.2544
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
ในการติดตามคุณภาพของหลักสูตร และการวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตร คณะ
พยาบาลศาสตรไดดําเนินการดังนี้
1) คณะพยาบาลศาสตร จะจัดใหมีการสัมมนาอาจารยของคณะพยาบาลศาสตร โดยจัด
โครงการสัมมนาหลักสูตร ปละ 1 ครั้ง โดยเชิญคณาจารยทุกคนรวมประชุมปรึกษาปญหาในการจัดการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร และนําผลที่ไดจากการสัมมนาหลักสูตร สรุปเปนรายงาน และนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป
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2) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรวมกันระหวางอาจารย นิสิต และ
บุคลากรแหลงฝกทุกภาคการศึกษา และไดมีการจัดโครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ระหวางอาจารยสอนและแหลงฝกภาคปฏิบัติ
3) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รเสนอข อ มูล การทบทวนหลัก สูต รต อ คณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ปการศึกษา
4) จัดทําโครงการวิจัยเพื่อติดตามสมรรถนะของบัณฑิตทุก 1 ป และมีการนําผลการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร ไดเชิญคณาจารยพิเศษเขารวมสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของในบางชั่วโมง
โดยมีเปาหมายเพื่อใหนิสิตไดศึกษากับผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ เชน วิชากฎหมายและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร วิชาการพยาบาลผูใหญ
และวิชาการรักษาพยาบาลขั้นตน เปนตน โดยมีการขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ กําหนดใหแตละสาขาเชิญ
อาจารยพิเศษ ในหัวขอเรื่องที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ ไดไมเกิน 30% ของชั่วโมงการสอนทั้งหมดใน
รายวิชานั้นๆ
3.3.2 สาขาวิชาเสนอรายนามอาจารยพิเศษและเชิญสอนในรายวิชาที่ตองการ และจัดใหมี
การประเมินการสอนของอาจารยพิเศษเมื่อสิ้นสุดการสอน
3.3.3 คณะพยาบาลศาสตร ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง และเชิ ญ สอนสํ า หรั บ อาจารย พิ เ ศษสอน
ภาคปฏิบัติ เฉพาะรายวิชาที่มีอัตราสวนนิสิต : อาจารย เกิน 8 : 1 และจางไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนอาจารย
ที่สอนในรายวิชานั้น โดยคุ ณสมบั ติของอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติเปน ไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาล
กําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
4.2 พัฒนาทักษะความรูแกบุคลากรสายสนับสนุน
4.2.1 จัดทําแผนการพัฒนาทักษะความรูแกบุคลากรสายสนับสนุน
4.2.2 จัดใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม อบรมพัฒนาทักษะในงานที่เกี่ยวของ อยาง
นอย 2 เรื่อง/ป/คน เฉลี่ยไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอปการศึกษา
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น เพื่อหนาที่ให
คําปรึกษานิสิตทั้งดานวิชาการ ดานการดําเนินชีวิตและความประพฤติ โดยอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาตอ
จํานวนนิสิต ไมเกิน 1 ตอ 15 จัดใหนิสิตสามารถเขาพบกับอาจารยที่ปรึกษาไดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ
มีตารางเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน
นอกจากนี้จัดใหมีอาจารยประจําชั้น เพื่อทําหนาที่แนะนําแผนการเรียน ติดตามผลการเรียน
และดูแลระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิต อีกดวย
รวมทั้งดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อใหพรอมสําหรับการใหการสนับสนุนและให
คําแนะนําแกนิสิต
2) มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต
3) มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดหรือไมกําหนดในหลักสูตร โดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4) มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
5) มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมนิ สิ ต ที่ ค รบถ ว นและสอดคล อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค ทั้งดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชนและดานกีฬาและสุขภาพ
5.2 การอุทธรณของนิสิต
เมื่ อ นิ สิ ต กระทํ า การใดๆ ที่ ผิ ด กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
คณะพยาบาลศาสตร จะทําการสอบสวนโดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง นําเสนอผลการสอบสวนตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อตัดสินความผิดตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาความผิดของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนิสิตสามารถยื่นรองอุทธรณและรองทุกขตอคณะกรรมการดังกลาวได
ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง มี ค วามขาดแคลนพยาบาลวิ ช าชี พ และมี ค วามต อ งการพยาบาลไป
ปฏิบัติงานในสถานบริการดานสุขภาพ อยูเปนจํานวนมาก คณะพยาบาลศาสตร มีหนาที่หลักในการผลิต
บัณฑิต เพื่อสนองตอบความตองการของหนวยงานสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความจําเปนที่ตอง
เรงผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาด
โดยคณะพยาบาลศาสตรไดสอบถามความตองการบัณฑิตจากสถานบริการพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชน มี ก ารติ ด ตามสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของนายจ า ง โดยแจกแบบสอบถามให
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร ว มงาน เมื่ อ นิ สิ ต จบการศึ กษาไปแล ว 1 ป เพื่ อ ติ ดตามการทํ า งานของบั ณ ฑิ ต
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สอบถามสมรรถนะที่พึงประสงคและความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรวมงานของบัณฑิต โดยมีผลการ
ดําเนินการดังนี้
1) อัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาเทากับรอยละ 100
2) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ต อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในภาพรวม เท า กั บ 4.72 โดยมี
ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิตดานความรูและทักษะการปฏิบัติ ซึ่งคณะฯ ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาใชใน
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
- ขอเสนอแนะดานความรู คณะฯ ปรับกลยุทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น
- ขอเสนอแนะดานทักษะการปฏิบัติ คณะฯ ไดปรับเพิ่มหนวยกิตรายวิชาปฏิบัติทางการ
พยาบาล
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน มีเกณฑประเมิน ดังนี้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีตัวบงชี้บังคับที่ 1- 10 ที่ตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ 11-21 ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายโดยพิจารณาจาก
จํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
ผานในระดับดีมาก

หมายถึง

ผานในระดับดี

หมายถึง

ผานในระดับพอใช

หมายถึง

ไมผาน

หมายถึง

ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ
และขอ 11-21 ผานไมนอยกวา รอยละ 80 (8 ขอ)
ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ
และขอ 11-21 ผานไมนอยกวา รอยละ 70 (7 ขอ)
ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ
และขอ 11-21 ผานไมนอยกวา รอยละ 60 (6 ขอ)
ตัวบงชี้ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ
และขอ 11-21 ผานนอยกวา รอยละ 60
(ผาน 5 ขอ หรือนอยกวา)
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มอค.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถามี) ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มอค.3 และ มอค.4 กอนการเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มอค.5 และ มอค.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มอค.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดใน มอค.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจ ากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปที่แลว
8.อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยางนอย
9. อาจารยใหมทุกคน (ถามี)ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
10.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง/ปการศึกษา
11.บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอปการศึกษา
12.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิต
เฉลี่ยไมตา่ํ กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
14.ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
15.จํานวนอาจารยรอยละ 100 ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญและความรูด า นการวัดและประเมินผล
16.ผลการประเมินของผูเรียนตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
17.นิสิตรอยละ 90 สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
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ตัวบงชี้และผลการดําเนินงาน
18.ผูสําเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 90 ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
19.อาจารยไดรับการประเมินการสอนรายวิชาทางการพยาบาลโดยอาจารย รอยละ 100
20.มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการสื่อสารทุกรายวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล
ที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
21.ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร จัดใหมีระบบและกลไกในการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
โดยใหครอบคลุมปจจัยนําเขา (อาจารย) และกระบวนการ ดังนี้
1. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีระบบและกลไก ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนอาจารยทุกสาขาวิชา ตัวแทนผูเรียน
ปจจุบัน ตัวแทนจากแหลงฝก และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 1 ทาน
1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นปและจาก
ผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
1.4 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
1.5 คณะกรรมบริหารหลักสูตรทําวิจัยติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือ
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งผูใชบริการโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ
2. การประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหลักสูตร
กํ า หนดให ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ร ว มกั บ
ผูทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรอยางนอย 1 ทาน เปนผูประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร
3. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
3.1 การประเมินกลยุทธการสอน ประกอบดวย
ประเมิ น ระหว างเรี ยน โดยประเมิ นการสอนแต ล ะหน ว ยและภาพรวมของรายวิ ชาซึ่ ง
ผูประเมินประกอบดวย นิสิต อาจารยผูสอน และตัวแทนจากแหลงฝก รูปแบบของการประเมิน กระทําโดยการ
สังเกต การประชุมประเมินผลระหวางคณะและแหลงฝก การประเมินโดยใชแบบสอบถามการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาขาวิชาในคณะ
3.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ประกอบดวย
3.2.1 จัดใหมีการสังเกตเขาฟงการสอนของอาจารยและประเมินการสอนโดยหัวหนารายวิชาหรือ
อาจารยผูรวมสอน
3.2.2 สิ้นสุดภาคการศึกษา จัดใหมีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อคนหาปญหาและ
ความตองการในการพัฒนาทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
3.2.3 จัดใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารยโดยใชการประเมินผานระบบ online
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลการประเมินผลทั้งจากหลักสูตร ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานและการประเมินประสิทธิผลของการสอนและจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
4.2 สัมมนาอาจารยทั้งหมด เพื่อหาขอสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป รวมทั้งปรับกลยุทธการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมทุกป
4.4 จัดใหมีการวิพากษผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ

- 102 -

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหมี
ความเหมาะสม และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 16(2) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พ.ศ.2541
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความวา คณะซึ่งเปนสวนราชการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และใหหมายความถึง สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
วาดวย สวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ดวย
“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความวา ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และใหหมายความถึงบุคคลที่ไดรบั แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้

หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาคหนึ่งปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 30
สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตางๆ ในขอ 6.2.1 – 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอนเปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน
ไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนตามที่กําหนดไว
ตามขอ 8
ในการจัดการเรียนการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิตโดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15
ชั่วโมง การจัดการศึกษาบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 9
หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นิสิตมีหนวยกิตที่เหลือสําหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9 หนวยกิต
สําหรับหลักสูตรที่จดั การเรียนการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวนหนวยกิต
ใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นสิ ิตไดรับ แตละรายวิชาจะมีหนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาหหรือไมนอยกวา 15 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 45 ถึง 135 ชั่วโมง
ตอการศึกษาปกติ ใหมคี าเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัตติ ามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคาหนวยกิตกับชั่วโมงการศึกษา
ใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสําทอนปรัชญาและ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถวนและใหระบุคาํ วา “ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา ไมเกิน
8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตามความรูของผูเรียนได
โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 10 การนับการศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกทีร่ ับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวน
หนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
11.2 หวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ใหมีจํานวนหนวย
กิตรวม ดังนี้
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 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา 42 หนวยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวน
หนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตอง
เพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใด ๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไมนับหนวยกิต
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
12.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
12.2 สําเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรืเทียบเทาสําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การรับเขาเปนนิสติ ใชวิธีดังตอไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสติ ตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 15 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสติ ที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปน
อันหมดสิทธิ์ที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
รายงานตัว และเมื่อไดรบั อนุมัติ ตองมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
16.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

16.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ไมมสี ิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว
ภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนรายวิชาดังกลาว
มากอน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
ขอ 17 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
17.1 นิสิตเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไมนอยกวา 9 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 10 หนวยกิต สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจ ใหลงทะเบียนได
ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไมเกิน 9 หนวยกิต
ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต
17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้ตองไมเกิน
3 หนวยกิต
17.4 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในขอ
17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของระบบทวิภาค
ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร
18.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวยกิตสะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ําสุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิต
สูงสุดที่นสิ ิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดนนิสิตไมตองสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบคุ คลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต แตตอ งมี
คุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห โดยการอนุมัติ จากคณบดี
หมวด 5
การวัดการประเมินผลการศึกษา
ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชา
ดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาดวยตนเอง (Self Study)
ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้

ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Very Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับขั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบตั ิ/ฝกงาน/เปนที่พอใจ
U
ผลการเรียน/การปฏิบตั ิ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมตั ิ (Withdrawn)
IP
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In porgress)
21.3 การให E นอกจากขอ 21.1 แลว สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.3.1 นิสิตสอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
21.3.3 มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบตั ิตามเกณฑในขอ 21.6
21.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิตแตคณะเห็นวาไมสมควร
ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝกงานที่มไิ ดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U
แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U นิสิตจะตองปฏิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผา นได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
21.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุสดุ วิสยั และไดรับอนุมัติ
จากคณบดี
21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสติ ยังปฏิบตั ิงานซึ่งเปน
สวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ

21.6 การดําเนินการแก I นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห เพื่อใหผสู อนแก
สัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลีย่ นสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานัน้ ยกเวนรายวิชาหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น
21.8 การให W จะทําไดในกรณีตอไปนี้
21.8.1 นิสิตไดรับอนุมตั ิใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 19
21.8.2 นิสิตไดรับอนุมตั ิใหลาพักตามขอ 27
21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัย ยังไม
สิ้นสุด
21.9 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไมนับหนวยกิต
ตามขอ 18
21.10 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา 1 ภาคการศึกษา
21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการการศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลีย่ สะสมสํารับนิสิตที่รับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อสําเร็จ
การศึกษาใหดําเนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับดอนไวสวนหนึ่งตางหากพรอมทั้งระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย
21.12.2 คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได E ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือกรายวิชาอื่นที่มีลักษณะ
เนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร
ที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมตั ิจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีที่ไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาว
22.2 ในกรณีที่นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได E ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม
หรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซ้าํ หรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม และไดรับอนุมตั ิ
จากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวิชาเอกใหมหรือหมวดวิชาโท
ใหม
ขอ 23 การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับ
23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพือ่ ใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผล
การศึกษาเปนคาระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของ
รายวิชาที่สอบได ตั้งแตระดับ D ขึ้นไปเทานั้น
23.3 คาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นโดยเอาผลรวมของผล
คูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น

23.4 คาระดับขั้นเฉลีย่ สะสมใหคาํ นวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทายที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้น ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียน
เรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาไดที่ไดรับการประเมินผล
ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบอาจไดรับโทษ ดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อขอ รับ
ปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ
24.3 พนจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ขอ 25 สถานภาพนิสิต เปนดังนี้
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
25.2.1 นิสิตสามัญ ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นิสติ และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ไดรับอนุมตั ิจาก
มหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันทีต่ นสังกัด
25.2.3 นิสิตที่เขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกทีไ่ ดรับการอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยใหเขารวมศึกษา
ในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตสามัญ
ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสติ มี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตที่สอบไดคาระดับขัน้
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตทีส่ อบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 – 1.99 แตยังไมพนสภาพ
นิสิต ภายใตขอ 29.3.5 และ 29.3.6
การจําแนกสภาพนิสติ จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา นิสิตเต็มเวลาทีเ่ รียนภาค
ฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน

ขอ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพักการเรียนได ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารประจํากองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก
หรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทย
27.1.4 มีเหตุจาํ เปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิตมาแลวอยางนอย 1
ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคเรียน และจําตองชําระ
เงินคารักษาสภาพนิสติ ของภาคการศึกษานั้น และใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้ง 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการ
เรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2
27.4 ใหนับระยะเวลาทีล่ าพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณะที่นิสิตศึกษาอยูละให
คณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 28 การลาออก
ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตตองพนจากสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39
29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม ยกเวน กรณีตามขอ
27.1.1, 27.1.2, 27, 13
29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสติ ตามขอ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12
29.3.4 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เปน
2 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.6 เปนสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9 หรือไดคา ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํา
กวา 200
29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพนจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

29.4

ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต

ขอ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิใหนิสิตเปลี่ยนสถานภาพตามการจัด
การศึกษาแบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนี้ นิสิตจะตองปฏิบตั ิตามขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ในการเปลี่ยนสภาพใหถูกตอง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ป การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ขอ 31 การยายคณะ
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิใหนิสิตยายคณะได ทั้งนี้นิสิต
จะตองปฏิบัตติ ามขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการยายคณะใหเรียบรอย
31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคระไมนอยกวา 60 กอนวันการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
ประสงคจะยาย การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกีย่ วของและเปนไปตามระเบียบของคณะนั้นๆ การยายคณะจะมีผล
สมบูรณตอเมื่อ ไดรับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะยายไปศึกษา
31.3 รายวิชาตางๆ ที่นิสติ ยายคณะไดเรียนมา ใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมดวย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริม่ เขาเรียนในคณะแรกที่เขาเรียน
ขอ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลีย่ นวิชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัตจิ ากหัวหนาภาค หรือหัวหนาสาขาวิชาหรือประธาน
หลักสูตรที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสติ ใหแกผูที่ถูกคัดชื่ออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยางยิ่งเทานั้น และเมื่อ
ดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นสิ ิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร และไดรับอนุมตั ิจากคณบดี
34.2 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ 34.1
ใหเปนไปตามขอ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ไดรับ ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสติ นั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะยึดถือการ
รายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้นๆ และหากไมมีการเทียบโอนรายวิชาตามขอ 34.2 จะถือวาเปนรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพเลือกเสรีของหลักสูตร
ขอ 35 การรับโอนนิสติ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเทา
มหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกําหนด

35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 2 ปการศึกษา แตตองไม
เกิน 25 เทาของกําหนดเวลาที่ตองศึกษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตที่เหลือและตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิส์ ําเร็จการศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ใหใชเกณฑ ดังนี้
36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
36.2 เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอเทียบ
36.3 เปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับขัน้ C หรือคาระดับขั้นเฉลี่ย 2.00
หรือเทียบเทา
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ตองสอบไดไมต่ํากวาระดับ ขั้น B
หรือคาระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดเพิม่ เติมของคระที่รับเทียบเทา
36.6 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นิสิต ขอโอน
หนวยกิตและเทียบรายวิชา และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี
36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหกระทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
36.8 ในกรณีจําเปนทีไ่ มอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้ไดทั้งหมด ที่มิได
ระบุไวในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอธิการบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป
ขอ 37 การเทียบโอนความรู / ประสบการณและใหหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตที่ความรูค วามสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นิสิตจะตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนด
ไวในหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 8
การขอรับและการใหปริญญา
ขอ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดที่นสิ ิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยกอนการ
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย 1 เดือน
ขอ 39 การใหปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตทีไ่ ดแสดงความจํานงขอรับปริญญา และมีความประพฤติดี เสนอชื่อตอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑตอไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
39.1.1 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย

39.1.2 ไดรับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบยอด สําหรับ
หลักสูตรที่มีการกําหนดไว
39.1.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 2.00
ทั้งนี้ หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนดใหมีคา เทียบเคียงกันได
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผูมีสิทธิไ์ ดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ตองเปนนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
39.2.1 มีคุณสมบัตคิ รบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ ไมนับภาค
การศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
39.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 มีมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผูมีสิทธิไ์ ดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองเปนนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
39.3.1 มีคุณสมบัตคิ รบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ ไมนับภาค
การศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
39.3.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไมมผี ลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ 40 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย
ประเด็นหลัก 1 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ 41 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน
ระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
ขอ 42 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน และ
ในจํานวนนี้ตองเปนผูมีคณ
ุ วุฒิไมตา่ํ กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย 2 คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารยประจําของสถาบัน
ในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ขอ 43 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอ ยกวา 3 คน โดยอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
จะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับกอน โดยที่ขอความ
เดิมเอื้อประโยชนแกนสิ ิตที่เขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได จนกวา
นิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2552

ภาคผนวก ค
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
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ทัศนียา วังสะจันทานนท
ผูชวยศาสตราจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
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ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิชาการ
1) การลดความเจ็บปวดในทารกที่ไดรับการทําหัตถการ : 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 ปที่มีบุตรปวยและไมปวยดวยโรคติดเชื้อระบบหายใจ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีชลบุรี
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2547
2) ศศิธร วรรณพงษ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท วิไลกุล หนูแกว พรปวีณ ชื่นใจเรือง
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.
3) สุปราณี อัทธเสรี กาญจนี สิทธิวงศ ทัศนียา วังสะจันทานนทนิลภา จิระรัตนวรรณะ
ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการศึกษา ภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐานของนิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วารสารพยาบาล
ปที่ 54 ฉบับที่ 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
International Nurse EducationConference, New vision for nursingeducation 14-16 November, 2007.
5) ทัศนียา วังสะจันทานนท ขวัญจิต คุปตานนท อุไรวรรณ นิกรปกรณ การประเมินหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มศว วารสารไทยเภสัชสารและวิทยาการสุขภาพ ปที่ 4 ฉบับที่ 5 , 2553.
ภาระงานสอน
จํานวนชั่วโมง
รหัสวิชา
รายวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
พรภ 202 การดูแลตนเองดานสุขภาพ
6
พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
140
พรภ 408 ปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
24
พรภ 101 มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
19
พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
1
23
พสธ 221 การพยาบาลพื้นฐาน
5
85
พรภ 411 เสริมประสบการณวิชาชีพ
20
พรภ 113 บุหรี่กับสุขภาพ
14
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
14
รวม (หนวยชั่วโมง)
89
248
5.32
0

0

0

0

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู
E-mail
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

พรปวีณ ชื่นใจเรือง
ผูชวยศาสตราจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
26120
pornpaweec@swu.ac.th

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใหญ)

สถานที่ศึกษา

ปที่จบ
การศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
2529
คณะพยาบาลศาสตร (ศิริราชพยาบาล)
2539
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ
1) พรปวีณ ชื่นใจเรือง. (2536). การศึกษาความสัมพัธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ การสนับสนุน
ของคูสมรสกับการปรับของผูปวยภายหลังผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหิดล.
2) พรปวีณ ชื่นใจเรือง. (2547 ) การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชปญหาเปนหลักวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สําหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2546 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547
3) ศศิธร วรรณพงษ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท วิไลกุล หนูแกว และพรปวีณ ชื่นใจ
เรือง.(2548 ). “การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : พ.ศ.2547
ตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548
4) อุบลวณา ขวัญบุญจันทร และพรปวีณ ชื่นใจเรือง. การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของคณาจารย
บุคลากร และนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
4T

4

4T

T

4T

เอกสารที่ตีพิมพ
1) พรปวีณ ชื่นใจเรือง. (2547) การปฐมพยาบาล : ตีพิมพใน มศว โลกทัศน : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 1 ฉบับที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2547)
2) พรปวีณ ชื่นใจเรือง. (2547) การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนหลักวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สําหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2546 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547
3) พรปวีณ ชื่นใจเรือง (2549) ความผาสุกดานจิตวิญญาณในผูสูงอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 1(1)
4

T

4T

4

T

4T

4T

ภาระงานสอน
U

รหัสวิชา
พผญ 332
พผญ 333
พรภ 112
พรภ 101
พผญ 335
พผญ 336
พรภ 112
พรภ 203
พผญ 231
พรภ 305

รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การพยาบาลผูสูงอายุ
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
(เลือกเสรี)
มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
การพยาบาลผูใหญ 2
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
ทฤษฎีการพยาบาล
การพยาบาลผูใหญ 1
การบริหารจัดการทางคลินิก
รวม (หนวยชั่วโมง)

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
140
12
2
17
13
2
18
26
12
102

88
6

234

5.47

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู
E-mail

สุคนธ วรรธนะอมร
อาจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120
sukon@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง

ปริญญาตรี

สถานที่ศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระปกเกลา จันทบุรี

ปที่จบ
การศึกษา
2541
2532

ผลงานทางวิชาการ
1) ขนิษฐา นันทบุตร, สุคนธ วรรธนะอมร, กลาเผชิญ โชคบํารุง,และคณะ. (2550). กรณีศึกษานวัตกรรมการ
ดูแลสุขภาพชุมชน : การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริม
สุขภาพครอบครัว. นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.
2) ขนิ ษฐา นั นทบุ ตร, พี ระพงษ บุญ สวัส ดิ์กุล ชัย , นิล ภา 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.
4

4

ภาระงานสอน
รหัสวิชา

รายวิชา

พชช 363
พชช 465
พชช 466
พชช 168
พรภ 204
พสธ 221
พชช 261
พชช 262
พชช 467
พรภ 113
พรภ 112
พชช 364
พชช 369

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
การรักษาพยาบาลขั้นตน
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
ชุมชนศึกษา(วิชาเลือกเสรี)
ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน
วิทยาการระบาด
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
บุหรี่กับสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพ
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
การพัฒนาสุขภาพชุมชน (เลือกเสรี)
รวม (หนวยชั่วโมง)

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
14
6
11
285
22
8
24
118
11
13
4
21
30
14
5
21
13
11
145
486

9.70

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู
E-mail

วิไลกุล หนูแกว
อาจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120
wilaikul@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

สถานที่ศึกษา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลแมและเด็ก)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปที่จบ
การศึกษา
2541
2535

ผลงานทางวิชาการ
1) ศศิธร วรรณพงษ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท วิไลกุล หนูแกว พรปวีณ ชื่นใจเรือง.
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.
2) วิลาวัลย ไทรโรจนรุง วิไลกุล หนูแกว. ผลของการใชกลุมชวยเหลือตนเองตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน. 2007.
ภาระงานสอน
จํานวนชั่วโมง
รหัสวิชา
รายวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
18
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
294
พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
43
พสศ 344 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
12
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1
289
พรภ 203 ทฤษฎีการพยาบาล
18
พสศ 241 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ
8
รวม (หนวยชั่วโมง)
99
583
9.76
0

0

0

0

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู
E-mail

พรรณวิภา บรรณเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120
panvipa@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ไดรับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คด.(อุดมศึกษา)
ศศม.(สาขาจิตวิทยาการปรึกษา)
คบ.(สาขาการพยาบาลศึกษาดาน
การพยาบาลจิตเวช)
ประกาศนียบัตร ป.ครอบครัวบําบัด
ประกาศนียบัตร ป.การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องตน)
ประกาศนียบัตร Certificate of Teaching and
Learning

สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่จบ
การศึกษา
2543
2532
2526

กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540
2548

University of Technology Sydney
Australia

2552

ผลงานทางวิชาการ
ตํารา/ บทความ
การดูแลรักษาสุขภาพจิตดวยการบําบัดรักษาแบบผสมผสานและแบบทางเลือก. วารสารวิชาการบอกเลา
เกาสิบ ฉบับที่ 36 มกราคม 2553 .
ผลงานวิจัย
พรรณวิภา บรรณเกียรติ. การพัฒนาคูมือการใหคําปรึกษาดวยอักษรเบลลแกผูพิการทางสายตา. เอกสาร
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตแหงชาติ ป2548 ณ กรมสุขภาพจิต กระกรวงสาธารณสุข.
การเสนอผลงาน
เสนอรายงานวิจัยเปนโปสเตอรเรื่อง สภาพปญหาและการปรับตัวของนิสิตชั้นปที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ในงาน Thailand Research Expro 2009

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พรภ 202
พจว 271
พสศ 445
พจว 472
พรภ 101
พรภ 306
พจว 473
พรภ 305

รายวิชา
การดูแลตนเองดานสุขภาพ
พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร
การบริหารจัดการทางคลินิก
รวม (หนวยชั่วโมง)

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
4
23
30
30
16
14
260
8
95

290

6.00

ภาคผนวก ง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก จ
ประวัติผูทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-นามสกุล
สุปาณี เสนาดิสัย
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
การศึกษา
2505-2509
2509
2511-2513

วท.บ(พยาบาล)เกียรตินิยมอันดับ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
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
กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
2550-2552
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
2553-ปจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
2541-2549
อนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร สภาการพยาบาล
2549-ปจจุบัน
กรรมการประเมินสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล
2551-ปจจุบัน
ประธานเครือขายวิชาชีพพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแหงประเทศไทยฯ
2536-ปจจุบัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการพยาบาล กรุงเทพมหานคร
2552-ปจจุบัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการอาจารยพยาบาล สํานักงาน ก.พ.
2551-2552
กรรมการสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร
รางวัลที่ไดรับ
2545

ผูบริหารการศึกษาพยาบาลดีเดน จากสภาการพยาบาล.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน

นางจรัสศรี บัวบาน
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่อยู ตู ปณ.9 ถ.ปทฝ.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 โทร 0-7428-6564

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. วุฒิปริญญา
2526 ค.ม.
2519 ค.บ.
2516 ประกาศนียบัตร
2516 อนุปริญญา

สาขาวิชา
อุดมศึกษา
พยาบาลศึกษา
การผดุงครรภ
พยาบาลและอนามัย

ประวัติการทํางาน
1 ธันวาคม 2516 - 30 มกราคม 2517
1 เมษายน 2519 – 18 มีนาคม 2528
18 มีนาคม 2528 – 17 สิงหาคม 2543
18 สิงหาคม 2543 – ปจจุบัน

สถาบัน
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลประจําการ หอผูปวย หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช
อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประสบการณการทํางาน
1. อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ที่เปน
สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
8. กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ
9. กรรมการสอบวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ
10. กรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาการพยาบาลศาสตร

ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา
พ.ศ. 2534 :
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2511

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน
พ.ศ. 2549 – 2551

พ.ศ. 2543 - 2548
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2511

ดร.เบ็ญจา เตากล่ํา

Ph.D. (College and University Administration)
Michigan State University, USA.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภและอนามัย
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองประธานคณะกรรมการจัดทํารางโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
ผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
หัวหนาภาควิชาการพยาบาล อายุรศาสตรและศัลยศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2513
ผูชวยหัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
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 เพื่อการรับรองสถานบันของ
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
คณะกรรมการดําเนินงาน
- จัดทํา(ราง)แผนการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
- จัดทํา(ราง) รายงานการวิเคราะหความจําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร และ พิจารณาทบทวนปรัชญา
วัตถุประสงคของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-วิเคราะหการติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน
16 มีนาคม2554
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1 เพื่อ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
-พิจารณาแผนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
คณะกรรมการดําเนินงาน
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
พัฒนาหลักสูตร
-และพิจารณารายงานการวิเคราะหความจําเปนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
14 - 18 มีนาคม 2554 - คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร จัดทํา
คณะกรรมการดําเนินงาน
(ราง) รายละเอียดหลักสูตร มคอ 2 ( 8 หมวด)
พัฒนาหลักสูตร
-ประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย ขอ
คําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู ของรายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไปและหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
26 – 27 มีนาคม 2554 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารยในคณะวิพากษ ราง คณะกรรมการดําเนินงาน
มคอ 2
พัฒนาหลักสูตร
และใหความรู/เตรียมความเขาใจอาจารยในการจัดทํา -คณาจารยทั้งคณะ
มคอ 3 และมคอ 4
29 มีนาคม 2554
สง(ราง) มคอ 2 ใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
พิจารณา
เจาหนาที่งานบริการการศึกษา

วันเดือนป
19 เมษายน 2554

30-31 เมษายน 2554

6 พฤษภาคม 2554

8 มิถุนายน 2554

กรกฎาคม- กันยายน
2554

ตุลาคม 2554

มกราคม 2555

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2
เพื่อขอขอเสนอแนะในการปรับปรุง มคอ.2
-คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรับแกไข
-ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตร (มคอ.2)
-ประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารย จัดทํามคอ.3 และ
มคอ.4
-สงเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) ที่ปรับปรุงแลว
และสง(ราง)มคอ.3 และมคอ.4ใหคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณา
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 3
พิจารณา(ราง) มคอ.2 หลังการปรับปรุง
พิจารณา(ราง) มคอ.3 และมคอ.4 และใหขอเสนอแนะ
-สงเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เสนอตอคณะกรรมการ
หลักสูตรปริญญาตรี , กรรมการสภาวิชาการ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
เพื่อขอรับขอเสนอแนะและนําไปปรับปรุงแกไข

ผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
-คณาจารยทั้งคณะ

คณะกรรมการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร
-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
-เจาหนาที่งานบริการการศึกษา

- คณบดี
-รองคณบดีฝายวิชาการ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
หลักสูตร
-เจาหนาที่งานบริการการศึกษา
- เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตอสภาการพยาบาล -คณบดี
(ภายใน 7 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ)
-รองคณบดีฝายวิชาการ
- กรรมการสภาการพยาบาลพิจารณารับรอง
-คณะกรรมการดําเนินงาน
(ใชเวลา ประมาณ 180 วัน)
หลักสูตร
-คณะกรรมการรับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาล
-เจาหนาที่งานบริการการศึกษา
-เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ที่ปรับแกไขตอ
--คณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
-รองคณบดีฝายวิชาการ

วันเดือนป
มีนาคม 2555

มิถุนายน 2555

กิจกรรม
- เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตอสกอ เพื่อใหการ
รับรอง
- แจงผลการอนุมัติหลักสูตรตอกรรมการบริหาร
หลักสูตร
เปดสอน

ผูเกี่ยวของ
-รองคณบดีฝายวิชาการ
-เจาหนาที่งานบริการการศึกษา

ภาคผนวก ช
ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ของผูทรงคุณวุฒิ

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555)
โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร
วันที่ 16 มีนาคม , วันที่ 27 เมษายน และวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2554
.......................................................
ผูทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย สุปาณี เสนาดิสัย
อาจารย ดร.เบ็ญจา
เตากล่ํา
ผูชวยศาสตราจารย จรัสศรี บัวบาน

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย สุปาณี เสนาดิสัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. การรับนิสิตเขาศึกษา หากคณะพยาบาลศาสตรตองการเปดรับเฉพาะนิสิตที่เปนคนไทยอยางเดียวให
เขียนวารับนิสิตไทย แตถารับนิสิตชาติอื่นๆที่เขาใจภาษาไทยมาเรียนดวย ใหเขียนวารับนิสิตที่เขาใจภาษาไทย
2. ควรเขียนคําอธิบายใหชัดเจนวาสถานการณตางๆทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน
นโยบายประเทศที่เกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพ(Medical Hub), การเขาเปนสังคมผูสูงอายุ การที่
ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนมีผลกระทบอยางไรบางตอการนําไปปรับปรุงหลักสูตร สถานการณของทองถิ่น
มีผลกระทบหรือไม และมีความจําเปนอยางไรในการนําขอมูลจากสถานการณเหลานั้นมาปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร
3.รายวิชาการศึกษาทั่วไป คณะฯจะตองนํารายวิชา ในหมวดวิทยาศาสตร จํานวน 8 หนวยกิต บรรจุไว
รายวิชาการศึกษาทั่วไปดวยไดหรือไม ขอใหสอบถามจากมหาวิทยาลัยดวย หากไมสามารถบรรจุไวได คงตองนําไป
รวมกับหมวดพื้นฐานวิชาชีพ ขอใหนํามาพิจารณาตอไป
หมวดที่ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1.ควรปรับการเขียนหลักฐานตัวบงชี้(Output/Outcome) ใหเขียนในลักษณะที่วัดไดชัดเจน เชน รอยละ..
ของอาจารย , ระดับความพึงพอใจคุณภาพการสอนเปนคะแนน...จากคะแนนเต็ม ....
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. แผนการศึกษา การระบุเรียนวิชาเลือกปรับการเขียนใหเขาใจไดตรงกันวา นิสิตไดเรียน 6 หนวยกิต
อาจจะไมตองแยกกลุมนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
2. คําอธิบายรายวิชา ชื่อรายวิชาพรภ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ ควรปรับเปนวิชาการ
ประเมินภาวะสุขภาพ เพราะเนื้อหาเนนการประเมินสุขภาพมากกวาการใชภาษาอังกฤษ และใหหมายเหตุไววาสอน
เปนภาษาอังกฤษ

3. คําอธิบายรายวิชาพชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ เพิ่มหลักการสอนหรือการใหสุขศึกษาไวดวย
4. ชื่อรายวิชา Fundamental of Nursing เปลี่ยนเปน Fundamental Nursing ชื่อรายวิชา Nursing of
Adult เปลี่ยนเปน Adult Nursing
5. บูรพวิชาขอใหดูวามีความจําเปนตองมีในวิชานั้นๆบูรพวิชาหรือไม เชนรายวิชาพื้นฐานการพยาบาลอาจจะ
ไมจําเปนตองเปนบูรพวิชาของทุกวิชาทางการพยาบาล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ใหเขียนคําอธิบายผลการเรียนรูใหระบุเปนขอๆเหมือนกับที่
ระบุใน curriculum mapping
หมวดที่ 7 การประกัณคุณภาพหลักสูตร
การบริหารบุคลลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวามีการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะความรูบุคลากรอยางไร
2. อาจารย ดร.เบ็ญจา เตากล่ํา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. การพัฒนาหลักสูตร ตองนําผลการศึกษาติดตามความเห็นของผูใชบัณฑิต ผลการประเมินการเรียน
การสอนของนิสิต รวมทั้งนําสรุปวามคิดเห็นจากผูบริหารและผูแทนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น มาเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
2. สถานการณดานการศึกษา จากการมีพรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 จําเปนตองปรับการจัด
การศึกษาในหลักสูตรอยางไรบางใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
หมวดที่ 2 ปรัชญาของหลักสูตร
ใหแกไขคําวา การใชขอมูลเชิงประจักษเปนการใชหลักฐานเชิงประจักษ กรอบแนวคิดของหลักสูตรอาจจะ
มีแผนภาพประกอบดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจที่งายขึ้น
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
คําอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล ควรเปลี่ยนเปน
วิชาเปนวิชาบันทึกทางการพยาบาล เพราะเนื้อหาเนนเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล
หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน ควรปรับปรุงการเขียนกลยุทธการประเมินผลใหสอดคลองกับกล
ยุทธการสอน

หมวดที่ 5 หลักเกณฑการประเมินผลนิสิต
1. การทวนสอบ ใหระบุองคประกอบของคณะกรรมการ ระบุหนาที่และขั้นตอนการทํางานของคณะกรรมการ
ทวนสอบใหชัดเจน
2.เกณฑการสําเร็จการศึกษา ใหระบุไววา เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ
ใหระบุเกณฑไวตอนทายตารางดวย วาเกณฑบังคับของตัวบงชี้ 1 -10 ดําเนินการครบทุกขอ รวมทั้งระบุ
เกณฑ ดีมาก ดี และพอใช ใสไวดวยวาตองผานเกณฑกี่ขอ
3. ผูชวยศาสตราจารย จรัสศรี บัวบาน
หมวดที่ 2 ปรัชญาของหลักสูตร
1. โครงสรางหลักสูตร การใสวิชาการศึกษาทั่วไป ใสเฉพาะวิชาที่คณะฯจัดใหนิสิตลงทะเบียนการ
เรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ อาจจะไมจําเปนตองใสทั้งหมด
2. ควรระบุความหมายของเลขรหัสรายวิชาและรหัสหนวยกิตไวดวย
3. ระบุรหัสหนวยกิต ใสเลขในวงเล็บใหครบ 3 ตัว ใสชั่วโมงเรียนรูดวยตนเองใหครบถวน
หมวดที่ 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 ใหระบุคําอธิบายรายวิชาทั้ง 2 วิชา ใหครบถวน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล
1.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ปรับปรุงการเขียนใหสอดรับกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและใหสอดคลองกับอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2. การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน ใหพิจารณานําขอที่ตองตองพัฒนาใหนิสิตไปใสไวในหมวดที่ 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 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2541
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
: ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2547
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
: ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552
2. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ใหการอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
: เริ่มใชกับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2555
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ ท างด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมดั ง กล า ว การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถใหการพยาบาลบุคคลทุกชวงวัยตั้งแตกลุมหญิงตั้งครรภ
มารดาทารก เด็กและวัยรุน ผูใหญและผูสูงอายุ ทั้งภาวะปกติและเจ็บปวยในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ เพิ่ม
หนวยกิตรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุและรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน ใหความสําคัญในเรื่องการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการ
พยาบาล จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหนิสิตสามารถเรียนรูดวยตนเอง เพิ่มเนื้อหาการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพและวิชาการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล
พั ฒ นาความสามารถในการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการสืบ คน ข อมู ล ในรายวิช าทางการพยาบาลได อย างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเนนการบริหารทางการพยาบาลโดยเพิ่มหนวยกิตรายวิชาเสริมประสบการณวิชาชีพ และพัฒนา
เนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลและความตองการ

ของประชาชนผูใชบัณฑิตที่ตองการบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถบริหารงาน ทํางานเปนทีม
มีจิตอาสาและปรับตัวเขากับชุมชนได ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรไดยึด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ที่ไดประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2553 ที่มุงพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิ ต พยาบาล ให มีความรู มี คุณธรรมจริย ธรรม สามารถคิดวิเคราะหและแกปญ หาได มีป ฏิสัมพัน ธและความ
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 การปรับปรุงหมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ปรบยายรายวิชาหมวดวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 4 วิชา ดังนี้ คม 100 เคมีทั่วไป คม 190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ชว 101 ชีววิทยา 1 ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ไปรวมกับหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
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)
พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย
3(3-0)
NPS 271 Human Bio-Psychosocial Development
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย การปรับตัว พัฒนาการของมนุษย
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการ และสุขภาพจิตของมนุษย ตลอดจนแนวทางสงเสริม
พัฒนาการทางชีวจิตสังคม และการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
พรภ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-4)
NID 203 English for Health Assessment
ศึกษาศัพทเทคนิคทางการแพทยและสุขภาพ ฝกการสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษใหสามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลและครอบครัวเปนภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการตรวจรางกายตามระบบ
การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปญหาสุขภาพ
พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1
3(3-0)
NAD 231 Nursing of Adult I
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและปญหา
สุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนํากระบวนการ
พยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวยและยึดหลักการ
พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหาเรื่องการเสียสมดุลน้ําและอิเลคโตรลัยท
ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิต
วิทยา รวมทั้งการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด โดยคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย
3(3-0-6)
NPS 271 Human Bio-Psychosocial Development
ธรรมชาติของมนุษย การปรับตัว พัฒนาการดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการ สุขภาพจิตมนุษย ตลอดจนพัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพจิต
ตามชวงวัยและการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
พรภ 203 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-3-2)
NID 203 Health Assessment
ศึกษาศัพทเทคนิคทางการแพทยและสุขภาพ ฝกการสื่อสารให
สามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและ
ครอบครัวเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการตรวจรางกาย
ตามระบบ การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปญหาสุขภาพ
พผญ 231 การพยาบาลผูใหญ 1
3(3-0-6)
NAD 231 Adult Nursing I
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและ
ปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนํา
กระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการเจ็บปวยและยึด
หลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหาเรื่องการเสียสมดุลน้ําและ
อิเลคโตรลัยท ระบบภูมิคุมกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมทั้งการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด โดย
คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และ
ชุมชน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับหนวยกิต

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พรภ 204 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ 2(2-0)
พรภ 304 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการชวยฟนคืนชีพ
NID 204 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing
2(2-0-4)
ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉิน
NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing
และสาธารณภัย การแกไขปญหาทั้งดานรางกายและจิตสังคมของบุคคลและ
ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุ
ครอบครัว เนนบทบาทในการชวยเหลือรีบดวนแกผูไดรับอันตราย โดยคํานึงถึง ฉุกเฉิน และสาธารณภัย การแกไขปญหาทั้งดานรางกายและจิตสังคมของ
ความถูกตอง ปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
บุคคลและครอบครัว เนนบทบาทในการชวยเหลือรีบดวนแกผูไดรับ
อันตราย โดยคํานึงถึงความถูกตองปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(3-0)
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุน1
2(2-0-4)
NPD 251 Nursing of Child and Adolescent
NPD 251 Nursing of Child and Adolescent 1
ศึ ก ษาหลั ก การพยาบาลเด็ ก และวั ย รุ น การเจริ ญ เติ บ โตและ
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การเลี้ยงดูและสรางเสริม
สุขภาพเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุนที่มีภาวะสุขภาพดี สิทธิเด็ก ปญหาสุขภาพ พัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ภาวะโภชนาการ การ
พยาบาลเด็กและวัยรุนที่มีความผิดปกติที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจ
และการรักษาพยาบาลผูปวยเด็กในระบบตางๆ บทบาทพยาบาลในการดูแล
ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบป ส สาวะ และระบบต อ มไร ท อ โดยใช
สุขภาพเด็กที่มีความผิดปกติทุกวัย ทั้งทางดานรางกายและ จิตสังคม การ
ปองกันโรคและอุ บั ติ เ หตุ ใ นเด็ ก การฟ น ฟู สุ ข ภาพและการส ง เสริ ม ให กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ
ครอบครั ว และชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษาพยาบาลเด็ ก
พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2
2(2-0-4)
NPD 252 Nursing of Child and Adolescent 2
ศึกษาปญหาสุขภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิดและผูปวย
เด็กในภาวะวิกฤต การพยาบาลผูปวยเด็กและวัยรุนที่มีความผิดปกติที่พบ
บอยในระบบโลหิตและมะเร็ง โรคติดเชื้อ ระบบหัวใจ ระบบประสาทและ
การพยาบาลเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุและสารพิษ โดยใชกระบวนการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพแบบองครวม เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อใหสอดคลองกับชั้นป
ที่จัดการเรียนการสอน

1. ปรับเพิ่มรายวิชา พกม 251 เปน 2 วิชา
คือ พกม 251 และ พกม 252 เพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการพยาบาลและ
การนําไปใช
2. ปรับเปลี่ยนหนวยกิต

1. ปรับเพิ่มรายวิชา พกม 251 เปน 2 วิชา
คือ พกม 251 และ พกม 252 เพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการพยาบาลและ
การนําไปใช
2. ปรับเปลี่ยนหนวยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ
2(2-0)
NCN 262 Health Promotion
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การ
สรางพลังอํานาจเพื่อการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล กลุมคนและชุมชน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติการสรางพลังอํานาจเพื่อการสรางเสริมสุขภาพแกกลุมคน/ชุมชน
พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก
2(2-0)
NID 305 Clinical Nursing Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารการพยาบาล โดยเนนการบริหารงานในหอผูปวย การนําทีมการ
พยาบาล การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล บทบาทหนาที่ของ
พยาบาล ในการบริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในหนวยงาน
พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 2(2-0)
NID 306 Laws and Ethics in Nursing Profession
ศึกษาความรูทั่วไปของกฎหมาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมาย
สาธารณสุขที่เกี่ยวของ ทฤษฎีจริยศาสตร การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
หลักธรรมในวิชาชีพ มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผูปวย สิทธิ
พยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ปญหาจริยธรรมและการแกไขปญหา
จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พชช 262 การสรางเสริมสุขภาพ
2(1-4-1)
NCN 262 Health Promotion
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสรางพลังอํานาจเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพของบุคคล กลุมคนและชุมชน การพัฒนาโครงการเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก
2(2-0-4)
NID 305 Clinical Nursing Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารการพยาบาล โดยเนนการบริหารงานในหอผูปวย การนําทีมการ
พยาบาล การทํางานเปนทีม การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล บทบาทหนาที่ของพยาบาล ในการ
บริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 2(2-0-4)
NID 306 Laws and Ethics in Nursing Profession
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมาย
สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ทฤษฎีจริยศาสตร การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ หลักจริยธรรมในวิชาชีพ
มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผูปวย สิทธิพยาบาล พฤติกรรม
เชิงจริยธรรม การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาจริยธรรมในวิชาชีพ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้นชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
2(2-0)
NID 307 English for Nursing Record
ศึกษาหลักการ วิธีการบันทึกขอมูลทางสุขภาพ และการเขียน
รายงานการพยาบาลเปนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางขอกําหนดระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการจําแนกขอวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล
(International Classification for Nursing Practice - ICNP) ตลอดจน
การฝกการบันทึกเปนภาษาอังกฤษ ลงแบบฟอรมตางๆ ที่ใชอยูในหนวย
บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
พผญ 332 การพยาบาลผูสูงอายุ
2(2-0)
NAD 332 Nursing of Elderly
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย จิตสังคมและวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนา
ผูสูงอายุแหงชาติ ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และปญหาสุขภาพที่
พบบอยในผูสูงอายุ รวมทั้งการใชยาตางๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมา
ใชในการแกปญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ โดย
คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูสูงอายุ ครอบครัว
และชุมชน
พผญ 334 การพยาบาลผูใหญ 2
3(3-0)
NAD 334 Nursing of Adult II
ศึกษาปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง
โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการ
เจ็บปวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหา เรื่องการ
รับรู การเคลื่อนไหวและการรับความรูสึก การเจ็บปวยมะเร็ง ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรีเวชวิทยา
โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว
และชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พรภ 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 307 Communication and nursing record
ศึกษาหลักการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลในการใหบริการสุขภาพ ดวยการฟง การพูด การอาน การสืบคน
ขอมูลทางการพยาบาลรวมถึงและการบันทึกขอมูล การฝกทักษะการ
สื่อสารในสถานการณจําลอง การเขียนรายงานและการบันทึกขอมูลทางการ
พยาบาลเปนภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ)

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
2. ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

พผญ 332 การพยาบาลผูสูงอายุ
3(3-0-6)
NAD 332 Elderly Nursing
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ การเปลีย่ นแปลงทางดาน
รางกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนาผูสูงอายุ
แหงชาติ ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และปญหาสุขภาพที่พบบอย
ในผูสูงอายุ รวมทั้งการใชยาตางๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการ
แกปญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของผูสูงอายุ โดยคํานึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน

1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
2. ปรับเพิ่มหนวยกิต

พผญ 334 การพยาบาลผูใหญ 2
3(3-0-6)
NAD 334 Adult Nursing II
ศึกษาปญหาสุขภาพของผูใหญในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง
โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการแกปญหาทุกระยะของการ
เจ็บปวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมปญหา เรื่องการ
รับรู การเคลื่อนไหวและการรับความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรี
เวชวิทยา โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย
ครอบครัว และชุมชน

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
3(0-12)
NAD 335 Nursing of Adult and Elderly Practicum II
ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุที่มีปญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาทางยา
และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหา การรับรูการเคลื่อนไหวและการรับ
ความรูสึก การเจ็บปวยมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบ
ทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบ
องครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟู
สภาพของผูขวย โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของ
ผูปวย ครอบครัว และชุมชน
พสศ 343 ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1

3(0-12)

NOB 343 Family Nursing and Midwifery Practicum I
ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ โดยใหการ
พยาบาลมารดาตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ
และทารกแรกเกิด การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการวางแผน
แกปญหา การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนการสงเสริม
สัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และครอบครัว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
เหตุผลในการปรับปรุง
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
3(0-12-3)
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
NAD 335 Nursing of Adult and Elderly Practicum II
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
ฝกปฏิบัติโดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญ เนื้อหามากขึ้น
และผูสูงอายุที่มีปญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาทางยา
และ/หรือการผาตัดโดยครอบคลุมปญหา การรับรูการเคลื่อนไหวและการรับ
ความรูสึก การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอ
ระบบทางเดินปสสาวะ และปญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการ
พยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
การฟนฟูสภาพของผูปวย โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองค
รวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน
พสศ 343 ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 3(0-12-3) ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
NOB 343 Family Nursing and Midwifery Practicum I
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ โดยใหการ เนื้อหามากขึ้น
พยาบาลมารดาตั้งแตระยะตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ
และทารกแรกเกิด การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการวางแผน
แกปญหา การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนการสงเสริม
สัมพันธภาพระหวางมารดา ทารก และครอบครัว โดยคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมของผูปวยและครอบครัว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-12)
NPD 352 Nursing of Child and Adolescent Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ที่มี
ความผิดปกติในระบบตาง ๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการ
แกปญหาทั้งทางดานรางกายและจิตสังคม การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมการเลน
เพื่อฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริมพัฒนาการในผูปวยเด็ก เสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิของเด็กที่พึงจะไดรับ
และคุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน
พรภ 409 ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0)
NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหา การเปลี่ยนแปลงและ
แนวโนมทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
เทคโนโลยี ที่มีผลกระทบตอการศึกษาและการบริการในวิชาชีพการ
พยาบาล
พสศ 445 ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2 3(0-12)
NOB 445 Family Nursing and Midwifery Practicum II
ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทําคลอด
ปกติและชวยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนํากระบวนการพยาบาลมา
ใชในการคัดกรองเพื่อการสงตอ การวางแผนเพื่อแกปญหา การปองกัน การ
สงเสริม การฟนฟูสภาพ และสงเสริม สัมพันธภาพของมารดา ทารก และ
ครอบครัว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-12-3)
NPD 353 Nursing of Child and Adolescent Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน ที่มี
ความผิดปกติในระบบตาง ๆ โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการ
แกปญหาทั้งทางดานรางกายและจิตสังคม การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมการเลน
เพื่อฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริมพัฒนาการในผูปวยเด็ก เสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางเด็กกับครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิของเด็กที่พึงจะไดรับ
คุณธรรมจริยธรรมและความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว และชุมชน
พรภ 409 ประเด็นปญหาและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาโดยเนนการศึกษาดวยตนเอง
ของผูเรียน การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมทางดานการศึกษา การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบตอการศึกษาและการ
บริการในวิชาชีพการพยาบาล
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 2
3(0-12-3)
NOB 445 Family Nursing and Midwifery Practicum II
ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทําคลอด
ปกติและชวยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนํากระบวนการพยาบาลมา
ใชในการคัดกรองเพื่อการสงตอ การวางแผนเพื่อแกปญหา การปองกัน การ
สงเสริม การฟนฟูสภาพ และสงเสริมสัมพันธภาพของมารดา ทารก และ
ครอบครัว โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนองครวมของ
ผูปวยและครอบครัว

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา

1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
2. ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2(0-8)
NCN 466 Community Health Nursing Practicum
ฝกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เพื่อการดํารงไวซึ่งการมีสุขภาพดี โดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน ทั้งใน
ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพ ตลอดจนการทํางานรวมกับ สหวิชาชีพและองคกรในชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2(0-8-2)
NCN 466 Community Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน เพื่อ
การดํารงไวซึ่งการมีสุขภาพดี โดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน ทั้งในดาน
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สุขภาพ ตลอดจนการทํางานรวมกับสหวิชาชีพและองคกรในชุมชน โดย
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนองครวมของผูปวย ครอบครัว
และชุมชน
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
2(0-8)
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
2(0-8-2)
NCN 467 Primary Medical Care Practicum
NCN 467 Primary Medical Care Practicum
ฝกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นตน โดยการซักประวัติ การตรวจ
ฝกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นตน โดยการซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การใหการรักษาพยาบาลขั้นตน และการสง
รางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การใหการรักษาพยาบาลขั้นตน และการสง
รักษาตอ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใตขอบเขตของ รักษาตอ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใตขอบเขตของ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
3(3-0)
พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
3(3-0-6)
NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing
NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและ
เวช ลักษณะขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและ
จิตเวช หลักการ ลักษณะ ขอบเขตของงาน บทบาทของพยาบาลดานการ
บทบาทของพยาบาล กระบวนการพยาบาล เครื่องมือในการบําบัดทางการ พยาบาลสุขภาพจิตและจิจเวช กระบวนการพยาบาล เครื่องมือในการ
พยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบําบัดทางจิตเวช การพยาบาลผูมีปญหาจิต บําบัดทางการพยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบําบัดทางจิตเวช การ
สังคม และผูที่มีปญหาทางจิตเวช โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
พยาบาลผูมีปญหาจิตสังคม และผูที่มีปญหาทางจิตเวช โดยคํานึงถึง
ความเปนองครวมของผูที่มีปญหาสุขภาพจิต ครอบครัว และชุมชน ที่
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนองครวมของผูที่มีปญหาสุขภาพจิต
ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การเจ็บปวยทางจิต และ ครอบครัว และชุมชน ที่ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การ
การฟนฟูสภาพ รวมทั้งประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาลจิตเวช
เจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ รวมทั้งประเด็นและแนวโนมทางการ
พยาบาลจิตเวช

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พจว473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
2(0-8)
NPS473 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่
บําบัดรักษาในโรงพยาบาล และผูมีปญหาดานจิตสังคมที่อยูในครอบครัว
และชุมชน โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการสรางเสริม
สุขภาพจิต การปองกันการเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ โดย
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสาในการชวยเหลือบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณวิชาชีพ
Audit
NID 411 Pre-Service Experience
ฝกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดย
ครอบคลุมประสบการณในการนําทีมการพยาบาล การวางแผน การจัดการ
การมอบหมายงาน วิเคราะหและตัดสินใจ การติดตามคุณภาพทางการ
พยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
2(0-8-2)
NPS 473 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่
บําบัดรักษาในโรงพยาบาล และผูมีปญหาดานจิตสังคมที่อยูในครอบครัว
และชุมชน โดยนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการสรางเสริม
สุขภาพจิต การปองกันการเจ็บปวยทางจิต และการฟนฟูสภาพ โดย
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการชวยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

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. ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับการนําไปใช และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขกับโครงสราง
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร

หมวดวิชา
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน
3. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุม วิชาชีพ
- รายวิชาภาคทฤษฎี
- รายวิชาภาคปฏิบตั ิ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
หนวยกิตรวม

เกณฑของสกอ.
ศึกษาไมนอยกวา
30 หนวยกิต
รวมอยูใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
ไมนอยกวา
84 หนวยกิต

ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา
120 หนวยกิต

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ.2552
ศึกษา
ไมนอยกวา 30
ไมไดระบุ

ไมนอยกวา
104 หนวยกิต
ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
ไมนอยกวา 76 หนวยกิต
ไมนอยกวา 51 หนวยกิต
ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
140-150 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2552

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555

30 หนวยกิต *

30 หนวยกิต *

8 หนวยกิต

รวมอยูใน
หมวดวิชาเฉพาะ

96 หนวยกิต

108 หนวยกิต

24 หนวยกิต
73 หนวยกิต
(50 หนวยกิต)
(23 หนวยกิต)
6 หนวยกิต

31 หนวยกิต
77 หนวยกิต
(51 หนวยกิต)
(26 หนวยกิต)
6 หนวยกิต

140 หนวยกิต

144 หนวยกิต

* ประกอบดวย กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาศิลปศาสตร และ
ปรับตามขอเสนอในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มี
ความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ.2541
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2548”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ว่าด้วย ส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ด้วย
“ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าของส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคหนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30
สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ในข้อ 6.2.1 – 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจานวนชั่วโมงการเรียนตามที่กาหนดไว้
ตามข้อ 8
ในการจัดการเรียนการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
ช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิตโดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมง การจัดการศึกษาบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตทีเหลื
่ อสาหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า9 หน่วยกิต
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา(Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน9 หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจานวนหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึงการกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตกาหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 135 ชั่วโมง
ต่อการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษา
ให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
9.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสาท้อนปรัชญาและ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุคาว่า “ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
9.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)้ มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน
8 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู)้ สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือตามความรู้ของผู้เรียนได้
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวน
หน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
11.2 หวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ให้มีจานวนหน่วย
กิตรวม ดังนี้
11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า114 หน่วยกิต
11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า114 หน่วยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบความรู)้ ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า84 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ตอ้ ง
เพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใด ๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนใน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่6า หน่วยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต
หมวด 3
การรับเข้าเป็นนิสิต
ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
12.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
12.2 สาเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรืเทียบเท่าสาหรับ หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ข้อ 15 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็น
อันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้
รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติ ต้องมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กาหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ภายในกาหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
16.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
16.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในกาหนด
เวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว
ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนรายวิชาดังกล่าว
มาก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
ข้อ 17 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
17.1 นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาคไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สาหรับนิสิตสภาพรอพินิจ ให้ลงทะเบียนได้
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
17.3 นิสิตอาจยื่นคาร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
3 หน่วยกิต
17.4 นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ
17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจานวนหน่วยกิตที่เหลือได้
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร
18.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวม หน่วยกิตสะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดย
ไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจานวนหน่วยกิตที่ต่าสุดแต่ไม่เกินจานวนหน่วยกิต
สูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดนนิสิตไม่ต้องสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
คุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นคาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อ2ยกว่
สัปาดาห์ โดยการอนุมัติ จากคณบดี

หมวด5
การวัดการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 20 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชา
ดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษา แบบการศึกษาด้วยตนเอง
(Self Study)
ข้อ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Very Poor)
อ่อนมาก(Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับขั้น
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ
U
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ
AU
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In porgress)
21.3 การให้E นอกจากข้อ21.1 แล้ว สามารถกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
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 จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่คณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กาหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
21.5 การให้ I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะปุวยหรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติ
จากคณบดี

21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
21.6 การดาเนินการแก้ I นิสิตจะต้องดาเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้
สัญลักษณ์ I หากพ้นกาหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดัDบ ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาหลักสูตรกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
21.8 การให้W จะทาได้ในกรณีต่อไปนี้
21.8.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19
21.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27
21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากการปุวยหรือเหตุอนั สุดวิสัย ยังไม่
สิ้นสุด
21.9 การให้ AU จะกระทาในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต
ตามข้อ 18
21.10 การให้ IP ใช้สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทางานต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
21.11 ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจาคณะก่อนส่งกองบริการ
การศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสารับนิสิตที่รับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อสาเร็จ
การศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับดอนไว้ส่วนหนึง่ ต่างหากพร้อมทั้งระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย
21.12.2 คานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ E ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้า หรือเลือกรายวิชาอื่นที่มีลักษณะ
เนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร
ที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ้าในรายวิชาดังกล่าว
22.2 ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได้ E ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิม
หรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ้าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่ และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโท
ใหม่
ข้อ 23 การนับหน่วยกิตและการคานวณค่าระดับ
23.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มีการประเมินผล
การศึกษาเป็นค่าระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่านั้น
23.3 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกนัษา้นโดยเอาผลรวมของผล
คูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
23.4 ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารด้วย
จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด

23.5 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียน
เรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานั้นมาคานวณ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้น แต่ให้นาไปคานวณในภาคการศึกษาได้ที่ได้รับการประเมินผล
ข้อ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทาการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบอาจได้รับโทษ ดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อขอ รับ
ปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ
24.3 พ้นจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 25 สถานภาพนิสิต เป็นดังนี้
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 นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
25.2.3 นิสิตที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษา
ในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสามัญ
ข้อ 26 การจาแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 – 1.99 แต่ยังไม่พ้นสภาพ
นิสิต ภายใต้ข้อ 29.3.5 และ 29.3.6
การจาแนกสภาพนิสิตจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาค
ฤดูร้อนให้นาผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 27 การลาพักการเรียน
27.1 นิสิตอาจยื่นคาร้องลาพักการเรียนได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารประจากองประจาการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก
หรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บปุวยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์
27.1.4 มีเหตุจาเป็นส่วนตัว อาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้วอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา

27.2 การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคาร้องภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคเรียน และจาต้องชาระ
เงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้ง 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจาเป็นที่จะต้องขอลาพักการ
เรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องใหม่ตามข้อ 27.2
27.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคาร้องต่อคณะที่นิสิตศึกษาอยู่ละให้
คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 28 การลาออก
ข้อ 29 การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
29.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39
29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้
29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ยกเว้น กรณีตามข้อ
27.1.1, 27.1.2, 27, 13
29.3.2 ไม่ชาระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12
29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 เป็น
2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.6 เป็นสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน
29.3.7 ไม่สามารถเรียนสาเร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามข้อ 9 หรือได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่า
กว่า 200
29.3.8 ทาการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
29.3.10 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
ข้อ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยนสถานภาพตามการจัด
การศึกษาแบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้ นิสิตจะต้องปฏิบัตติ ามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 การย้ายคณะ
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้ายคณะได้ ทั้งนี้นิสิต
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการย้ายคณะให้เรียบร้อย

31.2 นิสิตต้องยื่นคาร้องในการขอย้ายคระไม่น้อยกว่า 60 ก่อนวันการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
ประสงค์จะย้าย การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามระเบียบของคณะนั้นๆ การย้ายคณะจะมีผล
สมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา
31.3 รายวิชาต่างๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ให้นามาคานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมด้วย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน
ข้อ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิสิตสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนุมัตจิ ากหัวหน้าภาค หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธาน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่ออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่างยิ่งเท่านั้น และเมื่อ
ดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดี
34.2 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ 34.1
ให้เป็นไปตามข้อ 36
34.3 ผลการศึกษาที่ได้รับ ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี มหาวิทยาลัยจะยึดถือการ
รายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้นๆ และหากไม่มีการเทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2 จะถือว่าเป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพเลือกเสรีของหลักสูตร
ข้อ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกาหนด
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ต้องไม่
เกิน 25 เท่าของกาหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จานวนหน่วยกิตที่เหลือและต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสทิ ธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
36.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
36.2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอเทียบ
36.3 เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น C หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย 2.00
หรือเทียบเท่า
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ต้องสอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ ขั้น B
หรือค่าระดับขั้นเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดเพิ่มเติมของคระที่รับเทียบเท่า
36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือสาขาวิชาที่นิสิต ขอโอน
หน่วยกิตและเทียบรายวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี
36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้กระทาได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตรวมตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

36.8 ในกรณีจาเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้ได้ทั้งหมด ที่มิได้
ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆ ไป
ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ / ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตที่ความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นิสิตจะต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 8
การขอรับและการให้ปริญญา
ข้อ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้แสดงความจานงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย 1 เดือน
ข้อ 39 การให้ปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตที่ได้แสดงความจานงขอรับปริญญา และมีความประพฤติดี เสนอชื่อต่อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ์ต่อไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
39.1.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
39.1.2 ได้รับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือการประเมินรวบยอด สาหรับ
หลักสูตรที่มีการกาหนดไว้
39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
ทั้งนี้ หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้องกาหนดให้มีค่า เทียบเคียงกันได้
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจานวนภาคการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่นับภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน
39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 มีมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ากว่า C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1 และข้อ 39.1.2
39.3.2 มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจานวนภาคการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่นับภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน
39.3.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ากว่า C

หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 40 ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 1 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
ข้อ 42 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และ
ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจาของสถาบัน
ในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจาในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ข้อ 43 ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับก่อน โดยที่ข้อความ
เดิมเอื้อประโยชน์แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับใช้ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้ จนกว่า
นิสิตนั้นจะพ้นสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548
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และผดุงครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปีที่จบ
การศึกษา
2537
2525

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิชาการ
1) การลดความเจ็บปวดในทารกที่ได้รับการทาหัตถการ : 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 โภชนาการและโภชนบาบัด
3. งานวิจัย
1) ทัศนียา วังสะจันทานนท์และ อ้อมจิต ว่องวาณิช การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของมารดาเด็กวัย 1-3 ปีที่มีบุตรปุวยและไม่ปุวยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีชลบุรี
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2547
2) ศศิธร วรรณพงษ์ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท์ วิไลกุล หนูแก้ว พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.

3) สุปราณี อัทธเสรี กาญจนี สิทธิวงศ์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์นิลภา จิระรัตนวรรณะ
ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในการศึกษา ภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐานของนิสิตหลักสูตร
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

พรภ 202
พกม 352
พรภ 408
พรภ 101
พรภ 204
พสธ 221
พรภ 411
พรภ 113
พกม 251

การดูแลตนเองด้านสุขภาพ
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ
บุหรี่กับสุขภาพ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รวม (หน่วยชั่วโมง)

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
6
140
24
19
1
23
5
85
20
14
14
89
248

5.32

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
26120
pornpaweec@swu.ac.th
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผู้ใหญ่)

สถานที่ศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
2529
คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)
2539
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ
1) พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง. (2536). การศึกษาความสัมพัธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุน
ของคู่สมรสกับการปรับของผู้ปุวยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหิดล.
2) พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง. (2547 ) การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรีย นการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นหลักวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 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
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (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 สาหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารเวชสาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547

3) พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง (2549) ความผาสุกด้านจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 1(1)
ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พผญ 332
พผญ 333
พรภ 112
พรภ 101
พผญ 335
พผญ 336
พรภ 112
พรภ 203
พผญ 231
พรภ 305

รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
(เลือกเสรี)
มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ทฤษฎีการพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
การบริหารจัดการทางคลินิก
รวม (หน่วยชั่วโมง)

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
140
12
2
17
13
2
18
26
12
102

88
6

234

5.47

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

สุคนธ์ วรรธนะอมร
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
sukon@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พยาบาลสาธารณสุข)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง

สถานที่ศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระปกเกล้า จันทบุรี

ปีที่จบ
การศึกษา
2541
2532

ผลงานทางวิชาการ
1) ขนิษฐา นันทบุตร, สุคนธ์ วรรธนะอมร, กล้าเผชิญ โชคบารุง,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: ทีคิวพีจากัด.
3) ขนิษฐา นันทบุตร , นิลภา จิระรัตนวรรณะ , สุคนธ์ วรรธนะอมร , จงกลนี จันทรศิริ . (2553). ปฏิบัติการ
ระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน.
ภาระงานสอน
รหัสวิชา

รายวิชา

พชช 363
พชช 465
พชช 466
พชช 168
พรภ 204
พสธ 221
พชช 261
พชช 262

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
การรักษาพยาบาลขั้นต้น
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
ชุมชนศึกษา(วิชาเลือกเสรี)
ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน
วิทยาการระบาด
การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันการเจ็บปุวย

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
14
6
11
285
22
8
24
118
11
13
4

รหัสวิชา
พชช 467
พรภ 113
พรภ 112
พชช 364
พชช 369

รายวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
บุหรี่กับสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
การพัฒนาสุขภาพชุมชน (เลือกเสรี)
รวม (หน่วยชั่วโมง)

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
21
30
14
5
21
13
11
145
486

9.70

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

วิไลกุล หนูแก้ว
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
wilaikul@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลแม่และเด็ก)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปีที่จบ
การศึกษา
2541
2535

ผลงานทางวิชาการ
1) ศศิธร วรรณพงษ์ สุปราณี อัทธเสรี ทัศนียา วังสะจันทานนท์ วิไลกุล หนูแก้ว พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง.
การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน, 2548.
2) วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง วิไลกุล หนูแก้ว. ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. 2007.
ภาระงานสอน
จานวนชั่วโมง
รหัสวิชา
รายวิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1
18
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2
294
พรภ 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
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

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ที่อยู่
E-mail

พรรณวิภา บรรณเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
panvipa@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คด.(อุดมศึกษา)
ศศม.(สาขาจิตวิทยาการปรึกษา)
คบ.(สาขาการพยาบาลศึกษาด้าน
การพยาบาลจิตเวช)
ประกาศนียบัตร ป.ครอบครัวบาบัด
ประกาศนียบัตร ป.การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)
ประกาศนียบัตร Certificate of Teaching and
Learning

สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2543
2532
2526

กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540
2548

University of Technology Sydney ,
Australia

2552

ผลงานทางวิชาการ
ตารา/ บทความ
การดูแลรักษาสุขภาพจิตด้วยการบาบัดรักษาแบบผสมผสานและแบบทางเลือก. วารสารวิชาการบอกเล่า
เก้าสิบ ฉบับที่ 36 มกราคม 2553 .
ผลงานวิจัย
พรรณวิภา บรรณเกียรติ. การพัฒนาคู่มือการให้คาปรึกษาด้วยอักษรเบลล์แก่ผู้พิการทางสายตา. เอกสาร
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2548 ณ กรมสุขภาพจิต กระกรวงสาธารณสุข.
การเสนอผลงาน
เสนอรายงานวิจัยเป็นโปสเตอร์เรื่อง สภาพปัญหาและการปรับตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ในงาน Thailand Research Expro 2009

ภาระงานสอน
รหัสวิชา
พรภ 202
พจว 271
พสศ 445
พจว 472
พรภ 101
พรภ 306
พจว 473
พรภ 305

รายวิชา
การดูแลตนเองด้านสุขภาพ
พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย์
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์
การบริหารจัดการทางคลินิก
รวม (หน่วยชั่วโมง)

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ/ทดลอง
4
23
30
30
16
14
260
8
95

290

6.00

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก จ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-นามสกุล
สุปาณี เสนาดิสัย
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
การศึกษา
2505-2509
2509
2511-2513

วท.บ(พยาบาล)เกียรตินิยมอันดับ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
M.S., School of Nursing , Boston University, USA.

ประสบการณ์การทางาน:
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
ประธานเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยฯ
2536-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการพยาบาล กรุงเทพมหานคร
2552-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการอาจารย์พยาบาล สานักงาน ก.พ.
2551-2552
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ
2545

ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล.

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

นางจรัสศรี บัวบาน
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
2526 ค.ม.
2519 ค.บ.
2516 ประกาศนียบัตร
2516 อนุปริญญา

สาขาวิชา
อุดมศึกษา
พยาบาลศึกษา
การผดุงครรภ์
พยาบาลและอนามัย

ประวัติการทางาน
1 ธันวาคม 2516 - 30 มกราคม 2517
1 เมษายน 2519 – 18 มีนาคม 2528
18 มีนาคม 2528 – 17 สิงหาคม 2543
18 สิงหาคม 2543 – ปัจจุบัน

สถาบัน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลประจาการ หอผู้ปุวย หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทางาน
1. อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. กรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ที่เป็น
สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
8. กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
9. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
10. กรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาการพยาบาลศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา
พ.ศ. 2534 :
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2511
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2549 – 2551
พ.ศ. 2543 - 2548
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2511

ดร.เบ็ญจา เตากล่า
Ph.D. (College and University Administration)
Michigan State University, USA.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรพยาบาล ผดุงครรภ์และอนามัย
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองประธานคณะกรรมการจัดทาร่างโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อานวยการ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝุายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจาภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2513
ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลประจาหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง วชิรพยาบาล
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

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

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินภายในของสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล เพื่อการรับรองสถานบันของ
สภาการพยาบาล (พ.ศ. 2548 – 2553)
- คณะทางานจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (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
แผนดาเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แผนดาเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
วันเดือนปี
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
มกราคม 2554
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณบดี
กุมภาพันธ์ 2554
-ประชุมกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการดาเนินงาน
- จัดทา(ร่าง)แผนการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
- จัดทา(ร่าง) รายงานการวิเคราะห์ความจาเป็นใน
การปรับปรุงหลักสูตร และ พิจารณาทบทวนปรัชญา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-วิเคราะห์การติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน
16 มีนาคม2554
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1 เพื่อ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
-พิจารณาแผนดาเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
คณะกรรมการดาเนินงาน
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
พัฒนาหลักสูตร
-และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความจาเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
14 - 18 มีนาคม 2554 - คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร จัดทา
คณะกรรมการดาเนินงาน
(ร่าง) รายละเอียดหลักสูตร มคอ 2 ( 8 หมวด)
พัฒนาหลักสูตร
-ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ขอ
คาอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ ของรายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไปและหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
26 – 27 มีนาคม 2554 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารย์ในคณะวิพากษ์ ร่าง คณะกรรมการดาเนินงาน
มคอ 2
พัฒนาหลักสูตร
และให้ความรู้/เตรียมความเข้าใจอาจารย์ในการจัดทา -คณาจารย์ทั้งคณะ
มคอ 3 และมคอ 4
29 มีนาคม 2554
ส่ง(ร่าง) มคอ 2 ให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รองคณบดีฝุายวิชาการ
พิจารณา
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
19 เมษายน 2554
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง มคอ.2
คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรับแก้ไข พัฒนาหลักสูตร
30-31 เมษายน 2554 -ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตร (มคอ.2)
-คณาจารย์ทั้งคณะ
-ประชุมเชิงปฎิบัติการคณาจารย์ จัดทามคอ.3 และ
มคอ.4

วันเดือนปี
6 พฤษภาคม 2554
8 มิถุนายน 2554

กรกฎาคม- กันยายน
2554

ตุลาคม 2554

มกราคม 2555
มีนาคม 2555

มิถุนายน 2555

กิจกรรม
-ส่งเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) ที่ปรับปรุงแล้ว
และส่ง(ร่าง)มคอ.3 และมคอ.4ให้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณา
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 3
พิจารณา(ร่าง) มคอ.2 หลังการปรับปรุง
พิจารณา(ร่าง) มคอ.3 และมคอ.4 และให้ข้อเสนอแนะ

ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการดาเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร
-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา

-ส่งเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เสนอต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรปริญญาตรี , กรรมการสภาวิชาการ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและนาไปปรับปรุงแก้ไข

- คณบดี
-รองคณบดีฝุายวิชาการ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
หลักสูตร
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
- เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสภาการพยาบาล -คณบดี
(ภายใน 7 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ)
-รองคณบดีฝุายวิชาการ
- กรรมการสภาการพยาบาลพิจารณารับรอง
-คณะกรรมการดาเนินงาน
(ใช้เวลา ประมาณ 180 วัน)
หลักสูตร
-คณะกรรมการรับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาล
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
-เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ที่ปรับแก้ไขต่อ
--คณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
-รองคณบดีฝุายวิชาการ
- เสนอเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ต่อสกอ เพื่อให้การ
รับรอง
- แจ้งผลการอนุมัติหลักสูตรต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตร
เปิดสอน

-รองคณบดีฝุายวิชาการ
-เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา

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
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย
อาจารย์ ดร.เบ็ญจา
เตากล่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี บัวบาน

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. การรับนิสิตเข้าศึกษา หากคณะพยาบาลศาสตร์ต้องการเปิดรับเฉพาะนิสิตที่เป็นคนไทยอย่างเดียวให้
เขียนว่ารับนิสิตไทย แต่ถ้ารับนิสิตชาติอื่นๆที่เข้าใจภาษาไทยมาเรียนด้วย ให้เขียนว่ารับนิสิตที่เข้าใจภาษาไทย
2. ควรเขียนคาอธิบายให้ชัดเจนว่าสถานการณ์ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น
นโยบายประเทศที่เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ(Medical Hub), การเข้าเป็นสังคมผู้สูงอายุ การที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการนาไปปรับปรุงหลักสูตร สถานการณ์ของท้องถิ่น
มีผลกระทบหรือไม่ และมีความจาเป็นอย่างไรในการนาข้อมูลจากสถานการณ์เหล่านั้นมาปรั บปรุงเนื้อหาของหลักสูตร
3.รายวิชาการศึกษาทั่วไป คณะฯจะต้องนารายวิชา ในหมวดวิทยาศาสตร์ จานวน 8 หน่วยกิต บรรจุไว้
รายวิชาการศึกษาทั่วไปด้วยได้หรือไม่ ขอให้สอบถามจากมหาวิทยาลัยด้วย หากไม่สามารถบรรจุไว้ได้ คงต้องนาไป
รวมกับหมวดพื้นฐานวิชาชีพ ขอให้นามาพิจารณาต่อไป
หมวดที่ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
1.ควรปรับการเขียนหลักฐานตัวบ่งชี้(Output/Outcome) ให้เขียนในลักษณะที่วัดได้ชัดเจน เช่น ร้อยละ..
ของอาจารย์ , ระดับความพึงพอใจคุณภาพการสอนเป็นคะแนน...จากคะแนนเต็ม ....
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. แผนการศึกษา การระบุเรียนวิชาเลือกปรับการเขียนให้เข้าใจได้ตรงกันว่า นิสิตได้เรียน 6 หน่วยกิต
อาจจะไม่ต้องแยกกลุ่มนิสิตโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
2. คาอธิบายรายวิชา ชื่อรายวิชาพรภ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ ควรปรับเป็นวิชาการ
ประเมินภาวะสุขภาพ เพราะเนื้อหาเน้นการประเมินสุขภาพมากกว่าการใช้ภาษาอังกฤษ และให้หมายเหตุไว้ว่าสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
3. คาอธิบายรายวิชาพชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มหลักการสอนหรือการให้สุขศึกษาไว้ด้ วย
4. ชื่อรายวิชา Fundamental of Nursing เปลี่ยนเป็น Fundamental Nursing ชื่อรายวิชา Nursing of
Adult เปลี่ยนเป็น Adult Nursing
5. บูรพวิชาขอให้ดูว่ามีความจาเป็นต้องมีในวิชานั้นๆบูรพวิชาหรือไม่ เช่นรายวิชาพื้นฐานการพยาบาลอาจจะ
ไม่จาเป็นต้องเป็นบูรพวิชาของทุกวิชาทางการพยาบาล

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้เขียนคาอธิบายผลการเรียนรู้ให้ระบุเป็นข้อๆเหมือนกับที่
ระบุใน curriculum mapping
หมวดที่ 7 การประกัณคุณภาพหลักสูตร
การบริหารบุคลลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะความรู้บุคลากรอย่างไร
2. อาจารย์ ดร.เบ็ญจา เตากล่า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. การพัฒนาหลักสูตร ต้องนาผลการศึกษาติดตามความเห็นของผู้ใช้บัณ ฑิต ผลการประเมินการเรียน
การสอนของนิสิต รวมทั้งนาสรุปวามคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
2. สถานการณ์ด้านการศึกษา จากการมีพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 จาเป็นต้องปรับการจัด
การศึกษาในหลักสูตรอย่างไรบ้างให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
หมวดที่ 2 ปรัชญาของหลักสูตร
ให้แก้ไขคาว่า การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กรอบแนวคิดของหลักสูตรอาจจะ
มีแผนภาพประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา รายวิชาพรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล ควรเปลี่ยนเป็น
วิชาเป็นวิชาบันทึกทางการพยาบาล เพราะเนื้อหาเน้นเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล
หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ควรปรับปรุงการเขียนกลยุทธ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์การสอน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต
1. การทวนสอบ ให้ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการ ระบุหน้าที่และขั้นตอนการทางานของคณะกรรมการ
ทวนสอบให้ชัดเจน
2.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ให้ระบุไว้ว่า เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ
ให้ระบุเกณฑ์ไว้ตอนท้ายตารางด้วย ว่าเกณฑ์บังคับของตัวบ่งชี้ 1 -10 ดาเนินการครบทุกข้อ รวมทั้งระบุ
เกณฑ์ ดีมาก ดี และพอใช้ ใส่ไว้ด้วยว่า ต้องผ่านเกณฑ์กี่ข้อ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี บัวบาน
หมวดที่ 2 ปรัชญาของหลักสูตร
1. โครงสร้างหลักสูตร การใส่วิชาการศึกษาทั่วไป ใส่เฉพาะวิชาที่คณะฯจัดให้นิสิตลงทะเบียนการ
เรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ อาจจะไม่จาเป็นต้องใส่ทั้งหมด
2. ควรระบุความหมายของเลขรหัสรายวิชาและรหัสหน่วยกิตไว้ด้วย
3. ระบุรหัสหน่วยกิต ใส่เลขในวงเล็บให้ครบ 3 ตัว ใส่ชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเองให้ครบถ้วน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยไม่ต้องใส่รายละเอียด แต่นาไว้ใน
ภาคผนวก
2. แผนการศึกษา ให้ตรวจสอบชั่วโมงอีกครั้งไม่ให้เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมี 4 หน่วยกิต ควรแยกเป็นการพยาบาลเด็ก1 และการ
พยาบาลเด็ก 2 วิชาละ 2 หน่วยกิต และ ให้ระบุคาอธิบายรายวิชาทั้ง 2 วิชา ให้ครบถ้วน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผล
1.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรับปรุงการเขียนให้สอดรับกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้พิจารณานาข้อที่ต้องต้องพัฒนาให้นิสิตไปใส่ไว้ในหมวดที่ 7
- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ 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)
: ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552
2. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ให้การอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2554
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
: เริ่มใช้กับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึ
กษา 2555
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว การพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถให้การพยาบา ลบุคคลทุกช่วงวัยตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
มารดาทารก เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งภาวะปกติและเจ็บปุวยในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ เพิ่ม
หน่วยกิตรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุและรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ให้ความสาคัญในเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพและก ารปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการ
พยาบาล จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเนื้อหาการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพและวิชาการสื่อสา รและการบันทึกทางการพยาบาล
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลในรายวิชาทางการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเน้นการบริหารทางการพยาบาลโดยเพิ่มหน่วยกิตรายวิชาเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนา
เนื้อหาในรายวิชาการพยาบาลชุมชน เพื่อให้ส อดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลและความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถบริหารงาน ทางานเป็นทีม
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 จานวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีจานวนหน่วยกิตรวม 144 หน่วยกิต
โดยปรับจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) จานวน 140 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบ าลศาสตร์ พ.ศ.2552
5.2 การปรับปรุงหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ปร้บย้ายรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จานวน 4 วิชา ดังนี้ คม 100 เคมีทั่วไป คม 190
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ชว 101 ชีววิทยา 1 ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ไปรวมกับหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
5.3 การปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ
เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ(หลั
ต กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย์
3(3-0)
NPS 271 Human Bio-Psychosocial Development
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ การปรับตัว พัฒนาการของมนุษย์
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ และสุขภาพจิตของมนุษย์ ตลอดจนแนวทางส่งเสริม
พัฒนาการทางชีวจิตสังคม และการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
พรภ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-4)
NID 203 English for Health Assessment
ศึกษาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และสุขภาพ ฝึกการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษให้สามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลและครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการตรวจร่างกายตามระบบ
การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ
พผญ 231 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0)
NAD 231 Nursing of Adult I
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และปัญหา
สุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนากระบวนการ
พยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการเจ็บปุวยและยึดหลักการ
พยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหาเรื่องการเสียสมดุลน้าและอิเลคโตรลัยท์
ระบบภูมิคุ้มกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิต
วิทยา รวมทั้งการพยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตั ด โดยคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พจว 271 พัฒนาการทางกายจิตสังคมของมนุษย์
3(3-0-6)
NPS 271 Human Bio-Psychosocial Development
ธรรมชาติของมนุษย์ การปรับตัว พัฒนาการด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ สุขภาพจิตมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ตามช่วงวัยและการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
พรภ 203 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-3-2)
NID 203 Health Assessment
ศึกษาศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และสุขภาพ ฝึกการสื่อสารให้
สามารถซักประวัติ เขียนบันทึกการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและ
ครอบครัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการตรวจร่างกาย
ตามระบบ การประเมินภาวะจิตสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ
พผญ 231 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
NAD 231 Adult Nursing I
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยนา
กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการเจ็บปุวยและยึด
หลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหาเรื่องการเสียสมดุลน้าและ
อิเลคโตรลัยท์ ระบบภูมิคุ้มกัน ออกซิเจนผันแปร ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบโลหิตวิทยา รวมทั้งการพยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด โดย
คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และ
ชุมชน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับหน่วยกิต

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พรภ 204 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพ 2(2-0)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พรภ 304 การพยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการช่วยฟื้นคืนชีพ
NID 204 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing
2(2-0-4)
ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุฉุกเฉิน
NID 304 Emergency Disaster and Resuscitated Nursing
และสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตสังคมของบุคคลและ
ศึกษาหลักและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะอุบัติเหตุ
ครอบครัว เน้นบทบาทในการช่วยเหลือรีบด่วนแก่ผู้ได้รับอันตราย โดยคานึงถึง ฉุกเฉิน และสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตสังคมของ
ความถูกต้อง ปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
บุคคลและครอบครัว เน้นบทบาทในการช่วยเหลือรีบด่วนแก่ผู้ได้รับ
อันตราย โดยคานึงถึงความถูกต้องปลอดภัยในขอบเขตของกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(3-0)
พกม 251 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1
2(2-0-4)
NPD 251 Nursing of Child and Adolescent
NPD 251 Nursing of Child and Adolescent 1
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การเลี้ยงดูและสร้างเสริม
ศึกษาหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและ
สุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพดี สิทธิเด็ก ปัญหาสุขภาพ พัฒนาการเด็ก สิทธิเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภาวะโภชนาการ การ
และการรักษาพยาบาลผู้ปุวยเด็กในระบบต่ างๆ บทบาทพยาบาลในการดูแล
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจ
สุขภาพเด็กที่มีความผิดปกติทุกวัย ทั้งทางด้านร่างกายและ จิตสังคม การ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบปัสสาวะ และระบ
บต่อมไร้ท่อ โดย ใช้
ปูองกันโรคและอุบัติเหตุในเด็ก การฟื้นฟูสุขภาพและการส่งเสริมให้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการสร้างเสริม
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพยาบาลเด็ก
สุขภาพ การปูองกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ
พกม 252 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2(2-0-4)
NPD 252 Nursing of Child and Adolescent 2
ศึกษาปัญหาสุขภาพและการพยาบาลทารกแรกเกิดและผู้ปุวย
เด็กในภาวะวิกฤต การพยาบาลผู้ปุวยเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติที่พบ
บ่อยในระบบโลหิตและมะเร็ง โรคติดเชื้ อ ระบบหัวใจ ระบบประสาทและ
การพยาบาลเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค
การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับชั้นปี
ที่จัดการเรียนการสอน

1. ปรับเพิ่มรายวิชา พกม 251 เป็น 2 วิชา
คือ พกม 251 และ พกม 252 เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการพยาบาลและ
การนาไปใช้
2. ปรับเปลีย่ นหน่วยกิต

1. ปรับเพิ่มรายวิชา พกม 251 เป็น 2 วิชา
คือ พกม 251 และ พกม 252 เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางการพยาบาลและ
การนาไปใช้
2. ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0)
NCN 262 Health Promotion
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การ
สร้างพลังอานาจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคนและชุมชน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติการสร้างพลังอานาจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มคน/ชุมชน
พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก
2(2-0)
NID 305 Clinical Nursing Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารการพยาบาล โดยเน้นการบริหารงานในหอผู้ปุวย การนาทีมการ
พยาบาล การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาล ในการบริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน
พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 2(2-0)
NID 306 Laws and Ethics in Nursing Profession
ศึกษาความรู้ทั่วไปของกฎหมาย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมาย
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
หลักธรรมในวิชาชีพ มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผู้ปุวย สิทธิ
พยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมและการแก้ไขปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พชช 262 การสร้างเสริมสุขภาพ
2(1-4-1)
NCN 262 Health Promotion
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสร้างพลังอานาจเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคนและชุมชน การพัฒนาโครงการเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ
พรภ 305 การบริหารจัดการทางคลินิก
2(2-0-4)
NID 305 Clinical Nursing Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารการพยาบาล โดยเน้นการบริหารงานในหอผู้ปุวย การนาทีมการ
พยาบาล การทางานเป็นทีม การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาล ในการ
บริหารงานพยาบาล และการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
พรภ 306 กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 2(2-0-4)
NID 306 Laws and Ethics in Nursing Profession
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมาย
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ หลักจริยธรรมในวิชาชีพ
มารยาทและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผู้ปุวย สิทธิพยาบาล พฤติกรรม
เชิงจริยธรรม การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้นชั่วโมงเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พรภ 307 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันทึกทางการพยาบาล
2(2-0)
NID 307 English for Nursing Record
ศึกษาหลักการ วิธีการบันทึกข้อมูลทางสุขภาพ และการเขียน
รายงานการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ ตามแนวทางข้อกาหนดระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการจาแนกข้อวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล
(International Classification for Nursing Practice - ICNP) ตลอดจน
การฝึกการบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ ลงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้อยู่ในหน่วย
บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
พผญ 332 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0)
NAD 332 Nursing of Elderly
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตสังคมและวิญญาณ ตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนา
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมทั้งการใช้ยาต่างๆ โดยนากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการแก้ปัญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ โดย
คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้สูงอายุ ครอบครัว
และชุมชน
พผญ 334 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0)
NAD 334 Nursing of Adult II
ศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง
โดยการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการ
เจ็บปุวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหา เรื่องการ
รับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บปุวยมะเร็ง ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา
โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว
และชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พรภ 307 การสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 307 Communication and nursing record
ศึกษาหลักการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาลในการให้บริการสุขภาพ ด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การสืบค้น
ข้อมูลทางการพยาบาลรวมถึงและการบันทึกข้อมูล การฝึกทักษะการ
สื่อสารในสถานการณ์จาลอง การเขียนรายงานและการบันทึกข้อมูลทางการ
พยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
2. ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

พผญ 332 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3(3-0-6) 1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
NAD 332 Elderly Nursing
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณตลอดจนนโยบายและแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ รวมทั้งการใช้ยาต่างๆ โดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟู สภาพของผู้สูงอายุ โดยคานึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน
พผญ 334 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
NAD 334 Adult Nursing II
ศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง
โดยการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการแก้ปัญหาทุกระยะของการ
เจ็บปุวย และยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมปัญหา เรื่องการ
รับรู้ การเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก การเจ็บปุวยด้วยโรคมะเร็ง ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรี
เวชวิทยา โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย
ครอบครัว และชุมชน

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(0-12)
NAD 335 Nursing of Adult and Elderly Practicum II
ฝึกปฏิบัติโดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุที่มีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาทางยา
และ/หรือการผ่าตัดโดยครอบคลุมปัญหา การรับรู้การเคลื่อนไหวและการรับ
ความรู้สึก การเจ็บปุวยมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการพยาบาลแบบ
องค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟู
สภาพของผู้ข่วย โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของ
ผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1

3(0-12)

NOB 343 Family Nursing and Midwifery Practicum I
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ โดยให้การ
พยาบาลมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ
และทารกแรกเกิด การทาคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวางแผน
แก้ปัญหา การปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
เหตุผลในการปรับปรุง
พผญ 335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(0-12-3)
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
NAD 335 Nursing of Adult and Elderly Practicum II
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
ฝึกปฏิบตั ิโดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ใหญ่ เนื้อหามากขึ้น
และผู้สูงอายุที่มีปัญหาฉุกเฉิน วิกฤตและเรื้อรัง ที่ได้รับการรักษาทางยา
และ/หรือการผ่าตัดโดยครอบคลุมปัญหา การรับรู้การเคลื่อนไหวและการรับ
ความรู้สึก การเจ็บปุวยด้วยโรคมะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบทางเดินปัสสาวะ และปัญหาทางนรีเวชวิทยา ทั้งนี้ยึดหลักการ
พยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และ
การฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวย โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์
รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน
พสศ 343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 3(0-12-3) ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
NOB 343 Family Nursing and Midwifery Practicum I
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุ ม
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์ โดยให้การ เนื้อหามากขึ้น
พยาบาลมารดาตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอดในภาวะปกติ
และทารกแรกเกิด การทาคลอดปกติ การพยาบาลมารดาเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการคลอด โดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวางแผน
แก้ปัญหา การปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว โดยคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ปุวยและครอบครัว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พกม 352 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-12)
NPD 352 Nursing of Child and Adolescent Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ที่มี
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ โดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตสังคม การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมการเล่น
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมพัฒนาการในผู้ปุวยเด็ก เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครอบครัว โดยคานึงถึงสิทธิของเด็กที่พึงจะได้รับ
และคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน
พรภ 409 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0)
NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
เทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและการบริการในวิชาชีพการ
พยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พกม 353 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-12-3)
NPD 353 Nursing of Child and Adolescent Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ที่มี
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ โดยนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตสังคม การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค ตลอดจนสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก จั ดกิจกรรมการเล่น
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมพัฒนาการในผู้ปุวยเด็ก เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับครอบครัว โดยคานึงถึงสิทธิของเด็กที่พึงจะได้รับ
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว และชุมชน
พรภ 409 ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
NID 409 Issues and Trends in Nursing Profession
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเอง
ของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางด้านการศึกษา การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและการ
บริการในวิชาชีพการพยาบาล
พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 3(0-12) พสศ 445 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2
NOB 445 Family Nursing and Midwifery Practicum II
3(0-12-3)
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
NOB 445 Family Nursing and Midwifery Practicum II
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทาคลอด
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ที่มีภาวะเสี่ยงหรือ
ปกติและช่วยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนากระบวนการพยาบาลมา ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทาคลอด
ใช้ในการคัดกรองเพื่อการส่งต่อการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การปูองกัน การ
ปกติและช่วยเหลือการคลอดในรายผิดปกติ โดยนากระบวนการพยาบาลมา
ส่งเสริม การฟื้นฟูสภาพและส่งเสริม สัมพันธภาพของมารดา ทารก และ
ใช้ในการคัดกรองเพื่อการส่งต่อการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การปูองกัน การ
ครอบครัว
ส่งเสริม การฟื้นฟูสภาพและส่งเสริมสัมพันธภาพของมารดา ทารก และ
ครอบครัว โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นองค์รวมของ
ผู้ปุวยและครอบครัว

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา

1. ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
2. ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2(0-8)
NCN 466 Community Health Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เพื่อการดารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี โดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน ทั้งใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพ ตลอดจนการทางานร่วมกับ สหวิชาชีพและองค์กรในชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พชช 466 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2(0-8-2)
NCN 466 Community Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและ ชุมชน เพื่อ
การดารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี โดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน ทั้งในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพ ตลอดจนการทางานร่วมกับสหวิชาชีพและองค์กรในชุมชนโดย
คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นองค์รวมของผู้ปุวย ครอบครัว
และชุมชน
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
2(0-8)
พชช 467 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
2(0-8-2)
NCN 467 Primary Medical Care Practicum
NCN 467 Primary Medical Care Practicum
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น โดยการซักประวัติ การตรวจ
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคขั้นต้น โดยการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น และการส่ง
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น และการส่ง
รักษาต่อ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใต้ขอบเขตของ รักษาต่อ ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
3(3-0)
พจว 472 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
3(3-0-6)
NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing
NPS 472 Mental Health and Psychiatric Nursing
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและ
เวช ลักษณะขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชและ
จิตเวช หลักการ ลักษณะ ขอบเขตของงาน บทบาทของพยาบาลด้านการ
บทบาทของพยาบาล กระบวนการพยาบาล เครื่องมือในการบาบัดทางการ พยาบาลสุขภาพจิตและจิจเวช กระบวนการพยาบาล เครื่องมือในการ
พยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบาบัดทางจิตเวช การพยาบาลผู้มีปัญหาจิต บาบัดทางการพยาบาลจิตเวชและรูปแบบการบาบัดทางจิตเวช การ
สังคม และผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
พยาบาลผู้มีปัญหาจิตสังคม และผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช โดยคานึงถึง
ความเป็นองค์รวมของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ครอบครัว และชุมชน ที่
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นองค์รวมของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพจิต การปูองกัน การเจ็บปุวยทางจิต และ ครอบครัว และชุมชน ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพจิต การปูองกัน การ
การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลจิตเวช
เจ็บปุวยทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งประเด็นและแนวโน้มทางการ
พยาบาลจิตเวช

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)
พจว473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
2(0-8)
NPS473 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่
บาบัดรักษาในโรงพยาบาล และผู้มีปัญหาด้านจิตสังคมที่อยู่ในครอบครัว
และชุมชน โดยนากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดย
คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
พรภ 411 ปฏิบัติการเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
Audit
NID 411 Pre-Service Experience
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดย
ครอบคลุมประสบการณ์ในการนาทีมการพยาบาล การวางแผน การจัดการ
การมอบหมายงาน วิเคราะห์และตัดสินใจ การติดตามคุณภาพทางการ
พยาบาล การประสานงาน การนิเทศ และการประเมินผล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
พจว 473 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
2(0-8-2)
NPS 473 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่
บาบัดรักษาในโรงพยาบาล และผู้มีปัญหาด้านจิตสังคมที่อยู่ในครอบครัว
และชุมชน โดยนากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต และการฟื้นฟูสภาพ โดย
คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

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

1. ปรับหน่วยกิตจาก Audit เป็น 2(0-8)
2. ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับการนาไปใช้ และครอบคลุม
เนื้อหามากขึ้น

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขกับโครงสร้าง
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(สกอ.)
และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์

หมวดวิชา
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
3. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุม่ วิชาชีพ
- รายวิชาภาคทฤษฎี
- รายวิชาภาคปฏิบัติ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวม

เกณฑ์ของสกอ.
ศึกษาไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
รวมอยู่ใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ.2552
ศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่ได้ระบุ
ไม่น้อยกว่า
104 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
140-150 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2552

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2555

30 หน่วยกิต *

30 หน่วยกิต *

8 หน่วยกิต

รวมอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ

96 หน่วยกิต

108 หน่วยกิต

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

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

140 หน่วยกิต

144 หน่วยกิต

* ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และ
ปรับตามข้อเสนอในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.2552

