
 
  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

 

 



สารบัญ  

เรื่อง            หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1) รหัสและชื่อหลักสูตร        1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา        1 
3) วิชาเอก (ถามี)         1 
4) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       1 
5) รูปแบบของหลักสูตร        1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน    2 
8) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา     2 
9) ชื่อ นามสกุล เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ตําแหนง และคุณวุฒิ 

การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      2 
10) สถานท่ีจัดการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร         3 
12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 

พันธกิจของสถาบัน         4 
13) ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   4 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร     6 

 2)   แผนพัฒนาปรับปรุง        7 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา        8 
2) การดําเนินการหลักสูตร        9 
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน        11 
4) องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม      45 
5)  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)     46 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      47 
2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน       48 
3)  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping)        57 

 



สารบัญ (ตอ) 
เรื่อง            หนา 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1) กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)    59 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     59 
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      60 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม       60 
2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย      61 

หมวดท่ี    การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน         62 
2) บัณฑิต          63 
3) นักศึกษา          63 
4) อาจารย          64 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน     65 
6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู        66 
7)  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key  Performance  Indicators)    67 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน       69 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       70 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    70 
4)  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     70 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

- ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร   73 

ภาคผนวก ข 
- อาจารยประจําและอาจารยผูสอนในหลักสูตร      76 

ภาคผนวก ค 
- เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 142 
- เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       177 
- ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร    179 
- แสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอน 
 Active Learning         183 



สารบัญ (ตอ) 
เรื่อง            หนา 

ภาคผนวก ง 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558  194 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548        208 
 

ภาคผนวก จ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   217 

ภาคผนวก ฉ 
-   รายละเอียดเก่ียวกับหนังสือและวารสารดานวิชาชีพการพยาบาล   220 
- อาคารสถานท่ี 
- อุปกรณการศึกษา 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหาดใหญ  คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Nursing  Science  Program 

2.ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

: ชื่อยอ พย.บ. 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor  of  Nursing  Science 

: ชื่อยอ B.N.S. 

3.วิชาเอก 
ไมมี 

4.จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
        132 หนวยกิต 

5.รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร 

5.2  ภาษาท่ีใช 
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555   เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ป พ.ศ. 2560 
- ไดรับอนุมัติจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งท่ี 12(2/2559)  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 
- ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 374(4/2559) เม่ือวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2559 
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งท่ี ........ เม่ือวันท่ี ............................... 
- ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี ......................................... 

7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร หลังจากเปดใช 2 ปการศึกษา ในปการศึกษา 2562 

8.อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1) พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ 

2) ประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาลและการผดุงครรภ 

9.ช่ือ นามสกุล เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขา) /สถาบัน ปท่ีจบ 

1. นางบุศรา หม่ืนศรี 
4511050803 

3939900219615 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Nursing)/ม.มหิดล 
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)/ ม.มหิดล 
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ) /ม.สงขลานครินทร 

2552 
2543 
2533 

2. นางสาววรางคณา ชัชเวช    

4511071683 
3830100244928 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D.(Nursing) /ม.เชียงใหม  
พย.ม.(การพยาบาลสตรี) /ม.เชียงใหม  
พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ) /ม.สงขลานครินทร 

2553 
2546 
2538 

3. นางสาววรรณวิมล เบญจกุล 
4511051111 

3100901084437 
 

อาจารย Ph.D. (Nursing)/University of Missouri-
Columbia/U.S.A. 
M.S.(Nursing)/ University of Missouri-
Columbia/U.S.A. 
พย.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร)/ 
ม.เชียงใหม 
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)/ม.มหิดล 

2549 
 

2543 
 

2536 
 

2527 
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ช่ือ-สกุล 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขา) /สถาบัน ปท่ีจบ 

4. นางพัชร ี คมจักรพันธุ  
5211079357 

3859900066071 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D (Nursing) /ม.สงขลานครินทร  
พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน)/ 
ม.สงขลานครินทร 
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ) /ม.สงขลานครินทร 

2552 
2544 

 
2534 

5. นายไผโรส  มามะ 
5211213091 

1809900121938 

อาจารย -พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)/ 
ม.สงขลานครินทร 
-พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)/ม.สงขลานครินทร/ 

2557 
 

2552 
 
10.สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในหองเรียนและหองปฏิบัติการ ท่ีคณะพยาบาลศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  ฝกปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณจริง ท่ีสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  ระดับปฐมภูมิ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ศูนยสุขภาพชุมชนในเขตจังหวัดสงขลา  ระดับทุติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ท่ัวไปในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง  ระดับตติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลศูนยในจังหวัดสงขลา และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว และวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
เปนสภาพท่ีเรงรีบและแขงขันกันทํางาน เพ่ือรองรับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน  สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพท่ี
เก่ียวของกับวิถีชีวิต และมีผลกระทบตอโครงสรางครอบครัวไทยท่ีมีขนาดเล็กลง  ความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัวลดลง  นอกจากนี ้การเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการคาเสรีรวมถึง
บริการดานสุขภาพ สภาพการณดังกลาว สงผลใหทุกกลุมประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพในรูปแบบ
ตางๆ  ซ่ึงตองการบริการดานสุขภาพท้ังการสรางเสริม ปองกัน ดูแลรักษา และฟนฟูท่ีมีประสิทธิภาพ    

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมไปจากอดีต ลักษณะ
ครอบครัวไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเด่ียวมากข้ึน มีการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช
ในชีวิตประจําวันมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอภาวะสุขภาพของประชาชนไทยตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัย
ผูสูงอายุ และจะพบวามีปญหาดานสุขภาพจิตเดนชัดยิ่งข้ึน เชน ปญหาพัฒนาการของเด็กไทย ปญหาผู
พิการทางจิต ปญหายาเสพติด ตลอดจนการเปนสังคมผูสูงอายุสงผลใหแบบแผนการเจ็บปวยและเสียชีวิต 
เปลี่ยนแปลงจากโรคติดตอเปนหลักมาเปนโรคไมติดตอท่ีมักนํามาซ่ึงภาวะทุพพลภาพ ซ่ึงตองการการดูแล
จากบุคคลในครอบครัวและสังคม   

นอกจากนี้การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหประเทศไทยตองปรับตัวใหพรอมรับกับสังคม
พหุวัฒนธรรม ดังนั้นระบบบริการสุขภาพในอนาคต ตองการบุคลากรทีมสุขภาพท่ีมีศักยภาพสูงในการ
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ใหบริการดานสุขภาพ  สามารถนําการเปลี่ยนแปลง สรางสรรคความรู และนวัตกรรมการบริการสุขภาพ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาหนวยบริการสุขภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนและชุมชนท่ีรับผิดชอบ 

ปญหาภัยธรรมชาติที่มีบอยครั้งและรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งโรคจากมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
การแพรระบาดอยางรวดเร็วของโรคอุบัติซํ้า โรคอุบัติใหม และโรคติดเชื้อตางๆ เชน โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจรายแรง   รวมท้ังบริบทพ้ืนท่ีภาคใตยังตองประสบปญหาสถานการณความรุนแรงซ่ึงเปนภัยพิบัติจาก
มนุษยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ิมอุบัติการณการบาดเจ็บท่ีรุนแรงและ
เสียชีวิต  สงผลใหประชาชนเกิดความเครียดจากการประสบเหตุการณความรุนแรงอยางตอเนื่อง 

12.ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหสอดคลองกับสถาน
การณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ
ตางประเทศ และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   โดยเนนการจัดการกระบวนการเรียนการสอนท่ีให
ความสําคัญกับผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายใตบรรยากาศความรัก 
ความเอ้ืออาทร คํานึงถึงประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง  เพ่ือใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบันและ
วิชาชีพ  เกิดการเรียนรูรวมกัน  มีความรูในศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก และ
ศาสตรท่ีเก่ียวของ  มีทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะหเชิงระบบ  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และสามารถปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบ
คุณภาพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ท่ีมุงพัฒนานวัตกรรมและ

คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมไทยและนานาชาติโดยเนนการพยาบาลเเบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออก สอดคลองกับความตองการของสังคม และปณิธานของพระราชบิดาท่ีคํานึงถึงประโยชน
ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1) คณะศิลปศาสตร คือ  
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 3 (1-4-4) 
 (Preparatory Foundation English)  
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
 (Fundamental  English  Listening  and  Speaking)  
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
 (Fundamental  English  Reading  and  Writing)  
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
 (Wisdom  of  Living)  
890-xxx รายวิชาเลือกกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 3 (x-y-z) 
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895-xxx พลศึกษา 1 (x-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 4 (x-y-z) 

2) คณะวิทยาศาสตร คือ  
315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 
 (Science, Technology, and Society)  
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต 3 (2-2-5) 
 (Computers  and  Applications)  
347-100 สถิตใินชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
 (Statistics in Daily Life)  
321-121 หลักกายวิภาคศาสตร 2 (2-0-4) 
 (Principle  Anatomy)  
326-101 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 2 (1-3-2) 
 (Microbiology  and  Parasitology)  
328-151 ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล  1 (1-0-2) 
 (Clinical Biochemistry for Nurses)  
336-203 เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
 (Basic  Medical  Pharmacology)  
338-211 สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
 (Basic  Medical  Physiology)  

3) คณะนิติศาสตร  คือ   
874-194 กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 
3 (3-0-6) 

 (Law Relating to Occupations and Everyday Life)  

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 
 (Healthy  Body  and  Mind)  
640-214 ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 2 (1-2-3) 
 (Eastern  Wisdom  and  Complementary  Care)  

13.3 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการฯ ดําเนินการดูแล ควบคุม

คุณภาพ และบริหารการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
2) แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา ทําหนาท่ีประสานงานกับหัวหนาสาขาวิชา อาจารย

ผูสอนและนักศึกษา ในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประสานงานกับคณะตางๆ ท่ีจัดการเรียนการสอน โดย
วางแผนรวมกันระหวางผูเก่ียวของตั้งแตผูบริหาร ผูประสานงานรายวิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษา ใน
การพิจารณาเนื้อหารายวิชาและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของขอกําหนดของรายวิชา 

 
หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ เปนสถาบันการศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาตามปณิธานของพระราชบิดา  โดยคํานึงถึงประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ  เพ่ือดูแลชวยเหลือผูใชบริการใหมีสุขภาวะ  
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมซ่ึงครอบคลุมท้ังสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง  โดยมีองคประกอบของการพยาบาลดังนี้ 

ผูใชบริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีลักษณะเปนองครวม  ประกอบดวย 
กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ  มีศักดิ์ศรีความเปนมุนษย  มีความเปนปจเจกบุคคล และมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาวะ 

สิ่งแวดลอม  เปนสรรพสิ่งท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการอยางตอเนื่อง  ประกอบดวย 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และระบบสุขภาพ  ซ่ึงมีผลตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ 

สุขภาวะของผูใชบริการ  เปนภาวะสมดุลของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ท่ีทําให
สามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดตามศักยภาพ 

การพยาบาล  เปนศาสตรและศิลปของการดูแลผูใชบริการแบบองครวม  ดวยความเอ้ือ
อาทร  มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยบูรณาการศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก และ
ศาสตรท่ีเก่ียวของ  ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ  คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ภายใต
กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

ผูเรียน  เปนผูท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเกิดวินัย ใฝความรูและมีจิต
อาสา  

การจัดการศึกษาพยาบาล  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ภายใตบรรยากาศของความเอ้ืออาทร  เพ่ือใหผูเรียนและผูสอนเกิดการเรียนรูรวมกันและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  มีความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ  มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตลอดจนมีความรูและทักษะในการนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการใหการพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ 

1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการของประเทศท่ียังคงมีภาวะขาดแคลนบุคลากร

วิชาชีพพยาบาล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ือคงไวซ่ึงคุณภาพชีวิต  
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
บัณฑิตพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดศรีของความเปนมนุษย  มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีจิตอาสา และคํานึงถึงประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
2) มีทัศนคติท่ีดี  มีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ 
3) สนใจใฝรู และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมไดอยางตอเนื่อง 
4) มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก ระบบสุขภาพ 

และศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล 
5) สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอ

ขอมูล 
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล นําเสนอผลงาน และสนับสนุนการ

ปฏิบัติการพยาบาล 
7) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เลือกสรรหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการ

แกปญหาไดอยางสรางสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล 
8) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการและทีมสุขภาพโดยใหเกียรติและเคารพ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   
9) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและบริหารจัดการได 
10) มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม แกผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะ

สุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ โดยใชศาสตรทางการ
พยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก และศาสตรท่ีเก่ียวของ คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ภายใต
กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ  

2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป) 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
พยาบาลศาสตร 

1. กําหนดใหมีระบบและ 
กลไกในการปรับปรุงและ 
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 2. กําหนดระบบการประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  
วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
2. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ 
เรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ 
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

2. แผนการสงเสริมการเรียนรูแบบ 
ศตวรรษท่ี 21  

1. สงเสริมใหมีการจัดการ 
เรียนการสอนแบบ active  
learning ใหมากข้ึน 

1. รอยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตรท่ี 
สอนแบบ active learning 
2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรมพัฒนา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
2. พัฒนาทักษะอาจารยใน 
การจัดการเรียนการสอน  
แบบ active learning 
3. สงเสริมใหมีทรัพยากร 
สนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอ 
4. สงเสริมใหมีการประเมินการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีตรงกับ 
สภาพจริงใหมากข้ึน 
(authentic assessment) 

ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ  
active learning รอยละ 80 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ 
จัดการเรียนการสอนในแตละชั้นปของ 
หลักสูตรเฉลี่ยมากกวา 3.5 จากคะแนน 
เต็ม 5.0 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนใน 
แตละชั้นปของหลักสูตร เฉลี่ยมากกวา  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนและบมเพาะใหนักศึกษามี 
คุณธรรม จริยธรรม และคํานึงถึง 
ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี 
หนึ่ง 

1. กําหนดใหการคํานึงถึง 
ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน 
กิจท่ีหนึ่งเปนวัตถุประสงคของ 
หลักสูตรและผลการเรียนรู 
ของนักศึกษา 
2. สงเสริม/สนับสนุนใหทุก 
รายวิชาทางการพยาบาลมี 
การสอนสอดแทรกเก่ียวกับ 
คุณธรรมและจริยธรรมและ 
การคํานึงถึงประโยชนของ 
เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม 
กิจกรรมของสถาบันท่ีเนนการ 
ทําประโยชนของเพ่ือนมนุษย 
เปนกิจท่ีหนึ่ง  

1. จํานวนรายวิชาท่ีรับผิดชอบหลักใน 
แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/กิจกรรม 
บําเพ็ญประโยชน/จิตอาสา/เพ่ือ 
ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง  
รอยละ 100 

 
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค  ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ในการเรียนชั้นปท่ี 2 
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1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

- วิชาภาคทฤษฎ ี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร  เวลา 08.00-17.00 น. 
- วิชาภาคปฏิบัติ  เรียนวันจันทร ถึงวันอาทิตย 

เวรเชา  เวลา 08.00-16.00 น. 
เวรบาย  เวลา 16.00-24.00 น. 
เวรดึก   เวลา 24.00-08.00 น. 

หมายเหตุ จํานวนชั่วโมงการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสัปดาหละไมเกิน 35 
ชั่วโมง 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และ

ระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปนไปตาม
ประกาศการรับนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1) สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

2) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ  ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังท่ี
แพรกระจายได  ไมมีความพิการหรือทุพพลภาพอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล 

3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เปนไปตามระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขาและกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา 

ปญหาของนักศึกษา กลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
1.ปญหาดานการบริหาร
เวลาในการเรียนรู  
 
 

1. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา
ใหมกอนเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห ในเรื่อง
เทคนิคการบริหารเวลา การกําหนดเปาหมาย
ในการเรียนรู   
2. วางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา
รวมกับสโมสรนักศึกษาเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบ
กับการเรียนของนักศึกษาแรกเขา 
3. กําหนดใหอาจารยประจําชั้นปและอาจารยท่ี
ปรึกษาชั้นปท่ี 1 พบนักศึกษาอยางนอยภาค

1. นักศึกษาแรกเขารอยละ 80 
เขารวมกิจกรรมเตรียมความ
พรอม 
2 .  มี แผน กิจกรรมด านกา ร
บริหารเวลา  
3. นักศึกษารอยละ 100 ไดพบ
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ชั้ น ป แ ล ะ
อาจารยท่ีปรึกษา อยางนอย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
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ปญหาของนักศึกษา กลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
การศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือใหคําแนะนําและเปน
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการบริหารเวลา 

 

2 .  ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ
พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ
ของ นั ก ศึ กษา แ รก เ ข า
ศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
ต่ําถึงปานกลาง 

กําหนดใหนักศึกษาท่ีไดคะแนนสอบเขาวิชา
ภาษาอังกฤษจากการสอบความรูรวบยอดปลาย
ชวงชั้น (O-NET) รอยละ 0-30 ตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพรอม โดยไมนําหนวยกิตรายวิชานี้ไป
คํานวณดัชนีสะสม 

1.นักศึกษารอยละ 100 ท่ีได
คะแนนภาษาอังกฤษรอยละ 0-
30 ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพรอม 
2. นักศึกษามากกวารอยละ 80
สอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษ
ดวยระดับคะแนน 2 ข้ึนไป  

3.ปญหาดานศักยภาพทาง
วิชาแกนของนักศึกษาแรก
เขา (วิชาชีววิทยา และ
คณิตศาสตร)  

กําหนดใหนักศึกษาท่ีไดคะแนนสอบเขาวิชา
ชีววิทยาและคณิตศาสตร ตํ่ากวารอยละ 25 
ไดรับการสอนเสริมในโครงการเตรียมความ
พรอม 

1.นักศึกษารอยละ 100 ท่ีไมผาน
เกณฑไดรับการสอนเสริมความรู
พ้ืนฐานวิชาแกน  

2.4 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาและจํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแต

ละปการศึกษา ในระยะ 5 ป ดังรายละเอียดตามตาราง 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 220 220 220 220 220 
ชั้นปท่ี 2  220 220 220 220 
ชั้นปท่ี 3   220 220 220 
ชั้นปท่ี 4    220 220 
รวม 220 440 660 880 880 
คาดวาจะจบการศึกษา -- -- -- -- 220 

2.5 งบประมาณตามแผน    

2.5.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียด
รายรับ 

ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

คาบํารุง
การศึกษา 

7,592,200 14,744,400 21,896,600 29,048,800 29,048,800 

คาลงทะเบียน 2,087,800 4,615,600 7,143,400 9,671,200 9,671,200 
เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 

73,983,700 78,171,100 82,220,500 87,237,700 97,961,100 

รวมรายรับ 83,663,700 97,531,100 111,260,500 125,957,700 136,681,100 
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2.5.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)  

งบประมาณตามพันธกิจหลัก 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

   1. ดานการจัดการศึกษา 82,296,400 94,957,500 107,486,600 120,994,500 131,717,900 
   2. ดานการวิจัย 999,700 1,999,400 2,999,100 3,998,800 3,998,800 
   3. ดานการบริการวิชาการ 301,600 492,200 682,800 872,400 872,400 
   4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 66,000 82,000 92,000 92,000 92,000 
      

รวมงบประมาณท่ังสิ้น  83,663,700 97,531,100 111,260,500 125,957,700 136,681,100 
จํานวนนักศึกษา 220 440 660 880 880 

- คาใชจายตอหัวตองบประมาณทุก
ประเภท 

380,300 221,700 168,600 143,100 155,300 

- คาใชจายตอหัวตองบประมาณ 
ดําเนินการ 

373,900 215,200 162,300 137,000 149,300 

 
2.6 ระบบการศึกษา 

จัดการศึกษาแบบทวิภาค  

2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร     
3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 
รายวิชาทฤษฎ ี 1) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต 
                    2) กลุมวิชาชีพ 42 หนวยกิต 

            รายวิชาปฏิบัต ิ 36 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษา                                                          9 
- วิชาบังคับ 

หนวยกิต 

890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม* 3 (1-4-4) 
(Preparatory  Foundation  English)  

890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
(Fundamental English Listening and Speaking)  

890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
(Fundamental  English  Reading  and  Writing)  

* สําหรับนักศึกษาท่ีไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรูรวบยอดปลายชวง
ชั้น (O-NET) รอยละ 0-30 ไมนําหนวยกิตรายวิชานี้ไปคํานวณดัชนีสะสม 

- วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีเปดโดยคณะศิลปศาสตรจํานวน 
3 หนวยกิต ตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้ 

890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
(English  Conversation I)  

890-214 เสริมทักษะดานการฟงและการพูด 3 (2-2-5) 
(Consolidating  Listening  and  Speaking  Skills)  

890-215 การเรียนรูภาษาอังกฤษผานทางวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 
(Learning  English  Through  Cultures)  

890-222 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
(Functional  Reading)  

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                             12 
- วิชาบังคับ 

หนวยกิต 

001-131  สุขภาวะกายและจิต  3 (2-2-5) 
(Healthy  Body  and  Mind)  

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  1 (0-0-3) 
(Co-curricular  Activities I)  

895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต  3 (2-2-5) 
(Wisdom  of  Living)  

895-xxx   พลศึกษา 1 (x-y-z) 
895-122  การใชหองสมุดและวิธีการเขียนรายงาน    
                (Using the Library and Report Writing) 

1 (1-0-2) 

- วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ท่ีเปด
สอนในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 หนวยกิต จากวิชาดังตอไปนี้ หรือจากวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอนใน
สถาบันการศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย  
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895-208  การคิดและการใชเหตุผล  3 (3-0-6) 
(Critical  Thinking)  

874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน        

                (Law Relating to Occupations and Everyday Life) 
 895-125  การใชภาษาไทย                     
                (Thai Usage)  
 895-206 จิตวิทยาการทํางาน                                       
               (Psychology of Working)  
 895-126  ศิลปะการสื่อความหมาย                          
               (Art of Communication) 

3 (3-0-6) 
 

3  (2-2-5) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (2-2-5) 
 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                              9 
- วิชาบังคับ 

หนวยกิต 

315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  3 (3-0-6) 
(Science, Technology, and Society)  

345-101  คอมพิวเตอรและการประยุกต   3 (2-2-5) 
(Computers  and  Applications)  

347-100  สถิตใินชีวิตประจําวัน  3 (2-2-5) 
(Statistics in Daily Life)  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                     96 หนวยกิต 
1) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ                                             18 หนวยกิต 

321-121  หลักกายวิภาคศาสตร  2 (2-0-4) 
(Principle  Anatomy)  

326-101  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 2 (1-3-2) 
(Microbiology  and  Parasitology)  

328-151   ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 
(Clinical  Biochemistry for Nurses)  

336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน  2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  Pharmacology)  

338-211  สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน  2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  Physiology)  

640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
(Developmental  Psychology)  

640-112  การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
(Health  Communication)  

640-113  โภชนบําบัด 1 (1-0-2) 
(Nutritional  Therapy)  

  
 
 



14 
 
 

640-211  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล  2 (2-0-4) 
(Pathophysiology  for  Nurses)  

640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน               2 (1-2-3) 
(Eastern  Wisdom  and  Complementary  Care)  

640-213  หลักวิทยาการระบาด  1 (1-0-2) 
(Principle  of  Epidemiology)  

2) กลุมวิชาชีพ                                                       78           หนวยกิต 
- รายวิชาทฤษฎี                                                  42     หนวยกิต 

640-121  มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล  2 (2-0-4)   
(Conceptual  Basis  of  Nursing)  

640-221  เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
(Nursing  Techniques)  

640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล  3 (1-4-4) 
(Principle  of  Nursing  Process)  

640-223  การพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 
                (Nursing for Health Promotion) 

     2 (2-0-4)   

640-224  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3 (3-0-6) 
(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing)  

640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล  2 (2-0-4) 
(Laws  and  Ethics  in  Nursing)  

640-226  การพยาบาลผูใหญ 1  3 (3-0-6) 
(Adult  Nursing I)  

640-227  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 
(Maternal  Newborn  Nursing and Midwifery I) 

   3 (3-0-6) 

640-321  การพยาบาลผูสูงอายุ          
                (Geriatric Nursing) 

1 (1-0-2) 

640-322  การพยาบาลผูใหญ 2  3 (3-0-6) 
(Adult  Nursing II)  

640-323  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 
                (Maternal  Newborn  Nursing and Midwifery II) 

3 (3-0-6) 

640-324  การดูแลรักษาโรคเบื้องตน 
                (Basic  Medical  Care) 

     2 (2-0-4) 

640-325  การพยาบาลเด็ก  3 (3-0-6) 
(Pediatric  Nursing)  

640-326  การบริหารการพยาบาล 
               (Nursing  Administration) 

3 (2-2-5) 
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640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน 
               (Community  Health  Nursing) 

3 (3-0-6) 

640-421  การวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล 
               (Elementary  Nursing  Research) 

2 (2-0-4) 

- รายวิชาปฏิบัติ                                                 36 หนวยกิต 
640-291  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน      3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Basic  Nursing  Care)  
640-292   ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ     2 (0-6-0) 

(Practicum in Nursing for Health Promotion)  
640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ1 4 (0-12-0) 

(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing I)  
640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 (0-12-0) 

(Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing)  
640-393  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1 3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  Midwifery I)  
640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ2  3 (0-9-0) 
                (Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing II)  
640-491  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 4 (0-12-0) 

(Practicum  in  Pediatric  Nursing)  
640-492  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 (0-6-0) 

(Practicum  in  Nursing  Administration)  
640-493  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2 3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing and  Midwifery II)  
640-494  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องตน 5 (0-15-0) 

(Practicum in Community Nursing and Basic Medical Care)  
640-495  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Nurse  Internship)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                   6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ และเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
หรือในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ หรือเลือกเรียนวิชา ดังนี้  

640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล  1 (0-3-0) 
(Nursing  Practicum  Skills)  
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตรและจํานวนหนวยกิต 

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 640-321 มีความหมายดังนี้ 
1. รหัสตัวเลขตําแหนงท่ี 1-3  แสดงถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา/คณะตางๆ ใน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชานั้นๆ  ไดแก 
315  รหัสภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร 
321  รหัสภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
326  รหัสภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
328  รหัสภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร 
330  รหัสภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
336  รหัสภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
338  รหัสภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
345  รหัสภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร 
347  รหัสภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร 
640  คณะพยาบาลศาสตร 
874  รหัสคณะนิติศาสตร  
890   รหัสภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร  คณะศิลปศาสตร 
891   รหัสภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร 

2. รหัสตัวเลขตําแหนงท่ี 4  เปนลําดับชั้นปท่ีจัดสอน 
ตัวเลข 1  เปนรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปท่ี 1 
ตัวเลข 2  เปนรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปท่ี 2 
ตัวเลข 3  เปนรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปท่ี 3 
ตัวเลข 4  เปนรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปท่ี 4 
ตัวเลข 5, 6  เปนรายวิชาท่ีจัดสอนใหกับนักศึกษาทุกชั้นป 

  3. รหัสตัวเลขตําแหนงท่ี 5  เปนกลุมวิชา 
1) ตัวเลข 0-6 เปนรายวิชาภาคทฤษฎี  สําหรับคณะพยาบาลศาสตรกําหนดดังนี้ 

ตัวเลข 0 หมายถึง รายวิชาในกลุมศึกษาท่ัวไป 
ตัวเลข 1 หมายถึง รายวิชาในกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ตัวเลข 2 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาชีพ 
ตัวเลข 3 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาเลือกเสรี 

2) ตัวเลข 7-9 เปนรายวิชาภาคปฏิบัติ 
ตัวเลข 7 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุมศึกษาท่ัวไป 
ตัวเลข 8 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ตัวเลข 9 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุมวิชาชีพ 

4. รหัสตัวเลขตําแหนงท่ี 6  แสดงถึงลําดับวิชาท่ีเปดสอนในแตละชั้นป 
ตัวเลข 1-9 หมายถึง ลําดับวิชาท่ีเปดสอนในแตละชั้นป ซ่ึงจําแนกตามรายวิชาภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติของแตละหมวดวิชา 
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ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
1. รายวิชาทฤษฎี  กําหนดให 1 หนวยกิต ประกอบดวย จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 1 ชั่วโมง จํานวน

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 2 ชั่วโมง   ท้ังนี้จํานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะตองเทากับ 3 เทาของจํานวนหนวย
กิต เชน 1 (1-0-2) หมายถึง รายวิชานี้ใชเวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

2. รายวิชาปฏิบัติ  กําหนดให 1 หนวยกิต ประกอบดวย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง จํานวน
ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 0-1 ชั่วโมง  การกําหนดจํานวนชั่วโมงอยูในดุลยพินิจของคณะ   ท้ังนี้จํานวนชั่วโมง
รวมในวงเล็บจะตองเทากับ 3 เทาของจํานวนหนวยกิต เชน 

1 (0-2-1) หมายถึง รายวิชานี้ใชเวลาปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 
1 (0-3-0) หมายถึง รายวิชานี้ใชเวลาปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห 

3. รายวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  คิดจํานวนชั่วโมงท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกับ
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ   ท้ังนี้จํานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะตองเทากับ 3 เทาของจํานวนหนวยกิต เชน 
2 (1-2-3)   2 (1-3-2)   3 (2-2-5)   3 (1-4-4)   3 (2-3-4)   3 ( 1-6-2) 

4. รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล  กําหนดใหการฝกปฏิบัติ 1 หนวยกิต ใชเวลาฝกปฏิบัติ 3 
ชั่วโมง/สัปดาห เชน 2 (0-6-0) หมายถึง รายวิชานี้ใชเวลาฝกปฏิบัติการพยาบาล 6 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 
321-121 หลักกายวิภาคศาสตร 2 (2-0-4) 
328-151 ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 
345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต 3 (2-2-5) 
640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 (0-0-3) 
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม* 3 (1-4-4) 
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน** 3 (2-2-5) 
895-122 การใชหองสมุดและวิธีการเขียนรายงาน 1 (1-0-2) 
895-xxx พลศึกษา 1 (x-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 

 รวม 20 (x-y-z) 

หมายเหต ุ * สําหรับผูท่ีไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (O-NET)  
รอยละ 0-30  โดยไมนําหนวยกิตวิชานี้ไปคํานวณดัชนีสะสม 

** สําหรับผูท่ีไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (O-NET)  
รอยละ 31-70  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-101 ไดตามแผนการศึกษาปกติ หรือ สําหรับผูท่ีได
คะแนนสอบ รอยละ 71-80  ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชา 890-101  และจะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา ตามท่ีคณะ ฯ กําหนด 

  
 
 



18 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

326-101 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 2 (1-3-2) 
338-211 สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
640-112 การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
640-113 โภชนบําบัด 1 (1-0-2) 
640-121 มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
890-101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 3 (2-2-5) 
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน** 3 (3-0-6) 
895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 3 (x-y--z) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสร ี 3 (x-y-z) 

   รวม  20 (x-y-z)  

หมายเหต ุ * สําหรับผูท่ีสอบผานรายวิชา 890-100 แลว 
** สําหรับผูท่ีสอบผานรายวิชา 890-101 แลว หรือ สําหรับผูท่ีไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ

จากการสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (O-NET)  รอยละ 71-80  ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียน
รายวิชา 890-102  และจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา ตามท่ี
คณะฯ กําหนด 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 
336-203 เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
640-211 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-212 ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสขุภาพแบบผสมผสาน  2 (1-2-3) 
640-221 เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
640-222 หลักการกระบวนการพยาบาล 3 (1-4-4) 
640-223 การพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 2 (2-0-4) 
890-102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 3 (3-0-6) 
890-xxx ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือก)** 3 (x-y-z) 

     รวม  21 (x-y-z) 
หมายเหต ุ* สําหรับผูท่ีสอบผานรายวิชา 890-100 แลว  
             ** สําหรับผูท่ีสอบผานรายวิชา 890-101 แลว หรือ สําหรับผูท่ีไดคะแนนสอบวิชา

ภาษาอังกฤษจากการสอบความรูรวบยอดปลายชวงชั้น (O-NET)  รอยละ 71-80  ใหไดรับการยกเวนไม
ตองเรียนรายวิชา 890-101 หรือ 890-102  และจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลือก 
จํานวน 1 รายวิชา ตามท่ีคณะฯ กําหนด 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

347-100 สถิตใินชีวิตประจําวัน  3 (2-2-5) 
640-213 หลักวิทยาการระบาด 1 (1-0-2) 
640-224 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3 (3-0-6) 
640-225           กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-226 การพยาบาลผูใหญ 1 3 (3-0-6) 
640-227 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 3 (3-0-6) 
640-291 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน 3 (0-9-0) 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 2 (0-6-0) 

 รวม  20 (14-17-29)   

  

ปท่ี 2 ภาคฤดูรอน 
รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

890-xxx             ภาษาอังกฤษ (วิชาเลือก)* 3 (3-0-6) 
 รวม  3 (3-0-6) 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
กลุม 01 กลุม 02 กลุม 03 
หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

640-321 การพยาบาลผูสูงอายุ 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 
640-322 การพยาบาลผูใหญ 2 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
640-323 

 
การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ 2 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

640-324 การดูแลรักษาโรคเบื้องตน 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 
640-391 

 
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 1 

4 (0-12-0) 
 

4 (0-12-0) 
 

4 (0-12-0) 
 

640-392 
 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

---- 
 

4 (0-12-0) 
 

4 (0-12-0) 
 

640-393 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 1 

3 (0-9-0) ---- ---- 

                                              รวม  16 (9-21-18) หรือ 17(9-24-18)  
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
กลุม 01 กลุม 02 กลุม 03 
หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

640-325 การพยาบาลเด็ก 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
640-326 การบริหารการพยาบาล 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
640-327 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
640-392 

 
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

4 (0-12-0) 
 

---- ---- 
 

640-393 
 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 1 

---- 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 

640-394 
 

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 2 

3(0-9-0) 
 

3(0-9-0) 
 

3(0-9-0) 
 

                                               รวม  16 (8-23-17) หรือ 15 (8-20-17) 
 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
กลุม 01 กลุม 02 กลุม 03 
หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

640-421 การวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ---- 4 (0-12-0)  4 (0-12-0) 
640-492 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 (0-6-0)    2 (0-6-0)     2 (0-6-0) 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก

และการผดุงครรภ 2 
3 (0-9-0) ---- 3 (0-9-0) 

640-494 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการดูแลรักษาโรคเบื้องตน 

5 (0-15-0) 5 (0-15-0) ---- 

                                                     รวม  12 (2-30-4) หรือ 13 (2-33-4) หรือ 11 (2-27-4)     

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
กลุม 01 กลุม 02 กลุม 03 
หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 

640-491 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  4 (0-12-0) ---- ---- 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก

และการผดุงครรภ 2 
---- 3 (0-9-0) ---- 

640-494 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการดูแลรักษาโรคเบื้องตน 

---- ---- 5 (0-15-0) 

640-495 ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 3 (0-9-0)    3 (0-9-0)    3 (0-9-0) 
                                                 รวม  7 (0-21-0) หรือ 6 (0-18-0) หรือ 8 (0-24-0) 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา    
กลุมวิชาภาษา 
890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 3 (1-4-4) 

(Preparatory  Foundation  English) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน  ทักษะการฟง อานและเขียน
ระดับพ้ืนฐานท่ีพอเพียงแกการเรียนรูวิชาบังคับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and 
writing skills for learning the compulsory English courses 

890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
(Fundamental  English  Listening  and  Speaking) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ทักษะการฟงและพูดในหัวขอท่ีใชในชีวิตประวัน  การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด  
ไวยากรณและสํานวนภาษาท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสาร  

Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for 
gist and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes 

890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
(Fundamental  English  Reading  and  Writing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับเรียนรวม : 890-101 

ทักษะการอานเพ่ิมพูนวงศัพท  เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทท่ีหลากหลาย  พัฒนาทักษะ
การเขียนขอความสั้นๆ 

Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a 
variety of text types; developing short paragraph writing skills 

วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 
890-211  เสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 

(Improving  Listening  Skill  in  English) 
รายวิชาบังคับกอน : 890-101, 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

ฟงเพ่ือแยกแยะเสียงตางๆ ในภาษาอังกฤษ สังเกตวิธีการเนนเสียง และน้ําเสียงของผูพูดท่ีจะสื่อ
ความหมายตางๆ แกผูฟง ฝกฟงสิ่งตางๆ ท่ีจําเปนในการเรียน เชน การฟงบรรยาย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการตางๆ เปนตน ฟงสิ่งท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน เชน บทสนทนา ขาว รายการวิทยุ 

Increasing listening skill; emphasis on distinguishing English sounds, typical stressing 
systems, the functions of intonation, factual listening, literal recall, internalizing and 
evaluating spoken words, including listening to academic English such as lectures and 
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discussions in seminars or meetings and listening to everyday-life English such as 
conversations,  news, radio programs  

890-212  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
(English  Conversation I) 
รายวิชาบังคับกอน : 890-101 , 890-102 หรอืผูท่ีไดรับการยกเวน 
เง่ือนไข : ใหสิทธินักศึกษาปสุดทายกอน 

ลักษณะและหนาท่ีของภาษาอังกฤษท่ีใชในการสนทนาในสถานการณตางๆ การฝกสนทนา
ภาษาอังกฤษในบริบทตางๆ การพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการปฏิสัมพันธทางสังคม  

Features and functions of conversational English in various situations; conversational 
practice in English in different contexts; developing essential English conversation skills for 
social interaction  

890-214  เสริมทักษะดานการฟงและพูด 3 (2-2-5) 
(Consolidating  Listening  and  Speaking  Skills) 
รายวิชาบังคับกอน : 890-101 , 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

การฝกทักษะการฟงและการพูด เนนสํานวนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การฟงโฆษณาทาง
โทรทัศน ภาพยนตรภาษาอังกฤษ ขาว รวมท้ังการแสดงความคิดเห็น 

Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used in 
daily-life conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies, and news 
reports, as well as expressing opinions 

890-222  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 
(Functional  Reading) 
รายวิชาบังคับกอน : 890-101 , 890-102 หรือผูท่ีไดรับการยกเวน 

การอานเพ่ือเก็บขอมูลจากวัสดุการอานในชีวิตประจําวัน การเพ่ิมพูนความสามารถในการอาน
ประโยคท่ียาวและซับซอนในระดับปริเฉทซ่ึงมีรูปแบบตางๆ การอานอยางมีวิจารณญาณ การจดบันทึกยอ 
และการสรุปความจากบทอาน  

Reading authentic materials for information; increasing reading comprehension of 
long, complex sentences in different types of paragraphs; critical reading; note taking and 
writing summaries  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 

(Science, Technology,  and  Society) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ  สิ่งแวดลอมและสังคม  การใช
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาสังคม  การปองกันแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; 
impacts of science and technology on health, environment and society; science and 
technology in social development; preventing and solving social problems arisen from 
science and technology impact 

345-101  คอมพิวเตอรและการประยุกต 3 (2-2-5) 
(Computers  and  Applications) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรและหลักการทํางานท่ัวไป  อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล  การแทนขอมูล  ระบบสารสนเทศ  
การติดตอสื่อสารและระบบเครือขาย  จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชงานคอมพิวเตอร  
ไมโครคอมพิวเตอรกับการใชงานในปจจุบัน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา 

Historical development of computer technology; computer system types; computer 
organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and network; computer security and ethics; current 
microcomputer usages;  application development programs that are relevant to students 
major 

347-100  สถิติในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
(Statistics in Daily Life) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

        ภาพรวมของสถิติ ขอมูลและระดับการวัด ความผันแปร การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ การพินิจ
พิเคราะหขอมูล ความนาจะเปน การแจกแจงปรกติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ย 
การวิเคราะหขอมูลแยกประเภท กรณีศึกษาการนําสถิติไปใชในชีวิตประจําวัน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ 

Statistic overview; turning data into information; exploratory data analysis; basic 
concepts of probability; normal distribution; confidence interval and significance test of 
the population mean(s); confidence interval and significance test of the population 
proportion(s); correlation analysis; case studies; the use of statistical package 
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
001-131  สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 

(Healthy  Body  and  Mind) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

สุขภาวะแบบองครวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเสริมสรางวุฒิภาวะ
ทางอารมณ  และสุนทรียารมณ 

Holistic health; physical and mental health care; personality development, emotional 
quotient and aesthetics 

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 (0-0-3) 
(Co-curricular  Activities  I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี
หนึ่ง  ปลูกฝงคุณธรรม   จริยธรรม   จิตสํานึกสาธารณะ    การทํางานเปนทีมท้ังในสาขาวิชาและหรือ
ระหวางสาขาวิชา    ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; team 
working within and/or across disciplines under the supervision of advisors 

895-122  การใชหองสมุดและวิธีการเขียนรายงาน      1(1-0-2)  
(Using the Library and Report Writing) 

รายวิชาบังคับกอน : - 
           สารสนเทศและการบริการของหองสมุด การคนควาสารสนเทศ การใชหนังสืออางอิง การเขียน
รายงาน และการเขียนเอกสารอางอิง 
  Information and services in the library; information search; use of reference books; 
writing report paper, and documentation 

895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
(Wisdom  of  Living) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม 
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai and 
global  society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and 
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and 
sufficiency economy 
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  วิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                                             

874-194  กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน                      3 (3-0-6)   

(Law Relating to Occupations and Everyday Life) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

  หลักสําคัญของกฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เชน กฎหมายมหาชนกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายแพงและพาณิชย รวมท้ังความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายท่ีจําเปนตอการ

ประกอบอาชีพ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุข

และความรับผิดทางการแพทย กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน 
  Principles of law; enforcement andcompliance with the law; Laws relating to 
citizen’s life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; 
Including an introduction to the judiciary process; Laws essential to pursue a career as 
labor law and business law; Law on public health and medical liability; Information and 
Technology law; Intellectual property law; environmental law; Including laws relating to 
ASEAN 
 
895-123  การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานวิชาการ       2 (2-0-4) 

(Information Searching and Academic Writing)  
รายวิชาบังคับกอน : - 

            ทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอางอิงแหลงความรู เพ่ือวัตถุประสงคในการเขียน
งานวิชาการ  
 Information resources, information search; taking notes for information analysis 
and synthesis; writing academic work and documentation for academic purposes 

895-125  การใชภาษาไทย                        3 (2-2-5)  
(Thai Usage)  

รายวิชาบังคับกอน : - 
            การใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม หลักการพูด การฟง การอาน และการเขียน เนนฝก
ปฏิบัติเพ่ือการนําไปใช 
           Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing, with 
emphasis on practice for communication 

 

 

  
 
 



26 
 
 
895-126  ศิลปะการส่ือความหมาย                            3 (2-2-5) 

(Art of Communication) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

            แนวคิดทฤษฎีการสื่อความหมาย การเจรจาตอรอง การชวงชิง ความหมาย มโนทัศนเรื่องอํานาจ 
การเปนผูกระทําการ การสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาความคิดเชิงวิจารณ  
   Theory of communication; negotiation; stealing a meaning; concept of power; 
being an actor; communication for learning; developing of critical thinking 

895-206 จิตวิทยาการทํางาน                                          3 (3-0-6) 
(Psychology of Working) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

            จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต มนุษยกับการทํางาน อาชีพ ตัวตนและบุคลิกภาพ แรงจูงใจในการ
ทํางาน การทํางานในโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและการคิดเชิงเชิงบวก ความผาสุกในการทํางาน 
สมดุลชีวิตกับการทํางาน มนุษยสัมพันธ ความเครียดในการทํางาน การปรับตัว เปาหมายสูความสําเร็จ 
 Psychology for life; work as human content, career, self and personality, work 
and motivation, work in the changing world, attitudes and positive thinking, well-being at 
work, work life balance, human relation, work stress, adaptability, goal achievement 

895-208  การคิดและการใชเหตุผล 3 (3-0-6) 
(Critical  Thinking) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

 ศึกษาถึงลักษณะและกระบวนการแหงความคิด การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการอธิบาย
ปญหา หลักการใชภาษาไทย  การวิจารณและใหเหตุผล ชั้นของการอางเหตุผลในทางตรรกศาสตร ความ
สอดคลองของเหตุผล และการใชหลักตรรกศาสตรในการวิจัยทางสังคมศาสตร  

 A nature and process of thinking; which is fundamental to the development of 
knowledge; use of language in criticism and reasoning, levels of reasoning in logics, 
compatibility of reasoning and the use of logics in social sciences research 

กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 

321-121  หลักกายวิภาคศาสตร 2 (2-0-4) 
(Principle  Anatomy) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

    บทนํา เซลสวิทยา เนื้อเยื่อพ้ืนฐาน โครงสราง ความสัมพันธและหนาท่ีของระบบรางกายมนุษย 
     Introduction; cytology; basic tissues; structures, relations and functions of the 
human body systems 
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326-101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา       2(1-3-2) 
    (Microbiology and Parasitology)    

รายวิชาบังคับกอน : - 
             ความรูพ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา กระบวนการสรางภูมิคุมกัน 
ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายตอเชื้อจุลินทรียและปรสิตท่ีทําใหเกิดโรคซ่ึงพบมากในประเทศไทย การ
ปองกัน การควบคุม และการทําลายเชื้อโรค การเก็บตัวอยางสงตรวจ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากจุลินทรีย
และปรสิต เทคนิคท่ีจําเปนทางจุลชีววิทยา 

     Basic principle in immunology, microbiology, and parasitology; immunological 
mechanisms; immune response to pathogenic microorganisms and parasites which cause 
disease commonly found in Thailand; prevention, control and destroy pathogen; 
specimen collection; diagnosis of microbial and parasitic infection; essential 
microbiological laboratory techniques 

328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 
(Clinical  Biochemistry  for  Nurses) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ชีวเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พีเอชและบัฟเฟอร โครงสรางของสารมหโมเลกุล ข้ันตอนการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในวิถีเมแทบอลิซึมท่ีรวมความสัมพันธและการควบคุมดวยฮอรโมนและแหลงอาหาร 
          Basic biochemistry of living organisms; pH and buffer; structures of macromolecules 
and chemical reactions in the metabolic pathways including their interrelationship; 
hormonal control and nutrition 

336-203   เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน                       2(2-0-4) 
     (Basic Medical Pharmacology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
         หลักการทางเภสัชวิทยา  ความรูพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาของยาตนแบบท่ีมีผลตอระบบประสาทรอบ
นอก  ระบบประสาทสวนกลาง  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด   ระบบ
ทางเดินอาหาร   ยาตานจุลชีพ   เคมีบําบัดในโรคมะเร็ง 

Principle of pharmacology; basic pharmacology of drug prototypes affecting 
peripheral  nervous system, central nervous system, cardiovascular system, endocrine 
system and autacoids, gastrointestinal system, antimicrobial agents, chemotherapy of 
cancer 
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338-211  สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 

(Basic  Medical  Physiology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับรวม : - 

การทํางานและกลไกพ้ืนฐานของระบบอวัยวะในรางกายของมนุษยในภาวะปกติการประยุกต
ความรูพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาเพ่ือใชในวิชาชีพการพยาบาล 
         Basic function of  human organ systems;  application of basic physiology to nursing 
profession 

640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
(Developmental  Psychology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาของมนุษย ต้ังแตปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ  ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากพัฒนาการ และ
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการในแตละวัย 

Concepts, theories, and principles in human development; factors affecting physical, 
emotional, social, and cognition developments in humans from fertilization to elderly; 
developmental crisis; guidelines for developmental promotions in all age groups   

640-112  การส่ือสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
(Health  Communication) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสาร  การสื่อสารทางสุขภาพ  ปจจัยท่ีมีผลตอการสื่อสาร   กระบวนการ
สื่อสารทางสุขภาพ  ทักษะสําคัญในการสื่อสารทางสุขภาพ  รูปแบบการสื่อสารทางสุขภาพ  บทบาทของ
พยาบาลในการสื่อสารทางสุขภาพ  และการสื่อสารทางสุขภาพท่ีคํานึงถึงพหุวัฒนธรรม 

Concepts relevant to communication; health communication; factors affecting 
communication; health communication process; essential skills for health communication; 
types of health communication; nursing role in health communication; and health 
communication concerning cultural diversity 

640-113  โภชนบําบัด 1 (1-0-2) 
(Nutritional  Therapy) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

 หลักโภชนาการ  การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการในวัยตางๆ การใชรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน การบริโภคอาหารตามหลักภูมิปญญาตะวันออก โภชนบําบัดสําหรับผูปวยโรคตางๆ บทบาท
ของพยาบาลกับการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ 

Principle of  nutrition; nutritional  assessment; nutrition for person in different age 
group; use the food exchange list; food consumption base on eastern wisdom concept; 
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nutritional therapy for each patient group; nurse’s roles and health promotion on 
nutrition 

640-211  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2 (2-0-4) 
(Pathophysiology  for  Nurses)   
รายวิชาบังคับกอน : -    

มโนทัศนของพยาธิสรีระของรางกาย  กลไกปฏิกิริยาตอบโตและการปรับตัวของรางกายในภาวะท่ีมี
พยาธิสภาพ 

Concept of pathophysiology of human body; response mechanisms and  adaptation 
under pathologic circumstances 

640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  2 (1-2-3) 
(Eastern  Wisdom  and  Complementary  Health  Care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพ  การผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกสูการดูแลและเยียวยา
ทางการพยาบาลโดยคํานึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม หลักการและเทคนิคการดูแลสุขภาพท่ี
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก ปฏิบัติการดูแลและเยียวยาดวยภูมิปญญาตะวันออก 
     Eastern wisdom in health care; integration of eastern wisdom into caring and healing in 
nursing concerning sociocultural context; principles and techniques of integration of 
eastern wisdom ; practice of caring and healing using eastern wisdom 

640-213  หลักวิทยาการระบาด           1 (1-0-2) 
(Principle  of  Epidemiology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเก่ียวกับโรคและการ
กระจายของโรค ขอมูลและสถิติดานการแพทยและสาธารณสุข ตารางชีพ เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยใน
ชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวัง การสอบสวน การปองกันและควบคุมโรค 

Concepts and principles of epidemiology; nature of disease; concepts of disease and 
distribution of disease; medical and public health informatics; life table; community 
health indices; epidemiological studies; epidemiology surveillance and investigation; 
prevention, and disease control  

กลุมวิชาชีพ 

640-121  มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล   2 (2-0-4) 
(Conceptual  Basis  of  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

วิวัฒนาการและการพัฒนาของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล ทฤษฎี
ทางการพยาบาล และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ แนวคิดการดูแล แนวคิดการพยาบาลองครวม ระบบบริการสุขภาพ
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และการบริการการพยาบาล บทบาทของพยาบาล องคกรวิชาชีพทางการพยาบาลและท่ีเก่ียวของกับ
สุขภาพ 

Nursing professional revolution and development; basic concepts of nursing; nursing 
theories and related theories; concept of caring; concept of holistic nursing; health care 
system and nursing services; roles of nurses; professional nursing organization and related 
health organizations 

640-221  เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
(Nursing  Techniques) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศนของทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล  หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องตน
อยางปลอดภัย การใชเทคนิคปราศจากเชื้อตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเชื้อ การจัดสิ่งแวดลอม 
การตอบสนองความตองการดานความสุขสบายและสุขวิทยาสวนบุคคล  การประเมินสัญญาณชีพและการ
ชวยเหลือเบื้องตน  การจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย  การดูแลเรื่องอาหาร และน้ํา  การดูแลเรื่องการ
ขับถาย การพยาบาลตามแผนการรักษาและสนับสนุนการรักษา การรับใหม และการจําหนาย ฝกวิธีการ
ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

Concepts of nursing practice; principles and methods of safety fundamental nursing; 
infectious control and prevention; environmental care; responsiveness to individual needs 
for comfort and personal hygiene; assessment of vital signs and basic nursing 
interventions; positioning and transferring; nutrition and fluid supplement; care for 
urination and bowel; support care according to prescriptions; admission and discharge; 
practice of nursing procedures based on nursing standard 

640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 3 (1-4-4) 
(Principle  of  Nursing  Process) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดหลักการกระบวนการพยาบาล การรวบรวมขอมูล การประเมินสภาพตามแบบแผนสุขภาพ 
การตรวจรางกาย การวิเคราะหขอมูล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การ
ปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล ประเด็นจริยธรรม  แนว
ทางการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการของผู ใชบริการ ฝกการใช
กระบวนการพยาบาล 

Concept of nursing process; collecting data; assessment according to functional 
health patterns; physical examination; data analysis; nursing diagnosis; nursing care plan; 
nursing implementation; nursing evaluation; nursing record; ethical issues; application of 
nursing process for responding to individual needs; practice of nursing process 
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640-223  การพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 2 (2-0-4) 

(Nursing  for  Health Promotion) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

          แนวคิดและหลักการการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสราง
เสริมสุขภาพ กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

 Concepts and principles of holistic health promotion; concepts/theories related to 
health promotion; strategies for health promotion; and health promotion for each age 
group 

640-224  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (3-0-6) 
(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศน ทฤษฎ ีและหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  การพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐาน
การดูแลดวยความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพจิต ผูใชบริการท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
และปญหาทางจิตเวช  โดยใชทักษะการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด และการใชตนเองเพ่ือการบําบัด 
การใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การ
บําบัดเบื้องตน การดูแลรักษาอยางตอเนื่อง การฟนฟูสภาพจิต และการสงตอ  การใชหลักฐานเชิงประจักษ
อยางเหมาะสม  คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและบริบททางสังคมของผูใชบริการ สิทธิมนุษยชน และการ
มีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
          Concepts, theories, and principles of mental health and psychiatric nursing; holistic 
nursing based on concept of caring for clients who are at risk and encouter mental health 
and psychiatric problems; using of therapeutic interaction and self-therapeutic; using 
nursing process integrated of  eastern wisdom to mental health promotion, prevention, 
basic treatments, continuing care, mental rehabilitation, and transferring; using evidence 
based practices appropriately with concerning to individual differences and social context, 
human right, participation of caregiver, family and community, and the aspects of law and 
related ethics 

640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
(Laws  and  Ethics  in  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

กฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงท่ีเก่ียวของกับการประกอบการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  กฎหมายสาธารณสุขอ่ืนท่ีเก่ียวของกับผู
ประกอบวิชาชีพ  ทฤษฎีจริยศาสตร ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม คุณคาและความกระจางของคุณคา 
หลักจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย สิทธิพยาบาล ปญหาจริยธรรมในวิชาชีพการ
พยาบาล และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม   

General laws; acts and laws related to the practice of nursing and midwifery; the 
profession nursing and midwifery act; the related public health laws ethical theories; 
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ethical development; values and value clarification; ethical principle; code of ethics in 
nursing, patients’ and nurses’ rights, ethical problems and ethical decision making in 
nursing 

640-226  การพยาบาลผูใหญ 1 3 (3-0-6) 
(Adult  Nursing I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวยความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการวัย
ผูใหญท่ีมีภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง และภาวะเจ็บปวยดวยโรคเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใชกระบวนการ
พยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและฟนฟูสภาพ การดูแล
รักษา และการปองกันการกลับเปนซํ้า การใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล สิทธิผูปวยและการมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรม
ท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of holistic nursing based on concept of caring for healthy 
adult clients, at-aisk, both acute and chronic illness; using nursing process integrated of 
eastern wisdom for health promotion, prevention and rehabilitation, caring, and 
recurrence prevention, including applying evidence based practices appropriately with 
concerning to individual differences, patient rights, participation of caregivers, families, and 
communities as well as the aspects of related law and ethics 

640-227  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1   3 (3-0-6) 
(Maternal  Newborn  Nursing and Midiwifery I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ  อนามัยการเจริญพันธุ การเตรียม
ตัวกอนตั้งครรภ การวางแผนครอบครัว  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และ
ผลกระทบ  การเลี้ยงลูกดวยนมแม  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคลอด  การทําคลอดปกติ  การพยาบาล
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติและเบี่ยงเบนเล็กนอย รวมท้ังการพยาบาลทารกแรก
เกิด  การใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  การ
ใชหลักฐานเชิงประจักษ การผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมี
สวนรวมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of maternal and child nursing and midwifery; reproductive 
health; preconception preparation; family planning; physiological, psychological, social, 
and spiritual changes and the impacts; breastfeeding; basic knowledge of childbirth, 
normal birth assisting; nursing care during pregnancy, labor and postpartum periods in 
normal status and minor health deviations; nursing care of the newborns; using nursing 
process in order to promote optimal health, prevention, caring, and rehabilitation 
including using evidence based practices, integrated of the eastern wisdom, concerning to 
cultural diversities, participation of families, and the aspects of related law and ethics 
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640-321 การพยาบาลผูสูงอายุ                                                                      1 (1-0-2) 

(Geriatric Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศนเก่ียวกับการพยาบาลผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ 
การประเมินภาวะสุขภาพ การสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพ การปองกันภาวะเสี่ยงในผูสูงอายุ กระบวนการ
พยาบาลตามปญหาท่ีพบบอย และการใชยาในผูสูงอายุ 

Concepts of geriatric nursing; geriatric theories; change process in aging; health 
assessment; health promotion and rehabilitation; risk prevention in elders; nursing process 
based on common problems; drug use in older persons 

640-322  การพยาบาลผูใหญ 2    3 (3-0-6) 
(Adult Nursing II) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

        มโนทัศนและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวยความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการวัย
ผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยวิกฤตและสาธารณภัย ท่ีตองการความชวยเหลือเรงดวน จําเปนตอง
พ่ึงพาเทคโนโลยีทางการแพทยและการรักษาเฉพาะ หลักการพยาบาลผูใชบริการระยะสุดทายและภาวะ
ใกลตาย การใชกระบวนการพยาบาลโดยผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ 
ปองกันการกลับเปนซํ้า และการดูแลแบบประคับประคอง การใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม  
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  สิทธิมนุษยชน และการมีสวนรวมของผูดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
      Concepts and principles of holistic nursing based on concept of caring for adult and 
elder clients with critical illness,  disaster requiring emergency support and requiring 
medical technologies and special therapeutics; principles of palliative and dying care; 
using nursing process integrated of eastern wisdom to caring, rehabilitation, recurrence 
prevention, and palliative care, including applying evidence based practices appropriately 
with concerning to individual differences, human rights, participation of caregivers and 
families, and the aspects of related law and ethics 

640-323  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2   3 (3-0-6) 
(Maternal  Newborn  Nursing and Midiwifery II) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-227 

แนวคิดและหลักการผดุงครรภในการดูแลสตรีและทารกท่ีมีภาวะเสี่ยงและแทรกซอนทางสุขภาพใน
ระยะต้ังครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด  การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ  การใชยาทางสูติ
ศาสตร  การใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  
การใชหลักฐานเชิงประจักษ การผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การมีสวนรวมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of midwifery in providing care for women and their 
newborns having health risks and complications during pregnancy, labor and postpartum 
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periods; fetal health assessment; obstetrics drugs; using nursing process in order to 
promote optimal health, prevention, caring, and rehabilitation including using evidence 
based practices, integrated of the eastern wisdom, concerning to cultural diversities, 
participation of families, and the aspects of related law and ethics 

640-324  การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน 2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคเบื้องตนท่ีพบบอยในทุกวัย การปฐมพยาบาล
เบื้องตน การดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทําหัตถการเบื้องตนตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  รวมถึงการสงตอเพ่ือการรักษาท่ีเหมาะสม 

Assessment, diagnosis, and basic medical care for clients in all age groups; first aid; 
emergency care and basic medical interventions based on nursing profession regulation 
and relating laws; transferring for appropriate treatment 

640-325  การพยาบาลเด็ก 3 (3-0-6) 
(Pediatric Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุนในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กนอย เจ็บปวย
เฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซอนหรือวิกฤต การใชกระบวนการพยาบาล การพยาบาลแบบองครวมท่ี
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา พยาบาลและฟนฟูสภาพ โดย
คํานึงถึงสิทธิเด็ก ความเปนปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมของผูดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
        Concepts and principle of nursing care for newborns through adolescents with 
wellness and minor illness; acute, chronic, and complicated or critically illness; using 
nursing process; integration of holistic nursing and eastern wisdom for health promotion, 
prevention, curing, caring, and rehabilitation; concerning of children’s rights, individual 
differences and caregiver and family participation, and the aspects of related law and 
ethics 

640-326  การบริหารการพยาบาล 3 (2-2-5) 
(Nursing  Administration) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

        แนวคิดทางการบริหารทางการพยาบาล บทบาทหนาท่ีของผูบริหารพยาบาล ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริหารพยาบาล จริยธรรมทางการบริหารการพยาบาล การบริหารหอผูปวย ภาวะผูนําและการจัดการ
ทีม  การวิเคราะหตนทุน การจัดการวัสดุอุปกรณ การจัดการสารสนเทศสําหรับพยาบาล  รูปแบบการ
จัดบริการพยาบาล  การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในการพยาบาล การ
บริหารโครงการ และประเด็นในวิชาชีพการพยาบาล 
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       Concept of nursing administration; roles and functions of nursing administrator; 
factors influencing nursing administration; ethics in nursing administration; nursing unit 
management; leadership and team management; cost analysis; resources management; 
nursing informatics management; model of nursing services; quality, risk and safety 
management in nursing; project management; and professional issues   

640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (3-0-6) 
(Community  Health  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

        ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพ 
แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน  กลยุทธการจัดบริการสุขภาพชุมชน ระบบขอมูลสุขภาพชุมชน 
กระบวนการและการจัดบริการสุขภาพชุมชน 

Health service system, community health service system; national health policy and 
health development plan; health innovations; concepts of community health nursing; 
community health service strategies, community health systems data, community health 
nursing process and services 

640-421  การวิจัยเบ้ืองตนทางการพยาบาล   2 (2-0-4) 
(Elementary  Nursing  Research)   
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล  กระบวนการวิจัยในการ
พยาบาล ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดปญหา การทบทวนวรรณคดี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย และประเด็นจริยธรรมในการวิจัย
ทางการพยาบาล หลักการเลือกสรรผลงานวิจัยเพ่ือนํามาใชในการพยาบาล การเขียนโครงการวิจัย 

Definition, scope, and significance of nursing research; nursing research process 
including identifying problem, reviewing literature, methodology, data analysis and 
interpretation, writing research study report, and research presentation; ethical issues in 
nursing research; principles of evaluating research studies for use in clinical practice; 
writing a research proposal 

640-291  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน 3 (0-9-0) 
(Practicum  of  Basic  Nursing  Care) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-221 , 640-222 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องตนเพ่ือตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของผูใชบริการเปนรายบุคคล 
โดยใชกระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ  
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Practice of fundamental nursing in responding to basic needs of an individual using 
nursing process, professional relationship concerning individual differences, human rights 
based on professional standard, related laws and professional ethics 

640-292  ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 2 (0-6-0) 
(Practicum  in  Nursing for Health Promotion) 
รายวิชาบังคับกอน :  640-223  
รายวิชาบังคับรวม : - 

        ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยประยุกตใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานกับแนวคิด/ทฤษฎี
ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพ และแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ วางแผน
กิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพ และจัดกิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
         Practice of holistic nursing using nursing process with integration of 
concepts/theories related to health promotion and eastern wisdom to assess health 
status, plan and organize health promotion activities/projects for each age group 

640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 4 (0-12-0) 
(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing  I) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-226 
รายวิชาบังคับรวม :  - 

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลกับผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุในภาวะเจ็บปวย
เฉียบพลันและเรื้อรัง ดวยการดูแลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา ฟนฟู
สภาพ ปองกันการกลับเปนซํ้า และการสรางเสริมสุขภาพ ฝกเทคนิคการพยาบาลท่ัวไปและเฉพาะอยางท่ี
จําเปน ฝกการวางแผนการจําหนายผูใชบริการเพ่ือการดูแลอยางตอเนื่อง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษอยาง
เหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลภายใตบริบทพหุวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมของ
ผูดูแลและครอบครัว ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Practice of holistic nursing based on concept of caring to adult and elder clients 
with acute and chronic illness, using nursing process with integration of eastern wisdom to 
caring, rehabilitation, recurrence prevention, and health promotion; practice of general 
nursing skills, special nursing skills, discharge planning for continuing care, applying 
evidences appropriately concerning individuals, under multicultured context, human right,  
participation of caregivers, and families; based on professional standard, related laws and 
professional ethics  
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640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    4 (0-12-0) 

(Practicum  in  Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-224 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ืออาทรกับผูใชบริการท่ีมีภาวะเสี่ยง
ดานสุขภาพจิต  ผูใชบริการท่ีมีปญหาสุขภาพจิต และปญหาทางจิตเวช  โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ี
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การบําบัดเบื้องตน การดูแลรักษา
อยางตอเนื่อง การฟนฟูสภาพจิต และการสงตอ ฝกปฏิบัติการใชทักษะการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด  
การใชตนเองเพ่ือการบําบัด และการใชกิจกรรมบําบัดแกผูใชบริการท้ังรายบุคคลและรายกลุมในบริบทของ
โรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน การมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Practice of holistic nursing based on concept of caring for clients who are at risk and 
encounter mental health and psychiatric problems; using nursing process with integration of  
eastern wisdom to mental health promotion, prevention, basic treatments, continuing care, 
mental rehabilitation, and transferring; practice of therapeutic interaction, therapeutic use of self 
and activity therapy for individual or group of clients in context of hospital, family, and 
community; applying evidences appropriately with concerning to individual differences, human 
rights, pattern of life and local culture, participation of caregivers, families and community; based 
on professional standard, related laws and professional ethics  
 
640-393  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ 1        3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  Midwifery I) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-227 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนเล็กนอย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  การฝกทักษะการชวยคลอด  การใชหลักฐานเชิง
ประจกัษและผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีสวนรวม
ของครอบครัว ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Practice of holistic nursing care for the women having normal health status and 
minor deviations during pregnancy, labor and postpartum periods, including their 
newborns; using nursing process to promote optimal health, prevention, caring and 
rehabilitation; birth assisting; using evidence based practices and integration of the eastern 
wisdom, concerning to individual different and culture; family participation, based on 
professional standard, related laws and professional ethics  
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640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2     3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing II) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-322  
รายวิชาบังคับรวม : - 

       ปฏิบัติการพยาบาลผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุ ในภาวะเจ็บปวยวิกฤต ฉุกเฉิน และผูใชบริการใน
ระยะสุดทาย และภาวะใกลตาย ใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออกท่ีคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมีสวนรวมของครอบครัวหรือชุมชน ภายใตบริบท
ความเปนพหุวัฒนธรรม  การใชหลักฐานเชิงประจักษ  กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ การฝกการใช
เทคโนโลยีทางการแพทย 

Practice of nursing care for adult and elder clients with critical illness, emergency, and 
end of life and terminal stage; using nursing process in providing holistic care with an 
eastern wisdom integration; considering individual difference, family or community 
participation under the multicultural context; using evidence-based practice; related law 
and ethic; practicing the use of medical technology 

640-491  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 4 (0-12-0) 
(Practicum  in  Pediatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-325 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุนในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กนอย เจ็บปวยเฉียบพลัน 
เรื้อรัง และซับซอนหรือวิกฤต การใชกระบวนการพยาบาล การพยาบาลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา พยาบาลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  
คํานึงถึงสิทธิเด็ก ความเปนปจเจกบุคคล วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน และการมีสวนรวมของ
ผูดูแลและครอบครัว ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
         Practice of nursing care for newborns through adolescents with wellness and minor 
illness; acute, chronic, and complicated or critically illness; using nursing process; 
integration of holistic nursing and eastern wisdom for health promotion, prevention, 
curing, caring, and rehabilitation; applying evidence based; concerning of children’s rights, 
individual differences, lifestyle and local culture, and caregiver and family participation 
based on professional standard, related laws and professional ethics 

640-492  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 (0-6-0) 
(Practicum  in  Nursing  Administration) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-326 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในคลินิกในฐานะหัวหนาและสมาชิกทีมการพยาบาล โดยคํานึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติการบริหารโครงการ 

  
 
 



39 
 
 

 Practice of nursing administration in clinic as a team leader and member in nursing 
team based on professional standard, related laws and professional ethics; practice of 
project management 

640-493  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ 2       3 (0-9-0) 
(Practicum  in  Maternal  Newborn  Nursing  and  Midwifery II) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-323, 640-393 
รายวิชาบังคับรวม :  - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและภาวะแทรกซอน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  การชวยคลอดปกติ  การชวยแพทยในการทําสูติศาสตร
หัตถการ  การดูแลมารดาท่ีไดรับยาทางสูติศาสตร  การใชหลักฐานเชิงประจักษและผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออก คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีสวนรวมของครอบครัว ภายใตมาตรฐาน
การพยาบาล จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
       Practice of holistic nursing care for the women having health risks and health 
complications during pregnancy, labor, and postpartum periods, including their newborns; 
using nursing process to promote optimal health, prevention, caring and rehabilitation; 
birth assisting; to provide assistance the obstetrician performing obstetric procedures; care 
for women receive obstetric drugs; using evidence based practice and integration of the 
eastern wisdom, concerning to individual different and culture; family participation, based 
on professional standard, related laws and professional ethics  

640-494  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน 5 (0-15-0) 
(Practicum  in  Community  Nursing  and  Basic  Medical  Care) 
รายวิชาบังคับกอน :  640-324, 640-327  
รายวิชาบังคับรวม :  - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก 
และหลักการมีสวนรวม ในการดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวท่ีบาน การใหบริการพยาบาลในโรงเรียน 
และการดําเนินงานอนามัยชุมชน รวมท้ังปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวินิจฉัย การดูแล
รักษาโรคเบื้องตน การดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทําหัตการ แกผูรับบริการในสถานบริการ โดยคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและ
จรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing using nursing process with integration of eastern wisdom 
and principles of participation on concept of caring for individual and family at home, 
school health care, and community health care, as well as practice based on concept of 
caring to assessment, diagnosis, and basic of medical care; practice of emergency care and 
basic medical interventions with concerning to individual differences, way of life and 
culture, based on professional standard, related laws, and professional ethics  
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640-495  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Nurse  Internship) 
รายวิชาบังคับกอน : -  
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาใน
สถานพยาบาลท่ีเลือกสรร โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

Practice nursing as a professional nurse under supervision of registered nurses in a 
selected clinical area based on professional standard, related laws and professional ethics 

วิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร 

640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล  1 (0-3-0) 
(Nursing  Practicum  Skills) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-291 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ืออาทรโดยใชกระบวนการพยาบาล 
แกผูใชบริการในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวย การดูแลรักษา และการฟนฟูสภาพ เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตการนิเทศของ
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร 

Practice of holistic nursing based on concept of caring using nursing process to 
clients for health promotion, illness prevention, caring, and rehabilitation in order for 
enhancing skills and experiences in nursing practice based on nursing standard under 
supervision of registered nurses in a selected clinical area 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน/เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ตําแหนง คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)/
สถาบัน 

รายวิชาท่ีสอน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. นางบุศรา  หมื่นศร ี
4511050803 

3939900219615 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D.(Nursing)/ม.มหิดล/
2553 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.มหิดล/2543 
วท.บ./พยาบาลและผดุง
ครรภ/   ม.สงขลา
นครินทร/2533 

640-221 เทคนิคการพยาบาล 
640-222 หลักการ
กระบวนการพยาบาล 
640-224 การพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 1 
640-291 ปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันพ้ืนฐาน 
640-322 การพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ2 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ1 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ2 

6.67 6.30 Oearsakul, B., Sirapo-ngam, Y., Strumpf, N. E., & Malathum, P. (2011). 
Physical Restraint Use among Hospitalized Elderly Thais. 
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 15(2), 
125-136.     

Parvin, S. S., Manasurakarn J., & Muensri, B. (2013). Factors relating    
          to self-management  behaviors of patients with chronic  
          obstructive pulmonary disseases in Bangladesh. Journal of  
          Shaheed Ziaur Rahman Medical College Bogra, 21(1), 37-43. 
Thaniwattananon, P., Kong-in, W., & Muensri, B. (2011).  
          The innovative development of health promotion with  
          participation of dementia prevention in elderly: a case  
          study at the elderly centre. The third Asian International  
          Conference on Humanized Health Care, Hanoi, Viet Nam,  
          5-7 December 2011, 289-296. 

2. นางสาววรางคณา  ชัชเวช 
4511071683 

3830100244928 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D.(Nursing)/   
ม.เชียงใหม/2553 
พย.ม.(การพยาบาลสตร)ี/         
ม.เชียงใหม/2546 
พย.บ.(พยาบาลและผดุง

640-324  การพยาบาลมารดา
และทารก 
640-326  การผดุงครรภ               
640-492  ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุง

4.43 6.70 วรางคณา ชัชเวช, ศศิกานต กาละ, สุรียพร กฤษเจริญ, วัชรี จงไพบูลยพัฒนะ 
และกัลยาณี บุญสิน. (2555). การพัฒนารูปแบบการเตีรยมตัวเพ่ือการ
คลอดสําหรับสตรีตั้งครรภและผูชวยเหลือ. สงขลานครินทรเวชสาร, 
30(3), 143-151. 

วรางคณา ชัชเวช,จิตรานันท สมพร, และสุรียพร กฤษเจริญ. (2555). การดูแล
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)/
สถาบัน 

รายวิชาท่ีสอน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครรภ)/ 
ม.สงขลานครินทร/2538 

ครรภ จากผูชายเมื่ออยุติการตั้งครรภไมพึงประสงคตามทัศนะของบุคลากร
ทางสุขภาพ. สงขลานครินทรเวชสาร, 30(6), 311-319. 

วรางคณา ชัชเวช,จิตรานันท สมพร, และสุรียพร กฤษเจริญ,. (2556). การมี
สวนรวมของผูชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภไมพึงประสงคตามทัศนะ
ของบุคลากรทางสุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา, 21(2), 56-68. 

สุธิราภรณ จันวดี, วรางคณา ชัชเวช, และฐิติมา สุนทรสัจ,. (2556). ผลของการ
ใหความรูแกสตรีตั้งครรภท่ีเขารับการตรวจคัดกรองทารกกลุมอาการ
ดาวนเปรียบเทียบระหวางการใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัวและการใชสื่อ
วิดีทัศนรวมกับการใหคําปรึกษาแบบยอ. สงขลานครินทรเวชสาร, 
31(5), 245-252. 

กาญจนา คงชนะ, ประภาพร ชูกําเหนิด, และวรางคณา ชัชเวช. (2557). การ
พัฒนาแนวปฏิบัติการสรางเสรมิสขุภาพสตรีตั้งครรภดวยโยคะ. วารสาร
พยาบาลสงขลานครินทร, 34(3), 1-18. 

สุรียพร กฤษเจริญ, ปราณี พงศไพบูลย, กัญจนี พลอินทร, วรางคณา ชัชเวช   
         และสุภาพ มากสุวรรณ. (2558). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล 
         คลินิกสําหรับผูคลอดวิถีธรรมชาติ. สงขลานครินทรเวชศาสตร, 35(2),    
        161-176. 

3. นางสาววรรณวิมล  เบญจกุล 

4511051111 
3100901084437 

อาจารย Ph.D./Nursing/ 
University of Missouri, 
Columbia, U.S.A./2549 
M.S.(Nursing)/ 

640-171 กิจกรรมเสริม
หลักสตูร 1 
640-227 การอานคนควา
ทางการพยาบาล 

5.92 6.20 รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล, วรรณวิมล เบญจกุล, และศรีจิตต ขวัญแกว.  
        (2557). ปจจัยทํานายภาระการดูแลเด็กออทิสติกของผูดูแลหลักของ 
          ครอบครัวในจังหวัดภาคใตแถบชายฝงทะเลดานตะวันตกของประเทศ

ไทย. วารสารพยาบาลสงขลานครนิทร, 34(3), 39-58. 

  
 
 



43 
 
 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)/
สถาบัน 

รายวิชาท่ีสอน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

University of Missouri, 
Columbia, U.S.A./2543 
พย.ม./การพยาบาลอายุร-
ศาสตรและศัลยศาสตร/ 
ม.เชียงใหม/2536 
วท.บ./พยาบาลและผดุง
ครรภ/ ม.มหิดล/2527 

640-321 การพยาบาลเด็ก 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาล
ผูปวยเด็ก 

4. นางพัชรี  คมจักรพันธุ 
5211079357 

3859900066071 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด.(การพยาบาล)/ 
ม.สงขลานครินทร/2552 
พย.ม.(การพยาบาลอนามยั
ชุมชน)/ม.สงขลานครินทร/
2544 
วท.บ.(พยาบาลและผดุง
ครรภ)/  ม.สงขลา
นครินทร/2534 

640-225  การพยาบาลเพ่ือ
สรางเสริมสุขภาพ 
640-421 การดูแลรักษาโรค

เบ้ืองตน 
640-493 ปฏิบัติการ

พยาบาลอนามยัชุมชนและการ
ดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน 
 

7.07 6.50 Satria, B., Issaramalia, S. & Komjakraphan, P. (2012).  Development 
of a Community-Based Spiritual Life Review Program for 
Promoting Resilience of Elders Residing in Disaster-Prone 
Areas, Nurse Media Journal of Nursing, 2(2), 383-396 

วรรณี จันทรสวาง พัชรี คมจักรพันธุ และภัทรพร กิจเรณู (2555). การใชทุน
ทางสังคมดานสุขภาพของประชาชนในตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 21(1), 101-110. 

ทัศนีย ขันทอง  แสงอรุณ อิสระมาลัย และพัชรี คมจักร พันธุ (2556). ผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการจดัการตนเองตอพฤติกรรมการจัดการตนเอง, 
วารสารสภาการพยาบาล, 28(1), 85-99. 

พัชรี คมจักรพันธุ (2556). ครอบครัวกับการสรางเสริมพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
ผูสูงอาย,ุ วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตร, 19(3), 231-255. 

Komjakraphan P., & Chanswang W. (2015). Maintaining Harmony of 
Life in Skipped-Generation Households of the Older Adults, 
Asian/Pacific Island Nursing Journal, 2(1), 1-7. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)/
สถาบัน 

รายวิชาท่ีสอน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นายไผโรส  มามะ 
5211213091 

1809900121938 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต)/ม.สงขลา
นครินทร/2557 
พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ
สอง)/ม.สงขลานครินทร/
2552 

001-131 สุขภาวะกาย 
และจิต 
640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ 
640-211 การสื่อสารทาง
สุขภาพ 
640-226 การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 

7.73 7.02 ปุณยนุช สุทธิพงศ วันดี สุทธรังษี วินีกาญจน คงสุวรรณ ไผโรส มามะ และวิ
ลาวรรณ ครสิตรักษา. (2558). ผลลัพธการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรับรูของ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 2. วารสารพยาบาล สงขลานครินทร,  

         35(2), 191-204.    
ไผโรส มามะ, วันดี สุทธรังษี และศรีสดุา วนาลสีิน. (2558). ผลของโปรแกรม

การพูดกับตัวเองทางบวกบนพ้ืนฐานหลักอิสลามตอภาวะซมึเศราของ
นักเรียนวัยรุนหญิงมสุลมิ. วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย, 
60(3), 193-200. 

ดร.ศรสีุดา วนาลีสิน และไผโรส มามะ. (2558) การดูแลตนเองของพยาบาลบน
พ้ืนฐานหลักอิสลาม, วารสารการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ, 
29(2),1-11. 

3.2.2 อาจารยประจําและอาจารยผูสอนในหลักสูตร   (ภาคผนวก ข)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
1) ปฏิบัติการพยาบาลองครวมโดยใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออกและ 

ศาสตรเก่ียวของแกผูใชบริการดวยความรัก เอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิของผูปวยภายใต
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2) ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพแกผูใชบริการทุก 
ภาวะสุขภาพและทุกชวงวัยในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาลและหลักฐาน
เชิงประจักษ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูใชบริการ 

3) ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนปจเจก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  

     4)  มีภาวะผูนําและทักษะการทํางานเปนทีมในการใหบริการทางสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 ชวงเวลา 

ช้ันป/ 
ภาคการศึกษา 

ฝกประสบการณในสถานการณจริง ชวงเวลา/จํานวนช่ัวโมงและเวลาเรียน 

2/2 640-291  ปฏิบัติการพยาบาลข้ัน
พ้ืนฐาน 

3 หนวยกิต  135 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร  เวลา 08.00-16.00น. 

3/1 640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ  1 

4 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร  เวรเชา เวลา 08.00-16.00น. 
                  เวรบาย เวลา 16.00-24.00 น. 

3/1 และ 
3/2 

640-392  ปฏิบั ติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

4 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร  เวลา 08.00-16.00น. 

4/1 และ 
4/2 

640-491  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 4 หนวยกิต  180 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร  เวลา 08.00-16.00น. 

3/2 
640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ 2 
3 หนวยกิต  135 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร เวรเชา เวลา 08.00-16.00น.  
                  เวรบาย เวลา 16.00-24.00 น. 

3/1 และ 
3/2 

640-393  ปฏิบั ติการพยาบาล
มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ 1 

3 หนวยกิต  135 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร เวรเชา เวลา 08.00-16.00น. 
                  เวรบาย เวลา 16.00 – 24.00 น. 

4/1 
 

640-492 ปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 

2 หนวยกิต  90 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร  เวลา  08.00-16.00น. 
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ช้ันป/ 
ภาคการศึกษา 

ฝกประสบการณในสถานการณจริง ชวงเวลา/จํานวนช่ัวโมงและเวลาเรียน 

4/1 และ 
4/2 

640-493  ปฏิบั ติ ก ารพยาบาล
มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ 2 

640-494  ปฏิบั ติ ก ารพยาบาล
อนามัยชุมชน และการ
ดูแลรักษาโรคเบื้องตน 

3 หนวยกิต  135 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร เวรเชา เวลา 08.00-16.00น. 
                  เวรบาย เวลา 16.00-24.00 น. 
5 หนวยกิต  225 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร เวรเชา เวลา 08.00-16.00น. 
    (เวลาข้ึนอยูกับกิจกรรมในชุมชน) 

     4/2 

640-495 ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 3 หนวยกิต  135 ชั่วโมง 
วันจันทร-วันอาทิตย 

เวรเชา เวลา 08.00-16.00น. 
เวรบาย เวลา 16.00-24.00น. 

      เวรดึก  เวลา 24.00-08.00น. 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
ไมมี 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.คํานึงถึงประโยชนของเพ่ือน
มนุษย เปนกิจ ท่ีหนึ่ ง  และมีจิต
อาสา 

1. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งใน
รายวิชา 640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
2. รวมกิจกรรมในโครงการ “วันประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี
หนึ่ง” ของมหาวิทยาลัย 
3. รวมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชวยเหลือสังคมในโอกาสตางๆ เชน การ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ การบริการตรวจสุขภาพ เปนตน 

2.มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. รวมวิเคราะหและศึกษาประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาล ในรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัต ิ
2. ปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชาผานเกณฑการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติการพยาบาล ไมนอยกวาระดับดี  

3.ความสามารถผสมผสานภู มิ
ป ญ ญ า ต ะ วั น อ อ ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม 

1. ฝกทักษะภูมิปญญาตะวันออกท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ เชน โยคะ 
สมาธิ ไทเก็ก การนวด ในรายวิชาภูมิปญญาตะวันออกและการดูแล
สุขภาพแบบผสมผสาน และสามารถนําไปใชกับตนเองและผูอ่ืนได
อยางนอย 1 ทักษะ 
2. นําภูมิปญญาตะวันออกไปประยุกตใชในการฝกปฏิบัติการ
พยาบาลในรายวิชาปฏิบัติ อยางนอย 5 ราย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีวินัย ซ่ือสัตย  รับผิดชอบ 
2) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการตระหนักและเห็นคุณคาความเปนไทยและความ

แตกตางทางวัฒนธรรมท้ังในระดับทองถ่ินและนานาชาติและดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) มีจิตอาสาและเห็นประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
4) แยกแยะความถูกตอง ความดีและความชั่วได 
5) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
6) เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
7) มีความรูความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอด 

จนสิทธิของผูใชบริการและผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและสงเสริมใหผูใชบริการไดเขาใจสิทธิของตนเอง 
8) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน 

การปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลหรือการดํารงชีพ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย เชน การ 

แตงกายใหเปนตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย การตรงตอเวลาท้ังในการเขารวมกิจกรรมและใน
การเรียนการสอน การไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน เปนตน 

2) บมเพาะจิตวิญญาณในการถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง โดยสนับสนุนให
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา การทํากิจกรรมในวันสําคัญของสถาบันและวิชาชีพ เปนตน  

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้       
  - การเรียนรู/การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และการสะทอนการเรียนรู 
  - กรณีศึกษา บทบาทสมมติท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมและ

จริยธรรมท้ังในการดํารงชีวิตและในวิชาชีพ คุณคาของการดูแลชวยเหลือเพ่ือนมนุษย บทบาทและคุณคา
ของวิชาชีพการพยาบาล 

    - การแสดงละคร การใชสื่อตางๆ ทางดานคุณธรรม จริยธรรม สถานการณจริง
หรือจําลอง เพ่ือปลูกฝงความเห็นอกเห็นใจ และการใหการดูแลชวยเหลือดวยความรักความเอ้ืออาทร โดย
เคารพในสิทธิมนุษยชน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

    - มอบหมายการทํางานเปนกลุม โดยเนนกระบวนการกลุม บทบาทผูนําและ
สมาชิกกลุม และความรับผิดชอบ 

4) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมขณะเรียน และทํากิจกรรมตางๆ เชน 
การไมคัดลอกผลงาน การเคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การปฏิบัติตอผูใชบริการเทาเทียมกัน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) การประเมินระหวางเรียน จากการประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพ่ือน อาจารย 

พยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติและผูใชบริการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังการสังเกต สนทนากลุม การสะทอน
คิด แบบบันทึก แบบประเมินตางๆ โดยประเมินพฤติกรรม ไดแก การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและ
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การเขารวมกิจกรรม ความรับผิดชอบจากการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือสัตยในการฝกปฏิบัติการ
พยาบาล การอาสาเขารวมกิจกรรม ความตระหนักในคุณคาความเปนไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

2) การประเมินรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ดานคุณธรรม จริยธรรม  
3) การประเมินภายหลังจบการศึกษา จากผลการประเมินติดตามบัณฑิตความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) อธิบายศาสตร ท่ีเ ก่ียวของกับการดํารงชีวิตโดยครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2) บูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) นํากระบวนการจัดการความรู กระบวนการวิจัยมาใชในการแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ไดอยางตอเนื่อง 

4) นําความรูดานศาสตรพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพไปใชในการปฏิบัติการ 
พยาบาลไดตามสถานการณตัวอยางท่ีกําหนดให  

5) นําศาสตรทางการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพ 
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดตามสถานการณตัวอยางท่ี
กําหนดให 

6) นํากระบวนการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดตามสถานการณ 
ตัวอยางท่ีกําหนดให 

7) วิเคราะหองคกรวิชาชีพและบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสรางและพัฒนา 
เครือขายดานสุขภาพ 

8) นําศาสตรภูมิปญญาตะวันออกและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาวะไปใชในการ 
ดูแลสุขภาวะของผูรับบริการท้ังในคลินิกและชุมชนได 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) เนนการเรียนการสอนท่ีเปนการเรียนรูเชิงรุก (active learning)  
เชน กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การแกปญหา การสืบคน การใชปญหาเปนฐาน  การ

ทําโครงการ    การตั้งคําถาม  การวิเคราะห  การอภิปราย  การสัมมนา  การระดมสมอง การใช
กระบวนการการวิจัย  การสาธิตและการสาธิตยอนกลับ  การเรียนรูเปนทีม (team based learning) การ
ใชหองเรียนกลับทาง (flipped classroom)  

2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง โดยอยูภายใตการ
ดูแลของอาจารยพยาบาลท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

3) จัดการเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง 
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) การประเมินตามสภาพการณจริง (authentic assessment) เชน ประเมินจาก

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในการเรียนการสอน  
2) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากรายวิชาทฤษฎี 
      - การสอบวัดความรูโดยการใชขอสอบ ไดแก การทดสอบยอย การสอบกลาง

ภาค การสอบปลายภาค home exam 
     - ประเมินผลจากกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

การรวมอภิปราย การวิเคราะหกรณีศึกษา การสัมมนา การศึกษาคนควา การทํารายงาน  การนําเสนอ การ
แปลบทความจากวารสารตางประเทศ การทําโครงการ ท้ังท่ีเปนรายบุคคลและรายกลุม 

 3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากรายวิชาปฏิบัติ: ประเมินผลการฝก
ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในรายวิชา เชน การปฏิบัติทักษะการพยาบาล การเขียนแผนการพยาบาล การ
ประชุมปรึกษา การอภิปรายกลุม การศึกษารายกรณี การสอนผูปวยและญาติ การทํารายงานผูปวย การ
เยี่ยมบาน การจัดทําโครงงาน การสอบความรูรวบยอดหลังการฝกปฏิบัติ การสอบทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลหลังการฝกปฏิบัติ รายงานการสะทอนคิด (reflective report) 

 4) การสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ตระหนักในศักยภาพของตนเองและสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ และ
หรือภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 

2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพการพยาบาล
และ/หรือศาสตรท่ีเก่ียวของ 

3) แกปญหาอยางสรางสรรคดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถนํา
นวัตกรรมไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด วิเคราะห ท้ังในระดับบุคคลและ

กลุม เชน สะทอนคิด อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ เปนตน 
2) สงเสริมนักศึกษาใหมีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
4) สงเสริมการเลือกนวัตกรรมมาใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) การประเมินจากผลการประเมินในรายวิชาท่ีเก่ียวของ โดยประเมินท้ังเชิง

กระบวนการและผลลัพธ เปนรายบุคคลและรายกลุมตามกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
2) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา การสอบ

แบบปรนัย อัตนัย การสอบปฏิบัต ิ
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3) การประเมินจากผลงาน/การเลือกใชนวัตกรรมเพ่ือการแกไขปญหา  การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา รายงานการศึกษาปญหา
เฉพาะทางการพยาบาล รายงานผลการอภิปรายกลุม รายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา  การ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล และการสัมมนา 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น ทํางานกับผูอ่ืนได 
2) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในฐานะพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 
3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทีม โดยมีการ

วิเคราะหปญหาอยางสรางสรรคตามความตองการ ความสนใจขององคกร 
4) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเอ้ือ

อาทร ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
5) เคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

6) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
เครือขาย สถาบัน และสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) กําหนดวิธีการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ไดแก 
   - ฝกทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธในสถานการณจริง บทบาทสมมติและกรณีศึกษา 
   - ฝกทักษะปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ไดแก ผูใชบริการ บุคลากรในทีมสุขภาพ ชุมชน 

และบุคคลในชุมชนท่ีเก่ียวของ อาจารย เพ่ือนนักศึกษา ตามสถานการณจริงของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
   - ฝกทักษะการทํางานเปนทีมท้ังบทบาทผูนําและสมาชิกกลุมในการทํางานเปน

กลุม เชน การศึกษารายกรณี การสัมมนา การวางแผนจําหนายผูใชบริการ 
   - ฝกการวิเคราะหปญหาและแสดงออกอยางสรางสรรค โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการศึกษาประเด็นปญหาทางการพยาบาล การจัดทําโครงงานเปนรายกลุม 
   - ฝกทักษะการจัดการและการทํางานในทีมการพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาล 
   - จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีม และการ

แสดงออกของภาวะผูนําท่ีหลากหลายสถานการณท้ังในคลินิกและในชุมชน 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธและการเขาใจวัฒนธรรมของ

องคกร 
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การประเมินระหวางเรียน จากการประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพ่ือนรวมชั้น
เรียน อาจารย พยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติ ผูใชบริการ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังการสังเกตพฤติกรรม 
ขณะทํากิจกรรมกลุม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบประเมินตางๆ  โดยประเมินพฤติกรรม ไดแก การเปน
ผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุม การมีสวนรวมในกระบวนการกลุม การแสดงออกอยางสรางสรรค ความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

2) การประเมินภายหลังจบการศึกษา จากผลการประเมินติดตามบัณฑิตความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

2.5 การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) คํานวณตัวเลขและใชหลักการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
2) แปลความหมายขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ แปลงขอมูลใหเปนขาวสารท่ีมี

คุณภาพ  
3) สื่อสารดวยภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพท้ังการฟง พูด อานและเขียน 
4) สามารถใชภาษาอังกฤษในการอานและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
5) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานท่ีจําเปนได 
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือการสืบคน ศึกษา

ดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) กําหนดวิธีการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ไดแก 
   - การแกปญหา สถานการณจําลอง เพ่ือฝกทักษะการคํานวณตัวเลข  การใช

เทคนิคทางสถิติวิเคราะหขอมูล  การแปลความหมายของขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   - การฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุม

นักศึกษา ระหวางนักศึกษาและอาจารย และบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีหลากหลาย 
  - การสงเสริมใหนักศึกษาไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
  - การมอบหมายใหคนควาจากฐานขอมูลตางๆ ในการเรียนการสอน เชน 

ฐานขอมูลของโรงพยาบาล ฐานขอมูลทางวิชาการของคณะฯและมหาวิทยาลัย เปนตน 
 - การฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ

ผูฟงและเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 - การจัดใหฝกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลรวมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก

ตางประเทศ  
2) กําหนดใหทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษรอยละ 50 ของ

รายวิชา 
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       - มอบหมายใหแปลบทความวิชาการภาษาอังกฤษเปนรายบุคคล 
       - มอบหมายใหจัดทําวารสารสโมสร (journal club) โดยกําหนดหัวขอในการ

สืบคนขอมูลเปนรายกลุมพรอมนําเสนอ 
3) จัดทดสอบภาษาอังกฤษตามนโยบายการพัฒนาความเขมแข็งดานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 
4) จัดใหมีบรรยากาศสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ เชน จัดใหมีปายประชาสัมพันธ 

จัดกิจกรรมท่ีมีการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมภาษาอังกฤษของหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการประชุมปรึกษารวมกับนักศึกษา
นานาชาติหรือดูแลผูปวยตางชาติ 

5) สงเสริมใหนักศึกษาเปนอาสาสมัครในการตอนรับและดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากตางประเทศ 

6) จัดสรรทุนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมภาษาอังกฤษ เชน ทุนแลกเปลี่ยนไป
มหาวิทยาลัยตางประเทศ ทุนเขารวมโครงการคายภาษาอังกฤษ ภาคฤดูรอน ของมหาวิทยาลัย เปนตน 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืออธิบาย 
อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม 

2) การประเมินทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
3) การประเมินทักษะการเขียนรายงาน 
4) การประเมินทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) การสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) ปฏิบัติการพยาบาลองครวมโดยใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญา
ตะวันออกและศาสตรท่ีเก่ียวของแกผูใชบริการดวยความรัก เอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ
ของผูปวยภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2) ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพแก
ผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัยในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาล
และหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูใชบริการ 

3) ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนปจเจก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

4) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีภาวะผูนําและทักษะการทํางานเปนทีมในการ
ใหบริการทางสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีจะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1) กําหนดวิธีการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ ไดแก 
      - การสาธิตและการสาธิตยอนกลับ 
      - การฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในสถานการณจําลองท่ีศูนยการเรียนรู

ทางการพยาบาล 
      - การฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลดวยตนเองท่ีหองฝกทักษะการพยาบาลท่ี

หอพักนักศึกษา 
      - การประชุมปรึกษา 
 - การศึกษารายกรณี 
    - การสอนขางเตียง 
    - การตรวจเยี่ยม 
    - การใหความรูผูใชบริการและญาติ 
    - การวางแผนจําหนาย 
    - การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพ 
    - การฝกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจริง ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

ท้ังในคลินิกและชุมชน แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย ครอบคลุมบทบาทพยาบาลในการสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษา และฟนฟูสภาพ โดยเลือกสรรหลักฐานเชิงประจักษมาใชอยาง
เหมาะสม ภายใตการดูแลของอาจารยและพยาบาลประจําแหลงฝกปฏิบัติ 

2) กําหนดใหบันทึกประสบการณการฝกทักษะการพยาบาลและบันทึกการสะทอน
คิดการเรียนรูดวยตนเอง 

3) การสนับสนุนการเขารวมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและหรือกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนแกสังคมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร  

4) สนับสนุนการเปนจิตอาสาขางเตียงในชวงท่ีนักศึกษามีเวลาวางจากการเรียน 

2.6.3 กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
1) การสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
2) การสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาลขณะฝกและหลังฝกปฏิบัติงาน  
3) การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิกและชุมชน 
4) การประเมินสมรรถนะดวยการสอบ objective structured clinical 

examination (OSCE) และ/หรือวิธีการประเมินในสถานการณจําลองอ่ืนๆ  
5) การประเมินการปฏิบัติการพยาบาลจากการสะทอนคิดดวยตนเอง และจากผูท่ี

เก่ียวของ ไดแก เพ่ือน อาจารย พยาบาลประจําแหลงฝก บุคลากรท่ีเก่ียวของในชุมชนท่ีเปนแหลงฝก 
6) การบันทึกประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาเปนรายบุคคลใน

สมุดบันทึกประสบการณ 
7) ผลการสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายหลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 
8) การรวมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร 
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9) การประเมินภายหลังจบการศึกษา จากผลการประเมินติดตามบัณฑิตความ 
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)     

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีวินัย ซ่ือสัตย  รับผิดชอบ 

  1.2) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการตระหนักและเห็นคุณคาความเปนไทยและความแตกตางทาง 
วัฒนธรรมท้ังในระดับทองถ่ินและนานาชาติและดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3) มีจิตอาสาและเห็นประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
1.4) แยกแยะความถูกตอง ความดีและความชั่วได 
1.5) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
1.6) เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
1.7) มีความรูความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิของ 

ผูใชบริการและผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและสงเสริมใหผูใชบริการไดเขาใจสิทธิของตนเอง 
1.8) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ในวิชาชีพการพยาบาลหรือการดํารงชีพ 

7) ดานความรู 
2.1) อธิบายศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตโดยครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร  

สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.2) บูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 
2.3) นํากระบวนการจัดการความรู กระบวนการวิจัยมาใชในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  

ไดอยางตอเนื่อง 
2.4) นําความรูดานศาสตรพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดตาม 

สถานการณตัวอยางท่ีกําหนดให  
2.5) นําศาสตรทางการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพ รวมถึง 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดตามสถานการณตัวอยางท่ี
กําหนดให 

2.6) นํากระบวนการพยาบาลไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดตามสถานการณตัวอยางท่ีกําหนดให 
2.7) วิเคราะหองคกรวิชาชีพและบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสรางและพัฒนาเครือขายดาน 

สุขภาพ 
2.8) นําศาสตรภูมิปญญาตะวันออกและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาวะไปใชในการดูแลสุขภาวะ 

ของผูรับบริการท้ังในคลินิกและชุมชนได 
3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1) ตระหนักในศักยภาพของตนเองและสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ และหรือ 
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ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือประโยชน
สวนรวม 

3.2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือศาสตร 

ท่ีเก่ียวของ 

3.3) แกปญหาอยางสรางสรรคดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถนํานวัตกรรมไปใชได 

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น ทํางานกับผูอ่ืนได 
4.2) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
4.3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทีม โดยมีการวิเคราะหปญหา 

อยางสรางสรรคตามความตองการ ความสนใจขององคกร 
4.4) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเอ้ืออาทร ใหเกียรติซ่ึง 

กันและกัน 
4.5) เคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.6) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ เครือขาย  

สถาบัน และสังคม 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) คํานวณตัวเลขและใชหลักการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
5.2) แปลความหมายขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ แปลงขอมูลใหเปนขาวสารท่ีมีคุณภาพ  
5.3) สื่อสารดวยภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพท้ังการฟง พูด อานและเขียน 
5.4) สามารถใชภาษาอังกฤษในการอานและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
5.5) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานท่ีจําเปนได 
5.6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง  

นําเสนอ และสื่อสาร 
6. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1) ปฏิบัติการพยาบาลองครวมโดยใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออกและ 

ศาสตรท่ีเก่ียวของแกผูใชบริการดวยความรัก เอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิของผูปวย
ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

6.2) ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษา ฟนฟูสภาพแกผูใชบริการทุก 
ภาวะสุขภาพและทุกชวงวัยในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาลและหลักฐาน
เชิงประจักษ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูใชบริการ 

6.3) ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนปจเจก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

6.4) แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงการมีภาวะผูนําและทักษะการทํางานเปนทีมในการใหบริการทาง 
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง

 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดาน

ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะ
การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
001-131 สุขภาวะกายและจิต                                    

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร1                               
 

     

315-201 วิทยาศาสตร เทคโนฯ                                    

345-101 คอมพิวเตอรและการ
ประยุกต 

                     
  

        

    

347-100 สถิติในชวีิตประจําวัน                                     

890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมฯ                                    

890-101 การฟงและพูด
ภาษาอังกฤษ 

                                   

890-102 การอานและเขียน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                                   

895-171 ภูมิปญญาในการ
ดําเนนิชีวิต 

                                   

895-122 การใชหองสมุดฯ        
 

       
 

        
 

    
 

     

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
321-121 หลักกายวิภาคศาสตร                                    

326-101 จุลชีววิทยาฯ      
 

 
 

       
 

        
 

    
  

    

328-151 ชีวเคมีคลินกิฯ                                    

336-203 เภสัชวิทยาฯ      
 

 
 

       
 

      
 

 
 

    
  

    

338-211 สรีรวิทยาฯ        
 

       
 

                   

  640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ        
 

       
 

  
 

     
 

          

  640-112 การส่ือสารทางสุขภาพ        
 

       
 

  
 

     
 

          

  640-113 โภชนบําบัด                                    

  640-211 พยาธิสรีรวทิยาฯ                                    

  640-212 ภูมิปญญาตะวนัออกฯ        
 

          
 

                

  640-213 หลักวิทยาการระบาด                                    
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดาน

ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะ
การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

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

 
       

 
  

 
     

 
          

640-121 มโนทัศนพ้ืนฐานฯ        
 

       
 

  
 

     
 

          

640-221 เทคนิคการพยาบาล                                    

640-222 หลักการกระบวนการฯ                                    

640-223 การพยาบาลสรางเสริมฯ                                    

640-224 การพยาบาลสุขภาพจิต         
 
 
 

        
 

         
 

          

640-225 กฎหมายและจริยธรรม        
 

       
 

             
  

    

640-226 การพยาบาลผูใหญ 1                                    

640-227 การพยาบาลมารดาฯ 1                   
 

     
 

    
 
      

640-321 การพยาบาลผูสูงอายุ                                    

640-322 การพยาบาลผูใหญ 2                                    

640-323 การพยาบาลมารดาฯ 2        
 

          
 

     
 

    
   

 
    

640-324 การดูแลรักษาโรคฯ                                    

640-325 การพยาบาลเด็ก                                    

640-326 การบริหารการพยาบาล        
 

       
 

             
 

     

640-327 การพยาบาลอนามัยฯ                                    

640-421 การวิจัยเบ้ืองตนฯ        
 

       
 

                   

รายวิชาปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
640-291 ป.พ้ืนฐาน        

 

                      
  

    

640-292 ป.สรางเสริมฯ                                     

640-391 ป.ผูใหญและผูสูงอายุ 1                                    

640-392 ป.สุขภาพจิตและจติเวช                                    

640-393 ป.มารดา ทารก 1                              
 

     

640-394 ป.ผูใหญและผูสูงอายุ 2                                    

640-491 ป.เด็ก                                    
640-492 ป.บริหาร                

 
             

 
     

640-493 ป.มารดา ทารก 2                              
 

     

640-494 ป.ชุมชน                                    

640-495 ป.ฝกหัด                
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  ระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และคูมือการวัดและ
ประเมินผล คณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงมีเกณฑข้ันต่ําทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพไมนอยกวา 2 จากระบบ 4 
แตมระดับคะแนน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 

คณะพยาบาลศาสตร มีระบบและกลไกในการดําเนินการเก่ียวกับการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาดังนี้ 

2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คัดเลือกรายวิชาท่ีจะทําการทวนสอบในแตละภาค
การศึกษา โดยมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแตงตั้งรายชื่อกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา  

2.1.3 กรรมการทวนสอบแตละรายวิชาดําเนินการทวนสอบมาตฐานผลการเรียนรูภายใน 3 
สัปดาหหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

2.1.4 ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) สงคณะและมหาวิทยาลัย ภายใน 45 วันภายหลัง
การประกาศผลการเรียนของแตละภาคการศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตรประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบวา

ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูไมนอยกวาท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 
2.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

สงมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันภายหลังการประกาศผลการเรียนของภาคฤดูรอน ของแตละปการศึกษา 
2.2.2 การสอบประมวลความรอบรูนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  ในภาคการศึกษาสุดทายกอนจะ

สําเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะตองผานการสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
8 รายวิชา 

2.2.3 การตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาสุดทาย นักศึกษาทุกคนจะตองผานการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.2.4 การวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตรมีการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิต
และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาหลักสูตร    

2.2.5 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินการ
สํารวจขอมูลภาวะการหางานทําและความพึงพอใจของบัณฑิต ในทุกปการศึกษา 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) ตองสอบผานประมวลความรอบรู ท้ัง 8 สาขาวิชาท่ีจัดสอบโดยคณะพยาบาลศาสตร 
2) ตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ 
3) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
อาจารยใหมทุกคนของคณะพยาบาลศาสตรเขาโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม ซ่ึงจัดโดย

มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
1) วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร 

      2) บทบาทหนาท่ีของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในพันธกิจ  
4 ดาน 

3) สิทธิประโยชนและสวัสดิการของอาจารย และกฎระเบียบตาง ๆ 
4) การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร 
5) การจัดการศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร 
6) บทบาทความเปนคร ูและการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 
7) ศึกษาระบบงานของแหลงฝกปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
กรณีเปนอาจารยใหมท่ีไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลตองผานการอบรม

หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลท่ีเทียบเคียงกันไดและสภาการพยาบาลใหการเห็นชอบ 

1.2 การมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเล้ียง 
คณะพยาบาลศาสตร มอบหมายใหภาควิชา จัดอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับ

อาจารยใหมทุกคน โดยจะเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําดังนี้ 
1) การเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะพยาบาลศาสตร 
2) การฝกประสบการณการพยาบาลในแหลงฝกปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 
3) การสอนบนคลินกิ ไดแก การใชกระบวนการพยาบาลตามแบบฟอรมของคณะพยาบาล 

ศาสตร รูปแบบการสอนบนคลินิก เชน การประชุมปรึกษา การตรวจเยี่ยม การสอนขางเตียง การสะทอน
คิด และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามแบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาใน
รายวิชาปฏิบัติ 

4) บทบาทหนาท่ีของผูประสานงาน/ผูชวยผูประสานงาน/ผูประสานงานหลัก/ผูประสานงาน 
รวมของรายวิชา 

5) การเขียนแผนการสอน 
6) การออกขอสอบและการวิพากษขอสอบ 
7) การพิจารณาใหระดับข้ันคะแนน 
8) ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
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1.3 การพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร จัดสรรงบประมาณใหอาจารยเปนรายบุคคล และจัดทําโครงการอยาง

ตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนและการทําวิจัยดังนี้ 
1) สนับสนุนการเขารวมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานในตางประเทศ โดยเนนภูมิปญญาตะวันออก และ active learning 
2) สนับสนนุงบประมาณในการดําเนินการของหนวยวิจัย (research unit) และศูนยวิจัย  

(research center) ของคณะพยาบาลศาสตร 
3) สนับสนุนการเขียนโครงการเพ่ือการของบประมาณในการทําวิจัย เขารวมทีมชุด 

โครงการวิจัย เขารวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสภายในหรือภายนอกคณะ 
4) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
5) สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังในและตางประเทศ 
6) สนับสนุนการเขียนตําราและหนังสือ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย  
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

พ้ืนฐาน การสรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 
2) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงครอบคลุม 

ทักษะการจัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ ฯ  
1) จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางอาจารย 

ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน 
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป  โดย 

เนนท่ีตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4)  

3) จัดอบรมประจําปเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลท่ี 
ทันสมัยท้ังในหองเรียนและคลินิกท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 

4) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผล อยางนอย 15 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

5) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในและนอกสถาบัน 
สถาบัน 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน 

ตางประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุน 

สนับสนุนเงินคาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทํา
วิจัย 

การพัฒนาระดับคณะ ฯ 
1) สนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติ หรือประชุมสัมมนา ท้ังท่ีเปนสาขา 

เฉพาะ และวิชาการอ่ืน ๆ เชน การใชสถิติในการวิจัย ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
2) สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน ตลอดจนผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
3) สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒิบัตรการพยาบาลข้ันสูงจากสภาการพยาบาล และพัฒนา 

บทบาทการพยาบาลข้ันสูงแกอาจารยพยาบาล 

2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน 
1) กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 
2) จัดอบรมประจําปเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการทํางานในคณะ ฯ 
3) จัดอบรมเสริมทักษะการใชเทคโนโลยท่ีีทันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน 
4) กําหนดใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนงอยางนอยคนละ  

10 ชั่วโมงตอปการศึกษา 
5) จัดกลุมบุคลากรและกระบวนการเพ่ือการจัดการความรูขามหนวยงาน 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองคประกอบใน
การประกันคุณภาพ 6 ดาน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย (5) 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

1. การกํากับมาตรฐาน 
 1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
 1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ทําหนาท่ีประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 4 คน ซ่ึงตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอรับรองจาก
มหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล ท้ังนี้ตองเปนอาจารยท่ีมาจากสาขาการพยาบาลเด็ก การพยาบาล
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มารดาทารกและผดุงครรภ การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลอนามัย
ชุมชน และมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  
ในรอบ  5  ปยอนหลัง  
 1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอยทุกๆ 5 ป ท้ังนี้หลักสูตรจะตองมีกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมึ
คุณสมบัติตามเกณฑ อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  
 1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล
ดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพ่ือชวยกํากับใหการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 
 1.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยพิเศษ ซ่ึงตอง
กํากับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสภาการพยาบาล 
2. บัณฑิต 
 2.1 ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และ
สามารถมีงานทําภายใน 1 ป  
 2.2 ผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 100 สามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป 
          2.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

 3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผูเรียนตามเกณฑของหลักสูตรและสภาการพยาบาล โดยมีการรับท่ี 

หลากหลาย ท้ังโดยคณะดําเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย 

  3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซ่ึงแตงตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

3.2.1   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียมความพรอมผูเรียนกอนเริ่มเขาเรียนโดยการจัด
ปฐมนิเทศ แนะนําปรัชญา มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตร วิชาท่ีเรียน กฎระเบียบตางๆ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนท่ีทางคณะและหลักสูตรจัดให พรอมแจกคูมือนักศึกษา และจัดโครงการ
การเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน 1 สัปดาห โดยเตรียมเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
 3.2.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปท่ี 1-4 เพ่ือใหมีความ
พรอมในการออกไปประกอบวิชาชีพ โดย 
      ชั้นปท่ี 1 เตรียมความพรอมกอนเรียนในมหาวิทยาลัย บุคลิกภาพและความรับผิดชอบ 
      ชั้นปท่ี 2 เตรียมความพรอมกอนข้ึนปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก 
      ชั้นปท่ี 3 เตรียมความพรอมกอนข้ึนปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
      ชั้นปท่ี 4 ทบทวนความรูและเตรียมความพรอมกอนสอบประมวลความรอบรูและสอบ
ข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
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 3.2.3 สนับสนุนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมท่ีกําหนดไวในระบบการทํากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเปนจํานวน 100 ชั่วโมง 
 3.2.4 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานภาษาอังกฤษ 
 3.2.5 กําหนดระบบการใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษาท้ังดานสวนตัวและการเรียน 

3.2.6 กําหนดใหทีมวิชาการพบนักศึกษาทุกชั้นป อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

3.3.1  เจาหนาท่ีหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา ผลการ 
สําเร็จการศึกษา ใหแกประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา  

3.3.2 เจาหนาท่ีหลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร 
หลังสําเร็จการศึกษา 

3.3.3  นักศึกษาสามารถรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ มีการนําขอรองเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแกปญหาจากขอรองเรียน มีการสํารวจความ
พึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน 
4. อาจารย 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
  4.1.1  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
              ประธานหลักสูตรฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ตอคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ สภามหาวิทยาลัย และสภาการ
พยาบาล  
  4.1.2    ระบบการบริหารอาจารย  
            มีระบบอัตรากําลัง ภาระงาน ธํารงรักษาไว ความเสี่ยงตําแหนงทางวิชาการ โดย
คณะมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 4 ป ของจํานวนอาจารยท่ีคงอยู จํานวนอาจารยท่ีเกษียณ จํานวนอาจารย
ท่ีศึกษาตอในแตละป เพ่ือใชวางแผนในดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารยในแตละป และกําหนด
จํานวนอาจารยท่ีลาเพ่ิมพูนความรู  

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
(1) คณะกําหนดใหอาจารยแตละทานทําแผนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการศึกษา 

ตอการทําตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ และการลาเพ่ิมพูนความรู จากนั้น
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอชื่ออาจารยท่ีศึกษาดูงาน และลาเพ่ิมพูนความรูไปยังคณะกรรมการ
คณะฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตาในแตละป  

(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนําเสนอ 
ผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ  

(3) คณะกรรมการวิชาการฯ รวมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนและ 

ดําเนินการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน  

4.2 คุณภาพอาจารย  
 4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ  ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจํา

หลักสูตรผานการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกป เพ่ือใหมีผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนไป
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ตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 

4.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานรอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการทุกป  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร และ
สํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  (1) คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  (2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสรางรายวิชา และ  

curriculum mapping ของแตละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแกไข  
  (3) อาจารยผูสอน ผูเรียน ผูใชบัณฑิต ประชาพิจารณและแสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรท่ี 

ปรับปรุง  
  (4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรบัปรุงแกไขหลังประชาพิจารณ  
  (5) สงรางหลักสูตรท่ีปรับแกหลังประชาพิจารณใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ  
  (6) สงรางหลักสูตรท่ีปรับแกหลังจากผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหคณะกรรมการประจําคณะ 

พยาบาลศาสตรพิจารณา 
  (7) สงรางหลักสูตรจากท่ีปรับแกจากท่ีคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร แนะนํา

ตอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ 
  (8) เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงแกไขเพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย  

สภาการพยาบาล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  (9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา มคอ 

7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การกําหนดผูสอน 
     (1) หัวหนาสาขาวิชากําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ีเก่ียวของกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย  
   (2) อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา อาจารย
พิเศษ ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว  
  5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   การจัดทํา มคอ. 3 – มคอ. 6  
         (1) ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 – มคอ. 6 วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
เปนไปอยางมีคุณภาพ   
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   (2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ. 3 
– มคอ. 6 จากนั้นนําเสนอในท่ีประชุมกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง  
       (3) ผูประสานงานรายวิชา สง มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 กอนวันเปดภาค
การศึกษา และสง มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

 (4) กําหนดใหมีการชี้แจง แนะนําผูเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอนของแตละ 
รายวิชาในชวงตนของการเรียน 

5.2.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา   
 (1) มีระบบอาจารยท่ีปรกึษา อาจารยประจําชั้นป เพ่ือดูแลดานการเรียน การทํา 

กิจกรรมตาง ๆ  
 (2) จัดทําแนวปฏิบัติการทํา contract learning สําหรับนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 

สะสมนอยกวา 2.50 และใหผูประสานงานรายวิชาแจงใหนักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศรายวิชา 
5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา   
 (1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการ 

สอบผลคะแนนและวิธีการประเมินผล ตามชองทางท่ีระบุไวใน มคอ.3 
 (2) คณะมีชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 
 (3) คณะจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 

 5.3  การประเมินผูเรียน 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(1) ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการ 

ประเมินท่ีระบุไวใน มคอ. 3 มคอ. 4 และพิจารณาใหเกรด และผานการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะ จากนั้นจัดสงเกรดภายในเวลาท่ีทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกําหนด  

(2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผูเรียน ในชวงปลายภาคเรียน  
(3) มีการประเมินผูสอนโดยผูเรียน 
(4) ผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30  วัน  หลัง 

สิ้นสุดการเรียนการสอน      
(5) กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี 

กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการฯ
จัดหากรรมการเพ่ือทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
และรายงานผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ  
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

   6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
จํานวนหนังสือ/วารสารในหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพและหองอานหนังสือ 

 ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 
หนังสือภาษาไทย 21,814 เลม 13,807 เลม 
หนังสือภาษาอังกฤษ 34,455 เลม 3,072 เลม 
วารสารภาษาไทย 402 ชื่อเรื่อง 30 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ 1,088 ชื่อเรื่อง 11 ชื่อเรื่อง 

 

อุปกรณการเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  ไดแก  
(1) ฐานขอมูล E-journal, E-thesis และ E-databased ไดแก CINAHL, Proquest 

Nursing and Allied Health, PubMed, Science direct, OVID  เปนตน 
(2) การใชระบบ learning management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  (1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
  (2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ 
  (3) จัดสรรงบประมาณ 
  (4) จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู      
  (1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
  (2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1)*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

(2) *มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย 

x x x x x 

(3) *มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการ
เปดหลักสูตร ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) *จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอน ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(5) *จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

(6) *มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4  อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

(7) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

-- x x x x 

(8) *อาจารยประจํ า ทุกคนมีคุณสมบั ติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร เปน
อยางนอย 

x x x x x 

(9) *รอยละ 100 ของอาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือการ
เตรียมความพรอมในการทําบทบาทหนาท่ีอาจารยพยาบาล 

x x x x x 

(10) *อาจารยประจําทุกคน ไดรับการพัฒนาดานวิชาการ วิจัย 
และบริการวิชาการ ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอป 

x x x x x 

(11) *บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาตรง
ตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ 10 
ชั่วโมงตอป 

x x x x x 

(12) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกวาระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-- -- -- x x 

(13) *ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอความสามารถใน
การปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิต เฉลี่ยมากกวาระดับ 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

-- -- -- -- x 

(14) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ 
     อาจารยพยาบาล เฉลี่ยมากกวาระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

(15) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน เฉลี่ยมากกวาระดับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

(16) จํ านวนนักศึกษา ท่ี เข าร วมกิจกรรมส ง เสริม คุณธรรม 
จริยธรรม/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน/จิตอาสา/เพ่ือประโยชน
ของเพ่ือนมนุษยปนกิจท่ีหนึ่ง รอยละ 100 

x x x x x 

(17) จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการภูมิปญญาตะวันออกในการ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชากลุม
วิชาชีพท่ีคณะ ฯ เปดสอน 

-- -- -- x x 

หมายเหตุ * ตัวบงชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
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เกณฑการประเมิน 
1. ผานในระดับดีมาก หมายถึง ตัวบงชี้ผานท้ังหมดอยางครบถวน ท้ัง 17 ขอ 
2. ผานในระดับดี หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ และขอ 1-17 ผานไม

นอยกวารอยละ 80  (เฉพาะตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวใน
แตละป) 

3. ผานในระดับพอใช หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ 1-10 ผานอยางครบถวนทุกขอ และขอ 1-17 ผานไม
นอยกวารอยละ 60  (เฉพาะตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวใน
แตละป) 

4. ไมผาน หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ 1-10 ผานไมครบทุกขอ และขอ 1-17 ผานนอยกวา
รอยละ 60  (เฉพาะตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป  ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) คณะ ฯ จัดใหมีการประเมินผลรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารย และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา  โดยคณะกรรมการวิชาการฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบกับตนแบบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 

2) คณะ ฯ โดยคณะกรรมการวิชาการฯ กําหนดใหภาควิชามี peer evaluation โดยทีมผูรวม
สอนในรายวิชาเดียวกันและตางรายวิชา เพ่ือประเมินการสอน 

3) ผูประสานงานรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1) นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย 
2) นักศึกษาทุกคนประเมินผลรายวิชาทุกรายวิชากลางภาคการศึกษาและเม่ือสิ้นสุดการเรียน

การสอน และสงตรงตอเจาหนาท่ีกลุมงานวิชาการฯ 
3) ผลการประเมิน สงตรงตออาจารยและหัวหนาสาขาวิชาเพ่ือปรับปรุงตอไป 
4) ผูประสานงานรายวิชารวบรวมสรุปผลการประเมินรายวิชาเสนอตอท่ีประชุมสาขาวิชา 

และแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพ่ือใชในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาตอไป 
5) หัวหนาสาขาวิชา/ผูประสานงานรายวิชา/อาจารยผูรวมสอนเขาสังเกตการสอนของ

อาจารย ท้ังในหองเรียนและในแหลงฝกปฏิบัติ 
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6) คณะ ฯ รวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยทุธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณของ
คณะ ฯ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทนนักศึกษา
ปจจุบันและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

- คณะกรรมการ ฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 
- ดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปจาก

นักศึกษาปจจุบันทุกชั้นป และจากผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน 
2) โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการ 

วิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูลยอนกลับของนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ผูใช 
บัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 

3) โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
- ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ 
- ติดตามกับผูใชอ่ืน เชน ผูใชบริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร และนําเสนอ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารยผูสอน รวมประชุมสัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินไป

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาการประเมินผลและวิพากษใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



71 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  

  



72 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

- ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 
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 ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสุตร 
 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

การดําเนินการของหลักสูตร  
(จากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2559) 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป 
5.1 ใหเพ่ิมประโยควาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร  
5.4 เพ่ิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ หลังคําวาคณะพยาบาลศาสตร  
ขอ 8 การศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ไมใช
อาชีพ 
ขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ปรับการเขียนใหชัดเจน โดย
ควรเกริ่นใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผล
ตอสุขภาพ 

 
- ดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร  
- อาจปรับการเชื่อมปรัชญาใหขอความรอยเรียง
สอดคลองกันเปนยอหนาเดียว 
 
1.3 วัตถุประสงค ขอ 9 การบริหารจัดการในองคกร
สุขภาพอาจยากไป ในระดับปริญญาตรีเพียงแค
บริหารจัดการในทีมก็เพียงพอแลว  
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
- หลักฐานและตัวบงชี้ท่ีเปนคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
ใหปรับแกเปน มากกวา 3.5 
- เพ่ิมจํานวนรายวิชาท่ีเปน active learning 
สําหรับแผนพัฒนาขอท่ี 2  

 
 
 
- ขอไมปรับปรุงแกไข เนื่องจากทําใหเห็นภาพ
ชัดเจนของความเชื่อของหลักสูตรตอปจจัยสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอน 
- ปรับเปนมีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและ
บริหารจัดการได 
 
 
- ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ  
 
 
 

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ
และโครงสรางหลักสูตร  
ผูทรงคุณวุฒิ :  
- ขอใหเพ่ิมตัวบงชี้ความสําเร็จสําหรับปญหาดาน
การบริหารการเรียนรู โดยระบุเปนนักศึกษารอยละ 
100 ไดพบอาจารยประจําชั้นป และอาจารยท่ี
ปรึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 - ตัวบงชี้ความสําเร็จสําหรับการแกปญหาดาน

 
 
 
- ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

การดําเนินการของหลักสูตร  
(จากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2559) 
ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ ควรเพ่ิม
อีก 1 ตัว คือ นักศึกษาท่ีไดคะแนน O-net รอยละ 
0-30 ทุกคนไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100  
- ในหมวดรายวิชาเฉพาะควรตัดวิชาประเด็นและ
แนวโนมในวิชาชีพการพยาบาล ออก โดยใหไป
บูรณาการกับรายวิชาบริหารการพยาบาล 
 
 

 
 
 
- คงรายวิชาประเด็นและแนวโนมไว เนื่องจากเปน
รายวิชาท่ีชวยสงเสริมกระบวนการวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ หากรวมไวกับรายวิชา
บริหารจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีขอจํากัด
ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

หมวด 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล  
- เหมาะสม  
- ในสวนการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ควรระบุใหชดัเจนในสวนกลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษาวาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชาผาน
เกณฑการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม ไม
นอยกวาระดับดี    
- ใหพิจารณาในสวนแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชาวาวิชาไหนควรรับผิดชอบหลัก หรือ รอง ท่ีมี
ความเปนไปไดสูงสุด 

 
 
 
- ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
- พิจารณาปรับแกไขอีกครั้ง โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความเปนไปได 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
- การกําหนดเกณฑใหพิจารณาวาตองสอบผาน
ประมวลความรอบรูนักศึกษาท้ัง 8 สาขาวิชา ท่ีจัด
สอบโดยคณะพยาบาลศาสตรนั้นจะมีผลกระทบตอ
การสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
ของสภาการพยาบาลหรือไม   

 
- คณะฯ วางแผนและมีกลยุทธในการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือใหสอบประมวลความรอบรูฯ และ
สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา และสามารถสอบ
ใบประกอบวิชาชีพไดทันตามเวลาท่ีสภาการ
พยาบาลกําหนด 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
- เหมาะสม 

 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- เหมาะสม 

 

หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ
ของหลักสูตร 
- เหมาะสม  
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ภาคผนวก ข 

- อาจารยประจําและอาจารยผูสอนในหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจําและอาจารยผูสอนในหลักสูตร    

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 นางสาวบุษกร  พันธเมธาฤทธ์ิ 
4511036583 

5909899018859 
 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Case Western 
Reserve University/2544 
MNS./Pediatric  Nursing/ 

Case Westem Reserve 
University/2540 
วท.ม./สรีรวิทยา/จุฬาลงกรณ/

2530 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2525 

6.82 6.85 ธนิดา ทีปะปาล, บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (2558). ผลของ
การทํากลุมชวยเหลือตนเองตอคณุภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวยเดก็วัยรุน
โรคมะเร็ง. วารสารพยาบาลสงขลา-นครินทร, 35(3). 111-126. 

ธีรยา เนาวโคอักษร, บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, และมยรุี นภาพรรณสกุล. (2558). ผล
ของโปรแกรมสงเสริมปฏสิัมพันธระหวางมารดาและทารกตอความรกัความ
ผูกพันระหวางมารดาและทารกของมารดาวัยรุน. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร, 35(2), 143-160.  

บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, พิสมัย วัฒนสิทธ์ิ, และอุทัยวรรณ พุทธรตัน. (2557). ปจจัย
ทํานายคุณภาพชีวิตของผูปวยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย. วารสารโรคมะเร็ง, 
34(1), 3-17. 

บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, อุทัยวรรณ พุทธรัตนและพิสมัย วัฒนสิทธ์ิ. (2556). คุณภาพ
ชีวิตของผูปวยเด็กโรคมะเร็ง: ผูดูแลเด็กมีการรับรูตางกันหรือไม. สงขลา
นครินทรเวชสาร, 31(3), 123-135.  

อุทัยวรรณ พุทธรัตน, ลักขณา คงแสง, จารีย สุวรรณโชต,ิ และ บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ. 
(2556). พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กตอสถานท่ีใหมของฝายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 33(1), 1-16. 

Anggraeni, M. D., Punthmatharith, B., & Petpichetchian, W. (in press). 
Predictors of breastfeeding initiation among working Muslim 
mothers in Central Java Province, Indonesia. Songklanagarind 
Journal of Nursing, 37(1). 

Anggraeni, M. D., Punthmatharith, B., & Petpichetchian. (2014). The 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

proposed causal model of exclusive breastfeeding practice 
among Muslim mothers. Songklanagarind Journal of Nursing, 34, 
138-148.  

Khamchan, P., & Punthmatharith, B. (May 16, 2015). Quality of Life in 
Children with Cancer and Its Influencing Factor: A Literature 
Review. Oral presentation at the Two Decades of Nursing Study 
Conference: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, 
Songkhla, Thailand. (Proceeding) 

Suza, D. E., Punthmatharith, B., & Prateepchaikul, L. (2014). 
Development and evaluation of the Quality of Nursing Care Scale 
for Hospitalized Acute Respiratory Infection Children in Indonesia. 
The Malasian Journal of Nursing, 6(1), 9-19. 

จุฬีพรรณ การุโณ, บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, และวันธณ ีวิรุฬหพานิช. (in press 2560 
มค-เมย.). การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพ่ือปองกันปอดอักเสบจากการใช
เครื่องชวยหายใจในทารกแรกเกิด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 37(1), 
60-76. 

2 นางพิสมัย  วัฒนสิทธ์ิ 
4511036610 

3409900848862 
 

อาจารย Ph.D. /Nursing/ ม.สงขลา
นครินทร/2552 
พย.ม./การพยาบาลเด็ก/        

ม.มหิดล/2543 
วท.บ./พยาบาล/  ม.ขอนแกน/

2530 

6.66 6.95 บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, อุทัยวรรณ พุทธรัตน, และพิสมัย วัฒนสิทธ์ิ. (2556). คุณภาพ
ชีวิตของผูปวยเด็กโรคมะเร็ง: ผูดูแลเด็กมีการรับรูตางกันหรือไม. สงขลา
นครินทรเวชสาร, 31(3), 123-135. 

บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, พิสมัย วัฒนสิทธ์ิ, และอุทัยวรรณ พุทธรัตน. (2557). ปจจัย
ทํานายคุณภาพชีวิตผูปวยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย. วารสารโรคมะเร็ง, 
34(1), 1-17.  

ชัญญสรุีย สิงสุวรรณ, พิสมัย วัฒนสิทธ์ิ, และบุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ. (2558). 
ความสัมพันธระหวางความเครยีดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุน
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

มุสลมิท่ีมีบุตรเกิดกอนกาหนดภาวะวิกฤตเขารับการรักษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิด ในสามจังหวัดชายแดนใต. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 35(ฉบับ
พิเศษ), 99-113. 

Nukaew, O., Chunuan, S., Jittanoon, P. Buapetch, A., Wattanasit, P., & 
Cherngchalard N. (2015). Social Capital Utilization for Promoting 
Learning Experiences of Early Childhood: A Case Study of an Early 
Childhood Development Center. Asian Journal of Education and 
e-Learning (ISSN: 2321 – 2454), 13(3), 220-226. 

3 นางอําไพพร  กอตระกูล 
4511050794 

3959900468551 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลเด็ก/        
ม.มหิดล/2548 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2529 

4.47 6.00 สื่อการสอน : 
1. การพยาบาลเด็กปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ 
2. การพยาบาลทารกในตูอบ 

เอกสารการสอน : 
1. การชวยฟนคืนชีพทารกและเด็ก 
2. การพยาบาลเด็กปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ 

4 นางวันธณี  วิรุฬหพานิช 
4511050795 

3909900617351 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/U. of 
Washington/2545 
M.S./Parent-Child 

Nursing/U.of Michigan/2541 
วท.ม./สรีรวิทยา/จุฬาลงกรณ/

2532 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.มหิดล/2528 

10.60 10.18 วนิสา หะยีเซซะ,  มยุรี นภาพรรณสกุล, และวันธณี วิรุฬหพานิช. (2557). ปจจัยสวน
บุคคล การสนับสนุนทางสังคม และการรับรูความสามารถของตนเองของ
มารดาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยกอนเรียนของมารดา
มุสลมิท่ีสญูเสยีสามีจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส. 
วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสครและมนุษยศาสตร, 20(1), 89-112.  

Jehso, K., Lerkiatbundit, S., & Wiroonpanich, W. (2015). Integration of 
Thai traditional medicine into physicians’ practice part 1: 
Conditions facilitating the integration. The Thai Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 39(2), 49-56.  

Jehso, K., Lerkiatbundit, S., & Wiroonpanich, W. (2015). Integration of 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

Thai traditional medicine into physicians’ practice part 2: Raising 
consciousness, the process of integration from physicians’ 
experiences. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 39(2), 
57-63. 

หนังสือ/ตํารา 
วันธณี วิรุฬหพานิช. (2556). การพยาบาลผูบาดเจ็บเด็ก: Nursing care for 

pediatric trauma. ใน ปยวรรณ เชียงไกรเวช, มณฑิรา ตัณฑนุช, และนครชัย 
เผื่อนปฐม (บรรณาธิการ). การบาดเจ็บในเด็ก (หนา 31-47). สงขลา: ชาน
เมืองการพิมพ. 

วันธณี วิรุฬหพานิช. (2557). แนวคิดเด็กปวย: ความปวด. ใน ศรีกัลยา  ภิญโญ
สโมสร, บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, เกศรา เสนงาม, และวันธณี วิรุฬหพานิช 
(บรรณาธิการ),  ตําราการพยาบาลเด็ก เลม 1 (หนา 18-54). สงขลา: ภาค
วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร. 

วันธณี วิรุฬหพานิช. (2557). แนวคิดเด็กปวย: ภาพลักษณ. ใน ศรีกัลยา  ภิญโญ
สโมสร, บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, เกศรา เสนงาม, และวันธณี วิรุฬหพานิช 
(บรรณาธิการ),  ตําราการพยาบาลเด็ก เลม 1 (หนา 55-62). สงขลา: ภาค
วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร. 

วันธณี วิรุฬหพานิช. (2557). บทท่ี 3: การพยาบาลผูปวยเด็กท่ีมคีวามผิกปกติของ
ระบบหายใจ. ใน ศรีกัลยา  ภญิโญสโมสร, บุษกร พันธเมธาฤทธ์ิ, เกศรา เสน
งาม, และวันธณี วิรุฬหพานิช (บรรณาธิการ),  ตําราการพยาบาลเดก็ เลม 1 
(หนา 191-243). สงขลา: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

5 นางสาววรรณวิมล  เบญจกุล 
4511051111 

3100901084437 

อาจารย Ph.D./Nursing/University of 
Missouri/U.S.A./2549 
MS./Nursing/University of 

Missouri/ U.S.A./2543 
พย.ม./การพยาบาลอายุรศาสตร

และศลัยศาสตร/ม.เชียงใหม/
2536 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.มหิดล/2527 

5.92 6.20 สื่อการสอน : การฉีดยาเขากลามเน้ือ (ในเด็ก) 
เอกสารการสอน : 
1. การพยาบาลผูปวยเด็กท่ีมีปญหาการติดเช้ือและภูมิคุมกันบกพรอง 
2. การพยาบาลผูปวยเด็กท่ีมีความผิดปกติของการขับถายปสสาวะและตอมไรทอ 
3. การพยาบาลผูปวยเด็กโรคมะเร็ง 
งานวิจัย : 
รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล, วรรณวิมล เบญจกุล, และศรีจิตต ขวัญแกว.  
        (2557). ปจจัยทํานายภาระการดูแลเด็กออทิสติกของผูดูแลหลักของ 
        ครอบครัวในจังหวัดภาคใตแถบชายฝงทะเลดานตะวันตกของประเทศ ไทย. 

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร. 34(3), 39-58. 
6 นางปราณ ี คําจันทร 

4511077275 
3930600442663 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.สงขลานครินทร/2548 
พย.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/

ม.สงขลานครินทร/2540 

4.63 8.00 สื่อการสอน :  การพยาบาลเด็กโรคธาลัสซีเมีย 
เอกสารการสอน : 

1. การพยาบาลเด็กโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 
2. การพยาบาลเด็กภาวะขาดไทรอยดฮอรโมนตั้งแตกําเนิด 
3. การพยาบาลเด็กท่ีมีความผิดรปูของทวารหนักและเรดตัม้ (Anorectal 

malformation) 
งานวิจัย : 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานยาในผูปวยความดันโลหิตสูง 
2. ผลของโปรแกรมสงเสริมการดูแลตนเองตอการฟนฟูสภาพของผูปวยหลัง

ผาตัดเปดทรวงอก 
ผลงานวิจัยตีพิมพ 
อุทัยวรรณ พุทธรัตน, เกศรา เสนงาม, และปราณี คําจันทร. (2558). การใชภูมิ

ปญญาตะวันออกในการดูแลผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในภาคใตของไทย. 
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 35(2), 1-20 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

7 นางสาวกัลยา  วิริยะ 
4511015038 

3909900575501 
 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. /การพยาบาล/ม.สงขลา
นครินทร/2552 
พย.ม. /การพยาบาลแมและเด็ก/

ม.มหิดล/2539 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

และผดุงครรภข้ันสูง)/วพ.สงขลา/
2527 

6.59 6.95 วันเพ็ญ รักษปวงชน, กัลยา วิริยะ, จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธ์ิ, และลาวัณย รตันเสถียร. 
(2555). ผลการเรียนการสอนวิชาบุหรี่กับสุขภาพตอความรู ทัศนคตแิละความ
ตั้งใจในการไมสูบบุหรี่ของนิสติ. วารสารพยาบาล, 61(1), 21-30. 

กัลยา วิริยะ, ชฎาภรณ วัฒนวิไล, ภารดี ประเสรฐิวงษ, และวิลาวัลย ไทรโรจนรุง. 
(2556). ภาวะผูนําและการสรางเสริมสุขภาพของนิสติพยาบาล. วารสาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 5(9), 1-
11.  

กัลยา วิริยะ, และ อรพิน เกตุศรีแกว. (2557). ประสบการณความทุกขของมารดาท่ี
บุตรเสียชีวิตในครรภ.  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 6(12), 1-12. 

กัลยา วิริยะ. (2558). ปรากฏการณวิทยาทางการพยาบาล: การวิจัยเชิงคุณภาพตาม
ปรัชญาของกาดาเมอร. วารสารพยาบาล, 64(3), 6-13. 

หนังสือ/ตํารา 
กัลยา วิริยะ. (2554). ลีลาลีลาศ สรางสุขภาพ เสริมบุคลิก. ใน วัลลา ตันตโยทัย 

(บรรณาธิการ). เรื่องเลา พย.สสส. (หนา 61-65). กรุงเทพมหานคร: อุดมรัตน
การพิมพและดีไซน. 

8 นางสาวศิริพร  เวชโช 
5111204207 

1909800144463 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)/ม.
สงขลานครินทร/2556    
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)/

ม.สงขลานครินทร/2551 

6.27 6.38 ศิริพร เวชโช, กุลทัต หงสชยางกูร, รัชตะวรรณ โอฬาพิรยิกุล และมาลัย วองชาญชัย
เลิศ. (2557). ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพชองปากตอภาวะเยือ่บุชองปาก
อักเสบในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด. วารสารสภาการพยาบาล, 
29(2), 61-71. 

9 นางสาวปยะดา  ไชยศร ี
4311157725 

3940200392961 

อาจารย วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)/ม.
มหิดล/2550 
พย.บ./ม.มหิดล/25423 

6.21 6.65 ตํารา/หนังสือ : 
1. ปยะดา ไชยศร.ี (2556). การดแูลผูปวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน. 

ใน รุจา  ภูไพบูลย (บรรณาธิการ). การวางแผนการพยาบาลเด็ก. (หนา 191-
198). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 
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หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

2. ปยะดา ไชยศรี. (2556). การดูแลเด็กท่ีไดรับยาเคมีบําบัด. ใน รุจา ภูไพบูลย 
(บรรณาธิการ).  การวางแผนการพยาบาลเด็ก. (หนา 199-208). 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา. 

3. ปยะดา ไชยศรี. (2556). อุบัติเหตุและการไดรับสารพิษ. ใน รุจา ภูไพบูลย 
(บรรณาธิการ). การวางแผนการพยาบาลเด็ก. (หนา 41-48). 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา. 

4. ปยะดา ไชยศร,ี และช่ืนฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2556). การดูแลเด็กโรคธาลัสซี
เมีย. ใน รุจา     ภูไพบูลย (บรรณาธิการ). การวางแผนการพยาบาลเด็ก. 
(หนา 179-185). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา.  

5. ปยะดา ไชยศร,ี และช่ืนฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2556). การดูแลเด็กโรคฮีโมฟ
เลีย. ใน รุจา       ภูไพบูลย (บรรณาธิการ). การวางแผนการพยาบาลเด็ก. 
(หนา 186-190). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา. 

10 นางสาวอรอนงค  ชูแกว 
5211211754 

1801700026411 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน)/ม.สงขลานครินทร/2558 
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)/

ม.สงขลานครินทร/2552 

6.74 6.30 อรอนงค  ชูแกว, ปยะนุช  จิตตนูนท, และอาภรณทิพย  บัวเพ็ชร. (2559). ผลของ
โปรแกรมการจัดการตนเองดานโภชนาการตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
นํ้าหนักของเด็กวัยเรียนตอนปลายท่ีมีภาวะอวน. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร, 36(1), 69-85. 

11 นางวินีกาญจน  คงสุวรรณ 
5211042732 

3969900218538 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing//ม.สงขลา
นครินทร/2552 
ศศ.ม./จิตวิทยาการปรึกษา/

จุฬาลงกรณ/2539 
พย.บ./วพ.สงขลา/2535 

8.13 9.51 ปุณยนุช สุทธิพงศ, วันดี สุทธรังษี, วินีกาญจน คงสุวรรณ, ไผโรส มามะ และวิลาวร
รณ ครสิตรักษา. (2558). ผลลัพธการเรยีนรูและการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล
ช้ันปท่ี 2. วารสารพยาบาล สงขลานครินทร,  
35(2), 191-204. 

ดร.ศรสีุดา วนาลีสิน, วีณา คันฉอง, และวินีกาญจน คงสุวรรณ . (2558). 
ประสบการณสรางเสริมสุขภาพจติตามหลักศาสนาอิสลามของนักศกึษา
มหาวิทยาลยัไทยมุสลิมท่ีอยูภายใตสถานการณความไมสงบ.วารสารการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ,29 (1), 44-56. 
จินตนา อมรชาติ, อรวรรณ หนูแกว, และ วินีกาญจน คงสุวรรณ. (2558). ผลของ

โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมกาวราวตอพฤติกรรมกาวราว ของผูปวยโรคจติ
จากสารเสพตดิ. วารสารโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร. 2(1), 11-20. 

Kongsuwan,V., Suttharungsee, W., Purnell, M.J. (2012). Thai Adolescents 
and Social Responsibility: Overcoming Violence in Schools and 
Creating Peace. Research on Humanities and Social Sciences. 2 
(11): 178-187.  

Kongsuwan, V., Suttharangsee, W., Isaramalai, S., & Weiss, S.J.  (2013). 
The development and effectiveness of a violence prevention 
program for Thai high school adolescents. Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research, 16, 236- 249.THOR.          

Suttipong,P.,Suttharangsee,W.,Kongsuwan,V.,Mamah,P.,Christraksa,W. 
        (2015). Learning Outcomes and Teaching Learning Strategies in 

Mental Health and Psychiatric Nursing Course as Perceived by the 
Second Year Nursing Students.  Songklanagarind Journal of 
nursing, 35(2): 191-204.  

Vanaleesin, S., Chanchong,W., Kongsuwan,V. (2015). Mental Health 
Promotion Experiences Based On Islamic  Principles Among Thai 
Muslim University Students, Who Encounter  With Unrest 
Situation. The Journal of Psychiatric Nursing And Mental Health. 
29(1):44-56.  

Karakesorn.D.,Kongsuwan,V. (2015).Development Of Mental Health Crisis 
Rehabilitation Model For Widows Who  Faced PTSD Symptoms 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

From Unrest. The Journal Of Psychiatric Nursing And Mental 
Health. 29(1):14-26. 

Benhawan,F.,Kongsuwan,V.,Intanon,T.(2014). The Effect of Client-
Centered Group Counseling with Art Program on Stress of Orphans 
from Unrest Situations in Southern Thailand.  Princess of 
Naradhiwas University Journal.29(1):15-24.  

Limtaweekoon, N., Kongsuwan, V. (2015) .The experience of the  
family's disabled  who received social psychological healing from 
the violent situation in the   southern border. Southern Regional 
Primary Health Care Journal.  28 (3): 42-48.   

12 นางทิพยภา  เชษฐเชาวลิต 
4511036626 

3102002433759  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม./พยาบาลศาสตร/         
ม.มหิดล/2529 
พย.บ./พยาบาลศาสตร/         

ม.มหิดล/2524 

6.88 7.65 งานวิจัย : 
เกณิกา จิรัชยาพร และ ทิพยภา เชษฐเชาวลิต. (2558) ผลของโปรแกรมการ

เสรมิสรางความเขมแข็งทางจิตใจของวัยรุนตอนตน ในโรงเรยีนแหหน่ึงของ
จังหวัดสงขลา , วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต . 29(3) 

ทิพยภา เชษฐเชาวลิต, วันดี สุทธรังษี ,ประเสริฐ ไพบูลยรุงโรจน ,สภุาพ แสงด ีและ
เยาวนาถ  สุวลักษณ. (2559).การดูแลผูปวยจิตเวชของครบอครัวตามวิถีพุทธ 
สงขลา : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร.36(1)  

หนังสือ : 
ทิพยภา เชษฐเชาวลิต. (2558).การดูแลผูปวยจติเวชท่ีบาน : ความรวมมือระหวาง

พยาบาลกับครอบครัว. (เอกสารอัดสําเนา) 
13 นางวันด ี สุทธรังษี 

4511036618 
3839900438547 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/U.of Maryland 
at Baltimore,U.S.A./2540 
M.Sc./Psychiatric Nursing/ 

U.of Maryland at Baltimore. 

8.45 8.63 ผลงานทางวิชาการ: ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพยอนหลัง 5 ป 
สิรานีย ประเสริฐยศ, วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท. (2558). ความพรอมของ

พยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร 35 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
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หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

U.S.A./2537 
ค.ม./การบริหารการพยาบาล/

จุฬาลงกรณ/2529    
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา   

นครินทร/2523    

(1),101-117. 
ปุณยนุช สุทธิพงศ, วันดี สุทธรังษี, วินีกาญจน คงสุวรรณ, ไผโรส มามะ, วิลาวรรณ 

คริสตรักษา. (2558). ผลลัพธการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 2. 
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร 35 (2),191-204. 

Sri Padma Sari, Wandee Suttharangsee, Weena Chanchong. (2014). The 
effect of self-management with family participation on medication 
adherence among patients with schizophrenia in Indonesia: A pilot 
study. Songklanagarind Journal of Nursing, (34),12-24. 

Chadjane Jantarapat, Wandee Suttharangsee, Wongchan Petpichechian. 
(2014). Factors related to psychological well-being of teachers 
residing in a situation of unrest in Southern Thailand. 
Songklanagarind Journal of Nursing, (34),76-85. 

สมสุข โถวเจริญ, วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท. (2557). การพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคจิตท่ีมีภาวะฆาตัวตาย โรงพยาบาลสวน
สราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28 
(1),29-42. 

Sri Padma Sar, Wandee Sutharangsee, Weena Chanchong, Sue Turale. 
(2014). Self -Management family participation program for 
medication adherence among Indonesian people with 
Schizophrenia: A Randomised controlled trial study. Pacific Rim 
International Journal Research18(4),274-287. 

วิลาวรรณ คริสตรักษา, วินีกาญจน คงสุวรรณ, วันดี สุทธรังษี. (2557). ผลของ
โปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตทางจิตใจจากอุทกภัยตอความรู เ เละ
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ปรับปรุง 

ความสามารถในการดูแลตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. วารสารพยาบาลสงขลานครนิทร 34(3),75-95 

วินีกาญจน คงสุวรรณ, วีณา คันฉอง, วันดี สุทธรังษี, ถนอมศรี อินทนนท. (2557). ผล
ของโปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรุนแรงตอการปองกันพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนแกนนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษา. วารสารสงขลานครินทร 
ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 20(4),75-105. 

Navarat Rukchart, Aranya Chaowalit, Wandee Sutthatangsee. (2014). End-
of-life decisions among Thai Buddhist adults with chronic illness. 
Songklanagarind Journal of Nursing (34), 44-54. 

Buppa Boonyamanee, Wandee Suttharangsee, Aranya Chaowalit, Marilyn 
E. Parker. (2014). Exploring moral sensitivity among Thai psychiatric 
nurses. Songklanagarind Journal of Nursing(34),35-43. 

ธีรวัฒน กันทะวงศ, วันดี สุทธรังษี, วิภาพรรณ ฤทธ์ิกล. (2556). ความสํานึกในคุณคา
แหงตนของวัยรุนปากแหวงเพดานโหวท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกทันตกรรมจัดฟน 
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : การศึกษานํารอง. วิทยา
สารทันตแพทย 63(1),20-30. 

เทียน ปาโต, วันดี สุทธรังษี, ทัศนีย นะแส. (2556). ประเด็นขัดแยงเชิงจริยธรรมและ
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูปวยจิตเวชท่ีมี
พฤติกรรมรุนแรง โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร 
33(2),1-14. 

ญาณี อภัยภักดี, วันดี สุทธรังษี, ทัศนีย นะแส. (2556). การปฏิบัติของพยาบาลในการ
เคารพเอกสิทธ์ิผูปวยจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร 33(2),15-30. 

อังคณา วังทอง, อนุชิต วังทอง, ตวนฮานาณี วัดเส็น, วันดี สุทธรังษี. (2556). มุมมอง
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ผูรับบริการตอการพยาบาลดวย หัวใจความเปนมนุษยในพ้ืนท่ีตางวัฒนธรรม 
บริบทอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
23(3),35-44. 

14 นางสาวอรวรรณ  หนูแกว 
4511062980 

3909900579271 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/University of 
Missouri-
Columbia/U.S.A./2553 
วท.ม./สุขภาพจิต/จุฬาลงกรณ/

2536    
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

และผดุงครรภช้ันสูง/วพ.สงขลา/
2529 

8.90 7.96 Quader, M. N., Sultarangee, W., & Nukaew O., (2013). Learned 
Resourcefulness and psychological self-care behaviors of persons 
with substance use disorders in Bangladesh. Bangaldesh Journal 
of Psychiatry, 27 (1), 

Nukaew, O., Chunaun, S.,  Jittanoon, P.,  Buapetch, A.,  Wattanasit, P.,  & 
Cherngchalard, N. (2015).  Social Capital Utilization for Promoting 
Learning Experiences of Early Childhood: A Case Study of an 
Early Childhood Development Center,  Southern Thailand. Oral 
presentation,  Asia-Pacific Teaching Professor Conference (APTPC), 
March 22- 24, 2015, Osaka, Japan  (proceeding) 

จินตนา อมรชาติ, อรวรรณ หนูแกว, และ วินีกาญจน คงสุวรรณ. (2558). ผลของ
โปรแกรมการปองกันพฤติกรรมกาวราวตอพฤติกรรมกาวราว ของผูปวยโรคจิต
จากสารเสพติด. วารสารโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร. 2(1), 11-20. 

15 นางสาววีณา  คันฉอง 
4911198356 

3929900175359 

อาจารย Ph.D./Nursing Scinence/U. 
of Wisconsin Madison/2547 
M.Sc./Mental Health and 

Psychiatric Nursing/U. of 
Wisconsin Madison/2542 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2532  

4.54 
ลา

เพ่ิมพูน   
5 ตค.58 
ถึง   4 
ตค.59 

6.30 ศรีสุดา วนาลีสิน, วีณา คันฉองและ วินีกาญจน คงสุวรรณ. (2558). ประสบการณ

การสรางเสริมสุขภาพจิตตามหลักศาสนาอิสลามของนักศึกษามหาวิทยาลยัไทย

มุสลิมท่ีอยูภายใตสถานการณความไมสงบ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต 29(1),44-56. 

Sri Padma Sari, Wandee Suttharangsee & Weena Chanchong. (2014). The 

effect of self-management with family participation on medication 
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adherence among patients with schizophrenia in Indonesia: A pilot 

study. Songklanagarind Journal of Nursing(34),12-24.  

Sri Padma Sar, Wandee Sutharangsee, Weena Chanchong & Sue Turale. 

(2014). Self -Management family participation program for 

medication adherence among Indonesian people with 

Schizophrenia: A Randomised controlled trial study. Pacific Rim 

International Journal Research 18(4),274-287. 

วินีกาญจน คงสุวรรณ, วีณา คันฉอง, วันดี สุทธรังษีและ ถนอมศรี อินทนนท. 

(2557). ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรุนแรงตอการปองกัน

พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนแกนนําเยาวชนระดับมัธยมศึกษา. วารสาร

สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 20(4),75-105.  

16 นางสาวตรีนุช  พุมมณ ี

4511082224 

3940100366861 

อาจารย Ph.D./Nursing/University of 

Wisconsin/USA/2558 

วท.ม./สุขภาพจิต/จุฬาลงกรณ/

2541 

พย.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/

ม.สงขลานครินทร/2535   

7.30 6.56 Pummanee, T. (2015). Thai Youth-Mother Communication: A Mediator 

between Youth Pubertal Timing and Mental Health (Dissertation In-

Press) 

-เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

 

17 นางเกณิกา  จิรัชยาพร 
4511060348 

3101701032698 

อาจารย วท.ม./จิตวิทยาพัฒนาการ/      
ม.รามคาํแหง/2543   
ศศ.บ./รัฐศาสตร/ม.รามคําแหง/

2542 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 28 
พค.55-

6.07 
  

งานวิจัย :   
เกณิกา จิรัชยาพร และ ทิพยภา เชษฐเชาวลิต. (2558) ผลของโปรแกรมการ

เสรมิสรางความเขมแข็งทางจิตใจของวัยรุนตอนตน ในโรงเรยีนแหงหน่ึงของ
จังหวัดสงขลา , วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.29(3), 113-125. 
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พย.บ./ม.มหิดล/2538 27 พค.
60  

18 นายไผโรส  มามะ 
5211213091 

1809900121938 

อาจารย พย.ม. /การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต/ม.สงขลานครินทร/ 
2557 
พย.บ./(เกียรตินิยมอันดับสอง)/ 

ม.สงขลานครินทร/2552  

7.73 7.02 งานวิจัย :   
ปุณยนุช สุทธิพงศ วันดี สุทธรังษี วินีกาญจน คงสุวรรณ ไผโรส มามะ และวิลาวรรณ 

คริสตรักษา. (2558). ผลลัพธการเรียนรูและการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรบัรูของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 2. 
วารสารพยาบาล สงขลานครินทร, 35(2), 191-204.    

ไผโรส มามะ, วันดี สุทธรังษี และศรีสดุา วนาลสีิน. (2558). ผลของโปรแกรมการพูด
กับตัวเองทางบวกบนพ้ืนฐานหลักอิสลามตอภาวะซึมเศราของนักเรยีนวัยรุน
หญิงมุสลิม. วารสารสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย, 60(3), 193-200. 

บทความ :  
ดร.ศรสีุดา วนาลีสิน และไผโรส มามะ. (2558) การดูแลตนเองของพยาบาลบน
พ้ืนฐานหลักอิสลาม, วารสารการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ, 29(2),1-11. 

19 นางปุณยนุช  สุทธิพงศ 
5011200588 

1909800032762 
 

 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)/ 
ม.สงขลานครินทร/2554 
พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)/ 

ม.มิชชัน/2550 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 21 

ตค.56-20
เมย.60 

6.02 งานวิจัย :   
ปุณยนุช สุทธิพงศ วันดี สุทธรังษี  วินีกาญจน คงสุวรรณ  ไผโรส มามะ  และวิลาวร

รณ ครสิตรักษา. (2558). ผลลัพธการเรยีนรูและการ จดัการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล
ช้ันปท่ี 2. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 35(2), 191-204.   

20 นายพิเชษฐ  สุวรรณจินดา 
4611078124 

3900200161497 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต)/ม.สงขลานครินทร/
2549 
พย.บ./วพ.สงขลา/2545 

ลาศึกษาตอปริญญา
เอก 9 กพ.58- 8 

กพ.61 

ขวัญจิต  มหากิตติคณุ, พิเชษฐ  สุวรรณจนิดา, และวีณา  คันฉอง. (2559). ความสุข
ของนักเรียนวัยรุน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 36(1), 89-97 

 
 

21 นางปุญญาภา  รุงปตะรังส ี
4511063007 

อาจารย วท.ม./สาธารณสุขศาสตร/       
ม.มหิดล/2530 

5.71 6.45 งานวิจัย 
อุไร หัถกิจ,  ปุญญาภา รุงปตะรังสี และประภาพร ชูกําเหนิด. (2557). 
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หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3319900223642 
 

วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา
นครินทร/2525 

โปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักการยศาสตรรวมกับโยคะในท่ีทํางานตอปญหา
สุขภาพจากการใชคอมพิวเตอร. สงขลานครินทรเวชสาร, 32(6), 405-415. 

22 นางอรัญญา  เชาวลิต 
4521036780 

3809900136486 
 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Boston 
Collage.U.S.A/2540 
วท.ม./พยาบาลศาสตร/         

ม.มหิดล/2524 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2522 

3.18 2.00 อรัญญา เชาวลิต (2556). ใครควรตัดสินใจ: ประเด็นจริยธรรมในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย. ในลักษมี ชาญเวชช และดุสิต สถาวร (บก). The dawn of 
palliative care in Thailand, (หนา 91-97).  

       กรุงเทพฯ: บียอนด เอ็นเทอรไพรซ.  
Boonyamanee, B., Suttharangsee W., & Chaowalit, A., (2014). Exploring 

moral sensitivity among Thai psychiatric nurses. Songklanagarind 
Journal of Nursing, 34, 35-43. 

Marlindawani, J., Sutharangsee, W., & Chaowalit, A. (2014). Family 
Caregiver' s Competencies of Patients with schizoprenia : A 
Concept Analysis, The Malaysian Journal of Nursing,  6(1), 26-30. 

Maurissa, A., Chaowalit, A., & Boonyoung, N. (2014). Leadership 
practices of head nurses as  expected and perceived by staff 
nurses in public hospitals in Banda Aceh, Indonesia. 
Songklanagarind Journal of Nursing, 34, 1-11. 

Rukchart, N., Chaowalit, A., & Suttharangsee, W. (2014). End-of-life 
decisions among Thai Buddhist adults  with chronic illness. 
Songklanagarind Journal of Nursing, 34, 44-54. 

Yullyzar, Nasae, T., & Chaowalit, A. (2014). Ethical values in the nursing 
profession as perceived by head nurses and  staff nurses in public 
hospitals, Banda Aceh, Indonesia: A comparison study. Nurse 
Media Journal of Nursing, 4(1), 689 -701. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

23 นางสาวเพชรนอย  สิงหชางชัย 
4511036632 

3101202229348 

ศาสตราจารย ปร.ด./ประชากรศาสตร/        
ม.มหิดล/2539 
สค.ม./วิจัยประชากรและสังคม/ 

ม.มหิดล/2529 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.เชียงใหม/2523 

7.64 6.24 สื่อการสอน : การเขียนโครงการวิจัยทางสุขภาพ 
ตํารา/หนังสือ : 

1. เศรษฐศาสตรสุขภาพสําหรับการจัดบริการสุขภาพ 
2. หลักการใชสถิติหลายตัวสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล 
3. หลักการและการใชวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล 

งานวิจัย : 
เพชรนอย  สิงหชางชัย. (2014). The Effectiveness of Ramadan Focused 

Education On Awareness and lycemic Control of Diabetic Muslims 
(Type 2 Diabetes) During Ramadan Fasting. International Journal of 
Public health Research, 4 (1), 405-411. 

เพชรนอย  สิงหชางชัย, ลดาวัลย ประทีปชัยกูร และประณีต สงวัฒนา. (2556). 
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับความตั้งใจคงอยูของพยาบาลใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.วารสารพยาบาล Thai 
Journal of Nursing, 62 (3), 7-14. 

เพชรนอย  สิงหชางชัย. (2557). ผลการวิจัยแบบมีสวนรวมในการปองกันโรคชิคุนกุน
ยาระดับปฐมภูมิของชุมชนแหงหน่ึงในจังหวัดสุราษฎรธานี. A-Nur บัณฑิต
วิทยาลัย, 8 (14) ฉบับท่ี 1, มค – เมย, 25-40. 

เพชรนอย  สิงหชางชัย และ.ปราโมทย  ทองสุข. (2558). การวางแผนสืบทอด
ตาํแหนงและความตองการการเตรียมเขาสูตําแหนงหัวหนางานตามการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการภาคใต. 
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต,2 ฉ(1), มค-เมย, 
13-23. 

เพชรนอย  สิงหชางชัย. (2558). การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการบริการสําหรับ
ผูปวยยาเสพติดศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี. วารสารสุขภาพกับการ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

จัดการสุขภาพ, 2(1), มค-เมย, 

24 นางปรัชญานันท  เท่ียงจรรยา 
4511063010 

3909900752968 

อาจารย Ph.D./Nursing//ม.สงขลา
นครินทร/2551 
พย.ม./การพยาบาลศึกษา/

จุฬาลงกรณ/2540 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2529 

ลา
เพ่ิมพูน
ความรู
ทาง

วิชาการ 
ตั้งแต 2 
มิย.58-1 
มิย.59 

6.83 งานวิจัย : 
กรองกาญ นันทวิสุทธ์ิ ปรัชญานันท เท่ียงจรรยา และอังศุมา อภิชาโต. (2555).การ

จัดบริการสุขภาพท่ีสอดคลองกับวิถีอิสลามของหัวหนาหอผูปวยตามการรับรูของ
หัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดน..วารสารพยาบาล Thai 
Journal of Nursing.61(4).พิเศษ 1-8. 

ปรัชญานันท  เท่ียงจรรยา และจุฬา  แสงบันทึก. (2558). ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และ
ปจจัยเสริมในการขอตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร. 
35(3), 157-174.   

25 นางทัศนีย  นะแส 
4511036642 

3900300354661 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/ม.สงขลา
นครินทร/2551 
ค.ม./วิจยัการศึกษา/

จุฬาลงกรณ/2529 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2523 

8.27 6.32 งานวิจัย : 
ทัศนีย  นะแส และอรัญญา  เชาวลิต.(2014).  Ethical Values in The Nusing 

Profession As Perceived by Head Nurses and Staff Nurses In Public 
ospitals, Nanda Aceh,  Indonesia: A comparison Study. วารสาร Nurse 
Media Journal of Nursing, 4, 1, pp 689-701. 

ทัศนีย  นะแส. (2557). ความรู ความสามารถของผูดูแลหลักในการดูแลผูปวยสูงอายุ
กระดูกสะโพกหักท่ีไดรับการผาตัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร. วารสาร
พยาบาลสงขลานครินทร. 34(2), 53-66. 

26 นางสาวปราโมทย  ทองสุข 
5411181112 

3100502773417 

อาจารย กศ.ด./การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร/ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร/2546 
ค.ม./วิจยัการศึกษา/

จุฬาลงกรณ/2539 

7.89 6.04 งานวิจัย : 
นงนุช  บุญยัง และปราโมทย  ทองสุข. (2558).การสานวิสัยทัศนของหัวหนาหอ

ผูปวย และกระบวนการยอมรับวิสัยทัศนสูการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ
ตามการรับรูของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลท่ัวไป ภาคใต .วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร. 35(3), 141-156. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  
ม.สงขลานครินทร/2529 

เพชรนอย  สิงหชางชัย และ.ปราโมทย  ทองสุข. (2558). การวางแผนสืบทอด
ตําแหนงและความตองการการเตรียมเขาสูตําแหนงหัวหนางานตามการรับรูของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการภาคใต. 
วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต,2 (1), มค-เมย, 
13-23. 

27 นางสาวนงนุช  บุญยัง 
4511078033 

3929900366308 
 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing Science/The 
U.of Washington USA./2546 
M.S./Nursing Sciences 

Research/The U. of 
Washington USA./2542 
วท.ม./พยาบาลศาสตร/         

ม.มหิดล/2536 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2527 

8.09 8.26 งานวิจัย 
สุหวง พันธถาวรวงค, นงนุช บุญยัง, และปราโมทย ทองสุข. (2558). การสานวิสัย

และการยอมรับวิสัยทัศนสูการปฏบัิติตามการรับรูของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลท่ัวไปภาคใต. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 35(3).  

Boonyoung, N., & Phumdoung, S. (2014). The impact of ASEAN 
economic community on healthcare service as expected by 
directors of hospitals and directors of nursing, and their intention 
to formulate strategic planning for preparation toward the ASEAN 
economic community. Songklanagarind Journal of Nursing, 34(Suppl.), 
65-75. 

Maurissa, A., Chaowalit, A., & Boonyoung, N. (2014). Leadership practice 
of Head Nurses as expected and perceived by staff nurses in 
public hospitals in Banda Aceh, Indonesia. Songklanagarind 
Journal of Nursing, 34(1), 1-11. 

หนังสือ / ตํารา       
นงนุช บุญยัง. (2554). การวางแผนกลยุทธทางการพยาบาล. สงขลา: P.C. Prospec 

co., ltd.  
28 นางสาวอุไร  หัถกิจ 

4521092862 
ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Curtin U. of 
Technology/2543 

7.14 6.24 อุไร หัถกิจ, ปุญญาภา รุงปตะรังสี, และประภาพร ชูกําเหนิด. (2557). โปรแกรม
คอมพิวเตอรตามหลักการยศาสตรรวมกับโยคะในท่ีทํางานตอปญหาสุขภาพ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3909800880581 
 

วท.ม./สรีรวิทยา/ม.มหิดล/2529 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2525 

จากการใชคอมพิวเตอร. สงขลานครินทรเวชสาร, 32(6), 405-415. 
ปณัษฐา หิรญัสาล,ี เจิดจันทน อตพัินธ, เข็มทอง สินวงศสวัุฒน, และอุไร หัถกิจ. 

(2557). การเปรียบเทียบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษจากผลคะแนน PSU-TEP 
เทียบกับCU-TEP ในนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ท่ีมีสมิทธิภาพภาษาอังกฤษต่ํา. วารสารภาษาปริทัศน, 29, 41-66. 

Thanakwang, K., Isaramalai, S., and Hatthakit, U. (2014). Thai cultural 
understandings of  active ageing from the perspectives of older 
adults: A qualitative study. Pacific RimInternational Journal 
Research, 18(2), 152-165. 

Thanakwang, K., Isaramalai, S., and Hatthakit, U. (2014). Development 
and psychometric testing of the active aging scale for Thai adults. 
Clinical Interventions in Aging, 9, 1211-1221. 

บทความวิชาการ 
อุไร หัถกิจ, และวารรีัตน ถานอย. (2555). การพยาบาลองครวมและการดูแล

สุขภาพแบบผสมผสานการบูรณาการแนวคิดสูการจดัการศึกษาพยาบาล. 
วารสารสภาการพยาบาล, 27, 5-17. 

29 นางอังศุมา  อภิชาโต 
4511063084 

3901000287994 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม./พยาบาลศาสตร/  
ม.มหิดล/2534 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2527 

8.08 8.17 งานวิจัย : 
กรองกาญ นันทวิสุทธ์ิ ปรัชญานันท เท่ียงจรรยา และอังศุมา อภิชาโต. (2555).การ

จัดบริการสุขภาพท่ีสอดคลองกับวิถีอิสลามของหัวหนาหอผูปวยตามการรับรูของ
หัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดน.(2555).วารสารพยาบาล 
61(4).พิเศษ ตค-ธค,1-8. 

ปาริชาติ ตันติลานนท  นงนุช  บุญยัง  และอังศุมา  อภิชาโต. (2555).  การสงเสริม
ของหัวหนาหอผูปวยในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลีนิคตามการรับรุ
ของหัวหนาหอผูปวย และพยาบาลประจําการโรงพยาบาลท่ัวไป ภาตใต. วารสาร
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พยาบาล ตค.-ธค.61(4).พิเศษ, 29-3. ภาคใต. 

30 นางประภาพร  ชูกําเหนิด 
4511063195 

3220600038851 

อาจารย Ph.D./Nursing//ม.สงขลา
นครินทร/2553 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2542 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.มหิดล/2528 

8.89 8.77 อุไร  หัถกิจ, ปุญญาภา รุงปตะรังสี และประภาพร  ชูกําเหนิด. (2557). โปรแกรม
คอมพิวเตอรตามหลักการยศาสตรรวมกับโยคะในท่ีทํางานตอปญหาสุขภาพจาก
การใชคอมพิวเตอร.วารสารสงขลานครินทรเวชสาร. 32 (6), 405-415. 

กาญจนา คงชนะ, ประภาพร ชูกําเหนิด, และวราคณา ชัชเวช. (2557). การพัฒนา
แนวปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภดวยโยคะ). วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร. 34 (3), 1-18. 

อุไร หัถกิจ และประภาพร ชูกําเหนิด. (2558).ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร. 35, พิเศษ ,1-14. 

31 นางศศิธร  ลายเมฆ 
5711193980 

3140600440609 

อาจารย Ph.D.(Nursing)/U. of 
Wisconsin/U.S.A./2557 
MBA./Certifeid for Total 

Quality Management 
/Edgewood College/2544 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2535 

9.79 6.33 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารการพยาบาล 

32 นางสาวชุติวรรณ               
ปุรินทราภิบาล 
4511009424 

3939900155323 

อาจารย Ph.D./Nursing/U of Massey 
New Zealand/2558 
วท.ม./สาธารณสุขศาสตร/       

ม.มหิดล/2541 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2522 

6.93 6.78 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารการพยาบาล 
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หลักสูตร
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หลักสูตร
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33 นางสาวกมลพรรณ  รามแกว 
4711185773 

3800700001341 
 

อาจารย พย.ม./(การบริหารการพยาบาล/
จุฬาลงกรณฯ/2556 
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง/ม.
มหิดล/2547 

8.45 6.33 กมลพรรณ  รามแกว. (2556) ประสบการณการปฏิบัติงานของพยาบาลอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

34 นางสาวขนิษฐา  นาคะ 
4511078919 

3930500015763 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ด./ม.มหิดล /2542 
วท.ม./พยาบาลศาสตร/ม.มหิดล 

/2534 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2526 

6.77 7.62 ศิริวรรณ พิริยคณุธร, ขวัญตา บาลทิพย, และขนิษฐา นาคะ. (2557). ประสบการณ
การนําหลักคาํสอบทางพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีโรค
เรื้อรังในชุมชนชนบท. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 34(2), 87-101. 

กิตติกร นิลมานัต, ขนิษฐา นาคะ, วิภาวี คงอินทร, เอมอร แซจิว, พัชรียา ไชยลังกา, และป
ยะภรณ บุญพัฒน. (2556). ภาวะโภชนาการของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต, วารสารสภาการพยาบาล, 28(1), 75-84.  

35 นางประณตี  สงวัฒนา 
4511063048 

3960600177099 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Tropical Health/The 
University of Queensland, 
Australia/2541 
วท.ม./พยาบาลศาสตร)/         

ม.มหิดล/2531 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2526 

9.44 10.22 Songwathana, P. & Siriphan. S. (2015). Thai nurses’ cultural competency in caring for 
clients living in a multicultural setting. Pacific Rim International Journal of Nursing 
Research, 19(1), 19-31. 

Hui,T.,Songwathana, P.,Isaramalai, S. & Zhang, Y. (2014). Personal awareness and 
dehavioralchoices on having a stoma: a qualitative meta-synthesis. Journal of 
Clinical Nursing, 23(9-10), 1186-1200. 

Hui, T., Songwathana, P., Isaramalai, S. & Zhang, Y. (2014). Taking good care of myself: a 
qualitative study on self care  behaviors among Chinese persons with a 
permanent colostomy. Nursing and Health Sciences, 16, 483-489. 

Narkthong, N., Songwathana, P., &,Kitrungrote, L. (2014).The effect of tailored    
        discharge preparedness program on  caregiver’s discharge readiness in  
        caring for patients with traumatic brain injury: a preliminary study. Paper         

proceeding at the 2014 National and International Research Conference on   
The2nd NEU, KhonKaen,  Thailand.   
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หลักสูตร
ปจจุบัน 
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Sae-Sia, W., Songwathana, P., & Suwanmanee, M. (2014). Predicting Factors of  Care 
Burden among Caregivers of  Assault Victims of the Unrest in Southern  Border 
Provinces of Thailand, Journal of Trauma Nursing, 1-5.  

Sae-Sia, W., Songwathana, P., Hirunchuha, H., & Sangchan, H. (2014). Continuum   of care 
management for victims and families assaulted in the social unrest,   southern 
Thailand: A situation analysis. Journal of Nursing Science, 7-14. 

Kamal, A., Songwathana, P., & Saesia, W. (2014). A comparative study of  
        knowledge regarding emergency care during disaster between community  
        health volunteers working in tsunami-affected and non-affected areas in  
        Aceh Province, Indonesia. Nurse Media Journal of Nursing, 4(2), 733-744. 
Firmawati, E., Songwathana, P., & Kitrungrote3, L. (2014). Effect of Self-Efficacy                 
        Enhancing Education Program on Family Caregivers’ Competencies in  
        Caring for Patients with mild Traumatic Brain Injury in Yogyakarta, Indonesia.  
        Nurse Media Journal of  Nursing, 4(2), 767-783. 
Sukraeny, N., Songwathana, P., & Saesia, W. (2014). Quality of life among  
        traumatic brain injury survivors in indonesia: A preliminary study.   
        Songklanagarind Journal of Nursing, (34), 119-128.     
Fikriyanti, Kitrungrote, L, Songwathana, P. (2014). The Post Concussion Symptom  
        Experience and Quality of Life in Persons With Mild Traumatic Brain Injury in  
        Indonesia. Songklanagarind Journal of Nursing, (34)2, 1-16.  
ประเภทบทความวิจัยเผยแพร ระดับชาติ  
ประณีต สงวัฒนา. (2558). การบริการการแพทยฉุกเฉินในสถานการณความไมสงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร, 
7(2), 74-87.   
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หลักสูตร
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หลักสูตร
ปรับปรุง 

ปราณี นิพัทธกุศลกิจ, ภินวนันท นิมิตรพันธ, และประณีต สงวัฒนา. (2558). ปจจัยท่ีม ี
        ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยบาดเจ็บศีรษะหลังจําหนาย. วารสารสงขลา 
        สงขลานครนิทร, 35(1). 135-152. 
ศิริพันธุ ศิริพันธุ และประณีต สงวัฒนา (2557). วิธีการสอนเพ่ือสงเสริมสมรรถนะทาง 

        วัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคดิทฤษฎีของแคมปนฮา-บาโคท. วารสาร 
        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 6(1), 146-157.  
มณีวรรณ สุวรรณมณ,ี วิภา แซเซี้ย, และประณีต สงวัฒนา. (2557). ความสัมพันธระหวาง 
        พลังสุขภาพจิตกับการรับรูภาระการดูแลของผูดูแลผูบาดเจ็บจากเหตุการณควาไม 
        สงบในจังหวัดชายแดนใตของไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร,  
        6(3), 24-35. 
ศศิธร มุกประดับ, ประณีต สงวัฒนา, และวิภา แซเซี้ย. (2557). โปรแกรมสงเสริมการ 

        เคลื่อนไหวแบบมุงเปาหมายตอผลลัพธดานกลามเน้ือ กระดูกและขอตอในผูปวย 
        บาดเจ็บท่ีมีขอจํากัดการเคลื่อนไหว: การศึกษานํารอง. วารสารสภาการพยาบาล,  
        29(2), 49-60. 
ประณีต สงวัฒนา. (2557). การวิจัยทางการพยาบาลขามวัฒนธรรม: แนวคิดและประเด็น 

        วิจัย. วารสารสภาการพยาบาล, 29(4), 5-21. 
36 นางเนตรนภา  คูพันธวี 

4511063051 
3100701142069 

(ลาเพ่ิมพูน) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing//ม.สงขลา
นครินทร/2551 
วท.ม./พยาบาลศาสตร/          

ม.มหิดล/2534 
พย.บ./จุฬาลงกรณ (พยาบาล

สภากาชาดไทย)/2525 

ลาเพ่ิมพูน
ความรู
ทาง
วิชาการ 
ตั้งแต 18 
พ.ค.58-
17 พค.
59 

8.61 อินทิรา ไพนุพงศ, วิภา แซเซี้ย, และเนตรนภา คูพันธวี. (2558). โปรแกรมการจัดการ
ความปวดรวมกับการสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายตอผลลัพธ
การฟนสภาพผูปวยสูงอายุท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม. วารสารสภา
การพยาบาล, 30(1), 99-111. 

Banu, A., Sae-Sia, W., & Khupantavee, N. (2014). Evaluation of the Braden 
Scale Implementation by nurses: A Case Study in a Specialized 
Hospital in the Dhaka City. Bangladesh Journal of Medical Science, 
13(4), 411-414. 
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37 นางหทัยรัตน  แสงจันทร 
4511050796 

3910300152899 

อาจารย Ph.D./Nursing/ม.เชียงใหม/
2550 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2541 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2530 

6.22 10.00 งานวิจัย :  
Imas, R., Wandee, S., and Hathairat, S. (2012). Coping and burden  
     of Indonesian family caregivers caring for persons with  
     schizophrenia. Songklanakarind Medical Journal, 30(3): 135- 
     142. 
Fatoni M., Hathairat, S., and Praneed, S. (2013). Relationships  
     between triage knowledge, training, working experiences and  
     triage skills among emergency nurses in East Java, Indonesia.  
     Nurse Media Journal of Nursing, 3(1), 511-525.  
พนิตนันท หนูปลอด, วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร, และ หทัยรัตน แสงจันทร.  
     (2557). การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการจัดการความปวดจาก  
     แผลอุบัติเหตุ ณ งานอุบัติเหตฉุุกเฉิน. พยาบาลสาร, 41(ฉบับพิเศษ  
     พฤศจิกายน), 88-98.  
Wipa, S., Praneed, S., Sudsiri, H., and Hathairat, S. (2014).  Continuum 
     of Care Management for Victims and Families Assaulted in the 
     Social Unrest, Sounthern Thailand, A Situation Analysis. 
     Journal of Nursing Science, 32(1), 7-14. 
ประณตี สงวัฒนา และ หทัยรัตน แสงจันทร. (2558). การบริการการแพทย 
     ฉุกเฉินในสถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต: การ 
     ทบทวนวรรณกรรม. วารสารมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร, 7(2), 74-87. 

38 นางสาวลัพณา  กิจรุงโรจน 
4511063054 

3909900421074 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/ม.เชียงใหม/
2551 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2543 

5.91 6.14 Boonyapat Shatpattananunt, Wongchan Petpichetchain, & Luppana 
Kitrungrote. (2015). Development of the change implementation 
strategies model regarding evidence-based chronic wound pain 
management. Pacific Rim International Journal of Nursing 
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หลักสูตร
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ปรับปรุง 

วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   
ม.สงขลานครินทร/2529 

Research, 19(4), 359-372.  
สมพร ปานผดุง, กิตติกร นิลมานัต,และลัพณา กิจรุงโรจน. (2558). ผลของโปรแกรม

สงเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณดวยหลักพุทธธรรมตอความผาสกุทางจิต
วิญญาณของญาตผิูดูแลผูปวยมะเร็งทางนรีเวชระยะลุกลามในโรงพยาบาล. 
วารสารสภาการพยาบาล, 30(1),16-28.  

Frikyanti, Luppana Kitrungrote, & Praneed Songwathana. (2014). Post 
concussion symptom and quality of life in Indonesian persons 
with mild traumatic brain injury. Songklanagarind Journal of 
Nursing, 34(2),1-15.  

Praneed Songwathana, Wipa Sae Sia, & Luppana Kitrungrote, & Benjawan 
Manoonya. (2014). Development of a Trauma-based Continuing 
Care Model for Enhancing Care. Journal of Nursing Care,3(5), 1-8.  

Erfin firmawati, Praneed Songwathana, & Luppana Kitrungrote. (2014). 
Effect of self- efficacy enhancing education Program on family 
caregivers' competencies in caring for patients with mild traumatic 
brain injury in Yogakarta, Indonesia. Nurse Media Journal of 
Nursing,4(2),767-783.  

Erfin firmawati, Praneed Songwathana, & Luppana Kitrungrote. (2014). A 
Pilot study of self-efficacy enhancing education program on family 
caregivers' competencies in caring for patients with mild traumatic 
brain injury. Songklanagarind Journal of 3 Nursing, 34 (Supplement), 
129-137.  

Susana Widyaningsih, Wongchan Petpichetchian, & Luppana Kitrungrote. 
(2014). Quality of life among traumatic brain injury survivors in 
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หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

Indonesia: A Preliminary study. Songklanagarind Journal of 
Nursing, 34(Supplement), 98-108.  

สุพรพรรณ กิจบรรยงเลิศ, วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร,และลัพณา กิจรุงโรจน. (2557). 
การใหคุณคาและความเช่ือเก่ียวกับการบริจาคอวัยวะตามการรับรูของ
ครอบครัวและพยาบาล: การศึกษานารอง. พยาบาลสาร, 41(พิเศษ) 59-70.  

สุพรพรรณ กิจบรรยงเลิศ วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร,และลัพณา กิจรุงโรจน. (2557). 
การใหคุณคาและความเช่ือของครอบครัวมุสลิมเก่ียวกับการบริจาคอวัยวะ: 
การศึกษาเบ้ืองตน. วารสารสภาการพยาบาล,29(1), 122-135.  

นารีรัตน พุทธกูล, ลัพณา กิจรุงโรจน,และวิภา แซเซี้ย (2557). ความปวดเรื้อรังและ
คุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บไขสันหลังภาคใตตอนลาง: กรณีศึกษา. รายงาน
การสื่บเน่ือง (Proceeding) ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิครั้งท่ี 2/2557 เรื่อง การพัฒนาองคความรูเชิงบูรณา
การสูประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน วันท่ี 
24 พฤษภาคม 2557.  

ศุภกานต แกนเพชร, ลัพณา กิจรุงโรจน,และวิภา แซเซี้ย. (2557). ประสบการณ
อาการภายหลังสมองไดรบัการกระทบกระเทือนและคณุภาพชีวิตของผูบาดเจ็บ
ศีรษะเล็กนอยในเขตภาคใตตอนบน. รายงานสืบเน่ือง (Proceedings)ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 24 ประจาป 2557 “วิจัย
เพ่ิมมูลคา เศรษฐกิจกาวหนา การศึกษากาวไกล สังคมไทยยั่งยืน”มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ณ ศูนยประชุมนานาชาตฉิลองสิรริาชสมบัต ิครบ 60 ป อ.หาดใหญ จ.
สงขลา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 21-23 พฤษภาคม 2557.  

39 นางอนงค  ประสาธนวนกิจ 
4511063107 

3100504109395 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.สงขลานครินทร/2544 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

6.13 7.89 เอกสารการสอน : 
1. การพยาบาลผูปวยบาดเจ็บทรวงอก 
2. การพยาบาลผูปวยปลูกถายอวัยวะ 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ม.สงขลานครินทร/2529 ตํารา/หนังสือ : 
1. การปฐมพยาบาลผูท่ีไดรับสารพิษ พิษสัตว และสิ่งแปลกปลอมเขาสู

รางกาย 
2. การพยาบาลเพ่ือบรรเทาความปวดในผูปวยวิกฤต 

งานวิจัย : 
1. วัฒนธรรมการบริโภคผักพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพชุมชนในภาคใต 

40 นางสาววิภา  แซเซี้ย 
4511063100 

3909801143939 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/University of 
Missouri-Columbia/2548 
MSN./Nursing/University of 

Missouri-Columbia/2543 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2529 

11.14 9.27 อินทิรา ไพนุพงศ, วิภา แซเซี้ย, และเนตรนภา คูพันธวี. (2558). โปรแกรมการ
จัดการความปวดรวมกับการสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายตอ
ผลลัพธการฟนสภาพผูปวยสูงอายท่ีุไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม. 
วารสารสภาการพยาบาล, 30(1), 99-111. 

สายฝน ไทยประดิษฐ, วิภา แซเซีย้, และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2557). ผลของ
โปรแกรมการควบคมุความช้ืนของผิวหนังตอความสมบูรณแข็งแรงของผิวหนัง 
และการเกิดแผลกดทับในผูปวยสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ. 
วารสารสภาการพยาบาล, 29(1), 43-54. 

มณีวรรณ สุวรรณมณ,ี วิภา แซเซีย้, และประณีต สงวัฒนา. (2557). ความสัมพันธ
ระหวางพลังสุขภาพจิตกับการรับรูภาระการดูแลของผูดูแลผุบาดเจบ็จาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตของไทย. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร, 6(3), 24-36. 

Songwathana, P., Sae-Sia W., Kitroongrote, L., & Manooya B. (2014). 
Development of a trauma-based continuing care model for 
enhancing care outcomes in social unrest area: A case study. 
Journal of Nursing and Care, 3(5), 1-8. 

Sae-Sia, W., Songwathana, P., & Suwanmanee M. (2014). Predicting 
factors of care burden among caregivers od assault victims of the 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

unrest in southern border province of Thailand. Journal of 
Trauma Nursing, 21(4), 194-198. 

Sae-Sia, W., Songwathana, P., Hirunchunha, S., & Sangchan, H. (2014). 
Continum of care management for victims and families assaulted 
in the social unrest, southern Thailand: A situation analysis. 
Journal of Nursing Science, 32(1), 7-14. 

Banu, A., Sae-Sia, W., & Khupantavee, N. (2014). Evaluation of the Braden 
Scale Implementation by nurses: A Case Study in a Specialized 
Hospital in the Dhaka City. Bangladesh Journal of Medical Science, 
13(4), 411-414.  

Sukraeny, N., Songwathana, P., & Sae-Sia, W. (2014). Quality of Life among 
Traumatic Brain Injury survivors in Indonesia : A preliminary study. 
Songklanagarind Journal of Nursing, 34(Suppl. Jan.-Apr.), 119-128. 

Kamal, A., Songwaththana, P., & Sae-sia, w. (2014). A comparative study of 
knowledge regarding emergency care during disaster between 
community health volunteers working in tsunami-affected and non-
affected areas in Aceh Province, Indonesia. Nurse Media Journal of 
Nursing, 4(2), 733-744. 

41 นางสาวโขมพักตร  มณีวัต 
4511085644 

3841700671356 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Griffiith 
ออสเตรเลีย/2553 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.สงขลานครินทร/2541 
พย.บ./พยาบาลศาสตร/ม.สงขลา

นครินทร/2535 

10.42 8.88 Nurleli, Wongchan Petpichetchian, & Khomapak Maneewat. (2014). 
Patient delay in consulting a medical doctor among Aceh women 
with breast cancer. Songklanagarind Journal of Nursing, 
34(Supplement, January-April) p.1-11. 

เอมอร สุวรรณพิวัฒน, วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร, และโขมพักตร มณีวัต. (2556). 
การศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลชองปากดวยตนเองรวมกับการอมกลั้วปาก
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ดวยนํ้ามันมะพราวตอการเยื่อบุชองปากอักเสบในผูปวยมะเร็งท่ีไดรบัยาเคมี
บําบัด: การศึกษานํารอง. วารสารโรคมะเร็ง, 33(2), 41-52. 

Nurleli, Petpichetchian, W., & Maneewat, K. (2014). Patient delay in 
consulting a medical doctor among Aceh women with breast 
cancer. Songklanagarind Journal of Nursing, 34(Supplement), 1-11. 

Sae-Sia, W., Maneewat, K., Kurniawan, T. (2013). Effect of a self-management 
support program on diabetic foot care behaviors. International Journal 
of Research in Nursing, 4(1), 14-21. 

42 นางสาวรัดใจ  เวชประสิทธ์ิ อาจารย Ph.D./Nursing/ม.สงขลา
นครินทร/2555 
พย.ม. /การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2548 
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) 

ม.สงขลานครินทร/2534 

7.03 8.35 ตําราหลัก  
การพยาบาลผูใหญ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ปการศึกษา 2559 

43 นางสาวจินตนา  ดําเกลี้ยง 
4511076610 

3949800049009 

อาจารย Ph.D./Nursing/Deakin 
University/ออสเตรเลีย/2557 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.สงขลานครินทร/2548 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร/

วพ.ตรัง/2537 

8.40 8.57 Damkliang, J., Considine, J., Kent, B., & Street, M. (2015). Using an 
evidence-based care bundle to improve initial emergency nursing 
management of patients with severe traumatic brain injury. 
Journal of Clinical Nursing (published online 24 August 2015). 
DOI: 10.1111/jocn.12923 

Damkliang, J., Considine, J., Kent, B., & Street, M. (2015). Nurses’ 
Perception of Using an Evidence-Based Care Bundle for Initial 
Emergency Nursing Management of Patients with Severe 
Traumatic Brain Injury: A qualitative study. International 
Emergency Nursing, 23(4), 299-305.  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

Damkliang, J., Considine, J., Kent, B., & Street, M. (2015). Using an 
evidence-based care bundle to improve Thai emergency nurses’ 
knowledge of care for patients with severe traumatic brain injury. 
Nurse Education in Practice, 15(4), 284-292. 

Damkliang, J., Considine, J., Kent, B., & Street, M. (2014). Initial 
emergency nursing management of patients with severe 
traumatic brain injury: Development of an evidence-based care 
bundle for the Thai emergency department context. Australasian 
Emergency Nursing Journal, 17(4), 152-160.  

Damkliang, J., Considine, J., Kent, B., & Street, M. (2014). Thai 
emergency nurses’ perceptions of using an evidence-based care 
bundle for initial nursing management of patients with severe 
traumatic brain injury. Poster abstracts – 1st Global Conference 
on Emergency Nursing & Trauma Care. Dublin, Ireland, 18–21 
September 2014. International Emergency Nursing, 22(2014), 261-
291.  

44 นางสาวจันทรา  พรหมนอย 
4511070767 

3860400259246 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.สงขลานครินทร/2547 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2540 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก ก.ค.
2559 – 

ม.ค. 
2560 

6.30 ส่ือการสอน: 
จันทรา  พรหมนอย และจินตนา ดําเกลีย้ง. (2553). คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

เรื่อง การพยาบาลผูปวยใสสายสวนหลอดเลือดดาํสวนกลาง. คณะพยาบาล
ศาสตร.     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ชุดท่ี 1 การชวยแพทยใสและถอดสายสวดหลอดเลือดดําสวนกลาง 
ชุดท่ี 2 การพยาบาลขณะคาสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง 
ผลงานวิจัยตีพิมพภายในประเทศ: 
จันทรา พรหมนอย , เนตรนภา พรหมเทพ , และ ศมนนันทร  ทัศนีสุวรรณ . 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

(2555).ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารญาณและระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 32 (3), 1 – 12. 

ผลงานวิจัยตีพิมพนานาชาติ 
Nilmanat, K., Promnoi, C., Phungrassami, T., Chailungka, P., 

Tulathamakit, K., Noo-Urai, P., & Phattaranavig, S. (2015). Moving 
beyond suffering: the experiences of Thai persons with advanced 
cancer. Cancer Nursing, 38 (3), 224-231. Doi: 
10.1097/NCC.0000000000000169 

บทความวิชาการตีพิมพ 
จันทรา พรหมนอย. (2555). การติดตามคาความดันในหลอดเลือดดําสวนกลาง: แนว

ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับพยาบาล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 32 (1), 45-
52. 

ผลงานวิจัยนําเสนอนานาชาติท่ีมีการรวบรวมเปนรูปเลม 
The poster presentation on “How religious faith assists the dying cope 

with physical deterioration and suffering”, Palliative Care 
Conference 2009 at Perth Convention and Exhibtion Centre, Perth, 
Western Australia from 24 - 27 September 2009 

The oral presentation on “Critical thinking ability and nursing 
performances among senior students, Faculty of Nursing, Prince 
of Songkla University”, The 3rd Asian International Conference on 
Humanizes Health Care (AIC-HHC), Hanoi Medical University, 
Vietnam, 5th – 7th December, 2011. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

45 นางสาวเนตรนภา  พรหมเทพ 
4711184198 

3860200133532 
  

อาจารย M.N.S./Adult Nursing/ 
ม.สงขลานครินทร/2547 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2542 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 

 5ก.ค. 
56-  4
ก.ค. 60 

 

6.20 งานวิจัย : 
1. ปญหาและความตองการดานอนามัยเจริญพันธเพ่ือปองกันโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธในกลุมหญิงอาชีพพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
2. ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเย็บแผลตอความรู 

ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 
3. ผลของการสวดมนตตอความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
4. ผลของการเจริญสติดวยการเคลื่อนไหวมือตอระดับสติและความเครียด

ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
46 นางสาวสุกานดา  บุญคง 

5011200221 
1809900051824 

  

อาจารย M.N.S./Adult Nursing/ 
(นานาชาติ)/ ม.สงขลานครินทร/

2552 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2550 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 

ตั้งแต 13 
สค. 56 - 
12 ส.ค.

60 

6.10 เอกสารการสอน : รายวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1  
 หัวขอ 1. การพยาบาลผูปวยท่ีมีการอักเสบของถุงนํ้าดีและทอนํ้าดีเฉียบพลัน 
         2. การพยาบาลผูปวยมะเรง็เตานม 
งานวิจัย : Thesis: Symptom Experiences, Symptom Management, and 

Symptom Outcomes in Patients Waiting for Coronary Artery 
Bypass Graft 

47 นางดวงสุดา  ศิริปตภุูมิ   
5011200170 

1929900042701 
  

อาจารย M.N.S./Adult Nursing/ 
ม.สงขลานครินทร/ 2554 
พยบ./ม.สงขลานครินทร/2540 

ลาศึกษา
ตอ 

ปริญญา
เอกตั้งแต
15กย.57-
14 กย.60 

6.15 งานวิจัย : Relationships of Preparedness of Caregiving and Mutuality to 
Role Strain in Thai Family Caregivers of Patients with Head and 
Neck Cancer Receiving Treatments  

48 นางสาวเกสร พรมเหล็ก 
481118990 

3901200100944 
  

อาจารย พยม./การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2553 

พยบ./ม.สงขลานครินทร/ 
2548 

ลาศึกษาตอ
ปริญญาเอก 

ตั้งแต 16 มีค.58 
– 15 มีค. 62 

สื่อการสอน : วิดิทัศน เรื่อง การออกกําลังกายขอเทาเพ่ือสงเสริมการไหลเวียนเลือด 
ไดรับลิขสิทธ์ิเลขท่ี 252978 วันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 (อยูในระหวางรอ
ผลการแกไขขอมลูผูรวมสรางสรรคผลงานผูรวมสรางสรรคผลงานเพ่ิม คือ รศ.
ดร.ประณตี สงวัฒนา โดยผลงานดังกลาว สังกัด หนวยวิจยัพัฒนาแนวปฏิบัติ

  

intira
Textbox

intira
Textbox

intira
Textbox

intira
Textbox



108 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

   และนวัตกรรม ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร) 
งานวิจัย : The Development and Evaluation of Clinical Nursing Practice 

Guideline for Preventing Deep Vein Thrombosis in Critically Ill 
Trauma Patients 

49 นางสุมามติา  สวัสดินฤนาท 
4911195748 

3800400302028 
(ลาศึกษาตอ) 

อาจารย   พย.ม. /การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2555 
  พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2549 

ลาศึกษาตอ
ปริญญาเอก 

ตั้งแต 10 สค. 
58 – 9 สค.61 

 
 

50 นางสาวศศิธร  มุกประดับ 
5211211734 

1909800212493 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2557 

พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2552 

6.88 8.21 ศศิธร มุกประดับ, ประณตี สงวัฒนา และวิภา แซเซี้ย. (2557). โปรแกรมสงเสรมิการ
เคลื่อนไหวแบบมุงเปาหมายตอผลลัพธดานกลามเน้ือกระดูกและขอตอในผูปวย
บาดเจ็บท่ีมีขอจํากัดการเคลื่อนไหว : การศึกษานํารอง. วารสารสภาการ
พยาบาล. 29(2), 49-60. 

51 นางสาวณัฐษกานต  นาคทอง 
4911195703 

1930600003078 

อาจารย พย.ม./การพยาบาล/ม.สงขลา
นครินทร/2557 

พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2549 

8.03 8.42 Natsayakarn Narkthong, Praneed Songwathana, & Luppana Kitrungrote. 
(2014). Discharge preparedness program for caregivers discharge’s 
readiness in caring of patients with traumatic brain injury at home: 
A pilot study. Proceeding in The 2nd NEU National and 
International Research Conference North Eastern University2014 
"The Developing Integrated Knowledge Towards the ASEAN 
Community " North Eastern University, Khon Kaen,Thailand , on 24 
May, 2014. 

52 นางสาวปยะนุช  จิตตนูนท 
4511036713 

3939900061337 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Case Western 
Reserve U./2545 
M.S./Community Health 

8.96 6.04 ตํารา/หนังสือ : 
ปยะนุช จิตตนูนท.  (2558).  การจัดบริการสุขภาพในโรงเรยีน. ใน ปยะนุช จิตต

นูนท และ อุษณีย  เพชรรัชตะชาติ (บรรณาธิการ.), การพยาบาลสุขภาพ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 Nursing/Case Western Reserve 
U./2541 
วท.ม./สาธารณสุขศาสตร/        

ม.มหิดล/2534 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.มหิดล/2525 

ชุมชน: มิติการจัดบริการ (พิมพครัง้ท่ี 1, หนา 114-151).  สงขลา: คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

งานวิจัย : 
ปราณี อินทรศร,ี ปยะนุช จิตตนูนท, และศิริวรรณ พิริยคณุธร. (2558). การพัฒนา

คูมือปฏิบัติการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ
เกิน. วารสารพยาบาลสงขลานครนิทร, 35(2), 177-190. 

Juanita, Jittanoon, P., & Boonyasopun, U. (2013). BSE practice and BSE 
self-efficacy among nursing student in Aceh, Indonesia. Nurse 
Media Journal of Nursing,    3 (1), 557-568. 

Arfiza, R., Boonyasopun, U., & Jittanoon, P. (2012).  Development and 
pilot study of group-based dietary self-management program for 
community dwellers with   hypertension. Nurse Media Journal of 
Nursing, 2 (2), 383-396. 

Juanita, Jittanoon, P., & Boonyasopun, U., (2012). The development of 
cultural based education program to enhance breast self 
examination self-efficacy. Nurse Media Journal of Nursing, 2 (2), 
437-449. 

Proceedings 
Nukaew, O., Chunuan, S., Jittanoon, P., Buapetch, A., Wattanasit, P., &  

Cherngchalard, N. (2015). Social capital utilization for promoting 
learning experiences of early childhood: A case study of an early 
childhood development center. Proceedings, the Asia-Pacific 
Teaching Professor Conference (APTCP). March 24th, 2015. Osaka, 
Japan. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

53 นางอุษณีย  เพชรรัชตะชาต ิ
4521036702 

3909900176231 

รอง
ศาสตราจารย 

วท.ม./สาธารณสุขศาสตร/        
ม.มหิดล/2528 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2522 

7.43 7.44 ตํารา/หนังสือ : การเสริมสรางสุขภาพครอบครัวไทย 
ขวัญตา บาลทิพย, อุษณีย เพชรรัชตะชาติ, และศิริวรรณ พิริยคุณธร. (2557). 

กระบวนการสรางสมดุลในชีวิตโดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูติดเช้ือ
เอชไอวีในภาคใต. วารสารสภาการพยาบาล, 29(1), 29-42. 

งานวิจัย : 
1.  การศึกษาสถานการณเด็กกําพรา และเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากเอชไอวี/ 

เอดสในประเทศไทย และรูปแบบความชวยเหลือระยะท่ี 2 : การพัฒนา
เครือขายเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษยของเด็ก
กําพราท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดสในประเทศไทย 

2. สุขภาพจิตและการสรางเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว 
3. ภาวะความฉลาดทางอารมณในเด็กกําพราท่ีไดรับผลกระทบจากเอดสใน

ภาคใต 
4. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต 
5. พฤติกรรมสุขภาพและระดับนํ้าตาลในเลือดในชวงปกติและชวงถือศีลอด

ของผูปวยเบาหวานมุสลิม 
6.  การรับรูการตีตราและแรงสนับสนุนทางสังคมของผูปวยมุสลิมท่ีติดเช่ือเอช

ไอวี 
7.  กระบวนการสรางสมดุลในชีวิตโดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู

ติดเช้ือเอชไอวี 
54 นางศิริวรรณ  พิริยคณุธร 

4511063041 
3929900262685 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ม./การบริหารการพยาบาล/
จุฬาลงกรณ/2532 
พย.บ./ม.มหิดล/2525 

7.38 6.60 ศิริวรรณ พิริยคณุธร, ขวัญตา บาลทิพย, และขนิษฐา นาคะ. (2557). ประสบการณ
การนําหลักคาํสอนทางพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีโรค
เรื้อรังในชุมชนชนบท. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 34(2), 87-101. 

งานวิจัย : 
1. การสาํรวจความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการจัดการเรียนการสอน
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. การสนับสนุนทางสังคมตามการรับรูของครอบครัวและภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุในชุมชน 

3. กระบวนการทบทวนความรูและปจจัยสูความสําเร็จในการสอบประมวล
ความรอบรูและสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 

4. ผลลัพธการทบทวนความรูดวยบทเรียนโปรแกรมวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน วิชาวิทยาการระบาด และวิชาการดูแลรักษาข้ันตน 

5. ประสบการณการนําหลักคําสอนทางพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังในชุมชน 

6.  กระบวนการสรางสมดุลในชีวิตโดยการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูติดเช้ือเอชไอวีในภาคใต 

7.  Opinion towards Ethical Conflict Regarding Abortion of 
Women with unexpected Pregnancy in Thailand, Poster 
session, 19 th Wonca Asia Pacific Regional Conference. 
International Convention Center Jeju Korea, May 24-27, 2012 

55 นางสาวอุมาพร              
ปุญญโสพรรณ 
4511063064 

3929900159647 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/U. of Maryland 
Baltimore,  of 
Nursing,U.S.A./2543 
M.S./การพยาบาลอนามยัชุมชน/ 

U. of Maryland Baltimore 
School of Nursing,USA/2539 
M.P.H./Public Health/ม.ฮิบร ู

6.55 6.43 3พัชราภรณ อารีย, อุมาพร ปุญญโสพรรณ, วิจิตร ศรสีุพรรณ, และสถิตย วงศสุร
ประกิต. (2556). ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตอระดับ
ไขมันและนํ้าตาลในเลือดในสตรีท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูง. พยาบาลสาร, 
40(1), 14-22. 

Udompittayason, W., Boonyasopun, U., & Songwathana, P. (2015). 
Perspectives on hypertension among Thai-Melayu elderly in a 
province of southern Thailand: An Ethnographic study. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

อิสราเอล/2531 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/    

ม.สงขลานครินทร/2527 

Songklanagarind Journal of Nursing, 35(2), 45-60. 
Ruksapharn, P., Isaramalai, S., Bunyasopun, U. (2014). Development 

and evaluation of a chronic care competency scale for primary 
care team in Thailand. Pacific Rim  International Journal 
Research, 18(2), 111-124. 

ผลงานวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม 
นันทิกานต หวังจิ, อุมาพร ปุญญโสพรรณ, และไหมไทย ศรีแกว. (2558). ผลของ

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานยาตอความรวมมือในการ
รักษาดวยยาและระดับความดันโลหิตในผูสูงอายุความดันโลหติสูงมสุลิมท่ี
ควบคุมระดับความดันโลหิตไมได. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 34 วันท่ี 27 มีนาคม 
2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

56 นางอุดม  พานทอง 
4511063068 

3100701046141 

อาจารย ศศ.ม./พัฒนาสังคม/               
ม.เกษตรศาสตร/2530 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2525 

6.42 6.50 งานวิจัย : 
1. การสังเคราะหรูปแบบการดูแลสุขภาพชุมชน ภายใตระบบสรางพยาบาล

ชองชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน เขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 
2. กระบวนการสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน กรณี คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. กรณีศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1. ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียเพ่ือชีวิต 

โรงเรียนบานปลักคลา ตําบลโคกมวง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 
4. กรณีศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2. การพัฒนาชมรมเพ่ือสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
5. กรณีศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3. การเสริมพลังเพ่ือพัฒนาศักยภาพสู

สุขภาวะ ผูสูงอายุตําบลทุงลาน ศูนยสุขภาพชุมชน ตําบลทุงลาน อ.คลอง
หอยโขง จ.สงขลา 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

57 นางสาวกาญจนสุนภสั     
บาลทิพย 

4511078918 
3930100966906 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Massey 
UniversityNew Zealand/2553 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.สงขลานครินทร/2542 
พย.บ./ม.ขอนแกน/2537 

8.57 6.30 รุสมีนา นิมะ, ขวัญตา บาลทิพย, และพงคเทพ สุธีรวุฒิ. (2558). ประสบการณ
จัดการภาวะอวนของสตรมีุสลิม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 35(1), 1-
19. 

ขวัญตา บาลทิพย, อุษณีย เพชรรชัตะชาต,ิ และศิริวรรณ พิรยิคณุธร. (2557). 
กระบวนการสรางสมดลุในชีวิตโดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูติด
เช้ือเอชไอวีในภาคใต. วารสารสภาการพยาบาล, 29(1), 29-42. 

นิมลต หะยีนิมะ, ขวัญตา บาลทิพย, และกิตติกร  นิลมานัต. (2557). ปจจัย
สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินการคัดกรองเบาหวานของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบลในจังหวัดนราธิวาส. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร, 34(2), 87-101. 

ศิริวรรณ พิริยคณุธร, ขวัญตา บาลทิพย, และขนิษฐา นาคะ. (2557). ประสบการณ
การนําหลักคาํสอนทางพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีโรค
เรื้อรังในชุมชนชนบท. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 34(2), 87-101. 

ขวัญตา บาลทิพย, และสิรลิักษณ จันทรมะ. (2556). กระบวนการสรางเปาหมายใน
ชีวิตของเยาวชนไทยท่ีมีชีวิตอยูกับเอชไอวี. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 
33(3), 1-15. 

Assanangkornchai, S., Balthip, Q., & Edwards Guy J. (2014). 
Implementing the Alcohol, Smoking, Substance Involvement 
Screening Test and linked brief intervention service in primary 
care in Thailand. Journal of Public Health, 36(3), 443-449. 

Baltip, Q., & Purnell, Marguerite J. (2014). Pursuing meaning and 
purpose in life among Thai adolescents living with HIV: A 
grounded theory study. Journal of the Association of Nurses in 
AIDS Care , 25(4), e27-e38. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

Assanangkornchai, S., Baltip, Q., & Edwards, Guy J. (2013). Screening 
and brief intervention for substance misuse in Thailand. Public 
Health, 1140-1142.  

Baltip, Q., Petchruschatachart, U., Piriyakoontorn, S., & Boddy, J. (2013). 
Achieving peace and harmony in life: Thai buddhists living with 
HIV/AIDS. International Journal of Nursing Practice. 19(Suppl.2), 7-
14. 

58 นางแสงอรุณ  อิสระมาลัย 
4511036709 

3100701046141 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/U. of Missouri-
Columbia/2545 
วท.ม./พยาบาลศาสตร/ม.มหิดล/

2533 
พย.บ./จุฬาลงกรณ (พยาบาล

สภากาชาดไทย)/2526 

6.73 6.29 นัยนา ชนะ, นที เก้ือกูลกิจการ, และแสงอรุณ อิสระมาลัย. (2557). การพัฒนาแนว
ปฏิบัติในการสงเสริมการรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระยะพฤติกรรมของ
ผูใชบริการกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 
34(1), 25-40. 

ทัศนีย ขันทอง, แสงอรุณ อิสระมาลัย, และพัชรี คมจักรพันธ. (2556). ผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการจดัการตนเองตอพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชอินซูลิน. วารสารสภา
การพยาบาล, 28(1), 85-99. 

ผองพรรณ อรุณแสง, วรรณภา ศรีธัญรตัน, เรมวล นันทศุภวัฒน, วันเพ็ญ แกวปาน, 
เพ็ญจันทร เลิศรตัน, และแสงอรณุ อิสระมาลัย. (2555). สถานการณการ
ทํางานและสุขภาวะของอาจารยพยาบาลไทยท่ีปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา
พยาบาลภายหลังเกษียณอายรุาชการ. วารสารสภาการพยาบาล, 27(2), 63-
80. 

Ruksaphram, P., Isaramalai, S., & Boonyasopun, U. (2014). The 
Development and Evaluation of A Chronic Care Competency 
Scale (CCCS) for Primary Care Team in Thailand, Pacific Rim 
International Journal of Nursing Research, 18(2), 111-124. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

Tao, Hui., Songwathana, P., & Isaramalai, S. (2014). Taking good care of 
myself: A qualitative study on self-care behavior among Chinese 
persons with a permanent colostomy. Nursing and Health 
Science, 16(4), 483-489.  

Thanakwang, K., Isaramalai, S., & Hattakit, U. (2014). Development and 
psychometric testing of the active aging scale for Thai adults. 
Clinical Interventions in Aging, 9, 1211-1221. 

Thanakwang, K., Isaramalai, S., & Hattakit, U. (2014). Thai cultural 
understandings of active ageing from the perspectives of older 
adults: A qualitative study, Pacific Rim International Journal of 
Nursing Research, 18(2), 152-165. 

Tao, Hui., Songwattana, P., Isaramalai, S., & Zhang, Y. (2013). Personal 
awareness and behavioral choices on having a stoma: a 
qualitative meta-synthesis, Journal of Clinical Nursing, 23(9), 
1186-1200. 

Thanakwang, K. & Isaramalai, S. (2013). Productive engagement in older 
adults: A concept analysis, Nursing & Health Sciences, 15, 124–
130.  

Kongsuwan, V., Suttharangsee, W., Isramalai, S., & Weiss, Sandra J. 
(2012). The development and effectiveness of a violence 
prevention program for Thai high school adolescents. Pacific Rim 
International Journal of Nursing Research, 16(3), 236-248. 

59 นางสาวอาภรณทิพย  บัวเพ็ชร 
4511078914 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Dr.P.H./Public Health 
Nursing/ม.มหิดล/2551 

10.00 6.55 
 

ทิพวัลย สมิธ, อาภรณทิพย บัวเพ็ชร และแสงอรุณ อิสระมาลัย. (2559). ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความสุขในการทํางานของแรงงานตางดาวในโรงงานอุตสาหกรรม. 46 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3900100058678 วท.ม./สาธารณสุขศาสตร/         
ม.มหิดล/2546 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2536 

 
 
 
 
 
 
 

(2), 113-127. 
งานวิจัย : 

1. โครงการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผูรับบริการในแหลงฝกปฏิบัติตอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพ” 

2. โครงการสรางพยาบาลชุมชนโดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. 
3. กระบวนการทบทวนความรูและผลของกระบวนการทบทวนความรูแบบมี

สวนรวมตอผลสัมฤทธ์ิการสอบประมวลความรอบรูและการสอบข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลในวิชาการพยาบาล
อนามั ย ชุมชนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหา วิทยาลั ย        
สงขลานครินทร 

4. The Thai version of Job Content Questionnaire (Thai JCQ): A 
study of psychometric properties in garment workers. Paper 
presented at the meeting of The International Conference 
๒๐๐๘: Healthy People for a Healthy World, Mahidol 
University, Bangkok, Thailand 

5. Associations between the psychosocial work environment and 
psychological outcomes in Thai garment workers. Paper 
presented at the meeting of The First Asia-Pacific Conference 
on Health Promotion and Education (APHPE). Chiba city, 
Japan. 

6. Psychological health problems and job satisfaction of Thai 
workers in large-sized garment industry as related to 
psychosocial work environment, using the ERI model. Paper 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

presented at the meeting of The International Conference on 
Psychosocial Factors at work : Job Stress Prevention and Work 
Ability Promotion. Bangkok, Thailand 

60 นางสาวผจงศลิป  เพิงมาก 
4511082111 

3850200026612 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Social and Behevioral 
Sciences/The Johns Hopkins 
U./2545 
MPH./Master of Public 

Health/The Johns Hopkins 
U./2540 
วท.ม./สรีรวิทยา/จุฬาลงกรณ/

2531 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2528 

6.78 6.30 ตํารา/หนังสือ : ระบาดวิทยา: แนวคิดพ้ืนฐานและแนวทางการนําไปใช 
อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ผจงศิลป เพิงมาก และจุฑามาศ ทองตําลึง. (2011). การรับรู

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรี
วัยทองในตําบลทาฉาง อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร. 3(1). 47-60. 

งานวิจัย : 
1. Needle sharing among southern Thai drug injectors. Addiction 
2. The Thai “War-on-Drug” Policy: Impact on Southern Thai Drug 

Injectors 
3. The Thai HIV/AIDS epidemic at 15 years: Sustained needle 

sharing  among southern Thai Drug Injectors 
4. การดํารงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในกลุมผูใชยาเสพติด(ชนิดฉีด)ท่ีเขารับ

การ บําบัดรักษา ณ หนวยบําบัดยาเสพติดแหงหน่ึงใน จ. สงขลา 
5. การปรับเปลี่ยนหนาท่ีของครอบครัวผูเสพยาบา 
6. การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดสในวัยรุน

ชายมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนตน: จ.ปตตานี 
7. การทําหนาท่ีของครอบครัวท่ีมีเด็กวัยกอนเรียนนํ้าหนักนอยกวาเกณฑ 

61 นางเทวิกา  เทพญา 
4511031873 

3110102351574 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.ขอนแกน/2546 
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาล

ศาสตรและผดุงครรภข้ันสูง./วพ.

6.73 6.40 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

กรุงเทพฯ/2533 

62 นางพัชรี  คมจักรพันธุ 
5711079357 

3859900066071 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D../Nursing/ม.สงขลา
นครินทร/2552 
พย.ม./การพยาบาลอนามัย

ชุมชน/ม.สงขลานครินทร/2544 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2534 

7.07 6.50 งานวิจัย : 
Satria, B., Issaramalia, S. & Komjakraphan, P. (2012).  Development of a 

Community-Based Spiritual Life Review Program for Promoting 
Resilience of Elders Residing in Disaster-Prone Areas, Nurse 
Media Journal of Nursing, 2(2), 383-396 

วรรณี จันทรสวาง พัชรี คมจักรพันธุ และภัทรพร กิจเรณู (2555). การใชทุนทาง
สังคมดานสุขภาพของประชาชนในตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จงัหวัด
สงขลา, วารสารวิชาการสาธารณสขุ, 21(1), 101-110. 

ทัศนีย ขันทอง  แสงอรุณ อิสระมาลัย และพัชรี คมจักร พันธุ (2556). ผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการจดัการตนเองตอพฤติกรรมการจัดการตนเอง, 
วารสารสภาการพยาบาล, 28(1), 85-99. 

พัชรี คมจักรพันธุ (2556). ครอบครัวกับการสรางเสริมพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอาย,ุ วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตร, 19(3), 231-255. 

Komjakraphan P., & Chanswang W. (2015). Maintaining Harmony of Life 
in Skipped-Generation Households of the Older Adults, 
Asian/Pacific Island Nursing Journal, 2(1), 1-7. 

63 นางพิมพิศา  ศักดิ์สองเมือง 
4411162769 

3510300283130 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลอาชีวอนามัย/
ม.เชียงใหม/2549 
พย.บ./ม.เชียงใหม/2544 

6.03 6.60 งานวิจัย : 
1. ปจจัยดานกายศาสตรและอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบ

โครงรางและกลามเน้ือในพนักงานโรงงานเฟอรนิเจอร 
2. ผลของการสรางกระบวนการเรียนรูตอการพัฒนาโรงเรียนเปนโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนแหงหน่ึงในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชสายตาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

4. การพัฒนาโรงเรียนสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง: บทเรียน
ความสําเร็จของโรงเรียน ๓ แหง 

5. ผลของการสรางกระบวนการเรียนรูตอการพัฒนาโรงเรียนเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนแหงหน่ึงในสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสงขลา 

6. ผลของการสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอการพัฒนาโรงเรียน
เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาแหง
หน่ึงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.  Factors Influencing Musculoskeletal Disorders among Farmers : 
Literature Review (2013) 

64 นางภัทรพร  กิจเรณ ู
4611106718 

3919900121054 

อาจารย วท.ม./การเจรญิพันธุและวางแผน
ประชากร/ม.มหดิล/2547 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร/

วพ.สงขลา/2541 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอกตั้งแต 
25มิย.56 
-24มิย.60 

6.13 งานวิจัย : 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ตอการเรียนการสอน 
2. การใชทุนทางสังคมดานสุขภาพของประชาชนใน ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.

สงขลา 
 

65 นางสาววริศรา  โสรจัจ 
5311065332 

3360300017130 

อาจารย วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/2547 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระ
พุทธบาท/2538 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอกตั้งแต 
8พย.57– 
7 พย. 61 

6.24  
 

------ 

66 เรือเอกหญิงสุรียพร  กฤษเจริญ 
4511063071 

รอง
ศาสตราจารย 

วท.ม./พยาบาลศาสตร/ม.มหิดล/
2534 

6.45 6.30 สื่อการสอนและเอกสารการสอน : การพยาบาลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะผิดปกติ เชน 
รกเกาะต่ํา , คลอดกอนกําหนด, ตกเลือดกอนคลอด 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

3101500056387 พย.บ./พยาบาลศาสตร/          
ว.พยาบาลกองทัพเรือ/2528 

ตํารา/หนังสือ : 
1. การดูแลตนเองในผูปวยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรี 
2. ความเปนหญิงชายและมติทางเพศ..สุขภาพการเจริญพันธุของผูหญิง 

สุรียพร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร, และปราณี พงศไพบูลย. (2555). ผลของการ
คลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติตอระยะเวลาการคลอดในผูคลอดครรภ
แรก. สงขลานครินทรเวชศาสตร, 30(1) 1-11. 

สุรียพร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร, และปราณี พงศไพบูลย. (2555). ผลของการ
ดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติกับการดูแลการคลอดปกติตอ
ระดับความเจ็บปวดในระยะคลอดของผูคลอดครรภแรก.  

 สงขลานครินทรเวชศาสตร, 30(1) 1-11. 
สุรียพร  กฤษเจริญ,  ปราณี พงศไพบูลย, กัญจนี พลอินทร, วรางคณา      ชัชเวช 

และสุภาพ มากสุวรรณ. (2558). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก
สําหรับผูคลอดวิถีธรรมชาติ. สงขลานครินทรเวชศาสตร, 35(2) 161-176. 

วรางคณา ชัชเวช, ศศิกานต กาละ, สุรียพร กฤษเจริญ, วัชรี จงไพบูรยพัฒนะ, และ
กัลยาณี บุญสิน. (2555). การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเพ่ือการคลอด
สําหรับสตรีตั้งครรภและผูชวยเหลือ. สงขลานครินทรเวชสาร, 30(3), 143-
151.   

วรางคณา ชัชเวช, จิตรานันท สมพร, และสุรียพร กฤษเจริญ. (2555). การดูแลจาก
ผูชายเมื่อยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ. 
สงขลานครินทรเวชสาร, 30(6), 311-319. 

วรางคณา ชัชเวช, จิตรานันท สมพร, และสุรียพร กฤษเจริญ. (2556). การมีสวนรวม
ของผูชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค ตามทัศนะของบุคลากรทาง
สุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 21(2), 56-68. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

67 นางโสเพ็ญ  ชูนวล 
4511099765 

3900700425043 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Philosophy of Nursing 
Science/U.of Kentucky/2545 
MSN./Nursing/University of 

Kentucky/2540 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/        

ม.สงขลานครินทร/2532 

8.20 7.21 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 
สรณ สุวรรณเรืองศร,ี โสเพ็ญ ชูนวล, และวรางคณา ชัชเวช. (2558). ความสัมพันธ

ระหวางการควบคุมตนเองความเครียดกับสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภวัยรุน. 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราสนครินทร, 7(3), 1-14. 

Keawpimon, P., Kritchareon, K., Chunuan, S., & Nayai, U. (2014). 
Development of the Buddhist based spiritual health of Thai 
university students instrument. Sociology Study, 4, 708-713. 

Chunuan, S., Kosunvanna, S., Sripotchanart, W., Lawantrakul,  J., 
Lawantrakul, J.,  Pattrapakdikul, U., & Somporn, J. (2012). 
Characteristics of Abortions in Southern Thailand. Pacific Rim 
International Journal of Nursing Research , 16, 97-112. 

นันทนภัส ไชยพันธ, ศศิกานต กาละ, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2558). การสราง
โปรแกรมปรับเจตคติในการเวนชวงการมีบุตรสําหรับมารดาหลังคลอดวัยรุน
มุสลิม. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ 
(หนา 349-357). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยพายัพ. 

สุพรรณิกา เหล็กกลา, โสเพ็ญ ชูนวล, และศศิกานต กาละ. (2557). ความสัมพันธ
ระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว คานิยมทางเพศ อิทธิพลกลุมเพ่ือน การมุง
อนาคต การควบคุมตนเอง และการปกปองสุขภาพทางเพศของวัยรุนกลุม
เสี่ยง. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 4 (หนา 1977-1989). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

Nukaew, O., Chunuaun, S., Jittanoon, P., Buapetch, A., Wattanasit, P., & 
Cherngchalard, N. (2015). Social capital utilization for promoting 
learning experiences of early childhood: A case of an early 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

childhood development center, Southern Thailand. International 
Conference, Osaka Japan Conference Proceeding, 23-24 March 
2015.  

68 นางปราณ ี พงศไพบูลย 
4511036764 

3909800879435 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม./สาธารณสุขศาสตร/       
ม.มหิดล/2527 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2522 

6.65 7.70 ปราณี  พงศไพบูลย, สรุียพร กฤษเจริญ และกัญจนี พลอินทร. (2558). ผลของการ
ดูแลการคลอดวิถีธรรมชาตติอความปวดฝเย็บหลังคลอดและความรกัใครผูกพัน
ระหวางมารดา และทารกในมารดาหลังคลอดครรภแรก. สงขลานครินทรเวช
สาร, 35(1) 37-47. 

สุรียพร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร, และปราณี พงศไพบูลย. (2555). ผลของการ
คลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติตอระยะเวลาการคลอดในผูคลอดครรภ
แรก. สงขลานครินทรเวชศาสตร, 30(1) 1-11. 

สุรียพร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร, และปราณี พงศไพบูลย. (2555). ผลของการ
ดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติกับการดูแลการคลอดปกติตอ
ระดับความเจ็บปวดในระยะคลอดของผูคลอดครรภแรก.  

  สงขลานครินทรเวชศาสตร, 30(1) 1-11. 
สุรียพร  กฤษเจริญ,  ปราณี พงศไพบูลย,  กัญจนี พลอินทร,   วรางคณา  ชัชเวช  

และสุภาพ  มากสุวรรณ. (2558).     การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
คลินิกสําหรับผูคลอดวิถีธรรมชาติ. สงขลานครินทรเวชศาสตร, 35(2) 161-
176. 

Preeya Keawpimon, Wilaiporn Samankasikorn, Pranee Pongpaiboon, 
Wattana Sripotchanart, Tanomsri Inthanon, Pinnapa 
Yongkiatpaiboon, Urairat Nayai. (2014). Nursing students’ 
experience on Reiki healing and the Tranquil Meditation Program: 
An awakening for women  

 with an unplanned pregnancy. Journal of Behavioral Science , 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

20(1) 97-110. 

69 นางสาวศศิธร  พุมดวง 
4511063089 

3800800073999 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Case Western 
Reserve University/2545 
พย.ม./การพยาบาลบิดามารดา

และเด็ก/ม.สงขลานครินทร/2536 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2529 

6.55 8.53 ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร 
Youngwanichsetha, Y., Phumdoung, S., & Cersosimo, E. (2015). Effects 

of a metabolic syndrome self-management programme for 
women with pre-diabetes. Focus on Alternative and 
Complementary Therapies, 20(2), 74-80.  

Youngwanichsetha, S., Phumdoung, S., & Inkathawornwong, T. (2014). 
The effects of mindfuless eatingand Yoga exercise on blood sugar 
levels of pregnant women with gestational diabetes mellitus. 
Applied Nursing Research, 27(4), 227-230. 

Phumdoung, S., Youngwanichsetha, S., Mahattanan, S., Payakkamas, T., 
Maneechot, K., Chanudom, B., & Ajasariyasing, T. )2014 .( Prince of 
Songkla University Cat and upright positions together with music 
reduces the duration of active phase of labour and labour pain in 
primiparous women compared to oxytocin .Focus on Alternative 
and Complementary Therapies, 19 )2( , 7-77. 

Youngwanichsetha, S., Phumdoung, S., & Inkathawornwong, T. )2013 .(
The effects of tai chigigong exercise on plasma glucose levels 
and health status of postpartum Thai women with type 2 
diabetes .Focus on Alternative and Complementary Therapies, 

18)4( ,182-187.  
Youngwanichsetha, S., & Phumdoung, S. )2013.(  Factors related to 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

prediabetes among postpartum Thai women with a history of 
gestational diabetes mellitus. Nursing and Health Science, 15(3), 
449-453. 

Phumdoung, S., Manasurakarn, B., Mahattanan, S., Rattanasombat, K., 
Maneechot, Y., Chanudom, B., & Kaewnak, S. (2013). Effect of the 
Prince of Songkla University Birthing Bed on duration, pain, and 
comfort level during second-stage labor in primiparous Thais. 
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17, 56-67. 

Phumdoung, S., Manasurakarn, B., Mahattanan, S., Rattanasombat, K., 
Maneechot, Y., Chanudom, B., & Kaewnak, S. (2013). Effect of the 
Prince of Songkla University Birthing Bed on duration, pain, and 
comfort level during second-stage labor in primiparous Thais. 
Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17, 56-67. 

ผลงานวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม     
Kurekaew, J., Kaewpimol, P., & Phumdoung, S. (2014). Effects of Reiki 

Therapeutic Nursing Program On Post Cesarean Section Comfort. 
International Conference on Recent  

  Advances in Health Sciences, 14 - 16 August 2014. Lincoln 
University College, Malaysia. 

หนังสือ/ตํารา  
ศศิธร พุมดวง. (2556). สูติศาสตรระยะคลอด. อัลลายดเพรส:สงขลา. 
นวัตกรรม    
อนุสิทธิบัตรเตียงคลอด (PSU) เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 7751 วันท่ีจดอนุสิทธิบัตร 7 

มกราคม 2556 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

70 นางศศิกานต  กาละ 
4511050802 

3800800226426 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/ม.สงขลา
นครินทร/2552 
พย.ม./การพยาบาลมารดาและ

ทารกแรกเกิด/ม.มหิดล/2544 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร /

วพ.สุราษฎร/2535 
สสบ./สาธารณสุขศาสตร/         

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช/2537 

6.38 6.58 วรางคณา ชัชเวช, ศศิกานต กาละ, สุรียพร กฤษเจริญ, วัชรี จงไพบูลยวัฒนะ, และ
กัลยาณี บุญสิน. (2555). การพัฒนารูปแบบการเตรยีมตัวเพ่ือการคลอด
สําหรับสตรีตั้งครรภและผูชวยเหลอื. สงขลานครินทรเวชสาร,  

 30(3), 143-151. 
ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
เพียงกานต เดนดารา,  ศศิกานต กาละ,   และสุรียพร กฤษเจริญ (2556). แบบ

แผนการดําเนินชีวิตของหญิงตั้งครรภวัยรุนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต . เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  เครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครั้งท่ี 2  (หนา 137-145). ยะลา: อาคารคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  

สุพรรณิกา เหล็กกลา, โสเพ็ญ ชูนวล, และศศิกานต  กาละ. (2557). ความสัมพันธ
ระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวคานิยมทางเพศ อิทธิพลกลุมเพ่ือน การมุง
อนาคต การควบคุมตนเอง และการปกปองสุขภาพทางเพศของวัยรุนกลุม
เสี่ยง. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติครั้งท่ี 4 (หนา 1977-1989). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ชุดาณัฏฐ ขุนเพชร, ศศิกานต กาละ, และจีรเนาว ทัศศรี. (2557). มารดาวัยรุนหลัง
คลอด: การสรางสมดุลชีวิตและการวางแผนอนาคต. เอกสารนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 6 
(หนา285-292) กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

นิอร ละอองแกว, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, และศศิกานต กาละ. (2557). การรับรู
และปจจัยสงเสริมความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน 
ของมารดาหลังคลอด. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราช
ภัฎสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 10 (หนา 31-38). สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

สุราษฎรธานี. 
ทัศนีย เจียมสวัสดิ์, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, และศศิกานต กาละ. (2558). ผลของ

การใชคูมือเตรียมคลอดสองภาษา (พมา-ไทย) ตอพฤติกรรมการปฏิบัติตัวใน
ระยะคลอดของหญิงตั้งครรภพมา. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจัย ครั้งท่ี 5 (หนา 76-82). นครศรีธรรมราช: 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต. 

นันทนภัส ไชยพันธ, ศศิกานต กาละ, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2558). การสราง
โปรแกรมปรับเจตคติในการเวนชวงการมีบุตรสําหรับมารดาหลังคลอดวัยรุน
มุสลิม. เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ 
(หนา 349-357). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยพายัพ 

หนังสือ/ตํารา  -  
71 นางสาวสุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ 

4511063076 
3860700101192 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/ม.สงขลา
นครินทร/2553 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.สงขลานครินทร/2538 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2527 

6.67 6.53 Youngwanichsetha S., Phumdoung S., Ingkathawornwong, T. (2014). The 
effects of mindfulness eating and yoga exercise on blood sugar 
levels of pregnant women with gestational diabetes mellitus. 
Applied Nursing Research, 27, 227-230. 

Youngwanichsetha S. (2013). Factors related to exclusive breastfeeding 
among postpartum Thai women with a history of gestational 
diabetes mellitus. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 
31(2), 208-217. 

Youngwanichsetha S, Phumdoung S. (2013). Factors related to 
prediabetes among postpartum Thai women with a history of 
gestational diabetes. Nursing and Health Science, 15, 449-453. 

Youngwanichsetha S., Phumdoung S., Ingkathawornwong, T. (2013). 
Effects of Tai Chi Qigong exercise on plasma glucose levels and 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

health status of Thai women with a history of type 2 diabetes. 
Focus on Alternative and Complementary Therapy, 18 (4), 182-
187. 

Research Projects 
Youngwanichsetha S., Phumdoung S. (2014). Effect of prediabetes self-

management program on metabolic syndrome among Thai 
women with prediabetes. 

หนังสือ/ตํารา  -  
72 นางสาววรางคณา  ชัชเวช 

4511071683 
3830100244928 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย  

Ph.D./Nursing/ม.เชียงใหม/
2553 
พย.ม./การพยาบาลสตร/ี         

ม.เชียงใหม/2546 
พย.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/  

ม.สงขลานครินทร/2538 

4.43 6.70 วรางคณา ชัชเวช, ศศิกานต กาละ, สุรียพร กฤษเจริญ, วัชรี จงไพบูรยพัฒนะ, และ
กัลยาณี บุญสิน. (2555). การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเพ่ือการคลอด
สําหรับสตรีตั้งครรภและผูชวยเหลือ. สงขลานครินทรเวชสาร, 30(3), 143-
151.   

วรางคณา ชัชเวช, จิตรานันท สมพร, และสุรียพร กฤษเจริญ. (2555). การดูแลจาก
ผูชายเมื่อยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ. 
สงขลานครินทรเวชสาร, 30(6), 311-319. 

วรางคณา ชัชเวช, จิตรานันท สมพร, และสุรียพร กฤษเจริญ. (2556). การมีสวนรวม
ของผูชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค ตามทัศนะของบุคลากรทาง
สุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 21(2), 56-68.   

สุธิราภรณ จันวดี, วรางคณา ชัชเวช, ฐิติมา สุนทรสัจ,. (2556). ผลของการใหความรู
แกสตรีตั้งครรภท่ีเขารับการตรวจคัดกรองทารกกลุมอาการดาวนเปรียบเทียบ
ระหวางการใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัวและการใชสื่อวิดีทัศนรวมกับการให
คําปรึกษาแบบยอ. สงขลานครินทรเวชสารม, 31(5) 245-252. 

กาญจนา คงชนะ, ประภาพร ชูกําเหนิด, และวรางคณา ชัชเวช. (2557). การพัฒนา
แนวปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภดวยโยคะ. วารสารพยาบาล
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

สงขลานครินทร, 34(3), 1-18. 
สุรียพร กฤษเจริญ, ปราณี พงศไพบูลย, กัญจนี พลอินทร, วรางคณา ชัชเวช และ

สุภาพ มากสุวรรณ. (2558). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสําหรับ
ผูคลอดวิถีธรรมชาติ. สงขลานครินทรเวชศาสตร, 35(2)  161-176. 

สรณ สุวรรณเรืองศร,ี โสเพ็ญ ชูนวล, และวรางคณา ชัชเวช. (2558). ความสัมพันธ
ระหวางการควบคุมตนเองความเครียดกับสมดลุชีวิตของหญิงตั้งครรภวัยรุน. 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 7(3), 1-14. 

73 นางสาวเบญญาภา  ธิติมาพงษ 
4511057149 

3929900469581 

อาจารย Ph.D./Nursing/ม.สงขลา
นครินทร/ 
2558 
รปศ.ม./บริหารรัฐประศาสน

ศาสตร/ม.สงขลานครินทร/2548 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2535 

6.50 8.35 เอกสารการสอน: รายวิชาการผดุงครรภ (Midwifery) 8 เรื่อง 
วิจัย: 
1. The Thai Culture and Women's Participation in Their Maternity Care. 
2. การพัฒนาโปรแกรมการสอนมารดาเพ่ือการดูแลทารกแรกเกิดท่ีไดรับการสองไฟ

รักษาภาวะตัวเหลือง 
3. ผลของการมีญาติเฝาในระยะท่ี 1 ของการคลอดตอผลลัพธของการคลอดใน

โรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงหน่ึงในภาคใต 
4. Maternal-Infant Attachment and Postpartum Adaptation to 

Motherhood of the First-Time Adolescent Mothers. 
74 นางจิตรานันท  สมพร 

4611103803 
3500600106292 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.เชียงใหม/2551 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร/

วพ.ลําปาง/2541 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 31 
ธ.ค56– 
30ธค.60 

6.13  
 

------ 

75 นางสาววิไลพร สมานกสิกรณ 
4611095813 

4610100002096 

อาจารย พยม./การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2550 
พยบ./ม.สงขลานครินทร/2546 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก7ก.ค. 

6.08  
------ 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

57 – 6 
ก.ค. 61 

76 นางสาวจัณทรปภสัร เครือแกว 
5411225844 

อาจารย พย.ม.(การผดุงครรภ)/ม.สงขลา
นครินทร/2558 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2554 

6.35 8.20 กําลังดําเนินการวิจัย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการเตรยีมความพรอม
นักศึกษาเพ่ือสอบวัดความรอบรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ รายวิชาผดุงครรภ ปงบประมาณ 2558 

77 นางชุดาณัฏฐ  คงเพชร  
5411224303 

อาจารย พย.ม.(การผดุงครรภ)/ม.สงขลา
นครินทร/2557 
พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)/ 
ม.วลัยลักษณ/2554 

6.23 7.53 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ 
 
 
 

78 นางสาวกิตติกร  นิลมานัต 
4511050797 

3900100102367 

รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/LaTrobe 
University/2545 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2538 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2532 

8.91 9.77 Thai journal 
Hayinima, N., Balthip, Q., Nilmanat, K. (2014). Factors supporting 

successful implementation of diabetes mellitus screening program 
at primary care units in Narathiwas Province. Songklanagarind 
Journal of Nursing. 34(2), 87-101. 

Kaewnawee, J., Kalampakorn, S., Nilmanat, K., Kankaew, P. (2014). The 
development of smoke free ommunity in Khokpho District, Pattani 
province: A articipatory action research. Thai Journal of Nursing. 
63(1), 6-14. 

Perngmark, P., Nilmanat, K., and Sontarapronchai, N. (2014). Knowledge 
and Practices of  nurses on caring for persons receiving 
antiretroviral therapy under the NAPHA project in Southern region. 
Thai AIDS Journal. 26(1), 26-36. 

Sungkamuneejinda, K., Nilmanat, K., Kitrungrote. (2013). Impact of   
        a Hope-Building Supportive Programme on   
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

        chemotherapy-treated advanced breast cancer patient.  
        Thai Journal of Nursing Council. 28(3), 32-42 
Srisuwan,N., Matchim, Y., Nilmanat, K. (2014).  Nurses’ competency in 

communication with patients at the end of life and their families 
and related factors. Songkhlanagarind Nursing Journal.  34(3), 109-
124. 

Sahmaae, N., Nilmanat, K., Kongsuwan, W.  (2014).  Experiences of 
Muslim Caregiver in Caring for End Stage of Life in Critically Ill 
Patients in an Intensive Care Unit. Princess Narathiwas University 
Journal. 6(1), 48-59. 

International journal 
Nilmanat, K., Promnoi, C., Phungrassami, T., Chailungka, P., Tulathamkit, 

K., Noo-urai, P., et al. (2015). Moving beyond suffering: the 
experiences of Thai persons with advanced cancer. Cancer 
Nursing, 38(3), 224-231. 

79 นางจารุวรรณ  กฤตยประชา 
4511063091 

3909801154540 

อาจารย Ph.D./Nursing/U. of Michigan 
USA./2547 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2538 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2529 

9.48 9.88 อรุณี ศรีนวล, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, และจารุวรรณ กฤตยประชา. (2557). ผลของการให
ขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตอการลดความทุกขทรมานในผูปวยสูงอายุท่ี
คาทอชวยหายใจทางปาก. วารสารพยาบาล, 63(2), 46-55. 

โอภาส เกาไศยาภรณ, จารุวรรณ กฤตยประชา, วสันต อติศัพท, วุทธิศักดิ์ โภชนุกุล, และมณฑล 
ผลบุญ. (2557) ผลการใชสื่อการสอนดวยการบันทึกการสอนในหองเรียนเปนแบบ
มัลติมีเดียฝงบนหองเรียนเสมือนในรายวิชาดานคอมพิวเตอร. วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 25(1), 119-127. 

Ying Huang, Ploenpit Thaniwatthananon, & Charuwan Kritpracha. (2014). Pain and Pain 
management in elders with knee osteoarthritis in China. วารสารพยาบาลสงขลา
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

นครินทร, 34 (ฉบับเพ่ิมเติมเดือนมกราคม-เมษายน), 25-34. 
Sri Novitayani, วีณา คันฉอง, วันดี สุทธรังษี, และจารุวรรณ กฤตยประชา. (2014). The Effect 

of Illness Respresentation Based Education Program (IRBEP) on Medication 
Adherence Among Patients with Schizophrenia in Indonesia. Thai 
Pharmaceutical and Health Science Journal, 9(3), 105-111. 

Ahyana, Charuwan Kritpracha, & Ploenpit Thaniwatthananon. (2014). Health behaviors 
among patients with myocardial infarction in aceh, Indonesia. วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร, 34(ฉบับเพ่ิมเติมเดือนมกราคม-เมษายน), 109-118. 

80 นางเพลินพิศ  ฐานิวัฒนานนท 
4511098978 

3909800648573 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/U. of New 
England Australia/2539 
วท.ม./พยาบาลศาสตร/ม.มหิดล/

2531 
วท.บ./พยาบาล/ม.สงขลา

นครินทร/2525 

9.17 11.04 อรุณี ศรีนวล, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, และจารวุรรณ กฤตยประชา. (เมษายน-
มิถุนายน 2557). ผลการใหขอมูลรวมกับการสนับสนุนของครอบครวัตอความ
ทุกขทรมานในผูปวยสูงอายุท่ีคาทอชวยหายใจทางปาก. วารสารพยาบาล, 
63(2): 46-55. 

อารยา โกมล, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, และวิภา แซเซี้ย. (กรกฎาคม-กันยายน 
2557). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการนอนหลบัของ
ผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤติ. วารสารพยาบาล, 63(3) : 11-18. 

สายฝน ไทยประดิษฐ, วิภา แซเซีย้, และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2557). ผลของ
โปรแกรมการควบคมุความช้ืนของผิวหนังตอความสมบูรณแข็งแรงของผิวหนัง 
และการเกิดแผลกดทับในผูปวยสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ. 
วารสารสภาการพยาบาล, 29(1), 43-54. 

ทัศนีย ขาว, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท และทิพมาส ชิณวงศ. (2556). ประสบการณ
การเสริมสรางพลังอํานาจตนเองของผูปวยโรคมะเร็งท่ีประสบความผาสุกในชีวิต. 
วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 38(1): 43-53. 

ตระการกุล ฉัตรวงศวิวัฒน, วิภาวี คงอินทร, และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2556). 
ผลของโปรแกรมการสงเสรมิความจําตอการรับรูสมรรถนะแหงตนดานความจํา
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ในผูสูงอายุ. วารสารสภาการพยาบาล, 28(2), 98-108. 
อรอนงค กูลณรงค, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, ลัพณา กิจรุงโรจน. (มกราคม-เมษายน 

2555).ความสัมพันธระหวางความพรอมในการดูแลสมัพันธภาพในครอบครัว
กับความเครยีดในบทบาทผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมุสลิม.ว. นราธิวาส
ราชนครินทร, 4(1):14-27. 

Ying Huang, Ploenpit Thaniwatthananon, & Charuwan Kritpracha. (2014). 
Pain and Pain management in elders with knee osteoarthritis in 
China. Songklanagarind Journal of Nursing, 34, 25-34. 

Ahyana, Charuwan Kritpracha, & Ploenpit Thaniwatthananon. (2014). 
Health behaviors among patients with myocardial infarction in 
aceh, Indonesia. Songklanagarind Journal of Nursing, 34(Suppli 
January-April), 109-118. 

Shahanaz Parveen, Ploenpit Thaniwattananon, & Yaowarat Matchim. 
(2014). Dyspnea Experience and Dyspnea Management in Patients 
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Bangladesh. Nurse 
Media Journal of Nursing, 4(1), 703-714. 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพรวมเลม 
เพ็ญพิชชา ถ่ินแกว, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท และวิภาวี คงอินทร. (2557). การพัฒนาและ

ประเมินผลชุดการดูแลเพ่ือสงเสริมความสามารถของผูดูแลในการคงไวซึ่งความสามารถใน
การทําหนาท่ีของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว. งานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สห
วิทยาการ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on 
Cultural Diversity Towards the ASEAW Community. วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ 
โรงแรมธรรมรินทรธนา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง. 323-336. 

ทัศณียา ไขบวช, วิภาวี คงอินทร, และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2557). ผลของชุดการดูแลเพ่ือ
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

สงเสรมิความสามารถของผูดูแลตอคาอัตราการกรองของไตในผูสูงอายุมุสลิมโรคไตเรื้อรัง
ระยะท่ี 4. งานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู
ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the ASEAW 
Community. วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรนิทรธนา อําเภอเมือง 
จังหวัดตรัง. 608-620. 

ลุตฟ สะมะแอ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, และวิภาวี คงอินทร. (2557). การพัฒนาโปรแกรมฝก
สมองตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ท่ีบูรณาการวิถีชีวิตมุสลิมในผูสูงอายุมุสลิมกลุมเสี่ยง
ตอภาวะสมองเสื่อม. งานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the 
ASEAW Community. วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา อําเภอเมือง 
จังหวัดตรัง, 581-591. 

ศิริลักษณ ถุงทอง, ทิพมาส ชิณวงศ และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2557). ผลของ
โปรแกรมการสนับสนุน การจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมจากเบาหวานตอ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและอัตราการกรองของไตในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 
ท่ีไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได. Proceeding การประชุม
ระดับชาติ: กาวทันการดูแลผูปวยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ. 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันท่ี 7 – 8 พฤษภาคม โรงแรมรอยัลซิตี้ ปนเกลา 
กรุงเทพฯ. 

Ploenpit Thaniwattananon, Wipavee, Kong-in &, Natenapa Khupantavee, 
(February 5-6, 2015). Developing of Home Care Guidelines 
Responding to Needs of Elderly in A City Community of Thailand. 
the 18th EAFONS “Integrating Sciences and Humanities in Doctoral 
Nursing Education”. The Department of Nursing, National Taiwan 
University, Taipei, Taiwan: NTUH International Convention Center. 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

หนังสือ/ตํารา 
 1.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2559). การดูแลสูความเปนเลิศทางการพยาบาลตาม
กลุมอาการท่ีพบบอยในผูสูงอายุ 

81 นางสาวนิภา  นิยมไทย 
4511063015 

3859900162720 

อาจารย Ph.D./Nursing/ม.เชียงใหม/
2552 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2545 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2529 

7.81 7.42 เอกสารการสอน  
     1. มโนทัศนกระบวนการพยาบาล 
     2. การตรวจรางกายผูใหญ  
     3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล    
     4. การประเมินผลการพยาบาล  

82 นางบุศรา  หมื่นศร ี
4511050803 

3939900219615 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/ม.มหิดล/2552 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.มหิดล/2543 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2533 

6.67 6.30 เอกสารการสอน : 
     1. การพยาบาลผูปวย COPD 
     2. การเปลี่ยนแปลงของการสงูอาย ุ
     3. การพยาบาลเพ่ือปองกันภาวะเสีย่งในผูสูงอาย ุ
     4. การพยาบาลผูสูงอาย ุHT 
     5. การพยาบาลผูสูงอายุท่ีมภีาวะซีด 
     6. การพยาบาลผูสูงอายุท่ีมสีมองเสื่อม สับสน ซึมเศรา 
     7. มโนทัศน การประเมินสภาพและหลักการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุท่ีมี  
ปญหาระบบประสาท 
     8. การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
งานวิจัย :  
Oearsakul, B., Sirapo-ngam, Y., Strumpf, N. E., & Malathum, P. (2011). 

Physical Restraint Use among Hospitalized Elderly Thais. Pacific 
Rim International Journal of Nursing Research, 15(2), 125-136.     

Parvin, S. S., Manasurakarn J., & Muensri, B. (2013). Factors relating    
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

          to self-management  behaviors of patients with chronic  
          obstructive pulmonary disseases in Bangladesh. Journal of  
          Shaheed Ziaur Rahman Medical College Bogra, 21(1), 37-   
          43. 
Thaniwattananon, P., Kong-in, W., & Muensri, B. (2011).  
          The innovative development of health promotion with  
          participation of dementia prevention in elderly: a case  
          study at the elderly centre. The third Asian International  
          Conference on Humanized Health Care, Hanoi, Viet Nam,  
          5-7 December 2011, 289-296. 

83 นางสาวทิพมาส  ชิณวงศ 
4511078906 

3909800400351 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Southern 
Cross U.ออสเตรเลีย/2550 
พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       

ม.สงขลานครินทร/2541 
พย.บ./พยาบาลศาสตร/ม.สงขลา

นครินทร/2535 

7.00 10.85 ทัศนีย ขาว, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, และทิพมาส ชิณวงศ. (2556). ประสบการณ
เสรมิสรางพลังอํานาจตนเองของผูปวยโรคมะเร็งท่ีประสบความผาสกุในชีวิต. 
วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 36(1), 43-53. 

ปรียา แกวพิมล, เยาวณี จรูญศักดิ์, ทิพมาส ชิณวงศ, โสนัม เล็บซา, พินนภา ยงเกียรติ
ไพบูลย, และอุไรรัตน หนาใหญ. (2555). ผลของโปรแกรมพลังบําบัดเรกิและ
การฝกสติตอสนามพลังออราและสุขภาพองครวมของนักศึกษาพยาบาลไทย. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร, 18(2), 41-60. 

ภัทรสริ ิพจมานพงศ, จารุวรรณ กฤตยประชา และ ทิพมาส ชิณวงศ.  
          (2558).  ผลของโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนท่ีบูรณาการแรง  
          สนับสนุนของครอบครัวตอพฤติกรรมปองกันโรคหัวใจกําเรบิซ้ําใน 
          ผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันหลังการขยายหลอดเลือด 
          หัวใจ. วารสารพยาบาลสงขลานครินร, 35(1), 49-66. 
ศิริลักษณ ถุงทอง, ทิพมาส ชิณวงศ และ เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท. (2558). ผลของโปรแกรม

สนับสนุนการจัดการตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อมจากเบาหวานตอพฤติกรรมการจัดการตนเอง
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

และผลลัพธทางคลินิกในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดได. วารสารพยาบาลสงขลานครินร, 35(1),  67-84. 

อุรา แสงเงิน, สุพัตรา อุปนิสากร, และทิพมาส ชิณวงศ. (2555). ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับความรูและทักษะในการชวยฟนคืนชีพของพยาบาล 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 32(1), 1-10. 

Niswah, Chinnawong, T. & Manasurakarn, J. (2014). Complementary 
therapies used among adult patients with type 2 diabetes 
mellitus in Aceh, Indonesia. Nurse Media Journal of Nursing, 4(1), 
671-687. 

Mohammed Aniser Rahman, M. A., Kritpracha, C. & Chinnawong, T. 
(2014). Coping and related factors among patients with 
myocardial infarction in Bangladesh. Journal of Shaheed Aiaur 
Rahman Medical College, Bogra, 21/22.   

Pamungkas, R. A., Chinnawong, T., & Kritpracha, C. (2015). Dietary 
Behavior among Muslim patients  

  with poorly controlled trye2 diabetes mellitus in a community, in 
Indonesia.  International Journal of Medical and Pharmaceutical 
Sciences, 5(10), 8-13. 

84 นางสาววราภรณ  คงสุวรรณ 
4511051113 

3809800003654 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Florida-
Atlantic U./U.S.A./2552 
วท.ม./จลุชีววิทยา/ม.สงขลา

นครินทร/2542 
วท.บ./พยาบาลและผดุงครรภ/   

ม.สงขลานครินทร/2532 

9.61 8.04 วราภรณ คงสุวรรณ, กิตติกร นิลมานัต, และเยาวรตัน มัชฌิม. (2557). อุปสรรคใน
การดูแลผูปวยวิกฤตใกลตายท่ีหองฉุกเฉิน: ประสบการณของพยาบาล. 
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 34(3), 97-108. 

สิริวรรณ นิรมาล, วราภรณ คงสุวรรณ, และกิตติกร นิลมานัต. (2557). 
ประสบการณภาวะเศราโศกของภรรยาท่ีสามีเสียชีวิตจากการเจบ็ปวยวิกฤต: 
การปฏิบัตติามวิถีพุทธเพ่ือการเยียวยา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

มหาวิทยาลยับูรพา, 22(4), 47-57. 
เตชทัต อัครธนารักษ, วราภรณ  คงสุวรรณ, และเยาวรัตน  มัชฌิม. (2557). ความรู

ในการดูแลผูปวยระยะสุดทายของพยาบาลจบใหม. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร, 34(2), 103-115. 

นริสา สะมะแอ, กิตติกร นิลมานัต, และวราภรณ คงสุวรรณ. (2557). ประสบการณ
ของผูดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผูปวยวิกฤตระยะสดุทายท่ีไดรับการรักษาใน
ไอซีย.ู วารสารนราธิวาสราชนครินทร, 6(1), 48 – 59. 

ปราณี อรณุพันธ, จารุวรรณ มานะสุรการ, และวราภรณ คงสวุรรณ. (2556). ผล
ของโปรแกรมการมีสวนรวมของพยาบาลอาสาสมัครในการสงเสริมการใชแนว
ปฏิบัติการพยาบาลตอการปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือปองกันการติดเช้ือจากการ
คาสายสวนทางหลอดเลือดดํากลาง. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 36(1), 
32-42. 

นริสา สะมาแอ, กิตติกร นิลมานัต, และวราภรณ คงสุวรรณ. (2556). ประสบการณของผูดูแล
หลักมุสลิมในการดูแลผูปวยวิกฤตระยะสุดทายท่ีไดรับการรักษาในไอซียู. วารสารสภา
การพยาบาล, 28(4), 31-43. 

พวงผกา บวรลักษณ, วราภรณ คงสุวรรณ, และ Rozzano C. Locsin. (2555). ความตองการของ
สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูดูแลเมื่อผูปวยพ่ึงพาเทคโนโลยีประคับประคองชีวิตใน
โรงพยาบาล. สงขลานครินทรเวชสาร, 30(6), 311-319. 

วราภรณ คงสุวรรณ, และเยาวรัตน มัชฌิม. (2555). การตัดสินใจระยะสดุทาย: 
สถานการณตัวอยางในการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวยไอซยีู. วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร, 32(2), 59-68. 

Matchim, Y., & Kongsuwan, W. (2015). Thai nursing students' experiences 
when attending real life situations involving cardiac life support: A 
Phenomenological study. Nurse Education Today, Published online: 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

May 26, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.05.010  
หนังสือ/ตํารา 
วราภรณ คงสุวรรณ. (2558). การพยาบาลผูปวยวิกฤตในระยะทายของชีวิตท่ีใชเทคโนโลยี. 

สงขลา: ชานเมืองการพิมพ.  
กิตติกร นิลมานัต และวราภรณ คงสุวรรณ. (2556). ปรากฏการณท่ีพบบอยในระยะสุดทายของ

ชีวิตและการดูแล. สงขลา: จอยพรินส. 
Kongsuwan, W. (2015). Transcultural caring for Buddhists and Muslims in Thailand, 

Story I: Spiritual and cultural beliefs influencing on Thai Buddhists’ well-being. 
In M. Ray (editor), Transcultural caring dynamics in nursing and health care 
(2nd edition).  Philadelphia, PA: F. A. Davis Company. 

85 นางสาวกันตพร  ยอดใชย 
4711178793 

3901000472325 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D./Nursing/Deakin 
University/2557 
พย.ม./พยาบาลศาสตร/จุฬาฯ/

2548 
พย.บ./วพบ.สงขลา/2542 

8.52 7.94 Yodchai, K., Dunning, T., Savage, S., Hutchinson, A. M., & Oumtanee, A. 
(2014). How do Thai patients cope with pain? Journal of Renal Care, 
40(3), 205-215.  

86 นางศมนนันท  ทัศนียสุวรรณ 
4611100750 

3809900652409 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.สงขลานครินทร/2547 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2541 

7.96 7.71 สื่อการสอน : การอานและการแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจเบ้ืองตนและการพยาบาล 
เอกสารการสอน : 

1. มโนทัศน การประเมินสภาพและหลักการพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาหัวใจ
และหลอดเลือด 

2. การพยาบาลผูปวยหัวใจลมเหลว 
3. การพยาบาลผูปวยติดเช้ือเอซไอวี/เอดส 
4. การพยาบาลผูปวยภาวะวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด 
5. ยาท่ีใชบอยในผูปวยวิกฤต 
6. สรุปหลักการอานคลื่นหัวใจไฟฟา 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

งานวิจัย : ความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณและความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

87 นางสาวทัศนีย  ขาว 
4611095774 

3800400984358 
 

อาจารย พย.ม./การพยาบาลผูใหญ/       
ม.สงขลานครินทร/2551 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2546 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 

ตั้งแต 2 
กค.56 – 
1 กค. 60 

 

6.22 สื่อการสอน : การพนยา 
เอกสารการสอน : 

1. สถานการณการพยาบาลผูปวยท่ีมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร 
2. มโนทัศนหลักการพยาบาลผูปวยหมดสติ 

งานวิจัย : 
1. โครงการเสนทางสูวิสยัทัศนคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร: การพยาบาลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออก 

88 นางสาวชุลีพร  พรหมพาหะกุล 
5011200164 

1929800005242 

อาจารย M.N.S./Adult Nursing/ 
ม.สงขลานครินทร/ 2554 
พยบ./ม.สงขลานครินทร/2550 

7.93 ลาศึกษา
ตอปริญญา
เอก ตั้งแต 
5 กค.59 – 
7 กค.63 

Book chapter 
Kongsuwan, W. & Prompahakul, C. (2013). Caring in nursing persons at 

the end of life. In K. Nilmanat & W. Kongsuwan (Ed.), Common 
phenomena in the end of life stage and caring (1st ed., pp. 1-15). 
Joy Print, Songkla: Thailand. 

เอกสารประกอบการสอน 
1. การประเมินผูปวยทางระบบประสาท 
2. การพยาบาลผูปวยท่ีไดรบัการฉีดยากลุม Low molecular weight  

heparin 
3. การวัดความดันในหลอดเลือดดําสวนกลาง 
4. การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 
5. การใหเลือด 
6. การพยาบาลผูปวยท่ีมเีลือดออกในทางเดินอาหาร 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห) ผลงานวิชาการ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

7. การพยาบาลผูปวยช็อก 
8. มโนทัศนการพยาบาลผูปวยหมดสติ 

89 นางกรรทิมา  มีสุนทร 
4611095748 

 

อาจารย พย.ม. /การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2553 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2546 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอกตั้งแต 
24 สค. 
58 – 23 
สค. 61 

6.34  
 

------ 

90 นางสาววศินี  สมศริิ  
4611103050 

 

อาจารย พย.ม. /การพยาบาลผูใหญ/ 
ม.สงขลานครินทร/2548 
พย.บ./ม.สงขลานครินทร/2541 

ลาศึกษา
ตอ

ปริญญา
เอก 

ตั้งแต 10 
สค. 58 – 
9 สค. 61 

6.22  
 

------ 
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ภาคผนวก ค 

            

- เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
- เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555             

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
        - ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร              
        - แสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอน Active  
          Learning 
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เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑข้ันต่ําของ
มหาวิทยาลัย/ 

สภาการพยาบาล 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
101 กลุมวิชาสังคมศาสตร/

มนุษยศาสตร 
102 กลุมวิชาภาษา 
103 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
รายวิชาทฤษฎี 

    รายวิชาปฏิบัติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 30 
 
 
 
 
 

ไมนอยกวา 72 
ไมนอยกวา 24 
ไมนอยกวา 36 

ไมนอยกวา 6 

30 
12 
 
9 
9 
 

106 
81 
25 

6 

30 
12 
 
9 
9 
 

96 
60   

 36 

6 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 120-150 142 132 
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เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนวยกิต หมายเหตุ  
หนวยกิตตลอดหลักสูตร 142 หนวยกิตตลอดหลักสูตร 132  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  

กลุมวิชาภาษา 
890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
xxx-xxx  วิชาเลือก 

9 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

กลุมวิชาภาษา 
890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
xxx-xxx  วิชาเลือก 

9 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
640-101  สุขภาวะกายและจิต 
640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 
895-208  การคิดและการใชเหตุผล 
895-XXX  พลศึกษา 
XXX-XXX เลือก 

12 
3 (2-2-5) 
1 (0-0-3) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
1 (x-y-z) 
1 (x-y-z) 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
001-131  สุขภาวะกายและจิต 
640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 
895-122  การใชหองสมุดและวธิีการเขียนรายงาน 
895-XXX  พลศึกษา 
XXX-XXX เลือก 

12 
3 (2-2-5) 
1 (0-0-3) 
3 (2-2-5) 
1 (1-0-2) 
1 (x-y-z) 
3 (x-y-z) 

 
 

เพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเลือก
เรียนในรายวิชาที่
สนใจและเปน
ประโยชนตอการ
พัฒนาตนเอง 

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
345-101  คอมพิวเตอรและการประยกุต 
347-202  สถิติพื้นฐาน 

9 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
345-101  คอมพิวเตอรและการประยกุต 
347-100  สถิติในชีวิตประจําวัน  

9 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

 

3.  หมวดวิชาเฉพาะ 106 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 96  

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
321-211  กายวิภาคศาสตรทั่วไป 
326-101  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 
328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 
330-106  ชีววิทยา 
336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพื้นฐาน 
338-211  สรีรวิทยาการแพทยพื้นฐาน 
640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 
640-211  การส่ือสารทางสุขภาพ   
640-212  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 
640-213  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพ

แบบผสมผสาน 
640-214  โภชนบําบัด 
640-311  หลักวิทยาการระบาด 

30 
4 (3-3-6) 
3 (2-3-4) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
4 (3-3-6) 
2 (2-0-4) 
1 (1-0-2) 
2 (2-0-4) 
2 (1-2-3) 

 
1 (1-0-2) 
2 (2-0-4) 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
321-121  หลักกายวภิาคศาสตร 
326-101  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 
328-151  ชีวเคมีคลิกนิกสําหรับพยาบาล 
336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพื้นฐาน 
338-211  สรีรวิทยาการแพทยพื้นฐาน 
640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 
640-112  การส่ือสารทางสุขภาพ 
640-113  โภชนบําบัด 
640-211  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 
640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพ

แบบผสมผสาน 
640-213  หลักวิทยาการระบาด 

18 
2 (2-0-4) 
2 (1-3-2) 
1 (1-0-2) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
1 (1-0-2) 
1 (1-0-2) 
2 (2-0-4) 
2 (1-2-3) 

 
1 (1-0-2) 
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กลุมวิชาชีพ 
640-121  มโนทัศนพื้นฐานทางการพยาบาล 
640-221  เทคนิคการพยาบาล 
640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 
640-223  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 
640-224  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ1 
640-225  การพยาบาลเพือ่สรางเสริมสุขภาพ 
640-226  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
640-227  การอานคนควาทางการพยาบาล 
640-321  การพยาบาลเด็ก 
640-322  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ2 
 
640-323  การพยาบาลภาวะฉกุเฉินและสาธารณภยั 
640-324  การพยาบาลมารดาและทารก 
 
640-325  การบริหารการพยาบาล 
640-326  การผดุงครรภ 
640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน 
640-421  การดูแลรักษาโรคเบื้องตน 
640-422  การวิจยัเบื้องตนทางการพยาบาล 
640-423  ประเด็นและแนวโนมในวิชาชีพการ

พยาบาล 
640-291  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ1 
640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
640-393  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ2 
640-491  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
640-492  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ

ผดุงครรภ 
 
 
640-493  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชมุชนและการ

ดูแลรักษาโรคเบื้องตน 
640-494  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 

76 
3 (3-0-6) 
4 (2-6-4) 
3 (1-4-4) 
2 (2-0-4) 
4 (4-0-8) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

 
1 (0-2-1) 
4 (4-0-8) 
3 (3-0-6) 

 
1 (1-0-2) 
4 (4-0-8) 

 
3 (2-2-5) 
4 (4-0-8) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 

 
2 (0-0-8) 

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

3 (0-0-12) 
3 (0-0-12) 
1 (0-0-4) 

4 (0-0-16) 
 
 
 

4 (0-0-16) 
 

3 (0-0-12) 

กลุมวิชาชีพ 
640-121  มโนทัศนพื้นฐานทางการพยาบาล 
640-221  เทคนิคการพยาบาล 
640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 
640-223  การพยาบาลเพือ่สรางเสริมสุขภาพ 
640-224  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวข  
640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 
640-226  การพยาบาลผูใหญ 1 
640-227  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง 
             ครรภ 1 
640-321  การพยาบาลผูสูงอาย ุ
640-322  การพยาบาลผูใหญ 2 
640-323  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง 
             ครรภ 2 
640-324  การดูแลรักษาโรคเบื้องตน 
640-325  การพยาบาลเด็ก 
640-326  การบริหารการพยาบาล 
640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน 
640-421  การวิจยัเบื้องตนทางการพยาบาล 
640-291  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
640-292  ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 
640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ1 
640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
640-393  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ

ผดุงครรภ 1 
640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ2 
640-491  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
640-492  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
640-493  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ

ผดุงครรภ 2 
640-494  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชมุชนและการ

ดูแลรักษาโรคเบื้องตน 
640-495  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 

78 
2 (2-0-4) 
4 (2-6-4) 
3 (1-4-4) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

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

 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (0-9-0) 
2 (0-6-0) 

  4 (0-12-0) 
4 (0-12-0) 
3 (0-9-0) 

 
3 (0-9-0) 

4 (0-12-0) 
2 (0-6-0) 

   3 (0-9-0) 
 

5 (0-15-0) 
 

3 (0-9-0) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
 
xxx-xxx  เลือกเสรี 
xxx-xxx  เลือกเสรี 

6 
1 (0-4-0) 

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

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
 
xxx-xxx  เลือกเสรี 
xxx-xxx  เลือกเสรี 

6 
1 (0-3-0) 

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

กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต ตามเกณฑกําหนด 

 

890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม                       3 (1-4-4)   
(Preparatory  Foundation  English) 

โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน  
ทักษะการฟง อานและเขียนระดับพ้ืนฐานท่ีพอเพียงแกการเรียนรูวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Basic English grammatical structures and vocabulary; 
basic listening, reading and writing skills for learning the 
compulsory English courses 

รายวิชา 890-100  
ภาษาอังกฤษเตรียมความ
พรอม   
(Preparatory  Foundation  
English) 
ไมนับหนวยกิต 

890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
(Fundamental  English  Listening  and  Speaking) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

พัฒนาทักษะการฟงและพูดในหัวขอท่ีใชในชีวิตประวัน  การฟงเพ่ือ
จับใจความสําคัญและรายละเอียด  ไวยากรณและสํานวนภาษาท่ีจําเปน
สําหรับการสื่อสาร 

890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                   3 (2-2-5) 
(Fundamental  English  Listening  and  Speaking) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ทักษะการฟงและพูดในหัวขอท่ีใชในชีวิตประวัน  การฟงเพ่ือจับ
ใจความสําคัญและรายละเอียด  ไวยากรณและสํานวนภาษาท่ีจําเปนสําหรับ
การสื่อสาร  

Developing listening and speaking skills based on topics 
in everyday life; listening for gist and details; grammar and 
language functions necessary for communicative purposes 

 
 
 

 

 



146 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
(Fundamental  English  Reading  and  Writing) 
รายวิชาบังคับรวม : 890-101 

พัฒนาทักษะการอาน  เ พ่ิมพูนวงศัพท   เ รียนรูภาษาและ
วัฒนธรรมจากบริบทของบทอานท่ีหลากหลาย  พัฒนาทักษะการเขียน
ระดับขอความสั้น ๆ 

890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน              3 (3-0-6) 
(Fundamental  English  Reading  and  Writing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับเรียนรวม : 890-101 

ทักษะการอานเพ่ิมพูนวงศัพท  เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจาก
บริบทท่ีหลากหลาย  พัฒนาทักษะการเขียนขอความสั้น ๆ 

Developing reading skills; building vocabulary; learning 
language and culture through a variety of text types; developing 
short paragraph writing skills 

 

วิชาเลือกภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) วิชาเลือกภาษาอังกฤษ                                             3 (3-0-6)  

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต  

640-101  สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 
(Healthy  Body  and  Mind) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

สุขภาวะแบบองครวม   การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ   การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การเสริมสรางวุฒิภาวะทางอารมณและสุนทรียารมณ 

001-131  สุขภาวะกายและจิต                                     3 (2-2-5) 
(Healthy  Body  and  Mind) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

สุขภาวะแบบองครวม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การเสริมสรางวุฒิภาวะทางอารมณ  และสุนทรียารมณ 

Holistic health; physical and mental health care; personality 
development, emotional quotient and aesthetics 

 

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 (0-0-3) 
(Co-curricular  Activities  I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคืความรู เนนประโยชนสังคมและ
ประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก
สาธารณะ การทํางานเปนทีมท้ังในสาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา 
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                                1 (0-0-3) 
(Co-curricular  Activities  I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนประโยชนสังคมและ
ประโยชน เ พ่ือนมนุษย เปนกิจท่ีหน่ึง  ปลูกฝงคุณธรรม   จริยธรรม   
จิตสํานึกสาธารณะ    การทํางานเปนทีมท้ังในสาขาวิชาและหรือระหวาง
สาขาวิชา    ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
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Activities integrating body of knowledge emphasizing 

those activities for the benefits of society and mankind as first 
priority; cultivating morals, ethics and public mind; team 
working within and/or across disciplines under the supervision 
of advisors 

895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
(Wisdom  of  Living) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การคิด การบริหาร และการจัดการชี วิตอยางรู เทา ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับ
พหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  การมีจิตสาธารณะและรักษสิ่งแวดลอม  
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต                           3 (2-2-5) 
(Wisdom  of  Living) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การคิด การบริหาร และการจัดการชี วิตอยางรู เทา ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับ
พหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษสิ่งแวดลอม 
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Thinking; life administration and management in 
accordance to changes in Thai and global  society; blending 
Thai way of life with multicultural way of life; public mind and 
environmental conservation; living in the society happily based 
on morality; ethics and sufficiency economy 

 

895-208  การคิดและการใชเหตุผล 3 (3-0-6) 
(Critical  Thinking) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ศึกษาถึงลักษณะและกระบวนการแหงความคิด  การใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรในการอธิบายปญหา  หลักการใชภาษาไทย  การวิจารณ
และใหเหตุผล  ช้ันของการอางเหตุผลในทางตรรกศาสตร  ความสอดคลอง
ของเหตุผล และการใชหลักตรรกศาสตรในการวิจัยทางสังคมศาสตร 

895-122  การใชหองสมุดและวิธีการเขียนรายงาน    1(1-0-2)  
             (Using the Library and Report Writing) 
           สารสนเทศและการบริการของหองสมุด การคนควาสารสนเทศ 
การใชหนังสืออางอิง การเขียนรายงาน และการเขียนเอกสารอางอิง 
  Information and services in the library; information 
search; use of reference books; writing report paper, and 
documentation 
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895-xxx  พลศึกษา 1 (x-y-z) 

(Physical  Education) 

895-xxx  พลศึกษา 1 (x-y-z) 
(Physical  Education) 

 

xxx-xxx วิชาเลือก 1 (x-y-z) xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  10 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9  หนวยกิต  

315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 
(Science, Technology,  and  Society) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสุขภาพสิ่งแวดลอมและสังคม  การใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอการพัฒนาสังคม  การปองกันแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                    3 (3-0-6) 
(Science, Technology,  and  Society) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสุขภาพ  สิ่งแวดลอมและสังคม  การใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอการพัฒนาสังคม  การปองกันแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

Progress in science and technology; social dynamics; 
ecosystems and environment; impacts of science and 
technology on health, environment and society; science and 
technology in social development; preventing and solving social 
problems arisen from science and technology impact 

 

345-101  คอมพิวเตอรและการประยุกต 3 (2-2-5) 
(Computers  and  Applications) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ประเภทของระบบ
คอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและหลักการทํางาน
ท่ัวไป  อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล  การแทนขอมูล  ระบบสารสนเทศ  
การติดตอสื่อสารและระบบเครือขาย  จริยธรรมและความปลอดภัยในการ

345-101  คอมพิวเตอรและการประยุกต                          3 (2-2-5) 
(Computers  and  Applications) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ประเภทของระบบ
คอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและหลักการทํางาน
ท่ัวไป  อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล  การแทนขอมูล  ระบบสารสนเทศ  
การติดตอสื่อสารและระบบเครือขาย  จริยธรรมและความปลอดภัยในการ
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ใชงานคอมพิวเตอร  ไมโครคอมพิวเตอรกับการใชงานในปจจุบัน  ศึกษาการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา 

 

ใชงานคอมพิวเตอร  ไมโครคอมพิวเตอรกับการใชงานในปจจุบัน  การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประยุกตใชงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา 

Historical development of computer technology; 
computer system types; computer organization and functions; 
secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and network; computer 
security and ethics; current microcomputer usages;  application 
development programs that are relevant to students major 

347-202  สถิติพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
(Basic  Statistics) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ขอบขายของสถิติ  การจําแนกขอมูล  การสรุปขอมูลในเชิงตัวเลข
และกราฟ  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน  
การแจกแจงปรกติ  การแจกแจงของคาเฉลี่ยตัวอยาง  การประมาณคาและ
ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ย  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การ
ประมาณคาและทดสอบสมมติฐานสําหรับสัดสวน  การวิเคราะหขอมูล
จําแนกประเภท  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเดียว  การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

347-100  สถิติในชีวิตประจําวัน                                   3 (2-2-5) 
(Statistics in Daily Life) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

        ภาพรวมของสถิติ ขอมูลและระดับการวัด ความผันแปร การทําขอมูล
ใหเปนสารสนเทศ การพินิจพิเคราะหขอมูล ความนาจะเปน การแจกแจง
ปรกติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ย การวิเคราะห
ขอมูลแยกประเภท กรณีศึกษาการนําสถิตไิปใชในชีวิตประจําวัน การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

Statistic overview; turning data into information; 
exploratory data analysis; basic concepts of probability; normal 
distribution; confidence interval and significance test of the 
population mean(s); confidence interval and significance test of 
the population proportion(s); correlation analysis; case studies; 
the use of statistical package 
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หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ  

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 28 หนวยกิต กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 18 หนวยกิต  

321-211  กายวิภาคศาสตรท่ัวไป 4 (3-3-6) 
(General  Anatomy) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

เปนวิชาท่ีศึกษาครอบคลุมถึงมหกายวิภาคศาสตร  คัพภวิทยา  จุล
กายวิภาคศาสตรและประสาทกายวิภาคศาสตร  แตเนนหนักทางมหกาย
วิภาคศาสตรหรือจุลกายวิภาคศาสตรเฉพาะบางระบบ ซึ่งจะเปนความรู
พ้ืนฐานท่ีจะอธิบายการทํางานของระบบน้ัน 

321-121  หลักกายวิภาคศาสตร                                 2 (2-0-4) 
(Principle  Anatomy) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

         บทนํา เซลสวิทยา เน้ือเยื่อพ้ืนฐาน โครงสราง ความสัมพันธและ
หนาท่ีของระบบรางกายมนุษย 

 Introduction; cytology; basic tissues; structures, relations 
and functions of the human body systems 

 

326-101  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 3 (2-4-3) 
(Microbiology  and  Parasitology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความรูพ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา โดย
ครอบคลุมกระบวนการสรางภูมิคุมกัน  ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายตอ
เช้ือโรค ธรรมชาติ การแพรพันธุ และการเจริญเติบโตของจุลชีพและพยาธิ
ตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดโรคซึ่งพบมากในประเทศไทย  วิธีการปองกัน ควบคุมและ
การทําลายเช้ือโรค  การเก็บตัวอยางสงตรวจ  ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
เก่ียวกับการยอมสีเช้ือตาง ๆ   การเพาะจุลชีพและการทดสอบความไวของ
ยาตอจุลชีพ  การวินิจฉัยจุลชีพชนิดตาง ๆ 

326-101  จุลชวีวิทยา และปรสิตวิทยา                         2 (1-3-2) 
(Microbiology  and  Parasitology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

         ความรูพ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 
กระบวนการสรางภมูิคุมกัน ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายตอเช้ือจุลินทรีย
และปรสิตท่ีทําใหเกิดโรคซึ่งพบมากในประเทศไทย การปองกัน การควบคุม 
และการทําลายเช้ือโรค การเก็บตวัอยางสงตรวจ การวินิจฉัยโรคติดเช้ือจาก
จุลินทรียและปรสติ เทคนิคท่ีจําเปนทางจุลชีววิทยา 

Basic principle in immunology, microbiology, and 
parasitology; immunological mechanisms; immune response to 
pathogenic microorganisms and parasites which cause disease 
commonly found in Thailand; prevention, control and destroy 
pathogen; specimen collection; diagnosis of microbial and 
parasitic infection; essential microbiological laboratory 
techniques 
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328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 3 (3-0-6) 
(Clinical  Biochemistry  for  Nurses) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวความคิดพ้ืนฐานทางชีวเคมีคลินิก  โครงสราง  องคประกอบ  
หนาท่ีและเมแทบอลิซึมของสารคารโบไฮเดรท ไลปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก 
นํ้า และอิเล็กโทรไลท  รวมท้ังสารประกอบอ่ืน ๆ ของรางกายท่ีจําเปนตอ
การดํารงชีวิต 

328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล                         1 (1-0-2) 
(Clinical  Biochemistry  for  Nurses) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ชีวเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พีเอชและบัฟเฟอร โครงสรางของ
สารมหโมเลกุล ข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีในวิถีเมแทบอลิซึมท่ีรวม
ความสัมพันธและการควบคุมดวยฮอรโมนและแหลงอาหาร 

Basic biochemistry of living organisms; pH and buffer; 
structures of macromolecules and chemical reactions in the 
metabolic pathways including their interrelationship; hormonal 
control and nutrition 

 

336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
(Basic  Medical  Pharmacology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

หลักการทางเภสัชวิทยา  ความรูพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาของยา
ตนแบบท่ีมีผลตอระบบประสาทรอบนอก  ระบบประสาทสวนกลาง  ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด  ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด  ระบบทางเดิน
อาหาร  ระบบทางเดินปสสาวะ  ยาตานจุลชีพและปรสิต  เคมีบําบัดใน
โรคมะเร็งและพิษวิทยา 

 

336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน                          2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  Pharmacology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

หลักการทางเภสัชวิทยา  ความรูพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาของยา
ตนแบบท่ีมีผลตอระบบประสาทรอบนอก  ระบบประสาทสวนกลาง  ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด  ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด   ระบบทางเดิน
อาหาร   ยาตานจลุชีพ   เคมีบําบัดในโรคมะเร็ง 

Principle of pharmacology; basic pharmacology of drug 
prototypes affecting peripheral  nervous system, central 
nervous system, cardiovascular system, endocrine system and  
autacoids, gastrointestinal system, antimicrobial agents, 
chemotherapy of cancer 
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338-211  สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 4 (3-3-6) 
(Basic  Medical  Physiology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับรวม: - 

การทํางานของทุกระบบในรางกายของมนุษยในภาวะปกติ เพ่ือเปน
พ้ืนฐานสําหรับนําความรูน้ีไปประยุกตในวิชาชีพการพยาบาล 

 

338-211  สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน                            2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  Physiology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับรวม : - 

การทํางานและกลไกพ้ืนฐานของระบบอวัยวะในรางกายของมนุษย
ในภาวะปกต ิการประยุกตความรูพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาเพ่ือใชในวิชาชีพการ
พยาบาล 

Basic function of  human organ systems; application of 
basic  physiology  to nursing profession 

 

 

640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
(Developmental  Psychology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนาการทางดานรางกาย จิตสังคมและสติปญญาของมนุษย ตั้งแตใน
ครรภถึงวัยสูงอายุ  ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากพัฒนาการ และแนวทางการ
สงเสริมพัฒนาการในแตละวัย 
 

 

640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ                                      2 (2-0-4) 
(Developmental  Psychology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย  ปจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาของมนุษย 
ตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ  ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากพัฒนาการ และแนวทาง
การสงเสริมพัฒนาการในแตละวัย 

Concepts, theories, and principles in human 
development; factors affecting physical, emotional, social, and 
cognition developments in humans from fertilization to elderly; 
developmental crisis; guidelines for developmental promotions 
in all age groups   

 

640-211  การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
(Health  Communication) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

640-112  การสื่อสารทางสุขภาพ                                  1 (1-0-2) 
(Health  Communication) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
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แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารทางสุขภาพ  จิตวิทยาการสื่อสาร

ทางสุขภาพ  ทักษะสําคัญในการสื่อสารทางสุขภาพ  รูปแบบการสื่อสารทาง
สุขภาพ  บทบาทของพยาบาลในการสื่อสารทางสุขภาพ  และกระบวนการ
สื่อสารทางสุขภาพท่ีคํานึงถึงพหุวัฒนธรรม 

 

แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสาร  การสื่อสารทางสุขภาพ  ปจจัยท่ีมี
ผลตอการสื่อสาร   กระบวนการสื่อสารทางสุขภาพ  ทักษะสําคัญในการ
สื่อสารทางสุขภาพ  รูปแบบการสื่อสารทางสุขภาพ  บทบาทของพยาบาลใน
การสื่อสารทางสุขภาพ  และการสื่อสารทางสุขภาพท่ีคํานึงถึงพหุวัฒนธรรม 

Concepts relevant to communication; health 
communication; factors affecting communication; health 
communication process; essential skills for health 
communication; types of health communication; nursing role in 
health communication; and health communication concerning 
cultural diversity 

640-212  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2 (2-0-4) 
(Pathophysiology  for  Nurses) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศนของการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  กลไกปฏิกิริยาตอบโต
และการปรับตัวของรางกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ 

 

640-211  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล                       2 (2-0-4) 
(Pathophysiology  for  Nurses)   
รายวิชาบังคับกอน : -    

มโนทัศนของพยาธิสรีระของรางกาย  กลไกปฏิกิริยาตอบโตและการ
ปรับตัวของรางกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ 

Concept of pathophysiology of human body; response 
mechanisms and  adaptation under pathologic circumstances 

 

640-213  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบฯ 2 (1-2-3) 
(Eastern  Wisdom  and  Complementary  Care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

วิวัฒนาการของภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพ  แนวคิดการ
ดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  การประยุกตใชแนวคิดภูมิปญญาตะวันออกสู
การพยาบาลแบบองครวม  การสรางเสริมสุขภาพและการเยียวยาบําบัด  
ทางเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ  และการฝกเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน 

640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  

            2 (1-2-3) 
(Eastern  Wisdom  and  Complementary  Health  Care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพ  การผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกสูการดูแลและเยียวยาทางการพยาบาลโดยคํานึงถึงบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม หลักการและเทคนิคการดูแลสุขภาพท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออก ปฏิบัติการดูแลและเยียวยาดวยภูมิปญญาตะวันออก 
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     Eastern wisdom in health care; integration of eastern 
wisdom into caring and healing in nursing concerning 
sociocultural context; principles and techniques of integration 
of eastern wisdom ; practice of caring and healing using eastern 
wisdom 

640-214  โภชนบําบัด 1 (1-0-2) 
(Nutritional  Therapy) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความตองการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ  
ปญหาภาวะโภชนาการ หลักการโภชนบําบัด อาหารสําหรับผูปวยโรคตางๆ 
การใชรายการอาหารแลกเปลี่ยน บทบาทของพยาบาลกับการสงเสริม
สุขภาพดานโภชนาการ 

640-113  โภชนบําบัด                                               1 (1-0-2) 
(Nutritional  Therapy) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

 หลักโภชนาการ  การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการในวัย
ตางๆ การใชรายการอาหารแลกเปลี่ยน การบริโภคอาหารตามหลักภูมิ
ปญญาตะวันออก โภชนบําบัดสําหรับผูปวยโรคตางๆ บทบาทของพยาบาล
กับการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ 

Principle of  nutrition; nutritional  assessment; nutrition 
for person in different age group; use the food exchange list; 
food consumption base on eastern wisdom concept; nutritional 
therapy for each patient group; nurse’s roles and health 
promotion on nutrition 

 

640-311  หลักวิทยาการระบาด 2 (2-0-4) 
(Principle  of  Epidemiology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค 
แนวคิดเ ก่ียวกับโรคและการกระจายของโรค ระบบขอมูลขาวสาร
สาธารณสุข เครื่องช้ีวัดสภาวะอนามัยในชุมชน การศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด การเฝาระวัง การสอบสวน การปองกันและควบคุมโรค 

 

640-213  หลักวิทยาการระบาด                                    1 (1-0-2) 
(Principle  of  Epidemiology) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค 
แนวคิดเก่ียวกับโรคและการกระจายของโรค ขอมูลและสถิติดานการแพทย
และสาธารณสุข ตารางชีพ เครื่องช้ีวัดสภาวะอนามัยในชุมชน การศึกษาทาง
วิทยาการระบาด การเฝาระวัง การสอบสวน การปองกันและควบคุมโรค 

Concepts and principles of epidemiology; nature of 
disease; concepts of disease and distribution of disease; 
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medical and public health informatics; life table; community 
health indices; epidemiological studies; epidemiology 
surveillance and investigation; prevention, and disease control 

กลุมวิชาชีพ 76 หนวยกิต กลุมวิชาชีพ 78 หนวยกิต  

640-121  มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล 3 (3-0-6) 
(Conceptual  Basis  of  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและวิชาชีพ
การพยาบาล มโนทัศน พ้ืนฐานทางการพยาบาลและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของ ศาสตรทางการพยาบาลและการบริการการพยาบาล คุณภาพและ
มาตรฐานบริการการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล แนวคิดการดูแล แนวคิด
การพยาบาลแบบองครวม แนวคิดแบบแผนสุขภาพ องคกรวิชาชีพ องคกรท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพ 
 

640-121  มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล                     2 (2-0-4) 
(Conceptual  Basis  of  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

วิวัฒนาการและการพัฒนาของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศน
พ้ืนฐานทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดการดูแล แนวคิดการพยาบาลองครวม ระบบบริการสุขภาพและการ
บริการการพยาบาล บทบาทของพยาบาล องคกรวิชาชีพทางการพยาบาล
และท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

Nursing professional revolution and development; basic 
concepts of nursing; nursing theories and related theories; 
concept of caring; concept of holistic nursing; health care 
system and nursing services; roles of nurses; professional 
nursing organization and related health organizations 

 

640-221  เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
(Nursing  Techniques) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศนของทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล  หลักการและ
วิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนอยางปลอดภัย  การควบคุมและปองกัน
การติดเช้ือ การจัดสิ่งแวดลอม การตอบสนองความตองการดานความสุข
สบายและสุขวิทยาสวนบุคคล  การประเมินสัญญาณชีพและการชวยเหลือ
เบ้ืองตน  การจัดทาและการเคลื่อนยายผูปวย  การดูแลเรื่องอาหาร และนํ้า  

640-221  เทคนิคการพยาบาล                                    4 (2-6-4) 
(Nursing  Techniques) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศนของทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล  หลักการและ
วิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนอยางปลอดภัย การใชเทคนิคปราศจาก
เช้ือตามหลักการควบคุมและปองกันการติดเช้ือ การจัดสิ่งแวดลอม การ
ตอบสนองความตองการดานความสุขสบายและสุขวิทยาสวนบุคคล  การ
ประเมินสัญญาณชีพและการชวยเหลือเบ้ืองตน  การจัดทาและการ
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การดูแลเรื่องการขับถาย การพยาบาลตามแผนการรักษาและสนับสนุนการ
รักษา  การรับและจําหนายผูปวย และฝกวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 

เคลื่อนยายผูปวย  การดูแลเรื่องอาหาร และนํ้า  การดูแลเรื่องการขับถาย 
การพยาบาลตามแผนการรักษาและสนับสนุนการรักษา การรับใหม และ
การจําหนาย ฝกวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

Concepts of nursing practice; principles and methods of 
safety fundamental nursing; infectious control and prevention; 
environmental care; responsiveness to individual needs for 
comfort and personal hygiene; assessment of vital signs and 
basic nursing interventions; positioning and transferring; nutrition 
and fluid supplement; care for urination and bowel; support 
care according to prescriptions; admission and discharge; 
practice of nursing procedures based on nursing standard 

640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 3 (1-4-4) 
(Principle  of  Nursing  Process) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดหลักการกระบวนการพยาบาล การรวบรวมขอมูล การ
ประเมินสภาพตามแบบแผนสุขภาพ  การตรวจรางกาย  การวิเคราะหขอมูล  
การวินิจฉัยทางการพยาบาล  การวางแผนการพยาบาล  การปฏิบัติการ
พยาบาล  การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล แนว
ทางการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ และฝกการใชกระบวนการพยาบาล 

 

640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล                        3 (1-4-4) 
(Principle  of  Nursing  Process) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดหลักการกระบวนการพยาบาล การรวบรวมขอมูล การ
ประเมินสภาพตามแบบแผนสุขภาพ การตรวจรางกาย การวิเคราะหขอมูล 
การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการ
พยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล ประเด็น
จริยธรรม  แนวทางการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ ฝกการใชกระบวนการพยาบาล 

Concept of nursing process; collecting data; assessment 
according to functional health patterns; physical examination; 
data analysis; nursing diagnosis; nursing care plan; nursing 
implementation; nursing evaluation; nursing record; ethical 
issues; application of nursing process for responding to 
individual needs; practice of nursing process 
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640-223  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
(Laws  and  Ethics  in  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

หลักกฎหมายท่ัวไป พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
สาธารณสุข  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  สิทธิ
ของผูใชบริการ  ความเสี่ยงทางดานกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาล  
ทฤษฎีจริยศาสตรและหลักจริยศาสตรทางการพยาบาล  คุณคาและความ
เช่ือ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ประเด็นปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพการพยาบาล และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  แนว
ทางการนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลและการดําเนินชีวิต 

 

640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล            2 (2-0-4) 
(Laws  and  Ethics  in  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

กฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญาและกฎหมายแพงท่ีเก่ียวของกับการ
ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ  พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ  กฎหมายสาธารณสุขอ่ืนท่ีเก่ียวของกับผู
ประกอบวิชาชีพ  ทฤษฎีจริยศาสตร ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม คุณคา
และความกระจางของคุณคา หลักจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
สิทธิผูปวย สิทธิพยาบาล ปญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล และการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม   

General laws; acts and laws related to the practice of 
nursing and midwifery; the profession nursing and midwifery act; 
the relatial public health laws ethical theories; ethical 
development; values and value clarification; ethical principle; 
code of ethics in nursing, patients’ and nurses’ rights, ethical 
problems and ethical decision making in nursing 

 

640-225  การพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 3 (2-2-4) 
(Nursing  for  Promoting  Health) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริม
สุขภาพ และกลวิธีการสรางเสริมสุขภาพ การประเมินปจจัยเสี่ยงตอภาวะ
สุขภาพ และแนวทางการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

 

640-223  การพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ                    2 (2-0-4) 
(Nursing  for  Health  Promotion) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

      แนวคิดและหลักการการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม แนวคดิ/
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเสรมิสุขภาพ กลยุทธการสรางเสริมสขุภาพ 
และการสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

 Concepts and principles of holistic health promotion; 
concepts/theories related to health promotion; strategies for 
health promotion; and health promotion for each age group 
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640-224  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 4 (4-0-8) 
(Adult and Elderly Nursing I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวย
ความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุ ท่ีไมมีภาวะเจ็บปวย 
และมีภาวะเจ็บปวยดวยโรคเฉียบพลันและเรื้อรังท่ีมีปญหาไมซับซอนและมี
ปญหาซับซอนแตไมอยูในภาวะวิกฤต แนวคิดและหลักการในการพยาบาล
ผูสูงอายุ ไดแก ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ 
ภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในผูใหญและผูสูงอายุ การใช
กระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันและฟนฟูสภาพ การดูแลรักษา และการปองกันการกลับ
เปนซ้ํา การใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล สิทธิมนุษยชน และการมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และชุมชน 
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

 

640-226  การพยาบาลผูใหญ 1                                   3 (3-0-6) 
(Adult  Nursing I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวย
ความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการวัยผูใหญท่ีมีภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง และ
ภาวะเจ็บปวยดวยโรคเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ี
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและ
ฟนฟูสภาพ การดูแลรักษา และการปองกันการกลับเปนซ้ํา การใชหลักฐาน
เชิงประจักษอยางเหมาะสม คาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิผูปวยและ
การมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of holistic nursing based on 
concept of caring for healthy adult clients, at-aisk, both acute 
and chronic illness; using nursing process integrated of eastern 
wisdom for health promotion, prevention and rehabilitation, 
caring, and recurrence prevention, including applying evidence 
based practices appropriately with concerning to individual 
differences, patient rights, participation of caregivers, families, 
and communities as well as the aspects of related law and 
ethics 

 

 640-321 การพยาบาลผูสูงอายุ                                    1 (1-0-2)                                                       
(Geriatric Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศนเก่ียวกับการพยาบาลผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การ
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สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพ การปองกันภาวะเสี่ยงในผูสูงอายุ กระบวนการ
พยาบาลตามปญหาท่ีพบบอย และการใชยาในผูสูงอายุ 

Concepts of geriatric nursing; geriatric theories; change 
process in aging; health assessment; health promotion and 
rehabilitation; risk prevention in elders; nursing process based 
on common problems; drug use in older persons 

640-226  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (3-0-6) 
(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศน ทฤษฎี และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  การ
พยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวยความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการ
ท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพจิต ผูใชบริการท่ีมีปญหาสุขภาพจิต และปญหา
ทางจิตเวช  โดยใชทักษะการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด และการใช
ตนเองเพ่ือการบําบัด การใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การบําบัดเบ้ืองตน การ
ดแูลรักษาอยางตอเน่ือง การฟนฟูสภาพจิต และการสงตอ  การใชหลักฐาน
เชิงประจักษอยางเหมาะสม  คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและบริบททาง
สังคมของผูใชบริการ สิทธิมนุษยชน และการมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว 
และชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

 

640-224  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                  3 (3-0-6) 
(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

มโนทัศน ทฤษฎี และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  การ
พยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวยความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการ
ท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพจิต ผูใชบริการท่ีมีปญหาสุขภาพจิต และปญหา
ทางจิตเวช  โดยใชทักษะการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด และการใช
ตนเองเพ่ือการบําบัด การใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การบําบัดเบ้ืองตน การ
ดแูลรักษาอยางตอเน่ือง การฟนฟูสภาพจิต และการสงตอ  การใชหลักฐาน
เชิงประจักษอยางเหมาะสม  คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและบริบททาง
สังคมของผูใชบริการ สิทธิมนุษยชน และการมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว 
และชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
          Concepts, theories, and principles of mental health and 
psychiatric nursing; holistic nursing based on concept of caring 
for clients who are at risk and encouter mental health and 
psychiatric problems; using of therapeutic interaction and self-
therapeutic; using nursing process integrated of  eastern wisdom 
to mental health promotion, prevention, basic treatments, 
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continuing care, mental rehabilitation, and transferring; using 
evidence based practices appropriately with concerning to 
individual differences and social context, human right, 
participation of caregiver, family and community, and the 
aspects of law and related ethics 

640-227  การอานคนควาทางการพยาบาล 1 (0-2-1) 
(Reading  in  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การบูรณาการสมรรถนะดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช
หองสมุดและสื่อสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูล การทบทวนวรรณคดีดวย
การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและการประเมินคุณคา และการ
นําเสนอผลการศึกษาในหัวขอท่ีเลือกสรรอยางสรางสรรค 

 
 
 

----- 

ตัดออก ตามความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจาก
กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาการใชหองสมุดฯ 

640-321  การพยาบาลเด็ก 4 (4-0-8) 
(Pedriatric Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-212 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวย
ความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุนในภาวะเจ็บปวย
เฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤต การใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การปองกันการ
กลับเปนซ้ํา และการสรางเสริมสุขภาพ การใชหลักฐานเชิงประจักษอยาง
เหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิเด็ก และการมีสวนรวมของ
ผูดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

 

640-325  การพยาบาลเด็ก                                         3 (3-0-6) 
(Pediatric Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : -  

แนวคิดและหลักการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุนในภาวะสุขภาพ
ดีและเบ่ียงเบนเล็กนอย เจ็บปวยเฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซอนหรือวิกฤต 
การใชกระบวนการพยาบาล การพยาบาลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา พยาบาลและ
ฟนฟูสภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิเด็ก ความเปนปจเจกบุคคล และการมีสวนรวม
ของผูดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
        Concepts and principle of nursing care for newborns 
through adolescents with wellness and minor illness; acute, 
chronic, and complicated or critically illness; using nursing 
process; integration of holistic nursing and eastern wisdom for 
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health promotion, prevention, curing, caring, and rehabilitation; 
concerning of children’s rights, individual differences and 
caregiver and family participation, and the aspects of related 
law and ethics 

640-322  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 3 (3-0-6) 
(Adult  and  Elderly Nursing II) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวย
ความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยวิกฤต 
จําเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการแพทยและการรักษาเฉพาะ หลักการ
พยาบาลผูใชบริการระยะสุดทายและภาวะใกลตาย การใชกระบวนการ
พยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ 
ปองกันการกลับเปนซ้ํา และการดูแลแบบประคับประคองการใชหลักฐาน
เชิงประจักษอยางเหมาะสม  คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  สิทธิมนุษยชน 
และการมีสวนรวมของผูดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 

640-322  การพยาบาลผูใหญ 2                                   3 (3-0-6) 
(Adult Nursing II) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

          มโนทัศนและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแล
ดวยความเอ้ืออาทรแกผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวย
วิกฤตและสาธารณภัย ท่ีตองการความชวยเหลือเรงดวน จําเปนตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีทางการแพทยและการรักษาเฉพาะ หลักการพยาบาลผูใชบริการ
ระยะสุดทายและภาวะใกลตาย การใชกระบวนการพยาบาลโดยผสมผสาน
ภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ ปองกันการกลับเปนซ้ํา 
และการดูแลแบบประคับประคอง การใชหลักฐานเชิงประจักษอยาง
เหมาะสม  คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  สิทธิมนุษยชน และการมีสวน
รวมของผูดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ี
เก่ียวของ 
      Concepts and principles of holistic nursing based on 
concept of caring for adult and elder clients with critical illness,  
disaster requiring emergency support and requiring medical 
technologies and special therapeutics; principles of palliative 
and dying care; using nursing process integrated of eastern 
wisdom to caring, rehabilitation, recurrence prevention, and 
palliative care, including applying evidence based practices 
appropriately with concerning to individual differences, human 
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rights, participation of caregivers and families, and the aspects 
of related law and ethics 

640-323  การพยาบาลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 1 (1-0-2) 
(Emergency and Disaster Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิด หลักการ การเตรียมรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย การ
วางแผน คัดกรองและการจัดการสาธารณภัยในแตละระยะรวมกับสห
วิชาชีพ การพยาบาลผูประสบภัยท่ีมีภาวะฉุกเฉินและการบาดเจ็บในระบบ
ตางๆ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การดูแลดานจิตสังคม ประเด็นจริยธรรม
และกฎหมายในการชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติภัยหมูและประสบสาธารณ
ภัย การเฝาระวัง ปองกันและบรรเทาความรุนแรงจากภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย 

 

 
 
 
 
 

------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก นําไปรวมกับวิชาการ
พยาบาลผูใหญ 2 

640-324  การพยาบาลมารดาและทารก 4 (4-0-8) 
(Maternal  and  Newborn  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวย
ความเอ้ืออาทรแกมารดาและทารก อนามัยการเจริญพันธุ การวางแผน
ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคมและผลกระทบทางดาน
กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และครอบครัว การพยาบาลระยะตั้งครรภ 
คลอดและหลังคลอดท่ีปกติและเบ่ียงเบนเล็กนอย รวมท้ังการพยาบาลทารก
แรกเกิด การใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกใน
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแลรักษา และการฟนฟูสภาพ  การ

640-227  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1      3 (3-0-6) 
(Maternal  Newborn  Nursing and Midiwifery I) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ  
อนามัยการเจริญพันธุ การเตรียมตัวกอนตั้งครรภ การวางแผนครอบครัว  
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ  การ
เลี้ยงลูกดวยนมแม  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคลอด  การทําคลอดปกติ  
การพยาบาลระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติและ
เบ่ียงเบนเล็กนอย รวมท้ังการพยาบาลทารกแรกเกิด  การใชกระบวนการ
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ใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม  คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

 

พยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  
การใชหลักฐานเชิงประจักษ การผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก คํานึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีสวนรวมของครอบครัว รวมถึง
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

Concepts and principles of maternal and child nursing 
and midwifery; reproductive health; preconception preparation; 
family planning; physiological, psychological, social, and 
spiritual changes and the impacts; breastfeeding; basic 
knowledge of childbirth, normal birth assisting; nursing care 
during pregnancy, labor and postpartum periods in normal 
status and minor health deviations; nursing care of the 
newborns; using nursing process in order to promote optimal 
health, prevention, caring, and rehabilitation including using 
evidence based practices, integrated of the eastern wisdom, 
concerning to cultural diversities, participation of families, and 
the aspects of related law and ethics 

640-326  การผดุงครรภ 4 (4-0-8) 
(Midwifery) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-323 

แนวคิดการผดุงครรภ  ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับการคลอด  การ
ประเมินสภาวะทารกในครรภ  การใชยาทางสูติกรรมในระยะคลอด  
หลักการทําคลอดปกติและการพยาบาลระยะคลอด  หลักการพยาบาล
มารดาและทารกท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ คลอด 
และหลังคลอด  โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิ
ปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแลรักษา และ
การฟนฟูสภาพ  การใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม  คํานึงถึงความ

640-323  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2      3 (3-0-6) 
(Maternal  Newborn  Nursing and Midiwifery II) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-227 

แนวคิดและหลักการผดุงครรภในการดูแลสตรีและทารกท่ีมีภาวะเสีย่ง
และแทรกซอนทางสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลัง
คลอด  การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ  การใชยาทางสูติศาสตร  
การใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแล 
และการฟนฟูสภาพ  การใชหลักฐานเชิงประจักษ การผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออก คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีสวนรวมของ
ครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 
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เปนปจเจกบุคคล  สิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมของครอบครัว รวมถึง
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

 

Concepts and principles of midwifery in providing care 
for women and their newborns having health risks and 
complications during pregnancy, labor and postpartum periods; 
fetal health assessment; obstetrics drugs; using nursing process 
in order to promote optimal health, prevention, caring, and 
rehabilitation including using evidence based practices, 
integrated of the eastern wisdom, concerning to cultural 
diversities, participation of families, and the aspects of related 
law and ethics 

640-325  การบริหารการพยาบาล 3 (2-2-5) 
(Nursing  Administration) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการบริหารการพยาบาล  การบริหารงานบุคคลและ
องคกรโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  การวางแผน  การจัดองคกร 
การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง ภาวะผูนําและการทํางานเปน
ทีม คุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล ระบบประกันคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตรสุขภาพ การบริหาร
โครงการ 

 

640-326  การบริหารการพยาบาล                                 3 (2-2-5) 
(Nursing  Administration) 
รายวิชาบังคับกอน :  - 

        แนวคิดทางการบริหารทางการพยาบาล บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
พยาบาล ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารพยาบาล จริยธรรมทางการบริหาร
การพยาบาล การบรหิารหอผูปวย ภาวะผูนําและการจัดการทีม  การ
วิเคราะหตนทุน การจดัการวัสดุอุปกรณ การจัดการสารสนเทศสําหรับ
พยาบาล  รูปแบบการจัดบริการพยาบาล  การจดัการคณุภาพ การจัดการ
ความเสีย่งและความปลอดภัยในการพยาบาล การบรหิารโครงการ และ
ประเด็นในวิชาชีพการพยาบาล 

       Concept of nursing administration; roles and functions 
of nursing administrator; factors influencing nursing 
administration; ethics in nursing administration; nursing unit 
management; leadership and team management; cost analysis; 
resources management; nursing informatics management; 
model of nursing services; quality, risk and safety management 
in nursing; project management; and professional issues   

นําเนื้อหาของรายวิชาประเด็น
และแนวโนมฯ มาบูรณาการไว
ในรายวิชาการบริหารการ
พยาบาล จึงควรมีชั่วโมง
สําหรับการสัมมนา 
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640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (3-0-6) 
(Community  Health  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดและหลักการของการสาธารณสุข ระบบสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุข นวัตกรรมและกลวิธีสาธารณสุข
แนวคิดการพยาบาลอนามุยชุมชน กลยุทธ กระบวนการ และแนวทางการ
จัดบริการสุขภาพชุมชน  

 
 
 
 
 

640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน                             3 (3-0-6) 
(Community  Health  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน :  - 

     ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน นโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพ แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน  
กลยุทธการจัดบริการสุขภาพชุมชน ระบบขอมูลสุขภาพชุมชน กระบวนการ
และการจัดบริการสุขภาพชุมชน 

Health service system, community health service system; 
national health policy and health development plan; health 
innovations; concepts of community health nursing; community 
health service strategies, community health systems data, 
community health nursing process and services 

 

640-421  การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน 2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคเบ้ืองตนท่ีพบบอย
ในทุกวัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทํา
หัตถการเบ้ืองตนตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  รวมถึง
การสงตอเพ่ือการรักษาท่ีเหมาะสม 

640-324  การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน                              2 (2-0-4) 
(Basic  Medical  care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคเบ้ืองตนท่ีพบบอย
ในทุกวัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทํา
หัตถการเบ้ืองตนตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  รวมถึง
การสงตอเพ่ือการรักษาท่ีเหมาะสม 

Assessment, diagnosis, and basic medical care for clients 
in all age groups; first aid; emergency care and basic medical 
interventions based on nursing profession regulation and 
relating laws; transferring for appropriate treatment 
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640-422  การวิจัยเบ้ืองตนทางการพยาบาล 2 (1-2-3) 
(Elementary  Nursing  Research) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล  
กระบวนการวิจัยในการพยาบาล ซึ่งประกอบดวยการกําหนดปญหา การ
ทบทวนวรรณคดีท่ีเก่ียวของ ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  และการนําเสนอผลงานวิจัย 
รวมท้ังประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล หลักการเลือกสรร
ผลงานวิจัยเพ่ือนํามาใชในการพยาบาล และการเขียนโครงการวิจัย 

640-421  การวิจัยเบ้ืองตนทางการพยาบาล                     2 (2-0-4) 
(Elementary  Nursing  Research)   
รายวิชาบังคับกอน : -  

ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล  
กระบวนการวิจัยในการพยาบาล ซึ่งประกอบดวยการกําหนดปญหา การ
ทบทวนวรรณคดี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  
การเขียนรายงานการวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย และประเด็นจริยธรรม
ในการวิจัยทางการพยาบาล หลักการเลือกสรรผลงานวิจัยเพ่ือนํามาใชใน
การพยาบาล การเขียนโครงการวิจัย 

Definition, scope, and significance of nursing research; 
nursing research process including identifying problem, 
reviewing literature, methodology, data analysis and 
interpretation, writing research study report, and research 
presentation; ethical issues in nursing research; principles of 
evaluating research studies for use in clinical practice; writing a 
research proposal 

 

640-423  ประเด็นและแนวโนมในวิชาชีพการพยาบาล 2 (1-2-3) 
(Issues  and  Trends  in  Nursing  Profession) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดเก่ียวกับประเด็นและแนวโนมในวิชาชีพการพยาบาล การ
วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกวิชาชีพ แนวทางการแกไขปญหา แนว
ทางการพัฒนาวิชาชีพ  และฝกวิเคราะหแนวโนมวิชาชีพการพยาบาลใน
ประเด็นท่ีเลือกสรร 

 
 
 
 

--------- 
 
 
 
 

ตัดออก นําไปบูรณาการกับ
รายวิชาการบริหารการ
พยาบาล 
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640-291  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 2 (0-8-0) 
(Practicum  of  Basic  Nursing  Care) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-221, 640-222 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานการดูแลดวยความเอ้ือ
อาทร โดยใชกระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพ และ
ทักษะการพยาบาล เพ่ือสนองตอบความตองการข้ันพ้ืนฐานของผูใชบริการ
เปนรายบุคคล คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

640-291  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน                        3 (0-9-0) 
(Practicum  of  Basic  Nursing  Care) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-221 , 640-222 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตนเพ่ือตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของผูใชบริการเปนรายบุคคล โดยใชกระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพเชิง
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ  

Practice of fundamental nursing in responding to basic 
needs of an individual using nursing process, professional 
relationship  concerning individual differences, human rights 
based on professional standard, related laws and professional 
ethics 

 

640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 3 (0-12-0) 
(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing  I) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-224 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรกับผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและ
เรื้อรัง ท่ีมีปญหาไมซับซอนและมีปญหาซับซอนแตไมอยูในภาวะวิกฤต  โดย
ใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา 
ฟนฟูสภาพ ปองกันการกลับเปนซ้ํา และการสรางเสริมสุขภาพ ฝกเทคนิค
การพยาบาลท่ัวไปและเฉพาะอยางท่ีจําเปน ฝกการวางแผนการจําหนาย
ผูใชบริการเพ่ือการดูแลอยางตอเน่ือง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษอยาง
เหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดําเนินชีวิต
และวัฒนธรรมทองถ่ิน การมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และชุมชน ตาม

640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1           4 (0-12-0) 
(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing  I) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-226  
รายวิชาบังคับรวม :  - 

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลกับผูใชบริการวัย
ผูใหญและผูสูงอายุในภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและเรื้อรัง ดวยการดูแลแบบ
องครวมท่ีผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกในการดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ 
ปองกันการกลับเปนซ้ํา และการสรางเสริมสุขภาพ ฝกเทคนิคการพยาบาล
ท่ัวไปและเฉพาะอยางท่ีจําเปน ฝกการวางแผนการจําหนายผูใชบริการเพ่ือ
การดูแลอยางตอเน่ือง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคลภายใตบริบทพหุวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การมีสวน
รวมของผูดูแลและครอบครัว ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและ
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มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Practice of holistic nursing based on concept of caring to 
adult and elder clients with acute and chronic illness, using 
nursing process with integration of eastern wisdom to caring, 
rehabilitation, recurrence prevention, and health promotion; 
practice of general nursing skills, special nursing skills, discharge 
planning for continuing care, applying evidences appropriately 
concerning individuals, under multicultured context, human 
right,  participation of caregivers, and families; based on 
professional standard, related laws and professional ethics 

640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 (0-8-0) 
(Practicum  in  Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-226, 640-291 
รายวิชาบังคับรวม : 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรกับผูใชบริการท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพจิต  ผูใชบริการท่ีมีปญหา
สุขภาพจิต และปญหาทางจิตเวช  โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสาน
ภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การบําบัด
เบ้ืองตน การดูแลรักษาอยางตอเน่ือง การฟนฟูสภาพจิต และการสงตอ ฝก
ปฏิบัติการใชทักษะการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด  การใชตนเองเพ่ือ
การบําบัด และการใชกลุมบําบัดแกผูใชบริการท้ังรายบุคคลและรายกลุมใน
บริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
อยางเหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการ
ดาํเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน การมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ ภายใตกฎหมายและจรรยา
วิชาชีพ 

640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช           4 (0-12-0) 
(Practicum  in  Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-224 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรกับผูใชบริการท่ีมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพจิต  ผูใชบริการท่ีมีปญหา
สุขภาพจิต และปญหาทางจิตเวช  โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสาน
ภูมิปญญาตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกัน การบําบัด
เบ้ืองตน การดูแลรักษาอยางตอเน่ือง การฟนฟูสภาพจิต และการสงตอ ฝก
ปฏิบัติการใชทักษะการสรางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด  การใชตนเองเพ่ือ
การบําบัด และการใชกิจกรรมบําบัดแกผูใชบริการท้ังรายบุคคลและราย
กลุมในบริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถี
การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน การมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว 
และชุมชน ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Practice of holistic nursing based on concept of caring for 
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clients who are at risk and encounter mental health and psychiatric 
problems; using nursing process with integration of  eastern wisdom to 
mental health promotion, prevention, basic treatments, continuing 
care, mental rehabilitation, and transferring; practice of therapeutic 
interaction, therapeutic use of self and activity therapy for individual or 
group of clients in context of hospital, family, and community; 
applying evidences appropriately with concerning to individual 
differences, human rights, pattern of life and local culture, 
participation of caregivers, families and community; based on 
professional standard, related laws and professional ethics 

640-393  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 3 (0-12-0) 
(Practicum  in  Pedriatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-321 , 640-291 
รายวิชาบังคับรวม : 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรกับเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงวัยรุนท่ีมีสุขภาพดี ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน 
เรื้อรัง และวิกฤต  โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกในการดูแลรักษา การฟนฟูสภาพ การปองกันการกลับเปนซ้ํา 
และการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม 
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิเด็ก วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน การมีสวนรวมของผูดูแลและครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

 

640-491  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก                                4 (0-12-0) 
(Practicum  in  Pediatric  Nursing) 
รายวิชาบังคับกอน :  640-325  
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุนในภาวะสุขภาพดีและ
เบ่ียงเบนเล็กนอย เจ็บปวยเฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซอนหรือวิกฤต การใช
กระบวนการพยาบาล การพยาบาลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษา พยาบาลและฟนฟู
สภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  คํานึงถึงสิทธิเด็ก ความเปนปจเจก
บุคคล วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน และการมีสวนรวมของ
ผูดูแลและครอบครัว ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
         Practice of nursing care for newborns through 
adolescents with wellness and minor illness; acute, chronic, 
and complicated or critically illness; using nursing process; 
integration of holistic nursing and eastern wisdom for health 
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promotion, prevention, curing, caring, and rehabilitation; 
applying evidence based; concerning of children’s rights, 
individual differences, lifestyle and local culture, and caregiver 
and family participation based on professional standard, related 
laws and professional ethics 

640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 3 (0-12-0) 
(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing II) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-322, 640-391 
รายวิชาบังคับรวม : 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรกับผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน และ
ผูใชบริการในระยะสุดทายและภาวะใกลตาย  โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ี
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก การฝกทักษะการใช เทคโนโลยีทาง
การแพทยในการชวยเหลือผูใชบริการในภาวะเรงดวน การใชหลักฐานเชิง
ประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถี
การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน การมีสวนรวมของผูดูแล ครอบครัว 
และชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2           3 (0-9-0) 
(Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing II) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-322  
รายวิชาบังคับรวม : - 

       ปฏิบัติการพยาบาลผูใชบริการวัยผูใหญและผูสูงอายุ ในภาวะเจ็บปวย
วิกฤต ฉุกเฉิน และผูใชบริการในระยะสดุทาย และภาวะใกลตาย ใช
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสขุภาพแบบองครวมท่ีผสมผสานภมูิปญญา
ตะวันออกท่ีคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมีสวนรวมของครอบครัว
หรือชุมชน ภายใตบริบทความเปนพหุวัฒนธรรม  การใชหลักฐานเชิง
ประจักษ  กฎหมายและจรยิธรรมท่ีเก่ียวของ การฝกการใชเทคโนโลยีทาง
การแพทย 

Practice of nursing care for adult and elder clients with 
critical illness, emergency, and end of life and terminal stage; 
using nursing process in providing holistic care with an eastern 
wisdom integration; considering individual difference, family or 
community participation under the multicultural context; using 
evidence-based practice; related law and ethic; practicing the 
use of medical technology 
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640-492  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 
4 (0-16-0) 

(Practicum  in  Maternal-Newborn  Nursing  and  Midwifery) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-324 
รายวิชาบังคับรวม : 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ืออาทรกับ
ผูใชบริการระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดท่ีมีภาวะปกติ เบ่ียงเบน
เล็กนอย ภาวะผิดปกติและภาวะแทรกซอน  ทารกแรกเกิดท่ีปกติและ
เบ่ียงเบนเล็กนอย  โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออก ในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน การดูแลรักษา และการ
ฟนฟูสภาพ  การฝกทักษะการชวยคลอดและการชวยแพทยในการทําสูติ
ศาสตรหัตถการ การใชหลักฐานเชิงประจักษอยางเหมาะสม คํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
การมีสวนรวมของผูดูแลและครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต
กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

640-393 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ1 3(0-9-0) 
(Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  

Midwifery I) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-227 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและ
เบ่ียงเบนเล็กนอย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  การฝกทักษะการชวยคลอด  การใช
หลักฐานเชิงประจักษและผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก คํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีสวนรวมของครอบครัว ภายใตมาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

Practice of holistic nursing care for the women having 
normal health status and minor deviations during pregnancy, 
labor and postpartum periods, including their newborns; using 
nursing process to promote optimal health, prevention, caring 
and rehabilitation; birth assisting; using evidence based practices 
and integration of the eastern wisdom, concerning to individual 
different and culture; family participation, based on professional 
standard, related laws and professional ethics 

 

640-491  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 (0-4-0) 
(Practicum  in  Nursing  Administration) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับรวม : 

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในคลินิกในฐานะหัวหนาและสมาชิก
ทีมการพยาบาล โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยา

640-492  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                         2 (0-6-0) 
(Practicum  in  Nursing  Administration) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-326 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในคลินิกในฐานะหัวหนาและสมาชิก
ทีมการพยาบาล โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยา
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วิชาชีพ วิชาชีพ ปฏิบัติการบริหารโครงการ 

 Practice of nursing administration in clinic as a team 
leader and member in nursing team based on professional 
standard, related laws and professional ethics; practice of 
project management 

 640-493  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ 2          
3 (0-9-0) 

(Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  
Midwifery II) 

รายวิชาบังคับกอน : 640-323, 640-393 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและ
ภาวะแทรกซอน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกัน การดูแล และการฟนฟูสภาพ  การชวยคลอดปกติ  การชวยแพทย
ในการทําสูติศาสตรหัตถการ  การดูแลมารดาท่ีไดรับยาทางสูติศาสตร  การ
ใชหลักฐานเชิงประจักษและผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก คํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีสวนรวมของครอบครัว ภายใต
มาตรฐานการพยาบาล จรรยาวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
       Practice of holistic nursing care for the women having 
health risks and health complications during pregnancy, labor, 
and postpartum periods, including their newborns; using nursing 
process to promote optimal health, prevention, caring and 
rehabilitation; birth assisting; to provide assistance the 
obstetrician performing obstetric procedures; care for women 
receive obstetric drugs; using evidence based practice and 
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integration of the eastern wisdom, concerning to individual 
different and culture; family participation, based on professional 
standard, related laws and professional ethics 

640-493  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ             4 (0-16-0) 
(Practicum in Community Nursing and Basic Medical Care) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

ปฏิบัติการพยาบาลในการประเมนิสภาพ การวินิจฉัย และดูแลรักษา
โรคเบ้ืองตน รวมท้ังการดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทําหตัถการ การดูแล
สุขภาพบุคคลและครอบครัวท่ีบาน การใหบริการพยาบาลในโรงเรยีน และ
การดําเนินงานอนามยัชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาลและหลักการมี
สวนรวม  

 

640-494  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชมุชนและการดูแลรักษาโรค
เบ้ืองตน  5 (0-15-0) 

(Practicum  in  Community  Nursing  and  Basic  Medical  
Care) 

รายวิชาบังคับกอน :  640-324, 640-327  
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาลท่ีผสม
ผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก และหลักการมีสวนรวม ในการดูแลสุขภาพ
บุคคลและครอบครัวท่ีบาน การใหบริการพยาบาลในโรงเรียน และการ
ดําเนินงานอนามัยชุมชน รวมท้ังปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพ 
การวินิจฉัย การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน การดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทํา
หัตการ แกผูรับบริการในสถานบริการ โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต
กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing using nursing process with 
integration of eastern wisdom and principles of participation on 
concept of caring for individual and family at home, school 
health care, and community health care, as well as practice 
based on concept of caring to assessment, diagnosis, and basic 
of medical care; practice of emergency care and basic medical 
interventions with concerning to individual differences, way of 
life and culture, based on professional standard, related laws, 
and professional ethics 
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640-494  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด 3 (0-12-0) 
(Practicum  in  Nurse  Internship) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-491, 640-492, 640-493 

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใตการนิเทศของ
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร โดยคํานึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

 

640-495  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด                             3 (0-9-0) 
(Practicum  in  Nurse  Internship) 
รายวิชาบังคับกอน : - 
รายวิชาบังคับรวม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใตการนิเทศของ
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร โดยคํานึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

Practice nursing as a professional nurse under supervision 
of registered nurses in a selected clinical area based on 
professional standard, related laws and professional ethics 

 

 
640-292  ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ  2 (0-6-0) 

(Practicum in Nursing for Health Promotion) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-223 

         ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยประยุกตใชกระบวนการ
พยาบาลท่ีผสมผสานกับแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางเสรมิสุขภาพ 
และแนวคิดภูมิปญญาตะวันออก เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ วางแผน
กิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพ และจัดกิจกรรม/โครงการสรางเสริม
สุขภาพตามกลุมวัย 

         Practice of holistic nursing using nursing process 
with integration of concepts/theories related to health 
promotion and eastern wisdom to assess health status, plan 
and organize health promotion activities/projects for each age 
group    
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หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

640-531  การทํางานในชุมชน 2 (1-2-3) 
(Community Approach) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดการทํางานในชุมชน กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือ
ทํางานในชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

 
 

----- 

 

640-532  ครอบครัวสัมพันธ 2 (2-0-4) 
(Family  Relations) 
รายวิชาบังคับกอน : - 

แนวคิดครอบครัว  การเลือกคูครอง  การสมรส  การครองชีวิตคูท่ีราบรื่น  
การตอบสนองทางเพศและปญหาทางเพศสัมพันธ  การวางแผนครอบครัว  
การอบรมเลี้ยงดูบุตรเพ่ือใหเติบโตเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  วิกฤตการณ
ภายในครอบครัวและการแกไข  และกฎหมายครอบครัว 

 
 
 

--------- 

 

640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 1 (0-4-0) 
(Nursing  Practicum  Skills) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-221 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรโดยใชกระบวนการพยาบาล แกผูใชบริการในการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันความเจ็บปวย การดูแลรักษา และการฟนฟูสภาพ เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะและประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ี
เลือกสรร 

640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล                               1 (0-3-0) 
(Nursing  Practicum  Skills) 
รายวิชาบังคับกอน : 640-291 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพ้ืนฐานของการดูแลอยางเอ้ือ
อาทรโดยใชกระบวนการพยาบาล แกผูใชบริการในการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันความเจ็บปวย การดูแลรักษา และการฟนฟูสภาพ เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะและประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ี
เลือกสรร 

Practice of holistic nursing based on concept of caring 
using nursing process to clients for health promotion, illness 
prevention, caring, and rehabilitation in order for enhancing 
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skills and experiences in nursing practice based on nursing 
standard under supervision of registered nurses in a selected 
clinical area 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ปรัชญาของหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปน

สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามปณิธานของพระราชบิดา  
โดยคํานึงถึงประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึงในการผลิต
บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เพ่ือดูแล
ชวยเหลือผูใชบริการใหมีสุขภาวะ  สอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง  โดยมีองคประกอบของการพยาบาลดังน้ี 

ผูใชบริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มี
ลักษณะเปนองครวม  ประกอบดวย กาย จิต สังคม และจิต
วิญญาณ  มีศักดิ์ศรีความเปนมุนษย  มีความเปนปจเจกบุคคล 
และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาวะ 

สิ่งแวดลอม  เปนสรรพสิ่งท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ
อยางตอเ น่ือง  ประกอบดวย สิ่ งแวดลอมทางธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และระบบสุขภาพ  ซึ่งมี
ผลตอสุขภาวะของผูใชบริการ 

สุขภาวะของผูใชบริการ  เปนภาวะสมดุลของกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณ ท่ีทําใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมได
ตามศักยภาพ 

การพยาบาล  เปนศาสตรและศิลปของการดูแลผูใชบริการ
แบบองครวม  ดวยความเอ้ืออาทร  มีคุณธรรม จริยธรรม  โดย
ใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก และ
ศาสตรท่ีเก่ียวของ  ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ  
คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง  ภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

การจัดการศึกษาพยาบาล  เปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ภายใตบรรยากาศของความรัก 
ความเอ้ืออาทร  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกันและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง  มีความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ  
มีภาวะผูนํา  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนมีทักษะในการ
ใหการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปน

สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามปณิธานของพระราชบิดา  โดย
คํานึงถึงประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึงในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ  เ พ่ือดูแล
ชวยเหลือผูใชบริการใหมีสุขภาวะ  สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมซึ่งครอบคลุมท้ังสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง  โดยมีองคประกอบของการพยาบาลดังน้ี 

ผูใชบริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มี
ลักษณะเปนองครวม  ประกอบดวย กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ  
มีศักดิ์ศรีความเปนมุนษย  มีความเปนปจเจกบุคคล และมีศักยภาพใน
การดูแลสุขภาวะ 

สิ่งแวดลอม  เปนสรรพสิ่งท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการอยาง
ตอเน่ือง  ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และระบบสุขภาพ  ซึ่งมีผลตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ 

สุขภาวะของผูใชบริการ  เปนภาวะสมดุลของกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณ ท่ีทําใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดตาม
ศักยภาพ 

การพยาบาล  เปนศาสตรและศิลปของการดูแลผูใชบริการ
แบบองครวม  ดวยความเอ้ืออาทร  มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยบูรณา
การศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก และศาสตร
ท่ีเก่ียวของ  ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ  คํานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ภายใตกฎหมาย
และจรรยาวิชาชีพ 

การจัดการศึกษาพยาบาล  เปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ภายใตบรรยากาศของความเอ้ือ
อาทร  เพ่ือใหผูเรียนและผูสอนเกิดการเรียนรูรวมกันและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง  มีความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ  มีภาวะ
ผูนํา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนมี
ความรูและทักษะในการนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการใหการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ 

ผูเรียน  เปนผูท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเองให
เกิดวินัย ใฝความรูและมีจิตอาสา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
บัณฑิตพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  มีคณุลักษณะดังน้ี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
บัณฑิตพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. มีทัศนคติท่ีดี  มีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบัน

และวิชาชีพ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดศรีของความ

เปนมนุษย  มีความรับผดิชอบตอตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม มีจิตอาสา และคํานึงถึงประโยชนของเพ่ือน
มนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง 

3. สนใจใฝรู และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ
สังคมไดอยางตอเน่ือง 

4. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิ
ปญญาตะวันออก ระบบสุขภาพ และศาสตรท่ี
เก่ียวของ กาวทันวิทยาการ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก สามารถประยุกตใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

5. สามารถใชความรูทางคณติศาสตรและสถิติ ในการ
วิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล 

6. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมลู 
นําเสนอผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 

7. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนเหตเุปนผล เลือกสรร
หลักฐานเชิงประจักษมาใชในการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล 

8. มีมนุษยสมัพันธท่ีดี ปฏิสมัพันธกับผูอ่ืนอยางเอ้ืออาทร
และใหเกียรติซึ่งกันและกัน สื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

9. มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและบริหารจัดการ
ในองคกรทางสุขภาพได 

10. มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม แก
ผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบ
คุณภาพ ดวยความเอ้ืออาทร มคีณุธรรม จริยธรรม 
โดยใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญา
ตะวันออก และศาสตรท่ีเก่ียวของ คํานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน การเปลีย่นแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง  ภายใตกฎหมายและจรรยา
วิชาชีพ 

11. สนับสนุนและรวมมือในการศึกษาวิจัย และสามารถ
นําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดศรีของความเปน
มนุษย  มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม มี
จิตอาสา และคํานึงถึงประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี
หน่ึง 

2) มีทัศนคติท่ีดี  มีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันและ
วิชาชีพ 

3) สนใจใฝรู และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได
อยางตอเน่ือง 

4) มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญา
ตะวันออก ระบบสุขภาพ และศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล 

5) สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะห 
ประมวลผล และนําเสนอขอมูล 

6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
นําเสนอผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 

7) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เลือกสรร
หลักฐานเชิงประจักษมาใชในการแกปญหาไดอยาง
สรางสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล 

8) มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี ปฏิสัมพันธกับผูใชบริการและทีม
สุขภาพโดยใหเกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   

9) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและบริหารจัดการได 
10) มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม แก

ผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถาน
บริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ 
โดยใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิปญญา
ตะวันออก และศาสตร ท่ี เ ก่ียวของ คํ า นึง ถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองภายใตกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

 
 
 

 



179 

ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร   

วัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชา หมายเหต ุ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักด
ศรีของความเปนมนุษย  มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีจิตอาสา 
และคํานึงถึงประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน
กิจท่ีหน่ึง 

001-131  สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 
640-171  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 1 (0-0-3) 
895-171  ภูมิปญญาในการดาํเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

นักศึกษาเรียนรูการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต  มีจิต
อาสาในการปฏิบัติงาน แสดงความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
หลักสูตร โดยเฉพาะการเรียนรูจากประสบการณจริงในการฝก
ปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา ท้ังในคลินิกและชุมชน และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมและวิชาชีพ  

2) มีทัศนคติท่ีดี  มีความรัก และภาคภูมิใจ
ในสถาบันและวิชาชีพ 

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 1 (0-0-3) 
895-171  ภูมิปญญาในการดาํเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

นักศึกษาเรียนรูการสรางจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชน สังคม และ
วิชาชีพ  การมีทัศนคติท่ีดี และแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตลอด
ระยะ เวลา ท่ีศึกษาในหลักสูตร  โดยเฉพาะการเรียนรู จาก
ประสบการณจริงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาและการเขา
รวมกิจกรรมทางสังคมและวิชาชีพ 

3) สนใจใฝรู  และสามารถพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมไดอยางตอเน่ือง 

001-131  สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 
640-171  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 1 (0-0-3) 
640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 1 (0-4-0) 
895-171  ภูมิปญญาในการดาํเนินชีวิต 3 (2-2-5) 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

นักศึกษาเรียนรูและตระหนักในความสําคัญของความสนใจใฝรู 
มีการเรียนรูรวมกัน เพ่ือการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอด
ระยะ เวลา ท่ีศึ กษาในหลักสู ตร โดย เฉพาะการ เรี ยนรู จ าก
ประสบการณจริงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

4) มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล 
ศาสตรภูมิปญญาตะวันออก ระบบสุขภาพ 
และศาสตรท่ีเก่ียวของ สามารถประยุกตใช
ในการปฏิบัติการพยาบาล 

321-121  หลักกายวิภาคศาสตร 2 (2-0-4) 
326-101  จุลชีววิทยา และปรสติวิทยา 2 (1-3-2) 
328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 
336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
338-211  สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
640-112  การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
640-113  โภชนบําบัด 1 (1-0-2) 

นักศึกษาเรียนรูศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพยาบาล ศาสตรภูมิ
ปญญาตะวันออก ระบบสุขภาพ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนใน
ศาสตรเฉพาะและเรียนรูศาสตรทางการพยาบาลทุกสาขาเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติพยาบาลท่ีกาวทันวิทยาการ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกประเทศและสังคมโลก 
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640-121  มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-211  พยาธิสรรีวิทยาสําหรับพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบ 2 (1-2-3) 

 ผสมผสาน 
640-213  หลักวิทยาการระบาด 1 (1-0-2) 
640-221  เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 3 (1-4-4) 
640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
รายวิชาการพยาบาลทุกสาขา 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

5) สามารถใชความรูทางคณิตศาสตรและ
สถิติ ในการวิเคราะห ประมวลผล และ
นําเสนอขอมูล 

347-100  สถิตใินชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
640-421  การวิจัยเบ้ืองตนทางการพยาบาล                       2 (2-0-4) 
 

นักศึกษาเรียนรูและตระหนักในความสําคัญของคณิตศาสตรและ
สถิติ ในการวิเคราะห ประมวลผล และนําเสนอขอมูล 

6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูล นําเสนอผลงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล 

315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3 (3-0-6) 
345-101  คอมพิวเตอรและการประยุกต 3 (2-2-5) 
890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
895-122  การใชหองสมุดและวิธีการเขียนรายงาน               1 (1-0-2) 
รายวิชาการพยาบาลทุกสาขา 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

นักศึกษาเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาของคณะ ฯ โดยผานการเรียนทาง LMS และประยุกตใช
เทคโนโลยี ในการปฏิ บัติ การพยาบาลโดยการ เรี ยนรู จ าก
ประสบการณจริงในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

 
 
 

 
7) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 
เลือกสรรหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการแก 
ปญหาไดอยางสรางสรรคในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

รายวิชาการพยาบาลทุกสาขา 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

นักศึกษาเรียนรูการคิดอยางเปนเหตุเปนผล และคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ  สามารถเลือกสรรหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการ
แกปญหาไดอยางสรางสรรค และเปนประโยชนในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
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8 )  มีม นุษยสัม พันธ ท่ีดี  ปฏิสัม พันธ กับ
ผูใชบริการและทีมสุขภาพ โดยใหเกียรติและ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

001-131  สุขภาวะกายและจิต 3 (2-2-5) 
640-171  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 1 (0-0-3) 
640-112  การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 
890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษ (เลือก)  3 (3-0-6) 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

นักศึกษาเรียนรูหลักการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เขาใจธรรมชาติของ
ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม  ใชภาษาในการติดตอสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม เอ้ืออาทร และใหเกียรติซึ่งกันละกัน โดยการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 

9) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและ
บริหารจัดการได 

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1 1 (0-0-3) 
640-326  การบริหารการพยาบาล 3 (2-2-5) 
640-492  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 (0-6-0) 
640-494  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน                      5 (0-15-0) 
             และการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน 
640-495  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด  3 (0-9-0) 

นักศึกษาเรียนรูหลักการและทักษะท่ีจําเปนในการบริหารบุคคล
และองคกร และนําไปสูการปฏิบัติโดยการเรียนรูจากประสบการณ
จริงในการทํางานเปนหัวหนาทีมหรือผูนําทีมการพยาบาลหรือทีม
สุขภาพ การปฏิบัติรวมกับผูอ่ืน การเปนผูนําในการจัดทําโครงการ
พัฒนาชุมชน 

10) มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
องครวม แกผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะ
สุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ  
โดยใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรภูมิ
ปญญาตะวันออก และศาสตรท่ีเก่ียวของ 
คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง  ภายใตกฎหมายและจรรยา
วิชาชีพ 

321-121  หลักกายวิภาคศาสตร 2 (2-0-4) 
326-101  จุลชีววิทยา และปรสติวิทยา 2 (1-3-2) 
328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 
336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
338-211  สรีรวิทยาการแพทยพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
640-112  การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
640-113  โภชนบําบัด 1 (1-0-2) 
640-121  มโนทัศนพ้ืนฐานทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-211  พยาธิสรรีวิทยาสําหรับพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและ 2 (1-2-3) 

 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 
640-213  หลักวิทยาการระบาด 1 (1-0-2) 

นักศึกษาเรียนรูศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพยาบาล เพ่ือเปน
พ้ืนฐานสําหรับการเรียนในศาสตรเฉพาะและเรียนรูศาสตรทางการ
พยาบาลทุกสาขา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ โดยการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 
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640-221  เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 3 (1-4-4) 
640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-326  การบริหารการพยาบาล 3 (2-2-5) 
640-421  การวิจัยเบ้ืองตนทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-533  ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 1 (0-3-0) 
รายวิชาการพยาบาลทุกสาขา 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา 
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แสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอน Active Learning    
 

 

รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป          

001-131  สุขภาวะกายและจิต (Healthy  
Body  and  Mind) 3 (2-2-5) 

15 50 20 - - 30 - - 100 

315-201  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
             (Science, Technology, and    
             Society)  3 (3-0-6) 

45 65 10 10 5 10 - - 100 

345-101  คอมพิวเตอรและการประยกุต 
(Computers  and  
Applications)  3 (2-2-5) 

30 40 5 - - 5 LAB 50 100 

347-100  สถิติในชีวิตประจําวัน (Statistics in   
              Daily Life)  3  (2-2-5) 

30 30 4 - 8 8 LAB 50 100 

640-171  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1  
             (Co-curricular  Activities I)       

1 (0-0-3) 

- - - 100 - - - - - 

890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 
(Preparatory  Foundation  
English)  3 (1-4-4) 

- - 100 - - - - - 100 

890-101  การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 30 30 15 - - - 1.การเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด 

55 100 
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รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

(Fundamental English 
Listening and Speaking)        
3 (2-2-5) 

(Think-Shere) 15% 
2.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Collaborative 
Learning group)15% 
3.การเรียนรูแบบใชเกมส 
(Games) 5% 
4.การเรียนรูแบบทบทวน
โดยผูเรียน (Student-led 
review sessions) 5% 
5.Guided practice 
15% 

890-102  การอานและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน(Fundamental  English  
Reading  and  Writing)          
3 (3-0-6) 

45 50 15 - - 35 - - 100 

890-212  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
              (English  Conversation I)        

3 (3-0-6) 

45 27 7 - - - 1.การเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) เชน 
Presentation or การ
เรียนรูแบบรวมมือ 
(Collaborative learning 
group) เชน Role-play or 
การเรียนรูแบบใชเกมส 
(Games) 59%  
2.Thinking and 
reasoning 7% 

66 100 
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รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

890-214 เสริมทักษะการฟงและการพดู
ภาษาอังกฤษ (Consolidating  
Listening  and  Speaking  
Skills)  3 (2-2-5) 

30 50 20 - - 10 1.การเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 
นักศึกษาคิด/วิเคราะห
ประเด็นที่กําหนด และจับ
กลุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือสรุปและ
นําเสนอตอชั้นเรียน 
2.การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
นักศึกษาจับกลุมศึกษา
หัวขอที่สนใจนําเสนอตอ
ชั้นเรียน  
3.การเรียนรูแบบผัง
ความคิด (Concept 
mapping) นักศึกษา
วางแผนออกแบบผัง
ความคิดเพ่ือพัฒนาเปน
หัวขอนําเสนอ 

20 100 

890-222 การอานภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน (วิชาเลือก) 
(Functional  Reading)           
3 (3-0-6) 

45 40 - - - 20 1.การเรียนรูแบบ
รวมมือ 
(Collaborative 
learning group) 
ไดแก Group work 
20% และ Group 

40 100 

 



186 

รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

presentation 20% 

895-171  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
(Wisdom  of  Living) 3 (2-2-5) 

30 50 20 - 10 20 - - 100 

895-122  การใชหองสมุดและวธิีการเขียน
รายงาน (Using the Library and 
Report Writing) 1 (1-0-2) 

15 50 20 - 20 10 - - 100 

895-125  การใชภาษาไทย  (Thai Usage)    
3  (2-2-5) 

30 40 30 - - - ฝกปฏิบัติ 30 100 

895-126  ศิลปะการส่ือความหมาย         
(Art of Communication)        
3 (2-2-5) 

30 40 30 - - - ฝกปฏิบัติ 30 100 

895-206  จิตวิทยาการทาํงาน      
(Psychology of Working)       
3 (3-0-6) 

45 50 30 - 20 - - - 100 

895-208  การคิดและการใชเหตุผล(Critical  
Thinking)  3 (3-0-6) 

 

45 50 10 10 10 20 - - 100 

874-194 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน  

22.5 50 15 - 15 20 - - 100 

หมวดวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ          

321-121  หลักกายวภิาคศาสตร      
(Principle  Anatomy) 2 (2-0-4) 

30 - - - - 70 บูรณาการปฏบิัติการ 30 100 

 



187 

รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

326-101  จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
(Microbiology  and  
Parasitology) 2 (1-3-2) 

15 50 5 - - 5 1.Lab  
2.Case-based Learning 

40 100 

328-151  ชีวเคมีคลินิกสําหรับพยาบาล
(Clinical  Biochemistry  for  
Nurses) 1 (1-0-2) 

15 100 - - - - - - 100 

336-203  เภสัชวิทยาการแพทยพื้นฐาน(Basic  
Medical  Pharmacology)       
2 (2-0-4) 

30 100 - - - - - - 100 

338-211  สรีรวิทยาการแพทยพื้นฐาน(Basic  
Medical  Physiology) 2 (2-0-4) 

30 100 - - - - - - 100 

640-111  จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental  Psychology) 

               2 (2-0-4) 

14 46.67 26.67 - - 6.66 ศึกษากรณีศึกษา 
 

20 100 

640-112  การส่ือสารทางสุขภาพ(Health  
Communication) 1 (1-0-2) 

4 26.67 7 ชม.(46.67) - - - การแสดงบทบาท
สมมติ (4 ชม) 

26.67 100 

640-113  โภชนบําบัด(Nutritional  
Therapy) 1 (1-0-2) 

7 46 - - - - นําเสนอจากการ Self 
study  

54 100 

640-211  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 
(Pathophysiology  for  
Nurses) 2 (2-0-4) 

- - - - - - - วิเคราะห
สถานการณทาง LMS 
(ศึกษาดวยตนเอง) 
- ทําแบบผึกหัดกอน-

100 100 

 



188 

รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

หลังเรียน 

640-212  ภูมิปญญาตะวันออกและการดูแล
สุขภาพแบบผสมผสาน   (Eastern  
Wisdom and Complementary  
Care) 2 (1-2-3) 

6 40 20 - - 40 - - 100 

640-213  หลักวิทยาการระบาด (Principle  
of  Epidemiology) 1 (1-0-2) 

4.2 14 20 - 40  
วิเคราะห
สถานการณ   

26 
แบบฝกหัด  

- - 100 

วิชาชีพภาคทฤษฎ ี           

640-121  มโนทัศนพื้นฐานทางการพยาบาล 
(Conceptual  Basis  of  
Nursing) 2 (2-0-4)   

15 50 25 15 - 10 - - 100 

640-221  เทคนิคการพยาบาล(Nursing  
Techniques) 4 (2-6-4) 

22 73.33 - - - - Flipped classroom 
8 ชม. 

26.67 100 

640-222  หลักการกระบวนการพยาบาล 
(Principle  of  Nursing  
Process) 3 (1-4-4) 

15 34 5(8%) - - 27(45%) การจัดการเรียนรูเปน
ประสบการณ 

8(13%) 

- 100 

640-223  การพยาบาลเพือ่สรางเสริมสุขภาพ
(Nursing for Health 
Promotion) 2 (2-0-4) 

15 50 - - - - การฝกประสบการณ
จริง 

50 100 

640-224  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
(Mental Health and  

15 50 - - - - กรณีตัวอยาง
แกปญหาเปนฐาน 

50 100 
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รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

Psychiatric  Nursing) 3 (3-0-6) 

640-225  กฎหมายและจริยศาสตรทางการ
พยาบาล (Laws  and  Ethics  in  
Nursing) 2 (2-0-4) 

12 40 - - 40 20 - - 100 

640-226  การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult  
Nursing I) 3 (3-0-6) 

20 44.44 2.22 - - 24.45 -Flippeb 
classroom 7 ชม. 
-วิเคราะห
สถานการณ 6 ชม. 

28.89 100 

640-227  การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ 1(Maternal  
Newborn  Nursing and 
Midwifery I) 3 (3-0-6) 

22 48.88 8.88 - - 17.77 -สาธิต 
-บรรยายกึ่งอภปิราย 
-conceptman  

24.44 100 

640-321  การพยาบาลผูสูงอาย ุ    (Geriatric 
Nursing)    1 (1-0-2) 

5 50 - - - - กรณึศึกษา 50 100 

640-322  การพยาบาลผูใหญ 2 (Adult  
Nursing II) 3 (3-0-6) 

22 48.88 4.45 - 17.76 24.46 วารสารสโมสร JC 
 

4.45 100 

640-323  การพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ 2(Maternal  
Newborn  Nursing and 
Midwifery II) 3 (3-0-6) 

22 48.88 6.67 - - 33.33 -บรรยายกึ่งอภปิราย 
-สะทอนคิด 
-conceptman  

11.11 100 

640-324  การดูแลรักษาโรคเบื้องตน (Basic  
Medical  Care) 2 (2-0-4) 

15 50 - - - 36.67 วิเคราะห นําเสนอ 
กรณีศึกษา 4 

13.33 100 

 



190 

รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

640-325  การพยาบาลเด็ก (Pediatric  
Nursing) 3 (3-0-6) 

23 50 50 - - - - - 100 

640-326  การบริหารการพยาบาล (Nursing  
Administration) 3 (2-2-5) 

12 40 25 10 - 25 - - 100 

640-327  การพยาบาลอนามัยชุมชน
(Community  Health  Nursing)  

              3 (3-0-6) 

23 50 50 - - - - - 100 

640-421  การวิจยัเบื้องตนทางการพยาบาล  
(Elementary  Nursing  
Research) 2 (2-0-4) 

9 30 - 20 30 20 - - 100 

วิชาชีพภาคปฏิบตั ิ          

640-291  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
(Practicum  of  Basic  Nursing  
Care) 3 (0-9-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-292  ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสรางเสริม
สุขภาพ (Practicum  in  Nursing  
for Health Promotion2 (0-6-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 1(Practicum  in  Adult  
and  Elderly  Nursing I) 

               4 (0-12-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-392  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและ - -     ปฏิบัติการพยาบาล 100  
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รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

จิตเวช(Practicum in Mental 
Health and Psychiatric 
Nursing) 4 (0-12-0) 

จริง 

640-393  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 1(Practicum  in  
Maternal Newborn Nursing  and  
Midwifery I) 3 (0-9-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 2 (Practicum  in  
Adult  and  Elderly  Nursing 
II) 3 (0-9-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-491  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก(Practicum  
in  Pediatric  Nursing)           
4 (0-12-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-492  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
(Practicum  in  Nursing  
Administration) 2 (0-6-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-493  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 2(Practicum  in  
Maternal Newborn Nursing and  
Midwifery II) 3 (0-9-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

640-494  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชมุชน - -     ปฏิบัติการพยาบาล 100  

 



192 

รหัสรายวชิา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เนน Active Learning 

 
รอยละของการสอนแบบบรรยายของ

จํานวนชัว่โมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      
 
 

รวมรอยละ 
100 

ใชส่ือ/วิดีโอส้ันๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู การอภิปราย  
คนควาในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
 

  

แบบใชปญหา 
เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ
กระบวนการคิด 

  

แบบอื่นๆ 
  

  ระบุจาํนวน 
ชั่วโมงบรรยาย 

 ระบ ุ
รอยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู 

ระบุ 
รอยละ 

และการดูแลรักษาโรคเบื้องตน
(Practicum in Community Nursing 
and Basic Medical Care)             
5 (0-15-0) 

จริง 

640-495  ปฏิบัติการพยาบาลฝกหัด
(Practicum  in  Nurse  
Internship) 3 (0-9-0) 

- -     ปฏิบัติการพยาบาล
จริง 

100  

วิชาเลือกเสร ี          

640-533 ทักษะปฏิบัติการฯ(Nursing  
Practicum  Skills) 1 (0-3-0) 

      ปฏิบัติการพยาบาล 100  

วิชาเลือกเสรีทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยั          
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ภาคผนวก ง 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 

2548 
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 (สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2548 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 15(2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ.2522  และโดย
มติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี 279(3/2548)  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2548 จึง
ใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2548” 

ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปการศึกษา 2548  เปนตนไป 

ขอ 3  ใหใชระเบียบนี้รวมกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญา
ตรีในปการศึกษาท่ีนักศึกษาเขามาศึกษา 

ขอ 4  บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกลาวไวในระเบียบนี้  หรือท่ีระเบียบนี้กลาวเปนอยางอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

ขอ 5  ในระเบียบนี้ เวนแตจะไดมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
“คณะ” หมายความวา คณะพยาบาลศาสตร 
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะพยาบาล

ศาสตร 
“หนวยกิตสะสม” หมายความวา หนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให

ครบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ขอ 6  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
6.1  สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทา 
6.2  ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5 
6.3  เปนผูท่ีมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรังท่ีแพรกระจาย

ได ไมมีความพิการหรือทุพพลภาพอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล 

ขอ 7  ระบบการศึกษา 
7.1  มหาวิทยาลัย อํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะ และ

ภาควิชาตาง ๆ  คณะหรือภาควิชาใดมีหนาท่ีเก่ียวกับวิชาการดานใด  มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวย
การศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
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7.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก  โดยปการศึกษาหนึ่ง ๆ  
มี 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง และภาคการศึกษาท่ีสอง  
โดยแตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  สําหรับภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาท่ีไมบังคับ ยกเวนภาคฤดูรอนของชั้นปท่ี 2 และชั้นปท่ี 3 เปนภาคการศึกษาบังคับ  โดย
กําหนดใหภาคฤดูรอนมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห  แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

7.3  การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนหนวยกิตตาม
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

7.3.1  ภาคทฤษฎี  ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา หนึ่งชั่วโมงตอสัปดาห 
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

7.3.2  ภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกต ิหรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 30-45 ชั่วโมง ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

7.3.3  การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืน ๆ  ใชเวลา 3-6 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเทา ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต 

7.3.4  การศึกษาท่ีเปนรายวิชาปฎิบัติการพยาบาล ท้ังในและนอกสถานท่ี ปกติ
ใชเวลา 4-6  ชั่วโมงตอสัปดาห  ระหวาง 60-90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต 

7.3.5  การศึกษาดวยตนเอง เปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษา หรือวิเคราะห
ดวยตนเองเปนหลัก  โดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษา เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษาปญหาพิเศษ  ใชเวลา 
2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาท้ังในหองปฏิบัติการ และนอกหองเรียน  
ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

7.3.6  การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ  มหาวิทยาลัยอาจกําหนด
หนวยกิตโดยใชหลักเกณฑอ่ืนไดตามความเหมาะสม 

7.4  คณะอาจกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเรียนรายวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถือเปนโมฆะใน
รายวิชานั้น 

7.5  การเทียบชั้นเรียนของนักศึกษา ใหถือเกณฑดังนี้ 
7.5.1  ผูท่ีมีหนวยกิตสะสม  0-30 หนวยกิต  ใหเทียบชั้นปท่ี 1 
7.5.2  ผูท่ีมีหนวยกิตสะสม  31-60  หนวยกิต  ใหเทียบชั้นปท่ี 2 
7.5.3  ผูท่ีมีหนวยกิตสะสม  61-90 หนวยกิต  ใหเทียบชั้นปท่ี 3 
7.5.4  ผูท่ีมีหนวยกิตสะสมมากกวา 90 หนวยกิต  ใหเทียบชั้นปท่ี 4 

ขอ 8  การวัดและประเมินผล 
8.1  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียน

เรียนในทุกภาคการศึกษา  การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ี
คณะเจาของรายวิชาจะกําหนด  ซ่ึงอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การ
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สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแต
ละรายวิชา  ซ่ึงการสอบอาจมีไดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของรายวิชานั้น 

8.2  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปด
สิบของเวลาศึกษาท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะ
มีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นวา
เวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

8.3  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา  ใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน
หรือสัญลักษณ 

8.3.1  การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน มี 8 ระดับ  มีความหมายดังนี้ 
ระดบัคะแนน      ความหมาย      คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very  Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ พอใช (Fairly Good) 2.5 
C ปานกลาง (Fair) 2.0 
D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

8.3.2  การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ  มีความหมายดังนี้ 
G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันดี 
P (Pass) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันพอใช 
F (Fail) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันตก 

ใชสําหรับรายวิชาท่ีไมมีจํานวนหนวยกิต และรายวิชาท่ีมีจํานวน
หนวยกิตท่ีหลักสูตรกําหนดให มีการวัดและประเมินผลเปน
สัญลักษณ G P F  เชน รายวิชาสหกิจศึกษา 

S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ 
ใชสําหรับรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 

U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 
ใชสําหรับรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 

8.3.3  สัญลักษณอ่ืน ๆ  มีความหมายดังนี้ 
I (Incomplete) หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไม

สมบูรณ  ใชเม่ืออาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให
รอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้น
ยังไมสมบูรณ  หรือใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหไดสัญลักษณ I จากคณะกรรมการประจําคณะตาม
ความในขอ 9.1.2 แหงระเบียบนี้   เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใด นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพ่ือ
ดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  หรือ 1 สัปดาห
แรกของภาคฤดูรอน หากวานักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวย   เม่ือพนกําหนดดังกลาว ยัง
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ไมสามารถวัดและประเมินผลได  สญัลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ 
W หรือ R แลวแตกรณีทันที 

W (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน  ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 9.1.2 
แหงระเบียบนี้  หรือถอนภายในเวลาท่ีไดสัญลักษณ W หรือเม่ือคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติใหนักศึกษาท่ี
ไดสัญลักษณ I อยู ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

R (Deferred) หมายความวา เ ลื่ อ น กํ า ห น ด ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลไปเปนภาคการศึกษาปกติถัดไป  ใชสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I อยู และมิใช
รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ซ่ึงอาจารยผูสอนมีความเห็นวา ไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอน
สิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา 

การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจํา
คณะของคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  และนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ R  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผล  หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียน
ภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  สัญลักษณ R จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E ทันที 

L (Delayed) หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไม
สมบูรณ  ใชในรายวิชาปฏิบัติ  เม่ือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ พิจารณาใหนักศึกษาศึกษาและปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในรายวิชานั้น ๆ  โดยท่ีนักศึกษาท่ีได
สัญลักษณ L  จะตองลงทะเบียนรายวิชานั้นใหมในภาคการศึกษาถัดไป  โดยไมตองเสียคาหนวยกิต และ
ดําเนินการติดตออาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผล
ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวแลว ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ 
L จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E หรือ U ทันทีแลวแตกรณี 

8.4  นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน E  หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด  หรือ
สัญลักษณ F ในรายวิชาใด  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า  เวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

8.5  ในรายวิชาทางการพยาบาล  นักศึกษาจะตองไดรับคาระดับคะแนนในรายวิชา
ภาคทฤษฎีไมต่ํากวา 1.00  และในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลไมต่ํากวา 2.00  จึงจะถือวา สอบไลไดใน
รายวิชานั้น ๆ 

8.6  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีไดคาระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ข้ึนไป  
หรือไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S มิได  เวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอ่ืน  
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขนี้ถือเปนโมฆะ 

8.7  การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 
8.7.1  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใชวิชาบังคับของหลักสูตร  โดย

ไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได  การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ใหวัดและประเมินผลเปน
สัญลักษณ S  หรือ U 

8.7.2  การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดในแต
ละภาคการศึกษา  ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  โดยไมนับหนวยกิต
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เปนหนวยกิตสะสมเขาดวย  แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตตํ่าสุดท่ีนักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

8.7.3  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิต
สะสม ท่ีไดสัญลักษณ S  หรือ U  แลวภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซํ้า  โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปน
ระดับคะแนนอีกมิได  เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือประเภทวิชา หรือยายสาขาวิชา และรายวิชานั้น
เปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม 

8.8  การนับจํานวนหนวยกิตสะสม  ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตาม
หลักสูตรท่ีไดคาระดับคะแนนไมต่ํากวา 1.00 สําหรับรายวิชาภาคทฤษฎี และไมต่ํากวา 2.00 สําหรับรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล หรือไดสัญลักษณ G  หรือ P 

8.9  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง  ใหนับหนวยกิตของ
รายวิชานั้น เปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว  โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุด 

8.10  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดลงทะเบียนเรียน  
โดยคํานวณผลตามหลกัเกณฑ ดังนี้ 

8.10.1  หนวยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ  ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา
ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น 

8.10.2  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ  คาผลรวมของหนวยจุดของทุก
รายวิชาท่ีไดศึกษาในภาคการศึกษานั้น  หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการ
ประเมินผลเปนระดับคะแนน 

8.10.3  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ  คาผลรวมของหนวยจุดของทุก
รายวิชาท่ีไดศึกษามา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว  
เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน  และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน D  หรือ 
E  มากกวาหนึ่งครั้ง  ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

8.10.4  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
ใหคํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง  โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 

8.11  การทุจริตในการวัดผล 
เม่ือมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใด  ใหผู

ท่ีรับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผูควบคุมการสอบ  รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริต ไปยัง
คณะ  ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชานั้นทราบ  และใหคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษาพิจารณา
โทษแลวเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป  โดยใหนักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกลาวไดระดับ
คะแนน E  หรือสัญลักษณ F  หรือ U ในรายวิชานั้น  พรอมท้ังภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพเปนนักศึกษา  
และถาหากมีความผิดรายแรง ก็อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการไดอีกดังนี้ 

8.11.1  ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
8.11.2  ใหไดระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ F  หรือ U ทุกรายวิชาท่ีได

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
8.11.3  ใหออก 
8.11.4  ไลออก 
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8.12  สําหรับขอปฏิบัติในการสอบ ใหนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศของคณะ 

ขอ 9  การลา 
9.1  การลาปวยหรือลากิจ 

9.1.1  การลาไมเกิน 7 วันในระหวางเปดภาคการศึกษา  ตองไดรับการอนุมัติ
จากอาจารยผูสอน และแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ  ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี  โดยผาน
อาจารยท่ีปรึกษา  สําหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลานั้นให  อยูในดุลยพินิจของ
อาจารยผูสอน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเวนได 

9.1.2  ในกรณีท่ีปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย  ทําใหไมสามารถเขาสอบไลได  
นักศึกษาตองขอผอนผันการสอบไลตอคณะภายในวันถัดไป  หลังจากท่ีมีการสอบไลรายวิชานั้น  เวนแตจะ
มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผันดังกลาว  โดยอาจอนุมัติใหได
สัญลักษณ I  หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ  โดยใหไดสัญลักษณ W  หรือไม
อนุมัติการขอผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได 

9.1.3  การลาในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ
คณะพยาบาลศาสตร วาดวยการฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 

9.2  การลาพักการศึกษา 
9.2.1  การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา  และถาได

ลงทะเบียนไปแลว เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาค
การศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

9.2.2  การขอลาพักการศึกษา  ใหแสดงเหตุผลความจําเปน  พรอมกับมีหนังสือ
รับรองของผูปกครอง  ผานอาจารยท่ีปรึกษา  การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

9.2.3  การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได 
9.2.4  ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา

จะลาพักการศึกษาไมได  เวนแตกรณีท่ีปวย  หรือถูกเกณฑ  หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
และหรือไดรับทุนตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา 

9.2.5  การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 9.2.3  
และขอ 9.2.4  ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 

9.2.6  นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี
ไดรับการอนุมัติใหลาพัก ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไป
กอนแลว 

9.3  ในการลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย  นักศึกษาตองแสดง
ใบรับรองแพทยดวยทุกครั้ง 

9.4   การใหพักการศึกษาในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งข้ึน  
วินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา และหรือเปน
อันตรายตอผูอ่ืน  คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอใหนักศึกษาผูนั้นพักการศึกษาได 
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9.5   การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครอง  ผาน
อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี  ผูท่ีจะไดรับการอนุมัติใหลาออกไดตองไมมีหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัย 

ขอ 10  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา 
10.1  นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา  ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

10.1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ  ครบถวนตาม
หลักสูตร  และขอกําหนดของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร  โดยไมมีรายวิชาใดท่ีไดสัญลักษณ I  หรือ R คางอยู  
ท้ังนี้ นับรวมถึงรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนและท่ีรับโอนดวย 

10.1.2  ผานการสอบประมวลความรอบรู  หรือการสอบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกําหนด 
10.1.3  ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยู  และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา 2.00  หากเปนนักศึกษาท่ีโอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะตองศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

10.1.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับ
ปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

10.1.5  ไดปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ  ครบถวนและไมมีหนี้สินใด ๆ ตอ
มหาวิทยาลัย 

10.1.6  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

10.2  นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองมีคุณสมบัติตามความในขอ 10.1  และมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีในปการศึกษาท่ีนักศึกษาเขามาศึกษา 

10.2.1  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ข้ึนไป สําหรับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไป สําหรับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับสอง 

10.2.2  ไมเคยไดคาระดับคะแนนตํ่ากวา 2.00  หรือสัญลักษณ F  หรือ U ใน
รายวิชาใด ๆ 

10.2.3  ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกัน ตามแผนการศึกษา
ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

10.2.4  ไมเคยเปนผูมีประวัติไดรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอยางรายแรง 
10.2.5  สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะ หรือประเภทวิชา หรือ

สาขาวิชา  หรือผูท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไดอีก หรือนักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผูท่ีไดรับการเทียบโอน หรือรับโอนรายวชิา
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ หรือนักศึกษาท่ีขอเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง  ตองไดรับ
การพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไมเกินก่ึงหนึ่งของหลักสูตร  และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ของรายวิชาท่ีเทียบโอนหรือรับโอนไมต่ํากวา 3.50 หรือเทียบเทา 

10.3  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา  
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
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10.4  ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามความในขอ 10.1  แตประสงคจะขอ
เลื่อนการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาออกไป  โดยตองการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก  อธิการบดีโดยการ
เสนอของคณะกรรมการประจําคณะ  อาจอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา โดยไมนับเปน
หนวยกิตสะสมได 

ขอ 11  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีท่ีจะตองมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดกําหนด
ไวในระเบียบนี้  หรือกําหนดไวไมชัดเจน  หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้
เปนกรณีพิเศษ  เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนไป
โดยเรียบรอย  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินิจฉัยสั่งการ  และปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร  และใหถือเปน
ท่ีสุด  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

ประกาศ  ณ   วันท่ี  29 มิถุนายน  2548 
 

(ลงนาม)            เกษม  สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก จ 
 
 

- คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ฉ 

  -  รายละเอียดเก่ียวกับหนังสือและวารสารดานวิชาชีพการพยาบาล 
   -  อาคารสถานท่ี 
   -  อุปกรณการศึกษา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือและวารสารดานวิชาชีพการพยาบาล 

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการดานหองสมุด 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะใชหองสมุดของมหาวิทยาลัย 2 แหง 

และหองสมุดของคณะพยาบาลศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1) สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร เปนหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

เปนหองสมุดในสาขาวิทยาศาสตรทุกสาขา คณิศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และภาษา รวมท้ัง
สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

2)  ฝายหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนหองสมุดรวมในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงในปจจุบัน
เปนหองสมุดรวมของคณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร 

การจัดหองสมุดในลักษณะเปนหองสมุดกลาง เพ่ือใหนักศึกษาไดใชประโยชนจากหนังสือในสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวของ และเพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือ ไมใหซ้ือหนังสือท่ีซํ้าซอนกันในสาขาวิชาท่ีใกลเคียง
กัน 

คณะพยาบาลศาสตรจะใชเงินงบประมาณหองสมุดท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในการจัดซ้ือ
หนังสือสาขาพยาบาล แลวใหหองสมุดท้ัง 2 แหง เปนผูรับผิดชอบในการใหบริการซ่ึงในแตละปงบประมาณ
คณะ ฯ จะไดรับงบประมาณจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดซ้ือหนังสือไดเฉลี่ย 300-400 เลม โดย
จัดซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 2/3 และภาษาไทยประมาณ 1/3 ของจํานวนเงิน 

นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังมีหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงเปนหองสมุดขนาดเล็ก มีหนังสือท่ีเปน
หนังสือบริจาคจากบุคคล หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน ท่ีบริจาคใหกับคณะพยาบาล
ศาสตร รวมท้ังหนังสือทางการพยาบาลท่ีจัดซ้ือโดยงบประมาณในสวนของคณะพยาบาลศาสตรโดยตรง 

รายละเอียดหนังสือในหมวดวิชาตาง ๆ ทางการพยาบาล 

หนังสือในหมวดวิชาตาง ๆ 
ฝายหอสมุด

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
หองสมุด 

คณะพยาบาลศาสตร 
รวม 

การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
276 
418 

 
2,274 
228 

 
2,550 
646 

การพยาบาลเด็ก 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
281 
332 

 
614 
75 

 
895 
407 

การพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
192 
306 

 
869 
168 

 
1,061 
474 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
ภาษาไทย 

 
252 

 
1,374 

 
1.626 
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หนังสือในหมวดวิชาตาง ๆ 
ฝายหอสมุด

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
หองสมุด 

คณะพยาบาลศาสตร 
รวม 

ภาษาอังกฤษ 398 153 551 

การพยาบาลจิตเวช 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
190 
417 

 
706 
74 

 
896 
491 

การพยาบาลเบ้ืองตน 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
351 
551 

 
4,074 
791 

 
4,425 
1,342 

การบริหารการพยาบาล 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 
499 
743 

 
423 
114 

 
922 
857 

รวม 5,206 11,937 17,143 

หมายเหตุ  เปนขอมูลของปงบประมาณ 2559 

รายช่ือวารสารทางการพยาบาล 
1) รายช่ือวารสารทางการพยาบาลตางประเทศ 

1) AACN Advanced  Critical  Care   
2) American  Journal  of  Critical  Care   
3) American  Journal  of  Nursing 
4) Applied  Nursing  Research 
5) Archives  of  Psychiatric  Nursing 
6) Cancer  Nursing 
7) Clinical  Nurse  Specialist 
8) Complementary  Therapies  in  Clinical  Practice 
9) Geriatric  Nursing 
10) Home  Healthcare  Nurse 
11) Journal  of  Advanced  Nursing 
12) Journal  of  Clinical  Nursing 
13) Journal  of  Midwifery and Women  Health 
14) Journal  of  Nursing  Administration 
15) Journal  of  Obstetrics  Gynecologic & Neonatal  Nursing 
16) Journal  of  Pediatric  Nursing   
17) MCN-American  Journal  of  Maternal  Child  Nursing 
18) Nursing  Clinical  of  North  America 
19) Nursing  Inquiry 
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20) Nursing  Management 
21) Nursing  Research 
22) Nursing  Times/incls/Nursing  Homes 
23) Oncology  Nursing  Forum 
24) Pediatric  Nursing 
25) Public  Health  Nursing 
26) Research  in  Nursing  and  Health 
27) Nursing  Ethics 
28) Journal  of  Community  Health  Nursing 
29) Medsurg  Nursing 
30) Nurse  Leader 
31) Pacific  Rim  International  Journal  of  Nursing  Research 

2. รายช่ือวารสารทางการพยาบาลในประเทศ 
1) พยาบาลสาร  (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
2) รามาธิบดีพยาบาลสาร    
3) วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4) วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
5) วารสารพยาบาล (สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ)  
6) วารสารพยาบาลศาสตร (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)    
7) วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
8) วารสารพยาบาลสงขลานครินทร 
9) วารสารพยาบาลสาธารณสุข    
10) วารสารสภาการพยาบาล 
11) วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

รายช่ือฐานขอมูล 
1. หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีฐานขอมูลและระบบสืบคนดังนี้ 

        1) Academic  Search  Complete  (EBSCOhost) 
2) Access  Medicine 

           3) ACM  Digital  Library 
4) ACS  Publications 
5) American  Association  for  Cancer  Research 
6) Annual  Reviews 

                7) BioMed  Central 
8) Best  Practice 

                9) BMJ  Journal  Online 
10) CINAHL  (Cumulative  Index  to  Nursing & Allied  Health  Literature) 

 



223 

11) Clinical  Evidence 
12) Clinical Key 
13) The  Cochrane  Library 
14) Dentistry & Oral  Sciences  Source  (Doss) (EBSCOhost) 
15) DOAJ  Directory of  open  Access  Journals 
16) eBooks on  EBSCOhost 
17) ebrary 
18) EBSCOhost 
19) Education Full Text 
20) Education  Research  Complete 
21) EndNote  Web 
22) Faculty  of  ๑๐๐๐ Biology 
23)  Free  medical  Journals 
24)  HighWire   
25) IOP  science 
26) The  JAMa  Network 
27) JSTOR 
28) Karger  Online  Journal 
29) Medline  (OVID) ๑๙๕๐- 
30) MedlinePlus  (Open  access  database) 
31) Nature  Publishing  Group 
32) OVID  (Prince of Songkla University) 
33) Oxford  Journals  (Medicine) 
34) POPLINE (Open  access  database) 
35) ProQuest  Dissertations & Theses 
36) PSU  Knowledge  Bank 
37) PubMed  (Open  access  database) 
38) PubMed  Central  (PMC) 
39) Science  Direct 
40) SciFinder  Scholar  (Web  Version) 
41) SCOPUS 
42) Springer  Link 
43) Thai  Index  Medicus.  Chulalongkorn  University 
44) Thai  Midical  Index.  Siriraj  Medical  Library 
45) Thai  Nursing  Index  Journal  Database 
46) ThaiLIS  (Thai  Library  Integrated  System) 
47) Thieme  E-Book  Library 
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48) Thieme  E-Journal 
49) Union  Catalog  of  Thailand 
50) UpToDate 
51) USMLEasy 
52) Web  of  Science 
53) Wiley  Online  Library 
54) ขอมูลภาคใต 
55) คลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพของ สวรส. และองคกรเครือขาย 
56) ฐานขอมูลสมุนไพร 
57) ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย  (ThaiLIS) 

2. สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร  มีฐานขอมูลและระบบสืบคนดังนี้ 
1)   ABI/Inform  Complete 
2)   Academic  Search  Complete 
3)   ACM  Digital  Library 
4)   ACS  Publications 
5)   American  Association  for  Cancer  Research  (AACR) 
6) Annual  Reviews 
7) BioMed  Central 
8) BMJ  Journal  Online 
9) Business  Source  Complete 
10) CEIC  Data 
11) CINAHL  Plus  with  Full  Text 
12) Communication & Mass Media Complete 
13) Computer & Applied Sciences Complete 
14) DOAJ  (Directory of  open  Access  Journals) 
15) Education  Resear 
16) ch  Complete 
17) Emerald   
18) Faculty  of  ๑๐๐๐ 
19) Grolier  Online 
20) H.W.Wilson  Full  Text 
21) HighWire  Press 
22) IEEE  Xplore 
23) Informaworld 
24) JSTOR 
25) Matichon  e-Library 
26) Nature  Oline 
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27) OVID 
28) PDF  Dissertation  Fulltext 
29) ProQuest  Dissertation & Theses 
30) ProQuest  Nursing & allied  health 
31) Science  Direct 
32) SciFinder  Scholar  (Web  version) 
33) Scopus 
34) Springer  Link 
35) The  Cochrane  Library 
36) Thieme  e-journal 
37) Web  of  Science 
38) Westlaw  International 
39) Wiley  Online  Library 

3.     หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร  มีฐานขอมูลและระบบสืบคนดังนี้ 
1) CINAHL  (Cumulative  Index  to  Nursing & Allied  Health  Literature)  Plus    
    with  Full  Text 
2) ProQuest  Nursing & Allied  Health  Source 
3) Lippincott Nursing Procedures and Skills  (LNPS) 
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อาคารสถานที่ 

1 อาคารและหองเรียน 
1.1 พ้ืนท่ีใชสอยของอาคารเรียนท้ังหมด มีดังนี้ 

1.1.1 อาคาร 1  พ้ืนท่ีใชสอย  2,323.50 ตารางเมตร 
1.1.2 อาคาร 2  พ้ืนท่ีใชสอย  2,880.00 ตารางเมตร 
1.1.3 อาคาร 3  พ้ืนท่ีใชสอย  3,644.00 ตารางเมตร 

1.2 พ้ืนท่ีและจํานวนหองบรรยายทุกขนาด 
1.2.1 อาคาร 1 

- หองบรรยายขนาดความจุไมเกิน  50 ท่ีนั่ง  จํานวน 13 หอง  พ้ืนท่ีรวม 687 
ตารางเมตร 

- หองบรรยายขนาดความจุ  110 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 112 ตารางเมตร 
1.2.2 อาคาร 2 

- หองบรรยายขนาดความจุ  100 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 120 ตารางเมตร 
- หองบรรยายขนาดความจุ  120 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง  พ้ืนท่ีรวม 240 ตารางเมตร 
- หองบรรยายขนาดความจุ  130 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 120 ตารางเมตร 

1.2.3 อาคาร 3 
- หองบรรยายขนาดความจุ  35 ท่ีนั่ง  จํานวน 8 หอง  พ้ืนท่ีรวม 336 ตารางเมตร 
- หองบรรยายขนาดความจุ  35 ท่ีนั่ง  จํานวน 4 หอง  พ้ืนท่ีหอง 480 ตารางเมตร 
- หองบรรยายขนาดความจุ  240 ท่ีนั่ง จํานวน 3 หอง  พ้ืนท่ีรวม 672 ตารางเมตร 

1.3 พ้ืนท่ีและจํานวนหองประชุมทุกขนาด 
1.3.1 อาคาร 1 

- หองประชุมขนาด 22 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 96 ตารางเมตร 

1.3.2 อาคาร 2 
- หองประชุมขนาด  30 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 96 ตารางเมตร 
- หองประชุมขนาด  16 ท่ีนั่ง  จํานวน 3 หอง  พ้ืนท่ีรวม 132 ตารางเมตร 

1.3.3 อาคาร 3 
- หองประชุมขนาด  128 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 224 ตารางเมตร 

1.4 พ้ืนท่ีและจํานวนหองฝกปฏิบัติการพยาบาล  มีจํานวนท้ังสิ้น 9 หอง  รวมพ้ืนท่ี 633 ตารางเมตร 

2. หองอานหนังสือ 
มีจํานวน 1 หอง  ขนาด 60 ท่ีนั่ง  พ้ืนท่ี 216 ตารางเมตร 

3. หองโสตทัศนูปกรณ 
มีจํานวน 3 หอง  รวมพ้ืนท่ี 30 ตารางเมตร (หองทํางานหนวยโสตฯ, หองผลิตสื่อ, หองบันทึกเสียง) 
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4. หองทํางาน 
4.1 หองทํางานผูบริหาร  จํานวน 11 หอง  พ้ืนท่ีรวม 312 ตารางเมตร 
4.2 หองทํางานอาจารย  จํานวน 62 หอง  พ้ืนท่ีรวม 1,158 ตารางเมตร 
4.3 หองธุรการ  จํานวน 8 หอง  พ้ืนท่ีรวม 144 ตารางเมตร 
4.4 หองบริการการศึกษา  จํานวน 2 หอง  พ้ืนท่ีรวม 192 ตารางเมตร 
4.5 หองใหคําปรึกษา  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 24 ตารางเมตร 
4.6 หองผูเช่ียวชาญตางประเทศ (ท่ีปรึกษาชั่วคราวของคณะ ฯ)  จํานวน 1 หอง  พ้ืนท่ี 48 ตาราง

เมตร 

5. อาคารหอพักนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ มีหอพักนักศึกษา จํานวน 2 

อาคาร  ท้ังหมด 387 หองๆ ละ 2 คน  รวม 774 เตียง  เพ่ือรองรับนักศึกษาพยาบาลหญิงท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมท้ังนักศึกษาหญิงจากตางคณะ  โดยมีแผนดําเนินงานหอพักตามระเบียบ
วาดวยหอพักนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2532  และอยูภายใตการดูแลของอาจารยใน คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาท่ีไดรับหมายใหดูแลดานหอพักนักศึกษา 

ดานการรักษาความปลอดภัย คณะ ฯ จัดใหมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  มีกําหนดการปด-เปดหอพัก
ท่ีชัดเจน ปด 01.00 น.-05.00 น.  ตลอดจนติดคําแนะนําการปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหมไวทุกชั้น ทุกปกของ
อาคาร และมีการจัดอบรมบรรเทาสาธารณภัยใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป  เม่ือเกิดปญหายามวิกาลให
นักศึกษาโทรศัพทแจงอาจารยท่ีปรึกษาหอพักและยามรักษาความปลอดภัย 

สําหรับการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี  คณะ ฯ ไดดําเนินการดานการรักษาความสะอาดดวยการจางเหมา
บริษัททําความสะอาด ท้ังในวันราชการและวันหยุดราชการ โดยมีแมบานประจําหอพักรับผิดชอบ 1 คน  
นอกจากนี้ คณะฯ ไดจัดใหมีหองอานหนังสือ มีหนังสือประเภทวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ  หองดู
โทรทัศน  หองออกกําลังกาย  หองปฐมพยาบาล  หองอาหาร และรานคาสวัสดิการ  หองสําหรับกิจกรรม
ตางๆ  มีระบบโทรศัพทภายในทุกชั้น 

6. สถานท่ีสําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ 
6.1 หองฝกนวด โยคะและสมาธิ  จาํนวน 3 หอง  พ้ืนท่ีรวม 522 ตารางเมตร 
6.2 อาคารบริการวิชาการ (ฝายพัฒนาเด็กปฐมวัย) 

- อาคารโอสถ-ละมุนศรี โกสินทร  พ้ืนท่ีอาคารรวม 1,500.5 ตารางเมตร (ปจจุบันปดเพ่ือ
ดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงใหมท้ังหมด) 

- อาคารฝายพัฒนาเด็กปฐมวัย (คาเฟต)  เปนอาคารทําการชั่วคราว  พ้ืนท่ีอาคารรวม 1,440 
ตารางเมตร 

6.3 สนามกีฬากลางแจง 2 สนาม  รวมพ้ืนท่ี 508 ตารางเมตร 
6.4 ลานเอนกประสงค สําหรับทํากิจกรรมตางๆ 2 ลาน 

- อาคาร 2 พ้ืนท่ี 360 ตารางเมตร 
- อาคาร 3 พ้ืนท่ี 640 ตารางเมตร 
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ตารางแสดงพ้ืนท่ีและความจุของหองตางๆ ภายในอาคารเรียน 1 

ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

ช้ันท่ี 1     
- หองคณบดี 42 1 1  
- หองผูบริหาร 24 1 2  
- หองผูบริหาร 33 2 4  
- หองเลขาคณดี 24 2 1  
- หองประชุมทีมบริหาร 33 12 1  
- หองงานสารบรรณ 48 4 1  
- หองงานการเจาหนาท่ี 48 4 1  
- หองรับรองแขกคณะ 48 6 1  
- หองเตรียมอาหาร 16.5 - 1  

ช้ันท่ี 2     
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรน.ศ. ป.เอก 33 10 1  
- หองเรียน ป.เอก 48  2  
- หองเรียน ป.โท 96  1  
- หองอานหนังสือ 240 66 1  
- หองงานคลัง 55 4 1  
- หองงานพัสดุ 33 4 1  
- หองงานนโยบาย ฯ 33 5 1  
- หองงานประกัน ฯ 16.5 2 1  

ช้ันท่ี 3     
- หองงานหลักสูตร ป.ตรี 48 4 1  
- หองงานบัณฑิตศึกษา 96 5 1  
- หองงานวิจัยและบัณฑิต ฯ 48 4 1  
- หองงานบริการวิชาการ 48 4 1  
- หองเลขานุการคณะ 33 1 1  
- หองผูเชี่ยวชาญ 48 1-2 1  
- หองเรียน ป.โท 48  3  
- หองเรียน ป.โท 33  3  
- หองละหมาด 16.5  1  

ช้ันท่ี 4     
- หองโครงการโรคเอดส 33 4 1  
- หองเรียน 33 15 4  
- หองเรียน 64 30 1  
- หองเรียน 96 30 3  
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ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

- หองประชุม 96 30 1  
- หองเตรียมอาหาร 33 - 1  

 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีและความจุของหองตางๆ ภายในอาคารเรียน 2 

ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

ช้ันท่ี  1     
- หองศูนย ฯ ผูสูงอายุ 12  - 1  
- หองศูนย ฯ ผูสูงอายุ 20 - 1  
- หองศูนย ฯ ผูสูงอายุ 48 4 2  
- หองออกกําลังกาย 48 - 1  
- หองบรรยาย 135 100 1  
- หองบรรยาย 135 120 1  
- หองบรรยาย 135 130 2  
- หองควบคุมงานโสตฯ 16.5 - 2  

ช้ันท่ี  2     
- หองหัวหนาภาควิชา 18 1 2  
- หองธุรการภาควิชา 18  2 2  
- หองพักอาจารย 9 1 2  
- หองพักอาจารย 18 2 6  
- หองพักอาจารย 36 4 3  
- หองพักอาจารย 96 8 1  
- หองประชุม 48 15 4  
- หองประชุม 96 30 1  
- หองเตรียมอาหาร 36 - 1  

ช้ันท่ี  3     
- หองหัวหนาภาควิชา 18 1 4  
- หองธุรการภาควิชา 18  2 4  
- หองพักอาจารย 9 1 4  
- หองพักอาจารย 18 2 12  
- หองพักอาจารย 36 4 6  

ช้ันท่ี  4     
- หองภูมิปญญา (ฝกโยคะ) 234 50 1  
- หองหัวหนาภาควิชา 18 1 2  
- หองธุรการ 18  2 1  
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ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

- หองพักอาจารย 9 1 2  
- หองพักอาจารย 18 2 9  
- หองพักอาจารย 36 4 4  
- หองประชุม 54 20 1  

 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีและความจุของหองตาง ๆ ภายในอาคารเรียน 3 

ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

ช้ันใตดิน     
- หองงานอาคารสถานท่ี ฯ 96 10 1  
- หองหมวดผลิตเอกสาร 96 3 1  

ช้ันท่ี  1     
- หองนวด 96 4 1  
- หองเรียนภูมิปญญา 192 30 1  

ช้ันท่ี  2     
- หองเรียน 96 75 3  
- หองเรียนภูมิปญญา 96 20 1  
- หองเรียน 192 240 2  
- หองควบคุม 77 - 1  

ช้ันท่ี  3     
- หองเรียน 96 75 1  
- หองทํางานหนวยคอมพิวเตอร 36 4 2  
- หองทํางานโปรแกรมเมอร 48 4 1  
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 48 18 1  
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 96 30 1  
- หองประชุม 236 110 1  
- หองควบคุม 72 - 1  
- หองเรียน 236 240 1  
- หองคอมพิวเตอร / โสตฯ  20 2 1  

ช้ันท่ี  4     
- หองหองเรียน 48 35 4  
- หองหองเรียน 36 35 4  
- หองศิษยเกา 20 2 1  
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ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

ช้ันท่ี  5 
- หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 24 3* 1 * จํานวนเตียง 
- หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 48 3* 1 * จํานวนเตียง 
- หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 60 6* 2 * จํานวนเตียง 
- หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 76 8* 2 * จํานวนเตียง 
- หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 96 9* 2 * จํานวนเตียง 
- หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 97 9* 1 * จํานวนเตียง 
- หองธุรการ 30 3 1  
- หองวัสดุฝก 30 - 1  
- หองดูสื่อ 40 15 1  
- หองหัวหนาศูนย 36 1 1  
- หองผูประกาศ 10 1 1  
- หองผลิตสื่อ 10 1 2  
- หองพยาบาลศาสตรศึกษา 35 5 1  

 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีและความจุของหองตาง  ภายในอาคารหอพักนักศึกษา 1 

ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

- หองอาหาร 212 100 1  
- หองอานหนังสือ 120 30 1  
- หองดนตรี 80 - 1  
- ประชุมสโมสร ฯ 40 20 1  
- หองสโมสรนักศึกษาพยาบาล 60 - 1  
- หองซัก อบ รีด 30 - 1  
- หองเสริมสวย 30 - 1  
- หองเก็บของ 40 - 1  
- หองขายของมินิมารท 104 - 1  
- หองพักนักศึกษา 40 4 58  
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ตารางแสดงพ้ืนท่ีและความจุของหองตางๆ ภายในอาคารหอพักนักศึกษา 2 

ประเภทหอง พ้ืนท่ี (ม๒) 
ความจุ 
ท่ีนั่ง/คน 

จํานวน 
(หอง) 

หมายเหตุ 

- หองเครือขาย 40 - 1  
- หองเก็บวัสดุ 40 - 1  
- หองทีวี 40 - 1  
- หองคอมพิวเตอร 40 - 2  
- หองเจาหนาท่ี 40 2 2  
- หองเก็บวัสดุพยาบาล 40 - 1  
- หองพักอาจารย 40 - 1  
- หองพยาบาล 40 - 1  
- หองพักผอน 40 - 1  
- หองเย็บผา 36 - 1  
- หองประชุม 136 100 2  
- หองอาหาร 200 100 2  
- หองพักนักศึกษา 40 4 144  

 
  

 



233 

อุปกรณการศึกษา  

1. หองปฏิบัติการพยาบาล 
1.1 หองฝกปฏิบัติการพยาบาล  มีท้ังหมด 9 หองดังนี้ 

1.1.1 หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 1, 4, 5, 7 และ 9  จัดเปนหองสําหรับการฝกปฏิบัติการ 
พยาบาลข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การสวนปสสาวะ การใหอาหารทางสายยาง การทําแผล การฉีดยา เปนตน  โดย
มีการจัดเตรียมหุนฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณทางการแพทย เพ่ือใชเปนสถานการณ
จําลองในการฝกกิจกรรมตางๆ ใหคลายคลึงกับสถานการณจริงใหมากท่ีสุด 

1.1.2 หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 2 และ 3  เปนหองฝกปฏิบัติกิจกรรมพ้ืนฐานทางกุมารเวช
ศาสตร เชน การใหอาหารทางสายยาง การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําในเด็ก การใหออกซิเจน และการดูด
เสมหะ เปนตน  รวมถึงการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานผูปวยเด็กในวัยตางๆ ตั้งแตเด็กคลอดกอนกําหนด วัย
แรกคลอด วัย 2-3 ป จนถึงอายุ 6 ป  โดยมีการจัดเตรียมหุนฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในเด็ก หุนฝก
การชวยฟนคืนชีพในเด็ก  รวมท้ังวัสดุ อุปกรณทางการแพทยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนสถานการณจําลองให
คลายคลึงกับสถานการณจริงใหมากท่ีสุด 

1.1.3 หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 3520 จัดเปนหองฝกปฏิบัติกิจกรรมการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน และ/หรือข้ันสูงของผูปวยผูใหญ  นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพกับหุนชวยฟนคืน
ชีพได  นอกจากนี้ ยังสามารถฝกการอานและแปรผลคลื่นไฟฟาหัวใจในผูปวยภาวะวิกฤตจากเครื่อง  Heart 
sim และการเปลี่ยนขวดทอระบายทรวงอกในสถานการณจําลองได 

1.1.4 หองฝกปฏิบัติการพยาบาล 6 และ 8 เปนหองฝกปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลสูตินรีเวช
ศาสตร เชน การตรวจครรภ การตรวจภายใน การเตรียมคลอดและการชวยทําคลอด การวัดศีรษะและ
รอบตัวทารกแรกเกิด เปนตน  โดยการจัดเตรียมหุนจําลองการตั้งครรภและการคลอดในระยะตางๆ เชน 
หุนจําลองทารกแรกเกิด หุนจําลองการตรวจภายใน รวมท้ังวัสดุ อุปกรณทางการแพทยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช
เปนสถานการณจําลองใหคลายคลึงกับสถานการณจริงใหมากท่ีสุด 

1.2 จํานวนเตียงทุกประเภท 
ตารางแสดงรายการและจํานวนเตียงทุกประเภท 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 เตียงผูใหญ 51 
2 
3 

โตะขางเตียง  
เกาอ้ี 

44 
48 

4 เตียงฝกทําคลอดชนิดถอดปลายเตียงได 3 
5 เตียงวางหุน CPR 4 

 

 

 

 



234 

1.3 จํานวนและลักษณะหุนจําลอง 
ตารางแสดงจํานวนและลักษณะหุนจําลอง 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 หุนฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานผูใหญ 31 
2 หุนฝกปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานเด็ก 23 
3 หุนชวยฟนคืนชีพผูใหญ 12 
4 หุนชวยฟนคืนชีพเด็ก 18 
5 หุนฝกปฏิบัติการพยาบาลทางสูติฯ  
 - หุนทารกแรกเกิด พรอมสายสะดือ และรก 

- หุนสาธิตการตั้งครรภและคลอด 
- หุนเชิงกราน 
- หุนตรวจภายใน  
- หุนเย็บแผลฝเย็บ 

18 
11 
16 
5 
4 

6 หุนและชิ้นสวนอ่ืนๆ  
 - หุนจําลองแขน ใหสารน้ําผูใหญ 

- หุนจําลองแขน ฝกเย็บแผลผาตัด 
- หุนจําลองแขน ศีรษะ ใหสารน้ําเด็ก 
- หุนดูแลแผลเปดหนาทอง 
- หุนฝกการใสทอชวยหายใจ 
- หุนฝกปฏิบัติท่ีมีแผลทอระบาย 
- หุนตรวจเตานม 
- หุนสาธิตการฉีดยาเขากลามเนื้อสะโพก 
- หุนฝกสวนปสสาวะ หญิง-ชาย 

11 
12 
8 
4 
2 
3 
1 
1 
10 

1.4 จํานวนเครื่องมือเครื่องใชสําหรับวิชาการพยาบาล 
ตารางแสดงจํานวนเครื่องมือเครื่องใชสําหรับวิชาการพยาบาล 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 กระเปาเยี่ยม 60 
2 เครื่องวัดความดันโลหิต ผูใหญ 205 
3 เครื่องวัดความดันโลหิต เด็ก 15 
4 เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล 8 
5 หูฟง 2 ทาง 20 
6 หูฟง ผูใหญ 361 
7 หูฟง เด็ก 46 
8 เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 2 
9 เครื่องดูดเสมหะ 8 
10 เครื่อง Infusion  pump 1 
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ลําดับ รายการ จํานวน 
11 เครื่อง syringe  pump 1 

12 เครื่องฝกอานคลื่นหัวใจ (Heart  sim) 2 
13 เครื่องชวยฟงหัวใจทารกในครรภ 4 
14 เครื่องปนฮีมาโตคริต 2 
15 เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 3 
16 เครื่องตรวจหู ตรวจตา 10 
17 เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค (electric  autoclave) 1 
18 เครื่องปดจุกขวดน้ําเกลือ 4 
19 ชุดสอมเสียง 5 
20 กระดานเคลื่อนยายผูปวย 5 
21 หมอนึ่งสแตนเลส เล็ก , กลาง , ใหญ 28 , 11 , 23 
22 หมอนอนสแตนเลส 29 
23 หมอสวนสแตนเลส 11 
24 เหยือกน้ําสแตนเลสมีฝาปด 500 cc 34 
25 เหยือกน้ํา 500 , 1,000 , 2,000 cc 273 , 5 , 6 
26 ถวยยาเม็ดสแตนเลส 286 
27 
28 

ถวยใสน้ํายา 2 , 6 ออนซ 
ชอนขูดแผล 

508 , 515 
12 

29 หมุดหยั่งแผล 10 
30 ชารทผูปวย 41 
31 ถาดสแตนเลส เล็ก , ใหญ 661 , 245 
32 กะละมังสแตนเลส  75 
33 อับสําลีสแตนเลส เล็ก , ใหญ , ทรงสูง 127 , 22 , 11 
34 ชามกลม 519 
35 ชามรูปไตสแตนเลส เล็ก , กลาง , ใหญ , ใหญพิเศษ 36 , 248 , 139, 139 
36 container ใสปากคีม เล็ก , กลาง , ใหญ 62 , 62 , 56 
37 ปากคีม ชนิดมีเข้ียว 649 
38 ปากคีม ชนิดไมมีเข้ียว 464 
39 ดามมีด 22 
40 needle  holders 122 
41 กรรไกรตัดไหม 124 
42 กรรไกรตัดพลาสเตอร เล็ก , ใหญ 43 , 60 
43 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ , ชิ้นเนื้อ 22 
44 Aterial clamp (ขนาดใหญ) 80 
45 syringes สวนลาง 50 cc 657 
46 ไมกดลิ้นแบบสแตนเลส 153 
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ลําดับ รายการ จํานวน 
47 ไมเคาะเขา 175 
48 ตะกรอแขวนขวดน้ําเกลือ เล็ก , ใหญ 9 , 33 
49 รถเข็นใสชารทผูปวย 4 
50 รถทําแผล 5 
51 รถเข็นเคลื่อนยายผูปวย 12 
52 รถเข็นถังออกซิเจน 6 
53 รถเข็นดมยาสลบ 1 
54 รถฉุกเฉิน 2 
55 Mayo 6 
56 รถเข็นสแตนเลส 32 
57 โตะครอมเตียง 61 
58 โครงอาง 25 
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