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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
: ชื่อย่อ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science
: ชื่อย่อ B.N.S.
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 ประเภท
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 การปรับปรุงครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12(3/2563) เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2563
 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่. 16 พฤษภาคม 2563
 ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรวิชาชีพหรือสภาการพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2563
 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทัง้ ของภาครัฐและเอกชน
2) พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
3) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ- สกุล
ลาดับ
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ที่ เลขประจาตัวประชาชน
1.

หทัยรัตน์ แสงจันทร์
4511050796
3910300152899

2.

วรางคณา ชัชเวช
4511071683
3830100244928
พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง
4411162769
3510300283130
จุฑารัตน์ คงเพ็ชร

3.

4.

5511234786
1909800389130

5.

วิลาวรรณ คริสต์รักษา
5511234882
1929900195299

ตาแหน่งทางวิชาการ
(สาขาวิชา)

ระดับ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก
(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก
(การพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์) ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อาจารย์
ปริญญาเอก
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อาจารย์
ปริญญาโท
(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) ปริญญาตรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลสตรี
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาคทฤษฎี
และการปฏิบั ติการในห้ องปฏิบั ติการ จัด ที่คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิล ปศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่ว นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง จัดการเรียน
การสอนที่สถานบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานบริการ
สุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและ/หรือมีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการให้บริการการ
พยาบาล
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทั้งโลก
(Global) โดยมีเทคโนโลยี ที่ทั น สมัย เป็ น ตัวขั บเคลื่ อนและมีบ ทบาทส าคัญ ต่อการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
รวมทั้งตอบสนองต่อการดารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น โลกปัจจุบันจึงเป็น ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (The new
digital age) และเป็ น โลกไร้ พ รมแดน (Borderless world) ส่ ง ผลให้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาในทุ ก สาขา
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและมีอิสระในการเรีย นรู้ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้
นาไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่
ซับซ้อนมากขึ้น ดังเช่น วิกฤตด้านเศรษฐกิจและการเงิน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนย้าย
กาลังคนข้ามประเทศ การผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น อุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง ทาให้ความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มเป็นปัญหาสาคัญ การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคม
โลกที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
สถานการณ์ โลกดังกล่ าว ส่ งผลให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงภายในประเทศไทยที่ ส าคัญ ได้แ ก่ 1) ด้าน
เศรษฐกิจมีการขยายตัวโดยภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสูงขึ้นในขณะที่ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชนส่วนใหญ่และเป็นฐานสาคัญของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวมี
บทบาทสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ที่มีแนวโน้มรุนแรงและยาวนาน ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่ว
โลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั่วโลกชะลอตัวหรืออาจถึงขั้นหดตัวในหลายประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
หดตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ ความเชื่อมั่น และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทย
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง รวมทั้งการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทาให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม 3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และ 4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น มีความขัดแย้งทางการเมือง
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยั งคงอยู่และส่ งผลต่อเศรษฐกิจการดารงชีวิตของประชาชน และความ
เชื่ อ มั่ น ของนานาประเทศรวมทั้ งความสงบสุ ข ของสั งคมไทย แนวโน้ ม ของสั งคมโลกและสั งคมไทย ที่ มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของประชากร การดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุ ณภาพจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมและต้อง
พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่จาเป็นในการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมประเทศไทยปัจจุบันก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย จากโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรทุก
ช่วงวัย อาทิ ปัญหาพัฒนาการของเด็กไทย พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บในวัยทางาน และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ปั ญ หาสุ ขภาพอัน ดับ หนึ่ งของโลกและของประเทศไทย ทาให้ แนวโน้ม อุบั ติการณ์ การเจ็บ ป่ วยและอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน โรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญ
ของประเทศและเป็นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือด รวมทั้งปัญหาโรคอุบัติซ้าและโรคอุบัติใหม่ ดังเช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและระบบการบริ การสุขภาพทั่วโลก และ
ทาให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การมีวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่ต้องให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น
ประเทศไทยเป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ประชาชนมี ค วามหลากหลายเชื้ อ ชาติ ศาสนา และมี ก าร
เคลื่อนย้ายของประชาชนข้ามประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิด ภัย
ธรรมชาติที่มีบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริบทพื้นที่ภาคใต้ยังต้องประสบ
ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งเป็นภัยพิบัติจากมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มอุบัติการณ์การบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียดจากการประสบเหตุการณ์
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครอบครัวและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยยังประสบกับปัญหาด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้ในทุกช่วงวัยของประชากร
11.3 สถานการณ์วิชาชีพการพยาบาลกับสุขภาพของประชาชน
จากปัญหาสุขภาพของประชากรไทย พยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีบทบาทในด้านการส่งเสริม
ภาวะสุขภาพ ป้องกันโรค ให้การพยาบาลช่วยเหลือดูแลบรรเทาอาการในภาวะเจ็บป่วย และฟื้นฟูสภาพเพื่อให้
กลับมาดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น พยาบาลจึงเป็นกาลังสาคัญในระบบบริการสุขภาพในการดูแลประชากร
ทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม พยาบาลจึงต้องได้รับการพัฒ นาสมรรถนะให้มีความสามารถในการให้บริการการ
พยาบาลได้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีภาวะผู้นา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
บริการการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาขององค์การอนามัย
โลก (World Health Report, 2006 อ้ า งตาม วิ จิ ต ร ศรีสุ พ รรณ และกฤษดา แสวงดี , 2555) พบว่ า ความ
เพียงพอของพยาบาลส่งผลให้ความครอบคลุมของการให้วัคซีนในเด็กเพิ่มขึ้น และสามารถลดอัตราการตายของ
มารดาและทารกลงได้ ดังนั้น การขาดแคลนพยาบาลจึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ห ลายแห่ ง ไม่สามารถเปิ ดแผนกผู้ ป่วยหนักได้ บางแห่ งไม่สามารถเปิดให้ บริการหอผู้ ป่วยในใหม่ให้
เพียงพอได้ ทั้งที่มีอาคารและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมแล้ว และเกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียง และยังพบว่า
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพส่งผลให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น อัตราการตายในโรงพยาบาลสูงขึ้น และระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยนานขึ้น ซึ่งส่งผล
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กระทบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และการสู ญ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาล (American Hospital
Association, 2002 และ Needleman et. al., 2002 อ้างตาม วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 2555)
11.4 สถานการณ์กาลังคนด้านการพยาบาล
ความต้องการกาลังคนด้านการพยาบาลของประเทศไทย จากการคานวณด้วยวิธี health demand
method ทั้งจากการใช้บริการสุขภาพของประชาชนไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ประเทศไทยจะมีความต้องการ
พยาบาลในอัตราส่ ว นพยาบาล 1 คน ต่ อ 400 หรือประมาณ 163,500 – 170,000 คน (วิจิต ร ศรีสุ พรรณ
และกฤษดา แสวงดี, 2555) ในขณะที่มีพ ยาบาลวิช าชีพอายุต่ากว่า 60 ปี ที่ท างานในภาคบริการสุขภาพทั่ ว
ประเทศประมาณ 125,250 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553, สภาการพยาบาล) แสดงถึงภาวะขาดแคลน
กาลังคนด้านการพยาบาล ซึ่งปัจจุบั นยังคงมีภาวะขาดแคลนแม้ว่าจะมีการผลิตพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุสาคัญ 2 ประการ คือ 1) ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น และ 2) มี
ข้อจ ากัดในการจ้ างงานและไม่ ส ามารถรั กษากาลั งคนพยาบาลไว้ในระบบบริการสุ ข ภาพ (วิจิต ร ศรีสุ พ รรณ
และกฤษดา แสวงดี, 2555) ดังนั้น สถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล ยังคงต้องดาเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ทดแทนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในครั้งนี้ จึงได้นาประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน ตลอดจนคุณลักษณะของ
ผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 มาพัฒ นาการจั ด หลั กสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้ เรียนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติในสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
และสถานการณ์จริง เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต มีทักษะด้าน
การสื่อสารและการใช้ภาษาสากล ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มี
ภาวะผู้นา มีความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ มีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ปัญญานาไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรครั้ ง นี้ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บพั นธกิ จของคณ ะพยาบาลศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา
คานึ งถึ งประโยชน์ ส่ วนรวม และเข้ าใจสั งคมพหุ วัฒ นธรรม พั ฒนาทั กษะที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ภาวะผู้นา การทางาน
เป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล อันจะ
นาไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแก่ชุมชนและประเทศ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จานวน 18 รายวิชา ได้แก่
1) สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
(Idea to Entrepreneurship)
2) คณะแพทยศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
(Health for All)
3) สถาบันสันติศึกษา จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
950-102 ชีวิตที่ดี
(Happy and Peaceful Life)
4) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 6 รายวิชา ได้แก่
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(Everyday English)
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
(English on the Go)
895-001 พลเมืองที่ดี
(Good Citizens)
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
(Thinking and Predictable Behavior)
895-027 อรรถรสภาษาไทย
(Appreciation in Thai Language)
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
3) คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 8 รายวิชา ได้แก่
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
(Life in the Future)
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Literacy)
322-100 คานวณศิลป์
(The Art of Computing)
321-123 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
(Basic Anatomy)

2 ((2)-0-4)
1 ((1)-0-2)

1 ((1)-0-2)

3((3)-0-6)

2 ((2)-0-4)
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 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
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328-151 ชีวเคมีคลินิกสาหรับพยาบาล
(Clinical Biochemistry for Nurses)
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)
338-111 สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
(Basic Medical Physiology)
336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
(Basic Medical Pharmacology)

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น จานวน 3 รายวิชา ได้แก่
001-131 สุขภาวะกายและจิต
2 ((2)-0-4)
(Healthy Body and Mind)
640-531 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 ((1)-2-3)
(Meditation for Enhancing Life)
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
(Yoga for Health)
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ประจาหลักสูตร
รับผิดชอบการดาเนินการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ดังนี้
1. รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับ สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ใน
การจัดรายวิชาลงในแผนการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กากับติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผลรายวิชา
และรวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับผู้บริหารด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ใน
การกาหนดสาระและขอบเขตของรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ การจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบสนองผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร กากับติดตามให้นักศึกษาลงทะเบี ยนเรียนตามแผนการศึกษา ติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ประเมินผลรายวิชา และรวบรวมผลการประเมินเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
2. รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรประสานงานกับกองทะเบียนของมหาวิทยาลั ย ในการกาหนด
จานวนนักศึกษาและภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา กากับดูแลการดาเนินการเปิดสอนรายวิช า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตามปรัชญา
พิพัฒนาการนิยม ภายใต้ปณิธานของพระราชบิดาที่คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี ทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ใช้บริการที่สอดคล้องกับบริบท สังคม และพหุ
วัฒนธรรม โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการพยาบาลและการจัดการศึกษาพยาบาล ดังนี้
การพยาบาลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีลักษณะเป็นองค์รวม ประกอบด้วย กาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเป็นปัจเจกบุคคล และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาวะ
2) สิ่งแวดล้อม เป็นสรรพสิ่ งที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ดิจิทัล และระบบสุขภาพ ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการ
3) สุขภาวะของผู้ใช้บริการ เป็นภาวะสมดุลของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ที่ทาให้สามารถดารงชีพ
อยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ
4) การพยาบาล เป็นศาสตร์และศิลป์ข องการดูแลผู้ใช้บริการแบบองค์รวม ด้วยความเอื้ออาทร และมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมาย
การจั ดการศึกษาพยาบาล เป็ น กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลั พธ์ โดยให้ ผู้ เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง ใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ผ่านกิจกรรมและ/หรือการปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
เสมือนจริงและสถานการณ์ จ ริงที่ ห ลากหลาย เพื่อให้ ผู้ เรียนมี ทักษะด้านการสื่ อสารและการใช้ภ าษาสากล มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม มีความภาคภูมิใจในสถาบันและ
วิชาชีพ มีภาวะผู้นา มีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ใช้บริการด้วยการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity
of care) ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ทั้งผู้ใช้บริการที่มี ภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ภาวะ
เจ็บป่วย และในวาระสุดท้าย รวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมทั้งในสถานบริการสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน โดยการ
ดูแลผู้ใช้บริการแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional practice) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์
รวม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรในระบบบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เป็นกาลังหลักสาคั ญต่อการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม โดยมีบทบาทในด้านการส่งเสริมภาวะสุขภาพ
ป้องกันโรค ให้การพยาบาลช่วยเหลือดูแลบรรเทาอาการในภาวะเจ็บป่วย และฟื้นฟูสภาพและสมรรถนะเพื่อให้
กลับมาดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
การผลิ ตบั ณ ฑิตพยาบาล จึงต้องมุ่งเน้ นการพั ฒ นาสมรรถนะให้ มีความสามารถในการให้ บ ริการการ
พยาบาลได้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีภาวะผู้นา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
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บริการการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรที่มีความสาคัญต่อการผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่ มีเป้าหมายในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์รวมของประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ และวัยผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากร
กลุ่มที่กาลังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ระบบสุขภาพ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ศาสตร์ภูมิปัญญา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการพยาบาล
2. คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล เลือกสรรหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการแก้ปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถใช้กระบวนการวิจัยและ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณ ภาพ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์
ศาสตร์ภูมิปัญญา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิต
อาสา และคานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. มี ค วามรู้ แ ละสมรรถนะด้ า นดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ การวิ เคราะห์
ประมวลผล และการนาเสนอข้อมูล
6. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แสดงภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีมและบริหารจัดการได้ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการและทีมสหวิชาชีพอย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในสภาพการณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
8. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม อย่างต่อเนื่อง
9. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีและตระหนักในคุณค่าวิชาชีพพยาบาลและสถาบัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาคุณภาพของ 1. วางแผน กาหนดเป้าหมาย และวิธีการ 1. รายงานการประเมินหลักสูตรตาม
หลักสูตรตามระบบ
ดาเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
ประกันคุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพที่กาหนดในระบบ
อาเซียน (AUN-QA)
การศึกษาใน
ประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน 2. ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
อาเซียน (AUN-QA)

กลยุทธ์

(AUN-QA)
2. กาหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการของ
หลักสูตร
3. ทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาประสิทธิภาพ 1. จัดระบบและทรัพยากรสนับสนุน
จัดการเรียนรู้แบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active
ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
learning) เพื่อ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ระบบ
เสริมสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ ห้อง
สมรรถนะการ
ฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง เป็นต้น
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
(Lifelong
เรียนการสอนที่มีการเรียนรู้แบบ
learning)
เชิงรุก (Active learning) ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเสริม (Technologyenhanced learning) การใช้
โครงงาน (Project-based learning)
การใช้ทีม (Team-based learning)
เป็นต้น
3. กาหนดให้รายวิชามีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active
learning)
4. พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการรู้แบบเชิงรุก (Active
learning)
5. พัฒนาการประเมินสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
(Lifelong learning)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
อาเซียน (AUN-QA) ไม่น้อยกว่า
3.0

1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.51
2. อาจารย์ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ร้อยละ 80
3. รายวิชาที่มจี ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
ชั่วโมงตามหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของรายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพ
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชา
ที่มจี ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยรวม
ไม่น้อยกว่า 3.51
5. ผู้เรียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 – 18 สัปดาห์
ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน (ตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)
ภาคปลาย
เดือน ธันวาคม – เมษายน
(ตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)
- วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
- วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
เวรเช้า เวลา 08.00-16.00 น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น.
เวรดึก เวลา 24.00-08.00 น.
หมายเหตุ จานวนชัว่ โมงการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามประกาศการรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่ อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห รื อ ผ่ า น การคั ด เลื อ กตามเกณ ฑ์ การคั ด เลื อ กภ ายใต้ โครงการ พิ เศษ ของคณ ะพ ยาบ าลศาสต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
2) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวกับวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
3) นักศึกษามีปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.1 กาหนดให้นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการ - นั ก ศึ ก ษาสอบภาษาอั ง กฤษ
สอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET) ร้อยละ 0-30 ให้เข้าร่วม ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค สงขลานครินทร์ (ร้อยละ 100)
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1
1.2 กาหนดให้ นั กศึกษาศึกษาด้วยตนเองโดยใช้ โปรแกรม Tell
Me More และทดสอบปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 placement
test ครั้งที่ 2 progress test และครั้งที่ 3 acheivement test
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ได้ แ ก่ การรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นไป
ต่างประเทศระยะสั้น การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ การเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวกับวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
2.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสาหรับนักศึกษา - นั ก ศึ ก ษาได้ ร ะดั บ ขั้ น เฉลี่ ย
ชั้นปีที่ 1 โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวและการเรียนรู้ใน สะสมตลอดหลั กสู ตรไม่ต่ากว่า
วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
2.00 จากระบบ 4 แต้ ม ระดั บ
2.2 จัดระบบการดูแลนักศึกษาโดยจัดให้มี อาจารย์ประจาชั้นปี 2 คะแนน (ร้อยละ 100)
คน ซึ่งดูแลด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนานักศึกษา และมี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา 1 คนต่ อ นั ก ศึ ก ษา 8-10 คน เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา
แนะน าและดู แ ลให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ กรณี นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้ า นการ
วางแผนจัดการเวลาในการเรียน การแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง
ก่อนเข้าชั้นเรียน
3) นักศึกษามีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
3.1 สารวจปัญหาความต้องการด้านทุนการศึกษา ตั้งแต่แรกเข้า - นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
และติ ด ตามทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพราะอาจมี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากจานวนนักศึกษาที่ มี ปัญ หา
เนื่องจากครอบครัวอาจประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมด
3.2 จัดสรรทุนการศึกษาทั้งจากภายในคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100)
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งมี ทั้ ง ทุ น การศึ ก ษาระยะยาวจนจบ
การศึกษา ทุนการศึกษาระยะสั้นซึ่งให้ชั่วคราวประเภททุนเงินยืม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
250
250
250
250
250
250
250
250
250
500
750
1,000
-

2563
250
250
-

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ

2567
250
250
250
250
1,000
250

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

ค่าบารุงการศึกษา

9,342,400

18,204,800

27,067,300

35,929,700

35,929,700

ค่าลงทะเบียน

3,537,600

7,555,200

11,572,700

15,590,300

15,590,300

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 43,904,500

94,954,700

132,702,600

153,008,400

143,616,300

171,342,600 204,528,400

195,136,300

รวมรายรับ
56,784,500 120,714,700
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
งบประมาณตามพันธกิจหลัก

1. ด้านการจัดการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น
รวมงบประมาณทุกประเภท
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่องบประมาณ
ทุกประเภท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อ
งบดาเนินการ

2563

2564

52,899,200 113,610,300
1,111,800
2,267,600
1,879,800
2,554,400

2566

ปีงบประมาณ
2565
161,730,100
3,423,300
2,726,900

2567

2566

2567

192,586,000 182,236,100
4,579,100
4,579,100
2,886,100
2,991,300

576,900
769,200
808,400
847,800
880,400
56,467,700 119,201,500 168,688,700 200,899,000 190,686,900
56,784,500 120,714,700 171,342,600 204,528,400 195,136,300

250

500

227,100
225,900

750

1,000

1,000

241,400

228,500

204,500

195,100

238,400

224,900

200,900

190,700
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2.7 ระบบจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มีรายวิชาที่จั ดการศึกษาเชิงบู รณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL)
เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบั ติงานได้จริง โดยหลักสูตรจัดรายวิช าในหมวดกลุ่ มวิชาชีพ เป็น 1 ชุดวิชา 5
รายวิชา และ 8 กลุ่มวิชา วิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WiL) มีจานวน 2 รายวิชา และ 8 กลุ่ม
วิชา คิดเป็น ร้อยละ 71.42
2) กาหนดให้มีรายวิชาฝึกปฏิบัติตามที่สภาการพยาบาลกาหนด ดังนี้
2.1 รายวิชาภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติในกลุ่มรายวิชาการ
ผดุงครรภ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.2 การฝึกภาคปฏิบัติที่มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลหรือสถาบัน
อื่นที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด ทั้งภายในและ/หรือภายนอกสถานที่ 3 ชั่วโมง ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
2.3 จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง
3) หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
4) กาหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
2 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่วยกิต
1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
16 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ
80 หน่วยกิต
- รายวิชาทฤษฎี
44 หน่วยกิต
- รายวิชาปฏิบัติ
36 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(The King’s Philosophy and Sustainable
Development)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
(Health for All)
640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
(Benefit of Mankinds)
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
895-001 พลเมืองที่ดี
(Good Citizens)
950-102 ชีวิตที่ดี
(Happy and Peaceful Life)
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
(Idea to Entrepreneurship)
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
(Life in the Future)
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Literacy)
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
(Thinking and Predictable Behavior)
322-100 คานวณศิลป์
(The Art of Computing)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(Everyday English)
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
(English on the Go)
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล
(English in the Digital World)
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Success)

30
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2 ((2)-0-4)

1 ((1)-0-2)
1 ((1)-0-2)
5

หน่วยกิต
2 ((2)-0-4)
3 ((3)-0-6)

1

หน่วยกิต
1 ((1)-0-2)

4

หน่วยกิต
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)

4

หน่วยกิต
2((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)

4

หน่วยกิต
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2((2)-0-4)
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หมายเหตุ
- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิตตามเกณฑ์ที่รายวิชากาหนด
- นักศึกษาที่มีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น
(O-NET) ร้อยละ 0-30 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ และ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามกาหนดของมหาวิทยาลัย ก่อนลงทะเบียน
รายวิชาภาษาอังกฤษที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
2 หน่วยกิต
895-027 อรรถรสภาษาไทย
1 ((1)-0-2)
(Appreciation in Thai Language)
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1 ((1)-0-2)
(Exercise for Health)
รายวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
1. เลือกรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ 1 รายวิชา จานวน 2 หน่วยกิต คือ
001-131 สุขภาวะกายและจิต
2 ((2)-0-4)
(Healthy Body and Mind)
2. เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่วยกิต
1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
16 หน่วยกิต
321-123 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
2 ((2)-0-4)
(Basic Anatomy)
328-151 ชีวเคมีคลินิกสาหรับพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Clinical Biochemistry for Nurses)
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2 ((1)-3-2)
(Microbiology and Parasitology)
338-111 สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
2 ((2)-0-4)
(Basic Medical Physiology)
336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
2 ((2)-0-4)
(Basic Medical Pharmacology)
640-111 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Pathophysiology for Nurses)
640-112 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 ((2)-0-4)
(Developmental Psychology)
640-211 โภชนการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
1 ((1)-0-2)
(Nutrition for Health Promotion)
640-212 หลักวิทยาการระบาด
1 ((1)-0-2)
(Principle of Epidemiology)
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2. กลุ่มวิชาชีพ
80
- รายวิชาทฤษฎี
44
- รายวิชาปฏิบัติ
36
640-221 ชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
(Foundation of Nursing Professional)
640-222 สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น
(Fundamental Nursing Competency)
640-291 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
(Practicum in Basic Nursing Care)
640-223 นวัตกรรมทางการพยาบาล
(Innovation in Nursing)
กลุ่มวิชา การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
5
(Nursing for Holistic Well-Being)
640-224 การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
(Holistic Well-Being)
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
(Practicum in Nursing for Holistic Well-being)
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing)
3
640-225 การพยาบาลอายุรวัฒน์
(Nursing for Active Aging)
640-293 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
(Practicum in Geriatric Nursing)
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing)
11
640-321 การพยาบาลผู้ใหญ่1
(Adult Nursing I)
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(Practicum in Adult Nursing II)
640-322 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
(Adult Nursing II)
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
(Practicum in Adult Nursing II)
กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
7
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 ((4)-6-8)
4 ((2)-6-4)
3 (0-9-0)
2 ((2)-0-4)
หน่วยกิต
3 ((2)-2-5)
2 (0-6-0)
หน่วยกิต
2 ((2)-0-4)
1 (0-3-0)
หน่วยกิต
3 ((3)-0-6)
3 (0-9-0)
2 ((2)-0-4)
3 (0-9-0)
หน่วยกิต
3 ((3)-0-6)
4 (0-12-0)
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กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก (Pediatrics Nursing)
7
หน่วยกิต
640-324 การพยาบาลเด็ก
3 ((3)-0-6)
(Pediatric Nursing)
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
4 (0-12-0)
(Practicum in Pediatric Nursing)
640-325 วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Basic Research in Nursing)
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
12 หน่วยกิต
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery)
640-421 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 ((3)-0-6)
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3 ((3)-0-6)
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
6 (0-18-0)
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and
Midwifery)
กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค
10 หน่วยกิต
เบื้องต้น (Community Health Nursing and Basic Medical Care)
640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3 ((3)-0-6)
(Community Health Nursing)
640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
2 ((2)-0-4)
(Basic Medical Care)
640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการดูแลรักษา
5 (0-15-0)
โรคเบื้องต้น (Practicum in Community
Nursing and Basic Medical Care)
กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
5
หน่วยกิต
640-425 การบริหารทางการพยาบาล
3 ((3)-0-6)
(Nursing Administration)
640-493 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2 (0-6-0)
(Practicum in Nursing Administration)
640-494 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
3 (0-9-0)
(Practicum in Nurse Internship)
หมายเหตุ กลุ่ ม วิช า จั ด การศึ ก ษาเชิ งบู รณาการการเรี ย นรู้กั บ การท างาน (work
integrated learning: WIL) โดยเป็ น การเรี ย นการสอนทฤษฎี ส ลั บ กั บ การฝึ ก
ปฏิบั ติการพยาบาล ที่ เน้ นการลงมือทาจริงในการฝึกปฏิบัติบริการการพยาบาลใน
สถานพยาบาลหรือสถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกาหนด
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ตามความสนใจซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของหลักสูตร/ภาควิชา โดยหลักสูตรแนะนาให้เลือกเรียนวิชาที่คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้
640-531 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 ((1)-2-3)
(Meditation for Enhancing Life)
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
(Yoga for Health)
640-533 ปฏิบัติทักษะการพยาบาล
1 (0-3-0)
(Practicum in Nursing Skills)

ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 640-321 มีความหมายดังนี้
1. รหัสตัวเลขตาแหน่งที่ 1-3 แสดงถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชานั้นๆ ได้แก่
001 รหัสสานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
315 รหัสภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
321 รหัสภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
326 รหัสภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
328 รหัสภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
330 รหัสภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
336 รหัสภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
338 รหัสภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
345 รหัสภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
347 รหัสภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
388 รหัสคณะแพทยศาสตร์
640 รหัสคณะพยาบาลศาสตร์
874 รหัสคณะนิติศาสตร์
890 รหัสภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
895 รหัสภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
950 รหัสสถาบันสันติศึกษา
2. รหัสตัวเลขตาแหน่งที่ 4 เป็นลาดับชั้นปีที่จัดสอน
ตัวเลข 1 เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
ตัวเลข 2 เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
ตัวเลข 3 เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
ตัวเลข 4 เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
ตัวเลข 5, 6 เป็นรายวิชาที่จัดสอนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี
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3. รหัสตัวเลขตาแหน่งที่ 5 เป็นกลุ่มวิชา
1) ตัวเลข 0-6 เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี สาหรับคณะพยาบาลศาสตร์กาหนดดังนี้
ตัวเลข 0 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป
ตัวเลข 1 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
ตัวเลข 2 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
ตัวเลข 3 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี
2) ตัวเลข 7-9 เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติ
ตัวเลข 7 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุ่มศึกษาทั่วไป
ตัวเลข 8 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
ตัวเลข 9 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุ่มวิชาชีพ
4. รหัสตัวเลขตาแหน่งที่ 6 แสดงถึงลาดับวิชาที่เปิดสอนในแต่ละชั้นปี
ตัวเลข 1-9 หมายถึง ลาดับวิชาที่เปิดสอนในแต่ละชั้นปี ซึ่งจาแนกตามรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติของแต่ละหมวดวิชา
ความหมายของจานวนหน่วยกิต
1. รายวิชาทฤษฎี กาหนดให้ 1 หน่วยกิต ประกอบด้วย จานวนชั่วโมงทฤษฎี 1 ชั่วโมง จานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ จานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะต้องเท่ากับ 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต เช่น 1 (10-2) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. รายวิชาปฏิบัติ กาหนดให้ 1 หน่วยกิต ประกอบด้วย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง จานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง 0-1 ชั่วโมง การกาหนดจานวนชั่วโมงอยู่ในดุลยพินิจของคณะ ทั้งนี้จานวนชั่วโมงรวมในวงเล็บ
จะต้องเท่ากับ 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต เช่น
1 (0-2-1) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ
1 (0-3-0) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. รายวิช าที่มีทั้ งทฤษฎีและปฏิบั ติ คิดจานวนชั่วโมงที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับ
รายวิช าทฤษฎีและปฏิบั ติ ทั้งนี้ จ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บ จะต้องเท่ ากับ 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต เช่น
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. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล กาหนดให้การฝึกปฏิบัติ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ เช่น 2 (0-6-0) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการพยาบาล 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
ระบุการเขียนหน่วยกิตเป็น n((x)-y-z) โดยมีความหมายดังนี้
n หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
(x) หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่มีจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)
y หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบัติการ
z หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น 2 ((2)-0-4) หมายถึง รายวิชานี้จัดการเรียนรู้แบบ Active learning 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ในคาอธิบายรายวิชาอาจมีคาต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้
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1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S
2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การ
ที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคาอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
001-102
388-100
640-171
895-001
315-201
345-104
890-002
890-003
895-027
895-039
001-131
321-123
328-151

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 ((2)-0-4)
สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1 ((1)-0-2)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1 ((1)-0-2)
พลเมืองที่ดี
2 ((2)-0-4)
ชีวิตแห่งอนาคต
2 ((2)-0-4)
รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
2 ((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน*
2 ((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ *
2 ((2)-0-4)
อรรถรสภาษาไทย
1 ((1)-0-2)
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1 ((1)-0-2)
สุขภาวะกายและจิต
2 ((2)-0-4)
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
2 ((2)-0-4)
ชีวเคมีคลินิกสาหรับพยาบาล
2 ((2)-0-4)
รวม
20 (20-0-40)
หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาตามเกณฑ์ที่รายวิชากาหนด
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
950-102
895-010
890-003
890-004
338-111
326-101
640-111
640-112
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
3 ((3)-0-6)
ชีวิตที่ดี
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2 ((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้*
2 ((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล*
2 ((2)-0-4)
สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
2 ((2)-0-4)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2 ((1)-3-2)
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
2 ((2)-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ
2 ((2)-0-4)
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)
2 (x-x-x)
รายวิชาหมวดเลือกเสรี
2 (x-x-x)
รายวิชาหมวดเลือกเสรี
2 (x-x-x)
รวม
21 (x-x-x)
หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาตามเกณฑ์ที่รายวิชากาหนด
รายวิชาหมวดเลือกเสรี แนะนาให้นักศึกษาเลือกรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่
640-531 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 ((1)-2-3)
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
322-100
336-203
640-211
xxx-xxx
xxx-xxx
640-221
640-222

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
คานวณศิลป์
2 ((2)-0-4)
เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
2 ((2)-0-4)
โภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
1 ((1)-0-2)
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)
2 (x-x-x)
รายวิชาหมวดเลือกเสรี
2 (x-x-x)
ชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
6 ((4)-6-8)
สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น
4 ((2)-6-4)
รวม
19 (x-x-x)
หมายเหตุ รายวิชาหมวดเลือกเสรี แนะนาให้นักศึกษาเลือกรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่
640-531 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 ((1)-2-3)
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
001-103
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
640-212
หลักวิทยาการระบาด
640-223
นวัตกรรมทางการพยาบาล
640-291
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
กลุ่มวิชา การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
640-224
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
640-292
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ
640-225
การพยาบาลอายุรวัฒน์
640-293
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
รวม

หน่วยกิต
1 ((1)-0-2)
1 ((1)-0-2)
2 ((2)-0-4)
3 (0-9-0)
3 ((2)-2-5)
2 (0-6-0)
2 ((2)-0-4)
1 (0-3-0)
15 (x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ตอน 01
ตอน 02
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตอน 03
หน่วยกิต

ตอน 04
หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
640-321 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 ((3)-0-6)
3 ((3)-0-6)
3 ((3)-0-6)
3 ((3)-0-6)
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตฯ
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ
3 ((3)-0-6) -------------- 3 ((3)-0-6) -------------640-393 ปฏิบัติการพยาบาล
4 (0-12-0)
-------------4 (0-12-0)
-------------สุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก
640-324 การพยาบาลเด็ก
-------------- 3 ((3)-0-6)
-------------- 3 ((3)-0-6)
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
-------------4 (0-12-0)
-------------4 (0-12-0)
รวม 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 13 (6-21-12)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ตอน 01
ตอน 02
ตอน 03
ตอน 04
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
640-325 วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่
640-322 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
2 ((2)-0-4)
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตฯ
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ
-------------- 3 ((3)-0-6)
-------------- 3 ((3)-0-6)
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต -------------4 (0-12-0)
-------------4 (0-12-0)
และจิตเวช
กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก
640-324 การพยาบาลเด็ก
3 ((3)-0-6) -------------- 3 ((3)-0-6) -------------640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
4 (0-12-0)
-------------4 (0-12-0)
-------------รวม 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 14 (7-21-14)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ตอน 01
หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกฯ
640-421 การพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1
640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์
กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ
640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน
640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล
640-425 การบริหารทางการพยาบาล
640-493 ปฏิบัติการบริหารทางการ
พยาบาล
รวม

ตอน 02
หน่วยกิต

ตอน 03
หน่วยกิต

3 ((3)-0-6)

3 ((3)-0-6)

3 ((3)-0-6)

3 ((3)-0-6)

3 ((3)-0-6)

3 ((3)-0-6)

6 (0-18-0)

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

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

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

3 ((3)-0-6)
2 ((2)-0-4)
5 (0-15-0)

3 ((3)-0-6)
2 ((2)-0-4)
5 (0-15-0)

3 ((3)-0-6)
2 (0-6-0)

3 ((3)-0-6)
--------------

3 ((3)-0-6)
2 (0-6-0)

17 (9-24-18)

19 (11-15-22)

21 (14-21-28)

ตอน 02
หน่วยกิต

ตอน 03
หน่วยกิต

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

6 (0-18-0)

6 (0-18-0)

3 ((3)-0-6)
2 ((2)-0-4)
5 (0-15-0)

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

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

-------------3 (0-9-0)
13 (5-24-10)

2 (0-6-0)
3 (0-9-0)
11 (0-33-0)

-------------3 (0-9-0)
9 (0-27-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ตอน 01
หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกฯ
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์
กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ
640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน
640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล
640-493 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
640-494 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
รวม
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
วิเคราะห์การนาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency;
work principles, understanding and development of the King’ s philosophy and sustainable
development; an analysis of application of the King’ s philosophy in the area of interest
including individual, business or community sectors in local and national level
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care;
concepts of health and health promotion; first aid
640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind
กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right;
liberty; equality; living together in a multicultural society
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950-102 ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
(Happy and Peaceful Life)
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทางาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้
ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย
Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy;
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative
problem-solving; living in diversity
กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทา
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for
business opportunity analysis; using business models with modern business tools
กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
(Life in the Future)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลั งงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy;
information technology for living in the future; artificial intelligence
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็นต่อการทางาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work
effectively
กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
(Thinking and Predictable Behavior)
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior
prediction
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322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
(The Art of Computing)
คณิ ต ศาสตร์ ร อบตัว ตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร์เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิต อั ต ราดอกเบี้ ย ค่ ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity;
collection and management data; introduction to data analysis and presentation
กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Essential English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระสาคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2((2)-0-4)
(Everyday English)
การฟั งและการอ่ า นภาษาอั งกฤษที่ มี เนื้ อ หาใกล้ ตั ว และไม่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ จั บ ใจความส าคั ญ และ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
(English on the Go)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ซับซ้อนสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย
English listening and reading on current topics for comprehension, summarization
and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and
written communication in various contexts
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล
2((2)-0-4)
(English in the Digital World)
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ
Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening
and reading texts through speaking and writing
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
(English for Academic Success)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ
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English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to
academic texts through speaking and writing
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา
895-027 อรรถรสภาษาไทย
1((1)-0-2)
(Appreciation in Thai Language)
ลักษณะภาษาที่กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings
as intended
895-039 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1((1)-0-2)
(Exercise for Health)
วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกกาลังกาย สรีรวิทยาการออกกาลังกาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกาลังกาย
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
001-131 สุขภาวะกายและจิต
2((2)-0-4)
(Healthy Body and Mind)
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศิลปะกับ
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม
Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional quotient;
art and the holistic health promotion
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
321-123 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
2 ((2)-0-4)
(Basic Anatomy)
บทน าเกี่ยวกับ เซลล์ สิ่งมีชีวิต เซลล์วิทยา เนื้ อเยื่อพื้นฐาน โครงร่างของมนุษย์ ความสัมพันธ์ ของ
โครงสร้างและการทาหน้าที่ของร่างกายมนุษย์
Introduction to living cells; cytology; basic tissues; human skeleton, relationship of
human structures and functions
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2 ((1)-3-2)
(Microbiology and Parasitology)
ความรู้พื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยา
ตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อจุลินทรีย์และปรสิตที่ทาให้เกิดโรคซึ่งพบมากในประเทศไทย การป้องกัน การควบคุม
และการทาลายเชื้อโรค การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากจุลินทรีย์และปรสิต เทคนิคที่จาเป็น
ทางจุลชีววิทยา
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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 ชีวเคมีคลินิกสาหรับพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Clinical Biochemistry for Nurses)
โครงสร้างและหน้าที่พื้นฐานของสารชีวโมเลกุล พีเอชและบัฟเฟอร์ โครงสร้างของสารมหโมเลกุล
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีในวิถีเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้วยฮอร์โมนและสารอาหาร
Basic structures and functions of biomolecules; pH and buffer; structures of
macromolecules; chemical reactions in the metabolic pathways including their interrelationship;
hormonal control and nutrition
338-111 สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
2 ((2)-0-4)
(Basic Medical Physiology)
กลไกและการทางานของทุกระบบในร่างกายของมนุษย์ในภาวะปกติ การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทาง
สรีรวิทยาเพื่อใช้ในวิชาชีพการพยาบาล
Mechanisms and functions of human body systems; application of basic physiology
to nursing profession
336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน
2 ((2)-0-4)
(Basic Medical Pharmacology)
หลักการทางเภสัชวิทยา ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาของยาต้นแบบที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาต้านจุลชีพ เคมีบาบัดในโรคมะเร็ง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Principle of pharmacology; basic pharmacology of drug prototypes affecting peripheral
nervous system, central nervous system, cardiovascular system, endocrine system and autacoids,
gastrointestinal system, urinary tract system; antimicrobial agents; chemotherapy of cancer;
rational use of drugs
640-111 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Pathophysiology for Nurses)
มโนทัศน์ของพยาธิสรีระของร่างกาย กลไกปฏิกิริยาตอบสนอง การปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มี
พยาธิสภาพ และความผิดปกติของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
Concept of pathophysiology of human body; response mechanisms; adaptation
under pathologic circumstances; disorders of organs and human systems
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640-112 จิตวิทยาพัฒนาการ
2 ((2)-0-4)
(Developmental Psychology)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤตที่เกิดจากพัฒนาการ และแนวทาง
การส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย
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 โภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
1 ((1)-0-2)
(Nutrition for Health Promotion)
หลั ก โภชนาการและการประเมิ น ภาวะโภชนาการผู้ ใช้ บ ริก ารทุ ก ช่ ว งวัย การใช้ รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน โภชนบ าบั ด การบริโภคอาหารตามหลักภูมิปัญ ญาตะวันออก บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการ
Principle of nutrition and nutritional assessment for person across life span; using
the food exchange list; diet therapy; food consumption based on eastern wisdom; role of nurse
for health promotion on nutrition
640-212 หลักวิทยาการระบาด
1 ((1)-0-2)
(Principle of Epidemiology)
แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเกี่ยวกับโรคและการกระจาย
ของโรค ข้อมูลและสถิติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตารางชีพ เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยในชุมชน การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวน การป้องกันและควบคุมโรค
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
กลุ่มวิชาชีพ
640-221 ชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
6 ((4)-6-8)
(Foundation of Nursing Professional)
วิวัฒนาการและการพัฒนาของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล ทฤษฎี และ
แนวคิดทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล คุณค่าวิชาชีพ
บทบาทและหน้าที่ของพยาบาล หลักการกระบวนการพยาบาล ฝึกใช้กระบวนการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พระราชบัญ ญัติวิช าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลั ก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล
Revolution and development of nursing professional; basic concepts of nursing;
theories and concepts of nursing and related theories; health care system and nursing services;
value of nursing professional; role and responsibility of nurse; principle of nursing process;
practice of nursing process; laws related to the practice of nursing and midwifery; the
profession nursing and midwifery act; ethical principle and code of ethics in nursing; ethical
decision making in nursing
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640-222 สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น
4 ((2)-6-4)
(Fundamental Nursing Competency)
มโนทัศน์ ของสมรรถนะทางการพยาบาล การสื่อสารทางสุขภาพ หลักการและวิธีการปฏิบัติการ
พยาบาลเบื้องต้นอย่างปลอดภัย การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นองค์รวม ตามแผนการพยาบาล
Concept of nursing competency; communication in healthcare; principles and
methods of fundamental nursing; holistic responsiveness to individual needs based on nursing
care plan
640-291 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3 (0-9-0)
(Practicum of Basic Nursing Care)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222
ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นองค์รวมของผู้ใช้บริการ
เป็นรายบุคคล โดยใช้กระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจก
บุคคล สิทธิผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of fundamental nursing in holistic responding to basic needs of an individual
using nursing process; professional relationship; concerning safety, individual differences, patient
rights; based on professional standard, related laws and professional ethics
640-223 นวัตกรรมทางการพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Innovation in Nursing)
การคิดเชิงออกแบบ การคิดนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมทางการพยาบาล
Design thinking; innovation thinking; process of innovation development; nursing
innovation
กลุ่ม วิชา การพยาบาลเพื่ อสร้า งเสริ มสุข ภาวะองค์ร วม (Nursing for Holistic Well-Being) จานวน 5
หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา
640-224 การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
3 ((2)-2-5)
(Holistic Well-Being)
แนวคิดสุขภาวะองค์รวมและปัจจัยกาหนดสุขภาพ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม กลยุทธ์ วิธีการ และเทคนิคใน
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัยที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
Concept of holistic health and determinants of health; concepts, principles, and
theories related to health promotion; factors related to holistic health promotion; strategies,
methods, and techniques for enhancing holistic health promotion of clients acroos life span
integrating eastern wisdom
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640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
2 (0-6-0)
(Practicum in Nursing for Holistic Well-Being)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222
รายวิชาบังคับร่วม : 640-224
ใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย บนพื้นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญาตะวันออก
Using nursing process for developing activities or projects in enhancing holistic health
promotion for clients across life span; nursing practice for enhancing holistic health promotion
for clients across life span based on concepts and theories of health promotion and eastern
wisdom
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) จานวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา
640-225 การพยาบาลอายุรวัฒน์
2 ((2)-0-4)
(Nursing for Active Aging)
สังคมอายุรวัฒน์ นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพและสังคม
สาหรับ ผู้ สูงอายุ ทฤษฎีความสู งอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้ สูงอายุ ภาวะสุขภาพและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ภาวะเจ็บป่วยจากความสูงอายุ หลักการดูแลและระบบดูแลผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะเสี่ยง การใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ
Society of active aging; national policies and legislation related to elderly persons;
healthcare and social service system for elderly persons; theories of aging; health assessment
for elderly persons; health status and needs of elderly persons; illness related to geriatric
disorders; principles of caring and care system for elderly persons; risk prevention; drug usage in
elderly persons
640-293 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
1 (0-3-0)
(Practicum in Geriatric Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222
รายวิชาบังคับร่วม : 640-225
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจากความสูงอายุ
โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแลอย่างต่อเนื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มา
ใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้สูงอายุ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วม
ของผู้ดูแล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for elderly clients with health problems related to
geriatric disorders; using nursing process and continuity of care; rational drug used; applying
evidence based practices appropriately for elderly clients; concerning to safety, individuals
differences, patient rights, caregiver participation; based on professional standard, related law
and professional ethics
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กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing) จานวน 11 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 รายวิชา
640-321 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 ((3)-0-6)
(Adult Nursing I)
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
เจ็ บ ป่ ว ยเฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง การใช้ ก ระบวนการพยาบาลในการดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากโรงพยาบาลไปสู่
ครอบครัวและชุมชน การใช้ย าอย่ างสมเหตุผล การนาหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการพยาบาลผู้ ใช้บริการ
คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล และสิทธิผู้ป่วย
Concepts and principles of holistic nursing care for adult clients with health
deviation, acute and chronic illness; using nursing process for continuity of care from hospital to
family and community; rational drug used; applying evidence based practices appropriately for
clients; concerning to safety, individual differences, and patient rights
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-9-0)
(Practicum in Adult Nursing I)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-321
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการ
กลับเป็นซ้า การสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การนาหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ คานึงถึงความปลอดภัย
ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
จรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for adult clients with acute and chronic illness; using
nursing process integrated with wisdom related to health for caring, rehabilitation, recurrence
prevention, health promotion, and continuity of care from hospital to family and community;
rational drug used; applying evidence based practices appropriately for adult clients; concerning
to safety, individuals differences, patient rights, caregiver participation; based on professional
standard, related law and professional ethics
640-322 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 ((2)-0-4)
(Adult Nursing II)
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน การดูแลผู้ใช้บริการที่ จาเป็ นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ หลักการพยาบาล
ผู้ใช้บริการระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของ
การบริการสุขภาพ การดู แลแบบประคับประคอง การนาหลั กฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการ
คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและครอบครัว ประเด็นกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of holistic nursing care for adult clients with critical and
emergency illness; caring for clients requiring medical technologies and special therapeutics;
principles of end of life and dying care; using nursing process for continuity of care in each
levels of health care services; palliative care; applying evidence based practices appropriately
for clients; concerning to safety, individual differences, patient rights, participation of caregivers
and families, the aspects related to law and ethics
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640-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (0-9-0)
(Practicum in Adult Nursing II)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-322
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค์ รวมในการดู แ ลผู้ ใช้ บริการวัยผู้ ใหญ่ ในภาวะเจ็บป่ ว ยวิกฤต ฉุ กเฉิ น
ผู้ใช้บริการที่ จาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง การดูแล
ผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ การดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการดูแลในทุกระดับของการบริการสุขภาพ
ป้ อ งกั น การกลั บ เป็ น ซ้า และการดูแลแบบประคับประคอง การน าหลั กฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการพยาบาล
ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและ
ครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for adult clients with critical and emergency illness
requiring medical technologies and special therapeutics; high alert drug use; caring for end of
life and dying clients; using nursing process integrated with wisdom related to health for caring,
rehabilitation, continuity of care in each levels of health care services, recurrence prevention,
and palliative care; applying evidence based practices appropriately for adult clients;
concerning to safety, individual differences, patient rights, caregiver and family participation;
based on professional standard, related laws and professional ethics
กลุ่ ม วิ ช า การพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช (Mental Health and Psychiatric Nursing) จ านวน 7
หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 ((3)-0-6)
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
แนวคิดและหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการ
ที่มีภ าวะเสี่ ย งด้านสุ ขภาพจิ ต ผู้ ใช้บ ริ การที่มี ปัญ หาสุ ขภาพจิต และปัญ หาทางจิตเวช โดยใช้ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อการบาบัด และการใช้ตนเองเพื่อการบาบัด การใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน การบาบัดเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพจิต และการดูแล
อย่างต่อเนื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความปลอดภัย ความ
เป็นปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคมของผู้ใช้บริการ สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of mental health and psychiatric nursing; holistic nursing
care for clients at risk, encounter mental health, and psychiatric problems; using of therapeutic
interaction and self-therapeutic; using nursing process integrated with wisdom related to health
for mental health promotion, prevention, basic treatments, mental rehabilitation, and
continuity of care; rational drug used; using evidence based practices appropriately; concerning
to safety, individual differences and social context, human rights, participation of caregivers,
families and community, the aspects related to law and ethics
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640-393 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4 (0-12-0)
(Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-323
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ผู้ใช้บริการที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน การบาบัดเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพจิต และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบาบัด การใช้ตนเองเพื่อการบาบัด และการใช้ กิจกรรมบาบัด
แก่ผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มในบริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การนาหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็น
ปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for clients at risk, encounter mental health, and
psychiatric problems; using nursing process integrated with wisdom related to health for mental
health promotion, prevention, basic treatments, mental rehabilitation, and continuity of care;
practice of therapeutic interaction, therapeutic use of self and activity therapy for individual
and group of clients in context of hospital, family, and community; rational drug used; applying
evidence based practices appropriately with concerning to safety, 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
กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก (Pediatric Nursing) จานวน 7 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา
640-324 การพยาบาลเด็ก
3 ((3)-0-6)
(Pediatric Nursing)
แนวคิดและหลักการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วย
เฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซ้อนหรือวิกฤต การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง การพยาบาล
แบบองค์รวมที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกั นโรค รักษา พยาบาล
และฟื้ น ฟูส ภาพ คานึ งถึงสิท ธิเด็ก ความปลอดภัย ความเป็น ปัจเจกบุคคล และการมีส่ วนร่ว มของผู้ ดูแลและ
ครอบครัว ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of nursing for newborns through adolescents with wellness
and minor illness; acute, chronic, and complicated or critically illness; using nursing process for
continuity of care; holistic nursing integrated with wisdom related to health for health
promotion, prevention, curing, caring, and rehabilitation; concerning of children’s rights, safety,
individual differences, and caregiver and family participation, the aspects of related law and
ethics
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640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
4 (0-12-0)
(Practicum in Pediatric Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-324
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบน
เล็กน้อย เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซ้ อนหรือวิกฤต การใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา พยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ คานึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล วิถีการดาเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for newborns through adolescents with wellness and
health deviation; acute, chronic, and complicated or critically illness; using nursing process
integrated with wisdom related to health for continuity of care to health promotion,
prevention, curing, caring, and rehabilitation; applying evidence based practices; concerning of
children’ s rights, safety, individual differences, lifestyle and local culture, and caregiver and
family participation; based on professional standard, related laws and professional ethics
640-325 วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
2 ((2)-0-4)
(Basic Research in Nursing)
หลั ก และกระบวนการวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ประเด็ น จริ ย ธรรมในการวิ จั ย ทางการพยาบาล พั ฒ นา
โครงการวิจัย การนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพยาบาล
Principles and process of basic research; ethical issues in nursing research;
development of research project; research utilization in nursing
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (Maternal Newborn Nursing and Midwifery)
จานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา
640-421 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3 ((3)-0-6)
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ การเตรียม
ตัวก่อนการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ
การพยาบาลระยะตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การทาคลอดปกติ การพยาบาล
ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติและเบี่ยงเบนเล็กนอย การพยาบาลทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการฟื้นฟูสภาพ ให้การพยาบาล
แบบองค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความปลอดภัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of maternal and newborn nursing and midwifery;
reproductive health; preconception preparation; family planning; physiological, psychological,
social, and spiritual changes and the impacts; nursing care during pregnancy; antenatal care;
basic knowledge of childbirth, normal birth assisting; labor and postpartum periods in normal
conditions and minor health deviations; nursing care of the newborns; breastfeeding; using
nursing process in order to promote optimal health, prevention, caring, and rehabilitation
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including holistic care; using evidence based practices, concerning to safety, cultural diversities,
participation of families, and the aspects of related law and ethics
640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3 ((3)-0-6)
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)
แนวคิดและหลักการผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อนทางสุขภาพใน
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ การใช้ยาในสตรี
ตั้งครรภ์และในระยะคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล แล ะการ
ฟื้นฟูสภาพ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความปลอดภัย ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
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; drug use during pregnancy and labour; using nursing process in
order to promote optimal health, prevention, caring, and rehabilitation including holistic care;
using evidence based practices, concerning to safety, cultural diversities, participation of
families, and the aspects of related law and ethics
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
6 (0-18-0)
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-421, 640-422
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อน การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการฟื้นฟูสภาพ การ
เฝ้าคลอดและช่วยคลอดปกติ การช่วยแพทย์ในการทาสูติศาสตร์หัตถการ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for the women having normal health status, minor
deviations, health risks and health complications during pregnancy, labor and postpartum
periods, including their newborns; rational drug use; using nursing process to promote optimal
health, prevention, caring and rehabilitation; attending and birth assisting; assisting obstetrician
in performing obstetric procedures; including holistic care; using evidence based practices,
concerning to safety, individual differences and culture; family participation, based on
professional standard, related laws and professional ethics
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กลุ่ มวิ ชา การพยาบาลอนามั ยชุ มชนและการดู แ ลรั ก ษาโรคเบื้ องต้น (Community Health and Basic
Medical Care) จานวน 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา
640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3 ((3)-0-6)
(Community Health Nursing)
ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพ
ชุม ชน แนวคิ ดการพยาบาลสุ ข ภาพชุ มชน กลยุท ธ์ก ารจัด บริการสุ ขภาพชุ ม ชน ระบบข้อ มูล สุ ขภาพชุ ม ชน
กระบวนการและการจัดบริการสุขภาพชุมชน
Health service system, community health service system; national health policies
and health development plan, community health innovations, concept of community health
nursing, community health service strategies, informatics system of community health,
community health nursing process and services
640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
2 ((2)-0-4)
(Basic Medical Care)
การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในทุกช่วงวัย การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและการทาหัตถการเบื้องต้นตามขอบเขต
ของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม
Assessment, diagnosis, and basic medical care for clients across life span, rational
drug used, first aids, emergency care and basic medical procedures based on nursing
professional regulation and related laws, referral for appropriate treatment
640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น
5 (0-15-0)
(Practicum in Community Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-423, 640-424
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อการดูแลสุขภาพ บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทุกช่วงวัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก หลักการดาเนินงานอนามัยชุมชน และการมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพชุมชน บุคคลและครอบครัวที่บ้าน การให้บริการพยาบาลในโรงเรียน คานึงถึง การดาเนินชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น ในสถานบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในภาวะฉุกเฉินและทาหัตถการเบื้องต้น การส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม
โดยคานึงถึงความปลอดภัย ความแตกต่างของบุคคล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยา
วิชาชีพ
Nursing practices based on holistic approach for basic nursing care in individual,
family, and community across life sapan integrating the eastern-wisdom nursing care, priciples
of community health process and participation, as well as school health nursing, concerning life
styes and culture, including basic medical care in primary health care, rational drug used, first
aids, emergency care and basic nursing procedures, referral for appropriate treatment realated
to patient safety, individual difference which those based on professional standard, related
laws, and professional ethics.
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กลุ่ ม วิ ช า การบริ ห ารการพยาบาล (Nursing Administration) จ านวน 5 หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ย 2
รายวิชา
640-425 การบริหารทางการพยาบาล
3 ((3)-0-6)
(Nursing Administration)
ภาวะผู้ นาทางการพยาบาล แนวคิดการบริห ารการพยาบาล การบริห ารหอผู้ป่วย รูปแบบการ
จัดบริการพยาบาล การทางานเป็นทีม แนวคิดการให้บริการแบบสหวิชาชีพ การใช้สารสนเทศทางการพยาบาล
การจัดการคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางการพยาบาล การบริหารโครงการและพัฒ นานวัตกรรม
ทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล
Nursing leadership; concepts of nursing administration; nursing unit management;
models of nursing services; team working; concept of inter-professional practice; nursing
informatics utilization; nursing management in quality, risk, and safety; project management and
innovation development; issues and trend in nursing
640-493 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2 (0-6-0)
(Practicum in Nursing Administration)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่วม : 640-425
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในคลินิคในฐานะผู้นาและสมาชิกทีมการพยาบาล การดูแลผู้ใช้บริการ
แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องกับทีมสหวิชาชีพ ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติการบริหาร
โครงการและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
Practice nursing administration in clinic as a nurse leader and member with interprofessional team related to laws and professional ethics; practice project management and
innovation development
640-494 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
3 (0-9-0)
(Practicum in Nurse Internship)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291, 640-292, 640-293, 640-391, 640-392, 640-393,
640-394, 640-491, 640-492, 640-493
ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาใน
สถานพยาบาลที่เลือกสรร การดูแลผู้ใช้บริการแบบสหวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และจรรยาวิชาชีพ
Practice nursing as a professional nurse under supervision of registered nurses in a
selected clinical area; inter-prefossional practice; based on professional standard, related laws
and professional ethics
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วิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์
640-531 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2((1)-2-3)
(Meditation for Enhancing Life)
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะของ
การบริ ก รรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ ข องสมาธิ ลั ก ษณะอาการต่ อ ต้ า นสมาธิ การน าสมาธิ ไ ปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การเรียน และการทางาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติของฌาน
Definition of meditation; aims, method, steps, starting point for practicing meditation;
ways of Putho Battle and practicing meditation; benefit of meditation; characteristics against
meditation; utilization meditation in daily living, learning, and working; characteristics, steps,
qualification, benefit of chan
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
(Yoga for Health)
หลักการในการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ วิถีโยคะเพื่อสุขภาวะองค์รวม ผลของการฝึ กโยคะต่อการ
ทางานของร่างกายและสุขภาพ การฝึกหายใจและการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
Principle of yoga practice; yoga asana; way of yoga for holistic well-being; effects of
yoga practice on human physiology and health; practicing of breathing and relaxation for health
640-533 ปฏิบัติทักษะการพยาบาล
1 (0-3-0)
(Practicum in Nursing Skills)
รายวิชาบังคับก่อน: 640-291
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ความเจ็บป่วย การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ฝีกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้
การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลที่เลือกสรร
Practice of nursing using nursing process to clients for health promotion, illness
prevention, caring, and rehabilitation; practicing of nursing skills based on nursing standard
under supervision of registered nurses in a selected clinical area
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์พยาบาลประจาที่มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562) (ภาคผนวก ซ)
3.2.2 อาจารย์ ป ระจ า หมายถึ ง อาจารย์ พ ยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาตามพั น ธกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอย่างน้อยและมีประสบการณ์การสอนการพยาบาลในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนต่อปีการศึกษา คิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึ ง 9 เดือน
คิ ด เป็ น 0.5 คน (ตามเกณฑ์ ก ารรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาวิ ช าการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. 2562)
(ภาคผนวก ซ)
3.2.3 การคานวณ FTEs (ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 2562) (ภาคผนวก ฌ)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ทางคลินิก
4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ทางคลินิก
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด และ
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด
PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพื้น ฐานหลักฐานเชิงประจักษ์
ร่วมกับ ทีม สหวิชาชีพ โดยค านึ งถึงความปลอดภั ย สอดคล้องกับ ความต้องการและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ได้
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ครอบคลุม อย่างเป็นองค์รวม
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง คานึงความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบันทึกทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
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4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปี/
ภาคการศึกษา

2/2
2/2
2/2
3/1
3/2
3/1 และ
3/2
3/1 และ
3/2
4/1 และ
4/2
4/1 และ
4/2
4/1 และ
4/2
4/2

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง

ช่วงเวลา/จานวนชั่วโมงและเวลาเรียน

640-291
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
640-292
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
640-293
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
640-391
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

3 หน่วยกิต 135 ชั่วโมง
วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
1 หน่วยกิต 45 ชั่วโมง
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
3 หน่วยกิต 135 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น.
3 หน่วยกิต 135 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น.
4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
6 หน่วยกิต 270 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
5 หน่วยกิต 225 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
(เวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชุมชน)
2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
3 หน่วยกิต 135 ชั่วโมง
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00น.
เวรดึก เวลา 24.00-08.00น.

640-392
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
640-393
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
640-394
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
640-491
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์
640-492
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการ
ดูแลรักษโรคเบื้องต้น
640-493
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
640-494
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จานวนหน่วยกิต
การจัดเวลาและตารางสอน
(จานวนชั่วโมง)
640-291
3 หน่วยกิต วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
(135 ชั่วโมง)
640-292
3 หน่วยกิต วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
(135 ชั่วโมง)
640-293
1 หน่วยกิต
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
(45 ชั่วโมง)
640-391
3 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(135 ชั่วโมง)
เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น.
640-392
3 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
(135 ชั่วโมง)
เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น.
640-393
4 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(180 ชั่วโมง)
640-394
4 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
(180 ชั่วโมง)
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
6 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์
และการผดุงครรภ์
(270 ชั่วโมง)
เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
640-492
5 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการดูแล
(225 ชั่วโมง) (เวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชุมชน)
รักษาโรคเบื้องต้น
640-493
2 หน่วยกิต วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
(90 ชั่วโมง)
640-494
3 หน่วยกิต วันจันทร์-วันอาทิตย์
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
(135 ชั่วโมง) เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น.
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00น.
เวรดึก เวลา 24.00-08.00น.
ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีจิตอาสา คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม

2. มีสมรรถนะในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong learning)

3. มีสมรรถนะให้การ
พยาบาลด้วยการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
(Continuity of care)
และการดูแลผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
1. จัดกิจกรรมในรายวิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่ PLO4 แสดงออกซึ่ งพฤติ ก รรม
เน้นประโยชน์ของส่วนรวม
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
2. สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการที่เน้น จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จิ ต อาสา
ประโยชน์ของส่วนรวม
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
3. จัดกิจกรรมในการนาเสนอโครงการที่เน้น
- จ าก ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น ก า ร
ประโยชน์ของส่วนรวม
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล ข อ ง
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของ นักศึกษา
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/
มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสานึกของการดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมในการเรียนการสอน และ
การทากิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม/กิจกรรมจิตอาสา
1. จัดระบบและทรัพยากรสนับสนุนนิเวศการ
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนา เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ระบบ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ ห้องฝึก
ครรภ์
ปฏิบัติการด้วยตนเอง เป็นต้น
- จากผลการประเมินสมรรถนะ
2. กาหนดให้รายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก ารเรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ข อ ง
แบบเชิงรุก (active learning)
3. พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการมีสมรรถนะการ นักศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ จัดอบรมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์
4. พัฒนาการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้เรียน (Lifelong learning)
1. กาหนดให้รายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาล
ประสบการณ์การให้การพยาบาลด้วยการดูแล
ในการปฏิบัติการพยาบาลและ
อย่างต่อเนื่อง (Continuity of care) และการ
การผดุงครรภ์ บนพื้นฐาน
ดูแลผู้ใช้บริการแบบทีมสหวิชาชีพ (Interหลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับ
professional practice)
ทีมสหวิชาชีพ โดยคานึงถึงความ
3. พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการมีสมรรถนะการ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

แบบทีมสหวิชาชีพ (Inter- ดูแลผู้ใช้บริการแบบทีมสหวิชาชีพ (Interprofessional practice) professional practice) ตามองค์ประกอบ
สาคัญ ได้แก่ communication, value,
collaboration, and teamwork

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
ปลอดภัย สอดคล้องกับความ
ต้องการและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ
- จากผลการประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษา
- จากผลการประเมินสมรรถนะ
การดูแลผู้ใช้บริการแบบทีมสห
วิชาชีพ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.1 อธิบายสาระสาคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานสาหรับพยาบาล ศาสตร์
ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด และหลังคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด
PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ได้
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ครอบคลุม อย่างเป็น
องค์รวม
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
คานึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสม

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Learner) (Co-creator) (Active citizen)

√

√

√

√

49

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
เหตุผล และร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง คานึงความ
ปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบันทึกทางการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัยเบื้องต้นและการพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ และสถิติในวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 สามารถนาความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและการดุงครรภ์
3.3 แสดงออกถึงการมีทักษะที่จาเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จิตอาสา และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
4.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
4.3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน
4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
4.5 แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นและปัญหาทางจริยธรรม

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Learner) (Co-creator) (Active citizen)

√

√

√

√
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย จัดการข้อมูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูล
ในการอ้างอิงเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
6.1 สามารถจาแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
6.3 แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล
7.1 ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.2 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Learner) (Co-creator) (Active citizen)

√

√

√

√

√

√
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะผู้นา การทางานเป็น
ทีม สะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
8.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และปรับตัวต่อสถานการณ์
ที่เป็นพลวัตรได้อย่างเหมาะสม
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ (Assertiveness)
8.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ และทางานเป็นทีม
ได้อย่างเหมาะสม
8.4 แสดงออกถึงการสะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Curiosity)

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Learner) (Co-creator) (Active citizen)

√

√
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม
1.4 แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและ
ตนเอง
1.5 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คานึงถึงส่วนรวมและสังคม
1.6 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อื่นที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21
ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ
2.4 มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนาผลการวิจัยมาใช้ใน
การปฏิบัติทางการพยาบาล
2.5 มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล
2.6 มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และสิทธิผู้ป่วย
2.7 มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และ
ผู้รับสาร
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและการศึกษา
ปัญหาทางสุขภาพ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.2 สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและสมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
4.4 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการปฏิบัติงาน
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
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5.4 สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยคานึงถึงสิทธิผู้ป่วย
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.4 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จาลองและในสถานการณ์จริง
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ พ.ศ. 2560
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

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

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
ให้การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.1 อธิบายสาระสาคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานสาหรับพยาบาล ศาสตร์ทางการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องในการให้การพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และหลังคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด
PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพื้นฐาน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย สอดคล้องกับ
ความต้องการและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ได้
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ครอบคลุม อย่างเป็นองค์รวม
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความ
เป็นปัจเจกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

√ √ √
√

√

√ √
√

√

√

√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
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1. คุณธรรมจริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

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

2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง คานึงความ
ปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบันทึกทางการพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
PLO3 ประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านการวิจัยเบื้องต้นและการพัฒนานวัตกรรมทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ และสถิติในวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 สามารถนาความรู้จากการวิจยั ไปใช้ในการพยาบาลและการดุงครรภ์
3.3 แสดงออกถึงการมีทักษะที่จาเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา
และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
4.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ

√

√ √ √ √ √
√ √ √ √

√
√
√

√
√

4.3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพและสถาบัน

√

4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
4.5 แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นและปัญหาทางจริยธรรม

√

√
√
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

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

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย จัดการข้อมูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูลในการ
อ้างอิงเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
6.1 สามารถจาแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
6.3 แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล
7.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้ใช้บริการ ผูร้ ่วมงาน และผู้ที่เกีย่ วข้อง
PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม สะท้อน
คิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
8.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็น
พลวัตรได้อย่างเหมาะสม
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ (assertiveness)

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

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

8.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ และทางานเป็นทีม ได้อย่าง
เหมาะสม
8.4 แสดงออกถึงการสะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Curiosity)

√
√
√
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
(แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1.1 อธิบายสาระสาคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน
สาหรับพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์
และศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมี
ครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด และการ
ดูแลมารดาและทารกหลังคลอด

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
- การสอนสาธิต-สาธิตย้อนกลับ (Demonstrationreturn demonstrate)
- การเรียนในห้องปฏิบัติการ (Laboratory study)
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Practice in
simulated setting)
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์
(Practice under supervision)
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team)
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning)
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- บันทึกประสบการณ์ (Experience record)
- ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)

- การสอบข้อเขียน (Examination)
- การประเมินแบบฝึกหัด (Test)
- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา
(Report)
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation)
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย
(Discussion)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)
- การประเมินแผนที่ความคิด (Mapping)
- การสอบทักษะทางคลินิก (Objective
Structured Clinical Examination: OSCE)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

- การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม
(Technology-enhanced learning)
- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)
- การอภิปรายทาง LMS (Online discussion)
- การสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ (Prepost test)
- การทาแบบฝึกหัดด้วยตนเอง (Home exam)
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง (Selfnursing technique practice)
- การทาวารสารสโมสร (Journal club)
- การทาแผนที่ความคิด (Maind mapping)
- การวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning)
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition presentation)
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
- การใช้เกมส์ (Games)
- การแปลบทความวิชาการ (Journal)
- การสัมมนา (Seminar)
- การดูงาน (Visiting)

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย
สอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว
ชุมชน ได้
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้
ครอบคลุม อย่างเป็นองค์รวม
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง คานึงความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
บันทึกทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
- การสอนสาธิต-สาธิตย้อนกลับ (Demonstrationreturn demonstrate)
- การเรียนในห้องปฏิบัติการ (Laboratory study)
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Practice in
simulated setting)
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์
(Practice under supervision)
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team)
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning)
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- บันทึกประสบการณ์ (Experience record)
- ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)
- การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม
(Technology-enhanced learning)
- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)

- การสอบข้อเขียน (Examination)
- การประเมินแบบฝึกหัด (Test)
- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา
(Report)
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation)
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย
(Discussion)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)
- การประเมินแผนที่ความคิด (Mapping)
- การสอบทักษะทางคลินิก (Objective
Structured Clinical Examination: OSCE)
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กลยุทธ์/วิธีการสอน

- การอภิปรายทาง LMS (Online discussion)
- การสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ (Prepost test)
- การทาแบบฝึกหัดด้วยตนเอง (Home exam)
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง (Selfnursing technique practice)
- การทาวารสารสโมสร (Journal club)
- การทาแผนที่ความคิด (Maind mapping)
- การวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning)
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition presentation)
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
- การใช้เกมส์ (Games)
- การแปลบทความวิชาการ (Journal)
- การสัมมนา (Seminar)
- การดูงาน (Visiting)
PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัยเบื้องต้นและการ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
lecture)
3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ และสถิติใน - การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
วิเคราะห์ข้อมูล
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning)
3.2 สามารถนาความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและ - การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
การผดุงครรภ์
learning)

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

- การประเมินแบบฝึกหัด (Test)
- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน (Report)
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3.3 แสดงออกถึงการมีทักษะที่จาเป็นในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา และคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
4.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
4.3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน
4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
4.5 แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นและปัญหาทาง
จริยธรรม

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย จัดการข้อมูล
เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

- การสะท้อนคิด (Reflection)

- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
- การวิเคราะห์สถานการณ์/กรณีศึกษา
(Scenario/Case analysis)
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Practice in
simulated setting)
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์
(Practice under supervision)
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม
(Technology-enhanced learning)

- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)

- การประเมินแบบฝึกหัด (Test)
- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา
(Report)
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5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
6.1 สามารถจาแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
6.3 แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) - การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)
- การอภิปรายทาง LMS (Online discussion)
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Practice in
simulated setting)
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์
(Practice under supervision)
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team)
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning)
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การทาแผนที่ความคิด (Mind mapping)
- การวางแผนจาหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning)
- การสัมมนา (Seminar)

- การสอบข้อเขียน (Examination)
- การประเมินแบบฝึกหัด (Test)
- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา
(Report)
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation)
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย
(Discussion)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)
- การประเมินแผนที่ความคิด (Mapping)
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PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นสากล
7.1 ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์/วิธีการสอน

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Practice in
simulated setting) ด้านการสื่อสารในทีมสุขภาพ
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์
(Practice under supervision)
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team)
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom)
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
- การใช้เกมส์ (Games)
PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะ - การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
ผู้นา การทางานเป็นทีม สะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและ - การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Practice in
วิชาชีพ
simulated setting)
8.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และ - การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์
ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นพลวัตรได้อย่างเหมาะสม
(Practice under supervision)
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา
(Report)
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย
(Discussion)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)

- การประเมินการนาเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
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กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ
การประเมินผล

(Assertiveness)
8.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ
และทางานเป็นทีม ได้อย่างเหมาะสม
8.4 แสดงออกถึงการสะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Curiosity)

ทีม (Practice in patient care team)
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning)
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- บันทึกประสบการณ์ (Experience record)
- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning)
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง (Selfnursing technique practice)
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)

- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา
(Report)
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation)
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย
(Discussion)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process)
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
รายวิชา
จานวน
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
หน่วยกิต 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
001-102 ศาสตร์ 2 ((2)-0-4) ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
⚫ ⚫ ⚫
พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
388-100 สุขภาวะ 1 ((1)-0-2) ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
⚫ ⚫ ⚫
เพื่อเพื่อนมนุษย์
640-171 ประโยชน์ 1 ((1)-0-2) ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
⚫ ⚫ ⚫
เพื่อนมนุษย์
895-001 พลเมือง 2 ((2)-0-4) ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
⚫ ⚫ 
ที่ดี
950-102 ชีวิตที่ดี 3 ((3)-0-6) ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
⚫ ⚫ 
001-103 ไอเดียสู่ 1 ((1)-0-2) ⚫
⚫
⚫
⚫ 
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
315-201 ชีวิตแห่ง 2 ((2)-0-4) ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫
อนาคต
345-104 รู้ทัน
2 ((2)-0-4) ⚫
⚫   
⚫
⚫ ⚫
เทคโนโลยีดิจิทัล

PLO7
7.1

7.2

PLO8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

⚫

⚫ ⚫ ⚫

 

⚫

⚫ ⚫ ⚫

 

⚫

⚫ ⚫ ⚫

 

⚫



⚫ ⚫

 

⚫



⚫ ⚫
⚫ ⚫

 



⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫

⚫
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รายวิชา

จานวน
PLO1
หน่วยกิต 1.1 1.2 1.3
895-010 การคิดกับ 2 ((2)-0-4) ⚫
พฤติกรรมพยากรณ์
322-100 คานวณ 2 ((2)-0-4) ⚫
ศิลป์
890-002
2 ((2)-0-4) ⚫
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
890-003 ภาษา
2 ((2)-0-4) ⚫
อังกฤษพร้อมใช้
890-004 ภาษา
2 ((2)-0-4) ⚫
อังกฤษยุคดิจิทัล
890-005 ภาษา
2 ((2)-0-4) ⚫
อังกฤษเชิงวิชาการ
895-027 อรรถรส 1 ((1)-0-2) ⚫
ภาษาไทย
895-039 การออก 1 ((1)-0-2) ⚫
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
001-131 สุขภาวะ 2 ((2)-0-4) ⚫
กายและจิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

PLO2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

PLO6
6.1

6.2

6.3

PLO7
7.1

7.2

PLO8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫



⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫



 

⚫



⚫

  

⚫

 

⚫



⚫

  

⚫

 

⚫



⚫

  

⚫

 

⚫



⚫

  

⚫

 

⚫



⚫ ⚫ ⚫



⚫ ⚫

 

⚫



⚫ ⚫



⚫ ⚫

 

⚫ ⚫



⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา
321-123 พื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร์
328-151 ชีวเคมี
คลินิกสาหรับ
พยาบาล
326-101 จุลชีว
วิทยาและปรสิต
วิทยา
338-111 สรีรวิทยา
การแพทย์พื้นฐาน
336-203 เ ภ สั ช
วิ ท ยาการแพ ท ย์
พื้นฐาน
640-111 พยาธิ
สรีรวิทยาสาหรับ
พยาบาล
640-112 จิตวิทยา
พัฒนาการ

จานวน
PLO1
หน่วยกิต 1.1 1.2 1.3
2 ((2)-0-4) ⚫

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

PLO2



⚫



⚫

 



⚫



⚫

 



⚫



⚫

2 ((2)-0-4) ⚫



⚫



⚫

 

2 ((2)-0-4) ⚫



⚫



⚫

 

2 ((2)-0-4) ⚫



⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫

2 ((2)-0-4) ⚫ ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

7.1



7.2

PLO8

4.2

2 ((1)-3-2) ⚫

2.2

PLO7

4.1

2 ((2)-0-4) ⚫

2.1

PLO6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
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รายวิชา

จานวน
หน่วยกิต 1.1
640-211 โภชนาการ 1 ((1)-0-2) ⚫
เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ
640-212 หลัก
1 ((1)-0-2) ⚫
วิทยาการระบาด
640-221 ชุดวิชา 6 ((4)-6-8) ⚫
พื้นฐานวิชาชีพการ
พยาบาล
640-222 สมรรถนะ 4 ((2)-6-4) ⚫
ทางการพยาบาล
เบื้องต้น
640-291
3 (0-9-0)
ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นพื้นฐาน
640-223
2 ((2)-0-4) ⚫
นวั ต กรรมทางการ
พยาบาล
640-224 การ
3 ((2)-2-5) ⚫
พยาบาลเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์รวม

PLO1
1.2

1.3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

PLO2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

5.2

6.1

6.2

⚫

⚫



⚫



⚫



⚫

⚫



⚫ ⚫

⚫

⚫



⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫





⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫



  

⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3.2

⚫ ⚫

⚫

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4



⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫



4.5

⚫



6.3

PLO7

5.1

⚫

3.1

PLO6

7.1





⚫

⚫

⚫

8.2

8.3

8.4

8.5



⚫ ⚫



⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫



8.1

⚫

 

⚫ ⚫

7.2

PLO8

⚫
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รายวิชา
640-292
ปฏิบัติการพยาบาล
เพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข
ภาวะองค์รวม
640-225 การ
พยาบาลอายุรวัฒน์
640-293
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สูงอายุ
640-321 การ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1
640-391 ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1
640-322 การ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2
640-392
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2

จานวน
หน่วยกิต
2 (0-6-0)

PLO1
1.1

1.2

PLO2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.2

6.1

 

⚫



⚫ ⚫



⚫

⚫



⚫ ⚫ ⚫



⚫

⚫



⚫ ⚫ ⚫

⚫



⚫

⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

2 ((2)-0-4) ⚫ ⚫

⚫



1 (0-3-0) ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3 ((3)-0-6) ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

2 ((2)-0-4) ⚫ ⚫
3 (0-9-0)

⚫





⚫

⚫

⚫

4.4



4.5

PLO6

5.1

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3 (0-6-0)

⚫

1.3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

⚫







6.2

6.3

PLO7
7.1

PLO8

7.2

8.1

⚫

    

⚫ ⚫

    

 

8.2

8.3

8.4

8.5

⚫


⚫

⚫


⚫

⚫ ⚫

    

⚫


⚫

   

⚫

71

รายวิชา
640-323 การ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
640-393 ปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
640-324 การ
พยาบาลเด็ก
640-394 ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก
640-325 วิจัย
เบื้องต้นทางการ
พยาบาล
640-421 การ
พยาบาลมารดา
ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1
640-422 การ
พยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 2

จานวน
PLO1
หน่วยกิต 1.1 1.2 1.3 2.1
3 ((3)-0-6) ⚫ ⚫
⚫

4 (0-12-6)

⚫

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

PLO2
2.2

2.3

2.4

2.5

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3 ((3)-0-6) ⚫ ⚫
4 (0-12-0)

3.1

3.2

3.3

 

4.1

4.2



⚫

5.2

⚫



⚫



⚫ ⚫ ⚫

 

⚫



⚫



⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

  

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2 ((2)-0-4) ⚫

4.4



4.5

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

6.1

PLO7

5.1



⚫

4.3

PLO6
6.2

6.3

7.1

⚫



⚫

PLO8

7.2

8.1

8.2

⚫

    

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

3 ((3)-0-6) ⚫

⚫



⚫



⚫

 

⚫

⚫

3 ((3)-0-6) ⚫

⚫



⚫



⚫

 

⚫

⚫

8.3

8.4

8.5
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รายวิชา
640-491
ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์
640-423 ก า ร
พ ยาบ าลอนามั ย
ชุมชน
640-424 การดู แ ล
รักษาโรคเบื้องต้น
640-492 ปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชนและการดูแล
รักษาโรคเบื้องต้น
640-425 การ
บริหารทางการ
พยาบาล
640-493 ปฏิบัติการ
บริหารทางการ
พยาบาล

จานวน
หน่วยกิต
6 (0-18-0)

PLO1
1.1

1.2

1.3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

PLO2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3.1

3.2

3.3

 

4.1

4.2

4.3

⚫ ⚫ ⚫

4.4

4.5

5.1

5.2



⚫



PLO6
6.1

6.2

6.3

PLO7

PLO8

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

⚫ ⚫ ⚫ ⚫



⚫

    

3 ((3)-0-6) ⚫ ⚫

⚫ ⚫





⚫



⚫



⚫

⚫

2 ((2)-0-4) ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫



⚫



⚫



⚫

⚫



⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

5 (0-15-0)

⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3 ((3)-0-6) ⚫

2 (0-6-0)



⚫

 

⚫

    



⚫ ⚫

 

⚫

  

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫ ⚫



⚫

⚫ ⚫

8.5



⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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รายวิชา

จานวน
หน่วยกิต
3 (0-9-0)

PLO1
1.1

640-494
ปฏิบัติการพยาบาล
ฝึกหัด
640-5 3 1 ส ม า ธิ 2 ((1)-2-3) ⚫
เพือ่ พัฒนาชีวิต
640-532 โยคะเพื่อ 1 (0-2-1) ⚫
สุขภาพ
640-5 3 3 ป ฏิ บั ติ 1 (0-3-0)
ทักษะการพยาบาล

1.2

1.3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3
PLO4
PLO5

PLO2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



⚫

 



⚫

 

⚫ ⚫ ⚫

5.2

PLO6
6.1

6.2

⚫



   

6.3

⚫

PLO7
7.1

7.2

PLO8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

 

⚫

 

⚫



⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

74

5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

1

- มีความรู้เนื้อหาสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
- แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
- ใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นพลวัตรได้อย่าง
เหมาะสม
- มีความรู้เนื้อหาสาระสาคัญของศาสตร์ทางการพยาบาล ระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อระบบ
สุขภาพ กฏหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิ
ผู้ป่วย
- สามารถจาแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย จัดการข้อมูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน
- ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้
- มีความรู้เนื้อหาสาระสาคัญของศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
- สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการดูแลผู้ใช้บริการ
ทุกช่วงวัยในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และการนาความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
- มีความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อ
นามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ
- มีความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนาไปใช้ในกระบวนการพยาบาล
เพื่อให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- มีความสามารถในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล มีทักษะการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
- แสดงออกถึงความเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ และทางานเป็นทีม ได้อย่างเหมาะสม
- แสดงออกถึงการสะท้อนคิด พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไป ตามระเบี ยบ มห าวิ ท ยาลั ย สงขลาน คริ น ท ร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษ าขั้ น ป ริ ญ ญ าตรี ระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคู่มือการวัดและประเมินผล
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีเกณฑ์ขั้นต่าทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการดาเนินการเกี่ยวกับการทวนสอบระดับรายวิชาเพื่อยืนยันว่า
นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ทหี่ ลักสูตรกาหนดไว้ ดังนี้
2.1.1 กาหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชากากับดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
- จัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3, มคอ. 4)
- ติดตามการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้สอน
- ดาเนินการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กาหนดไว้ และสรุปการให้ระดับขั้น
เสนอเพื่อรับรองในคณะกรรมการสาขาวิชาและคณะกรรมการประจาคณะฯ
- รวบรวมสรุ ป ผลการประเมิ น โดยนั กศึกษา สรุป ผลการประเมิน โดยอาจารย์ผู้ ร่วมสอน เสนอที่
ประชุมสาขาวิชาและที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อให้ข้อคิดเห็น
2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกรายวิชาที่จะทาการทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา โดยมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ
2.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งรายชื่อกรรมการทวนสอบรายวิชา โดยกรรมการทวนสอบ
แต่ละรายวิชา ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการทวนสอบ (1 คน) มีคุณสมบัติ คือ 1) มีประสบการณ์ทาหน้าที่เป็นกรรมการทวน
สอบรายวิชามาแลวอย่างน้อย 2 ครั้ง 2) มีประสบการณ์การเป็นผู้ประสานงานหลักรายวิชา และ 3) ไม่เป็นอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาที่กาลังทวนสอบ
- กรรมการทวนสอบ (2 คน) มีคุณสมบัติ คือ 1) มีประสบการณ์การเป็นผู้ประสานงานหลักรายวิชา
และ 2) ไม่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่กาลังทวนสอบ
2.1.4 กรรมการทวนสอบแต่ละรายวิชาดาเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ภายใน 3 สัปดาห์หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นในการทวนสอบ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชากับแผนที่
กระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา 2) เนื้อหาสาระและวิธีการจัดการเรียนการสอน
สามารถตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดของหัวข้อและตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 3) วิธีการและ
สัดส่วนการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
2.1.5 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตร รวบรวมผลการทวนสอบและจัด ทาสรุป ผลการทวนสอบเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
2.1.6 ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช าจั ดท ารายงานผลการดาเนิน การของรายวิช า (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ส่งคณะและมหาวิทยาลัย ภายใน 45 วันภายหลังการประกาศผล
การเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ ป ระเมิ น ความส าเร็จ ของการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ตรวจสอบว่าผู้ ส าเร็จ
การศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตรดังนี้
2.2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนการ ดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดการประเมินผลการจัดการบริหารหลักสูตรโดยนักศึกษาทุก
ชั้นปี ทุกปีการศึกษา และจัดการประเมินผลหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาสุดท้าย
2) คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ จัดท ารายงานผลการดาเนินการของหลั กสู ตร (มคอ.7) ส่ ง
มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันภายหลังการประกาศผลการเรียนของภาคฤดูร้อน ของแต่ละปีการศึกษา
2.2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน ดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรฯ จัดการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษา ในภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนจะสาเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 8 รายวิชา ได้แก่ วิชาการพยาบาลมารดาและทารก วิชาการผดุงครรภ์ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ วิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ วิชาการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน และวิชากฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
2) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเมื่อ
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสรุปผลการประเมินการพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้
และคุณลักษณะบัณฑิตทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
3) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนินการสารวจข้อมูลภาวะการหางานทาและ
ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใชบัณฑิต ในทุกปีการศึกษา
4) คณะพยาบาลศาสตร์มีการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่กาหนดไว้ และนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร และ
ต้องได้แต้มไม่ต่ากว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน จึงถือว่าสาเร็จการศึกษา (ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐)
3.2 ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.3 ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และ
3.4 ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านประมวลความรอบรู้ ทั้ง 8 วิชาที่จัดสอบโดยคณะพยาบาลศาสตร์
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
มีระบบรับเรื่องร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อหลักสูตร โดยกาหนดขั้นตอนและกระบวนการในการ
รับ เรื่องร้องเรียนไว้ชัดเจนในมคอ.3 และมคอ.4 นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้อ งเรียนหรือการอุทธรณ์ ได้โดยตรงที่
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการศึกษาปริญญาตรี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการดาเนินการเตรียมอาจารย์ใหม่ ดังนี้
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสู่บทบาทการเป็ นอาจารย์และการทาหน้าที่ของอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะ
ได้ รั บ การปฐมนิ เทศ ซึ่ ง มี ป ระเด็ น หลั ก เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบทบาทที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จ ของอาจารย์ และ
จรรยาบรรณอาจารย์
2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะด้านการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย
การเตรียมการในระดับคณะ
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์
1.2 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกพันธกิจ
1.3 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ
1.4 การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์
1.5 การจัดการศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
1.6 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
1.7 บทบาทความเป็นครู และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้อาจารย์ใหม่ของกลุ่มวิชาได้ศึกษาระบบการบริการการพยาบาล
ของหอผู้ป่วยหรือหน่วยบริการสุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดให้ปฏิบัติการพยาบาล (Faculty
practice) อย่ างน้ อ ย 80 ชั่ ว โมงต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ใหม่ ได้ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญด้ า นทั ก ษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์อาวุโสในกลุ่มวิชาเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
โดยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา ดังนี้
1.1 การเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์
1.2 การสอนบนคลินิก ได้แก่ การใช้กระบวนการพยาบาลตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์
รูปแบบการสอนบนคลินิก เช่น การประชุมปรึกษา การตรวจเยี่ยม การสอนข้างเตียง การสะท้อน
คิด และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ
1.3 บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน/ผู้ประสานงานหลัก/ผู้ประสานงานร่วมของ
รายวิชา ในการจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล การติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
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1.4 การเตรียมการสอนภาคทฤษฎี การสอนในห้องปฏิบัติการ และการสอนภาคปฏิบัติ ได้แก่ การ
เตรียมเนื้อหา การเขียนแผนการสอน การกาหนดวิธีการสอน การใช้สื่อการสอน การวัด
ประเมินผล เป็นต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเชิงรุก (Active learning)
1.5 การวัดประเมินผล ได้แก่ การสอบด้วยข้อสอบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย การสอบ OSCE การประเมิน
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางการพิจารณาให้ระดับขั้นคะแนน
1.6 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.7 ให้คาแนะนาและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ในทุกพันธกิจ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ทั้ง
การพั ฒ นาหลั กสู ตร การเขี ย นแผนการสอน วิธีการเรียนการสอนที่ ห ลากหลาย การพัฒ นาและใช้สื่ อการสอน
ออนไลน์ การวัดและประเมินผล เป็นต้น
การพัฒนาระดับคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เป็นรายบุคคล และจัดทาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ดังนี้
1. สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ ในด้านการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active learning) และจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกาหนดให้อาจารย์เข้าร่วมอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
2. กาหนดนโยบายให้ อาจารย์จั ดทาแผนพัฒ นาตนเองด้านการพั ฒ นาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการฝึ ก
ประสบการณ์การพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือหน่วยบริการสุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติที่สาขาวิชารับผิดชอบ (Faculty
practice) อย่างน้อย 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
3. สนับสนุนการจัดสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
4. สนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
5. จั ด ระบบประเมิน ผลการสอนของอาจารย์โดยนั กศึกษา (ระบบออนไลน์ของมหาวิท ยาลั ย) การ
ประเมินโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยและวิชาชีพ ดังนี้
1) สนับสนุนทุนในการทาวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
2) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research unit) สถานวิจัย (Research center)
3) สนับสนุนหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย
4) สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อการทาวิจัย หรือการทาวิจัยในต่างประเทศ
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2.2.2 ด้านบริการวิชาการ
1) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
เฉพาะสาขาให้มีความทั นสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานวิชาการ เช่น บรรณาธิการวารสาร ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ตรวจเครื่องมือวิจัย ประเมินผลงานวิชาการ วิทยากร เป็นต้น
2) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับ สนุนให้ อาจารย์เป็นวิทยากรตามความเชี่ย วชาญ โดยการจัดโครงการ
บริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น
2.2.3 ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการและการพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น
1) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการผลิตตารา หนังสือ โดยสนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรให้ลา
เพิ่มพูนความรู้ (sabbatical leave)
2) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ โดยคณะฯ จัดทาวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ (Academic writing, Publication writing) เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น
3) คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงจากสภาการพยาบาล
และพัฒนาบทบาทการพยาบาลขั้นสูงแก่อาจารย์พยาบาล
3. การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มีกลุ่มงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนานักศึกษา ซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้แก่ การจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และการประสานงาน
กับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา เป็นต้น
2. บุ ค ลากรกลุ่ ม งานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ (job
description) ที่ชัดเจนและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี เช่น งานหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาการจัดทาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ งานรับนักศึกษาได้ รับการพัฒนาด้านการรับนักศึกษาด้วยระบบ
TCAS งานพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา เป็นต้น
3. บุ คลากรกลุ่ มงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒ นานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีทุกปี และเข้าร่วมโครงการพัฒนางาน โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการ ทั้งของคณะ
พยาบาลศาสตร์และของมหาวิทยาลัย
4. คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทาผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
เป็นผลงานในการขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
5. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์และมีระบบการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อให้ผู้รับการประเมินได้นาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ น สถาบั น การศึ กษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ ได้ ดาเนิ น การระบบประกั นคุ ณ ภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ
1. การกากับมาตรฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ จั ดให้ มีระบบกลไกการกากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์ของสานักมาตรฐานและคุณ ภาพ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 ข้อ ดังนี้
1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องอยู่ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 จัดการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด คือ ทุก 5 ปี
1.4 ดาเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอีย ดของหลั กสู ตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ และ
สอดคล้องกับ มคอ.1 ทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย
3) มีการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาก่อนเปิดทาการสอน
ทุกภาคการศึกษา
4) มีการดาเนินการทวนสอบรายวิชา ภายใน 3 สัปดาห์หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
5) มีการจัดทา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้สมบูรณ์ทุก
รายวิชา
6) มีการจัดทา มคอ.7 ภายในกาหนดเวลา 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
2.1 การสอบผ่านความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ภายใน 1 ปี หลัง
สาเร็จการศึกษา
2.2 การได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะและสมรรถนะเชิงวิชาชีพของบัณฑิต
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3. นักศึกษา
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ ให้ความเห็นชอบการกาหนด
คุณ สมบั ติผู้เรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ยและข้อบังคับของสภาการพยาบาล ซึ่งกาหนดไว้ในหลักสูตร โดย
กระบวนการรับนักศึกษาดาเนินการโดยระบบรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และโครงการพิเศษของคณะพยาบาล
ศาสตร์
2) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมทบทวนแนวทางการ
สัมภาษณ์และเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนการสัมภาษณ์ทุกรอบ
3) ผลการคัดเลือกนักศึกษาจะประกาศโดยมหาวิทยาลัย
4) ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ให้รับทราบจานวนและคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ในแต่ล ะปีการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาใหม่ในปีต่อไป
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดทาคู่มือนักศึกษา และเผยแพร่ไว้ทาง website คณะพยาบาลศาสตร์
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(2) หลักสูตรและแผนการศึกษา
(3) การเรียนการสอนแบบ active learning ในมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(5) การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
(6) สวัสดิการและทุนการศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
1) คณะกรรมการประจาคณะ แต่งตั้งอาจารย์ประจาชั้นปี ชั้นปีละ 2 คน (อาจารย์ประจาชั้นปีด้าน
วิชาการ และอาจารย์ประจาชั้นปีด้านพัฒนานักศึกษา)
2) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 8 – 10 คน ทาหน้าที่
ติดตามดูแลการเรียนของนักศึกษา ให้คาแนะนาและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนและการพัฒนานักศึกษา
3) คณะกรรมการประจาคณะแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประกอบด้วยการดูแล 6
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต (2) กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย (3) กลุ่มที่มีปัญหาครอบครัว (4)
กลุ่มที่ได้รับการลงโทษทางวินัย (5) กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (6) กลุ่มที่มีปัญหาการเรียน/เรียนอ่อน
4) คณบดี ทีมบริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้ข้อมูลการดาเนินงานของคณะและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
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3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อส่ งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
เช่น หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล สื่อ Simulation online หุ่น Simulation และชุดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล
2) จัดห้องฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลให้พร้อมใช้และสามารถเข้าฝึกได้ตามต้องการ โดยจัดเป็น
ศูนย์ก ารเรียนรู้ทางการพยาบาลสาหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในเวลาราชการ 1 แห่ง และจัดห้ องฝึ ก
ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลที่หอพักนักศึกษาและเปิดนอกเวลาราชการ 2 ห้อง (สาหรับนักศึกษาหญิง 1 ห้อง และ
นักศึกษาชาย 1 ห้อง)
3) กาหนดให้รายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยกาหนดไว้ใน มคอ.3 / มคอ.4
4) กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมของ
นักศึกษา/ชมรม/สโมสรนักศึกษา
5) กาหนดให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me More และจัดสอบให้ทุก
ชั้นปีปีละ 3 ครั้ง
6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
7) ยกย่องชื่นชมนักศึกษาเรียนดี/มีคุณธรรม/จิตอาสา โดยให้รางวัลในวันไหว้ครูและวันสถาปนาคณะ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 เจ้ าหน้ าที่ ห ลั กสู ต ร ติ ดตามและรายงานผลการคงอยู่ข องนั ก ศึก ษา การส าเร็จการศึ กษา ให้ แ ก่
ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ ทุกภาคการศึกษา
3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตร สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษาและ
หลังสาเร็จการศึกษา
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การนาข้อร้องเรียนมาประชุมเพื่อจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
คณ ะฯ มี ก ารวางแผนระยะยาวด้ า นอั ต ราก าลั ง อาจารย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ การรั บ รอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 และดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์
เกษียณ ลาออก หรือ โอนย้าย โดยเปิ ดรับ สมัครอาจารย์ใหม่ที่มีคุณ วุฒิ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกต้องได้ในแต่ละวิธีไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4.1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล
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4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
คณะฯ มีระบบการจัดอัตรากาลัง การจัดสรรภาระงาน การธารงรักษาไว้ การติดตามความเสี่ยง
ตาแหน่ งทางวิชาการ โดยคณะมีแผนอัตรากาลังระยะเวลา 4 ปี ของจานวนอาจารย์ที่คงอยู่ จานวนอาจารย์ที่
เกษียณ จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในดาเนินการสรรหาอัตรากาลังของอาจารย์ในแต่ละปี
และกาหนดจานวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้
4.1.4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) คณะกาหนดให้อาจารย์ทุกคนวางแผน ดาเนินการ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพของตนเอง (Faculty practice) จานวน 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตามข้อกาหนดของสภาการพยาบาล
2) คณะกาหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทาแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู้ จากนั้นคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเสนอชื่ออาจารย์ที่ศึกษาดูงาน/ลาเพิ่มพูนความรู้ไปยังคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้า
ในแต่ละปี
3) คณะกรรมการประจาคณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินในการพัฒ นาตนเองในการประชุม
วิชาการ และการนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
4) คณะกรรมการประจาคณะฯ จัดสรรงบประมาณให้ คณะกรรมการวิช าการ จัดโครงการพัฒ นา
สมรรถนะอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ ประจา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แก่คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
4.2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ ประจา
หลักสูตรทีท่ ี่มีตาแหน่งทางวิชาการ ให้แก่คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
4.2.2 คณะกรรมการพัฒ นาองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามและรายงานการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ให้แก่คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
4.3.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร สรุปและจัดทารายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และรายงานให้แก่
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
4.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตร มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้ มี ระบบกลไกหรือแนวทางอธิบายกระบวนการและผลการดาเนินงาน เพื่อ
ควบคุมกากับ ให้การจัดทารายวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การบริหารจัดการรายวิชาที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ออกแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินรายวิชา ผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการศึกษา ผลการประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ผล
การประเมินจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประจาคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
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3) คณะกรรมการปรับ ปรุงหลักสูตรฯ ทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา และแผนที่กระจายผลการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดโครงการพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพื่อรวบรวมความต้องการ จากทุกภาคส่วน
5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ นาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล
6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดให้กลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ ใช้
บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ ที่ปรับปรุง
7) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์
8) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
9) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาให้คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
10) ส่ ง ร่ า งหลั ก สู ต รจากที่ ป รั บ แก้ จ ากที่ ค ณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ แนะน าต่ อ
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
11) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย สภาการ
พยาบาล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง และ
ได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ดังนี้
5.2.1 การพิจารณากาหนดผู้สอน
1) หัวหน้าสาขาวิชากาหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึ งความชานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์
2) อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ า อาจารย์ พิ เศษ ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้
5.2.2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 – มคอ. 4
1) ผู้ ป ระสานงานรายวิช าจั ด ท า มคอ.3 – มคอ. 6 วางแผนการจัด การเรียนการสอนร่ว มกั บ
อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ. 3 – มคอ. 6 จากนั้น
นาเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
3) ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และส่ง มคอ. 5
และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) กาหนดให้มีการชี้แจง แนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของ
การเรียน
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5.2.3 การกากับกระบวนการเรียนการสอน
1) ผู้ประสานงานรายวิชา วางแผนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละหัวข้อ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของแต่ละรายวิชา และให้แนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาในระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
5.2.4 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดตารางหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชา
ประชุมร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติฯ เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
3) ผู้ประสานงานรายวิชา วางแผนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละแหล่งฝึกปฏิบัติฯ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กากับ ติดตาม การดาเนินงานของแต่ละรายวิชา และให้แนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาในระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
5.2.5 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่
การจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์เป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มารับบริการรวมทั้งการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัดการเรียน
การสอนที่ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการในการดูแลเด็กที่มีรับบริการและการวิจัย
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นต้น
5.3 การประเมินผู้เรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ดังนี้
1) การสอบ ได้แก่ การสอบก่อนเรียน การทาแบบฝึดหั ดระหว่างเรียน การสอบหลังเรียน การสอบรวบ
ยอดกลางภาคและปลายภาค
2) การประเมินจากผลงานหรือชิ้นงาน ได้แก่ รายงาน แผนที่ความคิด การศึกษาผู้ป่วยรายกรณี โครงงาน
การจัดนิทรรศการ การสัมมนา การอภิปราย การนาเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียน หรือทางออนไลน์
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการทากิจกรรม ได้แก่ กระบวนการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการ
ทางานกลุ่ม (ประเมินโดยตนเอง โดยเพื่อน และโดยอาจารย์) การสะท้อนคิดการเรียนรู้
3) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ การสาธิ ต ย้ อ นกลั บ การสอบปฏิ บั ติ ก ารใน
สถานการณ์จาลอง การสอบทักษะทางคลินิก (Objective Structure Clinical Examination)
4) การประเมิ น ผลการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในสถานการณ์ จ ริ ง โดยประเมิ น ครอบคลุ ม การใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการรายบุคคลและรายกลุ่ม
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)/SAR/AUN-QA เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิน รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1) หนังสือ/ตารา จานวนหนังสือ/วารสารในหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องอ่านหนังสือ
หนังสือ/ตารา/วารสาร ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
หนังสือภาษาไทย
21,814 เล่ม
13,807 เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษ
34,455 เล่ม
3,072 เล่ม
วารสารภาษาไทย
402 ชื่อเรื่อง
30 ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาอังกฤษ
1,088 ชื่อเรื่อง
11 ชื่อเรื่อง
2) สื่อการเรียนรู้
(1) ฐานข้อมูล E-journal, E-thesis และ E-databased ได้แก่ CINAHL, Proquest Nursing and
Allied Health, PubMed, Science direct, OVID เป็นต้น
(2) การใช้ระบบ learning management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ทาหน้าที่วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล
3) คณะกรรมการประจาคณะ จัดสรรงบประมาณ
4) คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
(1) *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
√
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษา
ละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
(2) *มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบ
√
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์
(3) *มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
√
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 /มคอ.4) ที่แล้วเสร็จ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดทาการสอนทุกภาคการศึกษา
(4) *จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
√
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) *จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
√
เกณฑ์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน
(AUN-QA) ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และ
มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.0
(6) *มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล √
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ดาเนินงานที่รายงาน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา
(8) *อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
√
กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย
(9) *อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
√
คาแนะนาหรือการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน
(10) *อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน
√
วิชาการ การจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพทุกปี
จานวน 15 – 20 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
(11) *บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
√
ตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี
(12) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2
√

ปีที่ 3
√

ปีที่ 4
√

ปีที่ 5
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(13) *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (active learning) ทีพ่ ฒ
ั นาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เฉลี่ยมากกว่าระดับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฉลี่ย
มากกว่าระดับ 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
-

ปีที่ 2
-

ปีที่ 3
-

ปีที่ 4
-

ปีที่ 5
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(16) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์/
จิตอาสา/เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์/เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 100
(17) จานวนรายวิชาที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
ร้อยละ 25 ของรายวิชากลุ่มวิชาชีพ

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

หมายเหตุ 1. *ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 13 เป็นตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
2. ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
เกณฑ์การประเมิน
1. ผ่านในระดับดีมาก
2. ผ่านในระดับดี
3. ผ่านในระดับพอใช้
4. ไม่ผ่าน

หมายถึง ตัวบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน ทั้ง 17 ข้อ
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และข้อ 1-17 ผ่านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี)
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และข้อ 1-17 ผ่านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี)
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านไม่ครบทุกข้อ และข้อ 1-17 ผ่านน้อยกว่า
ร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี)

89

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ระดับรายวิชา ดาเนินการโดยผู้ประสานงานรายวิชา
- กาหนดให้นักศึกษาสะท้อนคิดการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
- กาหนดให้นักศึกษาประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
- ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
- จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินรายวิชาและประสิทธิภาพการสอน
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ. 5 / มคอ.6) นาเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
2) ระดับหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา
- ผู้ประสานงานรายวิชา ส่งเอกสารให้คณะกรรมการทวนสอบ เพื่อให้คณะกรรมการทวนสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานของรายวิชา และสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา นาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ กาหนดให้มีการดาเนินการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทางออนไลน์
2) อาจารย์ผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยใช้
แบบประเมิน ทุกปีการศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สรุปผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินหลักสูตรและการดาเนินการ
จัดการหลักสูตร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดทารายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทุกปีการศึกษา
2) จัดโครงการประเมินผลหลักสูตร สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สาเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาให้
ข้อมูลภาพรวมตลอดหลักสูตร นามาวิเคราะห์และจัดทารายงานผลการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม ทุกปีการศึกษา
2.2 การประเมินโดยแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
1) เมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษา คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตร จัดโครงการสัมมนาระหว่างคณะพยาบาล
ศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกปีการศึกษา
2) เมื่อครบรอบปีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดโครงการรับฟัง
เสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่
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นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ศิ ษ ย์ เก่ า พยาบาลผู้ ร่ ว มงานกั บ บั ณ ฑิ ต นายจ้ า ง ผู้ ป่ ว ยซึ่ งเป็ น ผู้ ใช้ บ ริก าร เป็ น ต้ น โดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม นาข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทาสรุปผลความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รฯ จั ดทารายงานผลการดาเนิ นงานหลั กสู ตรตามเกณฑ์ ระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN-QA) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา และนาผลการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยม มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รฯ และคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ด าเนิ น การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN-QA) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา นาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะพยาบาลศาสตร์
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.3 คณะฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาการประเมินผลและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร

