
  

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑)  รหัสและชื่อหลักสูตร 
๒)  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
๓)  วิชาเอก  
๔)  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
๕)  รูปแบบของหลักสูตร 
๖)  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๗)  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
๘)  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
๙)  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
๑๐)  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
๑๑)  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๒) ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

           พันธกิจของสถาบัน 
๑๓) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                   

หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑)  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๒)  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
๑)  ระบบการจัดการศึกษา 
๒)  การดําเนินการหลักสูตร 
๓)  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๔)  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
๕)  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑)  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
๒)  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     ๓)  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     
           (Curriculum Mapping) 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1)   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
๒)   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๓)  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
๑)  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
๒)  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑)  การบริหารหลักสูตร 
๒)  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
๓)  การบริหารคณาจารย์ 
๔)  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๕)  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
๖)  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๗)  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดท่ี ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
๑)  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๒)  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๓)  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
๔)  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ก)   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ข)  คําอธิบายรายวิชา 
ค)   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปัจจุบัน และหลักสูตรปรับปรุง  
ง)    ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
จ)  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ฉ)  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
ช)  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
ซ)  สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕4  
ฌ)   สําเนาผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จากสภาการพยาบาล 
ญ)   สําเนาผลการอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต                             
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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับสภาการพยาบาล จากสภามหาวิทยาลัย  



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะ พยาบาลศาสตร์     

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
           ภาษาอังกฤษ:  Master of Nursing Science  
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
                    ชื่อย่อ  (ไทย): พย.ม.  
 
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Nursing Science  

                      ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.N.S.  
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๔. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 ๓๖ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปี 
 ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ 
   ภาษาไทย  
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดี 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

� หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๐      

� ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒๕ (๗/๒๕๕๔) 
เม่ือวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๔ 

� ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑34 (5/๒๕๕5) 
เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 

� ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๓๓๕ (๘/๒๕๕๔) 
โดยขอมติเวียน เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 



 

 

๒

 
� ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ๓43 (7/๒๕๕5) 

เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 

� ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย สภาการพยาบาล  ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2555  
      เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

(๑) พยาบาลวิชาชีพ 
(๒) อาจารย์พยาบาล 
(๓) นักวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข 
(๕) นักธุรกิจด้านสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
๑ """"""""""""""""""""""""""""  """ รองศาสตราจารย์ """ นางวันดี  สุทธรังษี Ph.D.  

M.Sc. 

ค.ม. 
วท.บ. 

Nursing 

Psychiatric Nursing 

การบริหารการพยาบาล 
พยาบาล 

U. of Maryland at Baltimore, 
U.S.A. 
U. of Maryland at Baltimore, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๐ 

๒๕๓๗ 

๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 

2 " " " "  รองศาสตราจารย์ """ ร้อยเอกหญิงสุรีย์พร 
กฤษเจริญ 

วท.ม. 
พย.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

ม.มหิดล 
วพบ.กองทัพเรือ 

๒๕๓๔ 
๒๕๒๓ 

การพยาบาล 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๑ 

๓  
 

Nursing 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

Southern Cross U., Australia 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๕ 

5""""""""""""""""""""""""""""""""  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "  นางรัชตะวรรณ  
"" โอฬาพิริยกุล 

พย.ด. 
สค.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
สังคมศาสตร์การแพทย์ 
พยาบาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล 
ม.เชียงใหม่ 

๒๕๕๐ 
๒๕๒๓ 
๒๕๑๖ 

ผู็ช่วยศาสตราจารย์ นางจารวุรรณ มานะสุรการ ปร.ต.
วท.ม.
วท.บ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย นางสาวทิพมาส  ชิณวงศ์
Ph.D.
พย.ม.
พย.บ.

๔
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๔

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
๖                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "" นางโสเพ็ญ  ชูนวล Ph.D. 

MSN. 
วท.บ. 

Nursing  
Nursing 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Kentucky, U.S.A.  
U. of Kentucky, U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๒ 

7"""""""""""""""""""""""""""""""  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "" นางเพลินพิศ 
ฐานิวัฒนานนท์ 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

U. of New England, Australia 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๕ 

8 """"""""""""""""""""""""""""""  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "" นางเนตรนภา  คู่พันธวี ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาล 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลสภากาชาดไทย 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๓๔ 
๒๕๒๕ 

D.N.Sc. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

The Catholic U. of America, 
U.S.A. 
ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

๒๕๔๑ 

๒๕๒๘ 
๒๕๒๐ 

10"""""""""" " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """ นางสาวขนิษฐา  นาคะ พย.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์  

๒๕๔๒ 
๒๕๓๔ 
๒๕๒๖ 

11 
Ph.D. 

MSN. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing  

Pediatric Nursing 

สรีรวิทยา 
พยาบาล 

Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๔ 

๒๕๔๐ 

๒๕๓๐ 
๒๕๒๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางวภิาว ีคงอินทร์๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ�



๕

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
12 

วิรุฬห์พานิช 
Ph.D. 
M.S. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing 
Parent-Child Nursing 
สรีรวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Washington, U.S.A. 
U. of Michigan, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๒ 
๒๕๒๘ 

13 ๓-๘๐๐๘-๐๐๒๒๖-๔๒-๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางศศิกานต์  กาละ ปร.ด. 
พย.ม. 

ส.บ. 
ป.พย. 

การพยาบาล 
การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด 
- 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
วพ.สุราษฎร์ธานี 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๔ 

2537 
2535 

14 
หนูแก้ว 

Ph.D. 

วท.ม. 
พย.บ. 

Nursing 

จิตวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วพบ.สงขลา 

๒๕๕๓ 

๒๕36 
2529 

15 อาจารย์ นางวินีกาญจน์ 
คงสุวรรณ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาล 
จิตวิทยาการปรึกษา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.สงขลานครินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วพบ.สงขลา 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางวนัธณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอรวรรณ



๖

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ คือ โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 
แหล่งฝึกต่างๆ ท้ังในและนอกจังหวัดสงขลา 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(๑) นโยบายการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ รวมถึงการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในองค์กรการศึกษาท่ัวประเทศ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมีการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้หลักสูตรทุกระดับและสาขาวิชาต่างๆ 
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้านต่อไปนี้ คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาการพยาบาลซ่ึงเป็นองค์กร
วิชาชีพในสาขาพยาบาลศาสตร์ จึงจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว และได้เพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในส่วนท่ีบ่งชี้ความจําเพาะ
ของสาขาพยาบาลศาสตร์ อีกหนึ่งด้าน คือ ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และกําหนดให้สถาบันต่างๆ ดําเนินการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) การเปลี่ยนแปลงเรื่องบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา สภาการพยาบาลได้ขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพการ

พยาบาลตําแหน่งพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง (advanced practice nurse: APN) โดยกําหนดให้พยาบาล 
ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ จากหลักสูตรท่ีมีการจัดเนื้อหาและประสบการณ์เก่ียวกับ
ก า ร พ ย า บ า ล ข้ั น สู ง ส า ม า ร ถ ส อ บ เ พ่ื อ รั บ วุ ฒิ บั ต ร ใ น ตํ า แ ห น่ ง ดั ง ก ล่ า ว  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๐) เพ่ือเตรียมมหาบัณฑิตพยาบาลเข้าสู่ตําแหน่งดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม
การดําเนินงานเพ่ือผลักดัน APN เข้าสู่ตําแหน่งประสบกับปัญหาคือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต้องไปสร้าง
งานด้วยตนเองก่อนการสอบวุฒิบัตร ซ่ึงต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย ๒-๓ ปี จึงจะสามารถสอบได้ ประกอบกับลักษณะงาน
ตําแหน่ง APN ยังไม่ได้ถูกกําหนดไว้ในสํานักงานก.พ. ทําให้มีข้อจํากัดในการพิจารณาเก่ียวกับค่าตอบแทน ดังนั้น 
สภาการพยาบาลจึงผลักดันให้เปิดหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาเอกทางคลินิกท่ีเน้นการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
(Doctor of Nursing Practice: DNP) โดยปัจจุบันได้จัดต้ังวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูง ซ่ึงอนาคตจะเลื่อน
สถานะเป็นราชวิทยาลัยต่อไป  ซ่ึงหน้าท่ีหนึ่งของราชวิทยาลัย คือ การจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเทียบเท่าปริญญาเอก
ทางคลินิก ซ่ึงผู้ท่ีจบจากราชวิทยาลัยจะเข้าสู่ตําแหน่ง APN และจะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามระเบียบของ
สํานักงาน ก.พ. เช่นเดียวกับสาขาวิชาชีพแพทย์ และอ่ืนๆ ดังนั้นขณะนี้สภาการพยาบาลจึงกําหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ในการเตรียมเข้าสู่หลักสูตรเทียบเท่าปริญญาเอกทาง
คลินิกท่ีเน้นการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง จึงเห็นควรให้ปรับลดวิชาทางการพยาบาลลง ทําให้จํานวนหน่วยกิตของ
หลักสูตรจากเดิม ไม่ต่ํากว่า ๔๒ หน่วยกิต เป็นไม่ต่ํากว่า ๓๖ หน่วยกิต 



 

 

๗ 

 

   (๓) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐    
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิและหน้าท่ีของประชาชน   

ในเรื่องสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเสริมและคงไว้ซ่ึงสุขภาวะท้ังด้านกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และปัญญา
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและการแพทย์ทางเลือก การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เก่ียวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลต่อสุขภาพท้ังในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน   

  (๔) การพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสาธารณสุขและการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(hospital accreditation)  

 การเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสาธารณสุขท่ีเน้นการประกันคุณภาพ และการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา เป็นแรงผลักดันให้สถานพยาบาลปรับตัวเพ่ือการแข่งขันในการอยู่รอด 
สถานพยาบาลต้องดําเนินการเพ่ือให้เกิดระบบบริการสุขภาพท่ีสอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพ และหลักวิชาการ                  
เพ่ือให้บริการในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การบริการท่ีมีคุณภาพต้องอาศัย
องค์ประกอบของคุณภาพการรักษาและคุณภาพในเชิงวิชาชีพ (medical/ professional quality) ของผู้ให้บริการ           
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในทีมสุขภาพ การจัดการศึกษาพยาบาลจึงจําเป็นต้องปรับเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   (๑) ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนและท่ีเกิดจากภิบัติภัยทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทําให้ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนมากข้ึน จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีสามารถ
ป้องกันได้ รวมถึงโรคมะเร็ง และผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน มีพิบัติภัยทางธรรมชาติและภัยท่ีเกิดโดยน้ํามือมนุษย์จาก              
ความขัดแย้งทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพท้ังด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ท่ีต้องการการดูแลโดยเฉพาะท่ีเน้นพหุวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรพยาบาลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถด้านการดูแลต่างวัฒนธรรมด้วย 

 (๒) ความต้องการการบริการด้านสุขภาพจากชาวต่างชาติและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 ในปัจจุบันมีผู้ป่วยต่างชาติมาเข้ารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยจํานวนมากข้ึน การเผยแพร่
และการเข้าถึงองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ รวมถึงศาสตร์การแพทย์และการพยาบาลซ่ึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ในระบบอินเตอร์เน็ต มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จะเน้นการพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีสมรรถนะในด้าน
การพยาบาลเฉพาะสาขา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาลกําหนด ครอบคลุม
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน การมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน                
การพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสาธารณสุขและการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด
เรื่องการพยาบาลแบบองค์รวมท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เน้นความสําคัญของการดูแล
พหุวัฒนธรรม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวด้วยการวิจัย
ทางการพยาบาล  

 
 



๘

๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นนําของ

ประเทศและในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทําหน้าท่ีผลิตมหาบัณฑิตพยาบาลท่ีตอบสนองความต้องการ
ของสภาวิชาชีพและประเทศชาติ และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ 
กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ทุกหลักสูตรจัดการศึกษามุ่งเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมท่ีผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวันออก และผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาท่ีเปิดสอน
เพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

ไม่มี



 

 

๙

 

            หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๑.๑ ปรัชญา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้ความเชื่อว่า 
 (๑) การปฏิบัติพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางการ

พยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงศาสตร์ด้านภูมิปัญญาตะวันออก เพ่ือให้การดูแลด้านสุขภาพแบบองค์รวม              
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของประชาชน 
  (๒) องค์ความรู้ทางการพยาบาลและสาธารณสุข มีการพัฒนาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติการพยาบาลต้องมีความใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและนําความรู้จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ไปปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลภายใต้บริบทของความแตกต่างทางวัฒนธรรม       
และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 
  (๓) การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน จากฐานความรู้เดิม
ไปสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยให้
คุณค่าในภูมิหลังของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ทางคลินิกและการดูแลผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพ
อ่ืนๆ 

 ๑.๒ ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต             
มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วท้ังหมด ๔ ครั้ง โดยหลักสูตรท่ีกําลังใช้อยู่ในขณะนี้                
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีเน้นการพัฒนาพยาบาลเข้าสู่ตําแหน่งผู้ปฎิบัติการพยาบาลข้ันสูง (APN) โดยมี
สาขาวิชาเฉพาะ ๕ สาขาวิชา คือ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช สาขาการบริหารการพยาบาล และสาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง และในปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาบริหารการ
พยาบาล ได้พัฒนาหลักสูตรแยกไปต่างหาก เนื่องจากสภาการพยาบาลไม่ได้กําหนดให้สาขาการบริหารเป็นหลักสูตร    
ท่ีต้องสอบวุฒิบัตร APN  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาเพียง 4 สาขาวิชา 
โดย สาขาการพยาบาลเด็ก และสาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง เปิดรับนักศึกษาภาคปกติแผน ก แบบ ก๒ สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ เปิดรับนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก๒ ส่วนสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผน ข ตามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต 
 สถานการณ์ภายนอกเป็นแรงผลักดันสําคัญให้มีการปรับปรุงหลักสูตร นโยบายการปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโทของกระทรวงศึกษาธิการและการเปลี่ยนแปลงเรื่องบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ระดับประเทศของสภาการพยาบาล คณะฯ จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยมี
จุดเด่นในการบูรณาการศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องโรคเรื้อรัง เช่นโรคมะเร็ง                 
การดูแลบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเม่ือเจ็บป่วย ในทุกระยะพัฒนาการ (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์) 
โดยคํานึงถึงความเป็นองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
และภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 

การผลิตมหาบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) นี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกันสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ปัญหา
สุขภาพท่ีมีความซับซ้อน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและลดช่องว่าง ความขัดแย้งในสังคม วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และ 

 



 

 

๑๐ 

 

ช่วยส่งเสริมการนําองค์ความรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยสู่การฏิบัติผ่านกระบวนการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๑.๓ วัตถุประสงค์  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) จัดการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข 
ท้ังท่ีเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ โดยหลักสูตรฯ กําหนดให้มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละแผน มีคุณสมบัติของ
มหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก๒ เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิตมหาบัณฑิตท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลในบริบทของพหุวัฒนธรรมด้าน
การพยาบาลเฉพาะสาขา โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตท่ีถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
(๒) มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลเฉพาะสาขา  
(๓) มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก  
(๔) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และศาสตร์ 

ภูมิปัญญาตะวันออก ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขากับผู้ใช้บริการและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

(๕) มีความสามารถด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม  
(๖) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การทําวิจัยและใช้ผลการวิจัย เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา 
   (๗) มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  

(๘) มีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์ด้านการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา รวมท้ังการสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

(๙) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและสร้างความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
การพยาบาลเฉพาะสาขา เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ใช้บริการ 

(๑๐) เป็นแบบอย่างในการยกระดับ/เผยแพร่วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับทางสังคม 
 

แผน ข เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิตมหาบัณฑิตท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสามารถใช้ผลการวิจัยใน
การศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลในบริบทของพหุวัฒนธรรมด้านการพยาบาลเฉพาะ
สาขา โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม  และดําเนินชีวิตท่ีถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
   (๒) มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลเฉพาะสาขา  
   (๓) มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก  
   (๔) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และศาสตร์
ภูมิปัญญาตะวันออก ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขากับผู้ใช้บริการและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 

(๕) มีสมรรถนะด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม  
(๖) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และใช้ผลการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา 
 



๑๑

(๗) มีความสนใจและรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  

(๘) มีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์ด้านการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา รวมท้ังการสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

(๙) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและสร้างความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
การพยาบาลเฉพาะสาขา เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ใช้บริการ 

(๑๐) เป็นแบบอย่างในการยกระดับ/เผยแพร่วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา ๕ ปี

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ 
๒. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๓. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
วิชาชีพ 
๔. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑. รายงานการประเมินหลักสูตร 
๒. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
๓. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา 
๔. รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน 
การสอนแบบ active learning 
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ  
๓. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ active learning 

๑. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 
๒. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน   
การสอนแบบ active learning 
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
เรียนการสอนแบบ active learning 
๔. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๓. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแผนการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา 
๔. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๑. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 
๒. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
๔. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 



 

 

๑๒

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๕. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

๕. จํานวนรายวชิาท่ีกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๖. จํานวนรายวชิาท่ีใช้การ
ประเมินผลท่ีเน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
๗. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

๔. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เก่ียวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 
๒. กําหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา 
๓. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน แต่
ละรายวิชา 

๑. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 
๒. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 
๓. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
๔. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
๕. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
๖. จํานวนรายวชิาท่ีใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
๗. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
การวัดและประเมินผล 

๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

๑. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ  
๒. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

๑. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
อาจารย์ 
๒. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 
๔. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
๕. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓

 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา  
๑.๑ ระบบ  
        � ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ และข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 �  อาจมีภาคฤดูร้อน ในชั้นปีท่ี ๑ หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เห็นชอบ 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

          � วัน – เวลาราชการปกติ 
         � นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) หลักสูตรภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
� ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
� มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)  

(๑) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล 

ชั้นหนึ่ง 
(๓) มีประสบการณ์การทํางานพยาบาลอย่างน้อย ๑ ปี 
(๔) หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด 

� มีเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป (ระบุ)  
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ 
(๒) ไม่เป็นโรคท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

� คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิก ทําให้มีข้อจํากัด
ของทักษะในการสืบค้นท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่านและเขียนเอกสารทางวิชาการโดยเฉพาะท่ีตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษายังมีข้อจํากัดด้านการพิจารณาและการอ่านงานวิจัยท่ีต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านสถิติ
และระเบียบวิธีวิจัย และยังมีข้อจํากัดเก่ียวกับการบริหารเวลา และการปรับตัวต่อบทบาทของการเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากส่วนหนึ่งยังคงทํางานควบคู่ไปกับการศึกษาในหลักสูตร  
 ๒.๔ กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

       คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการแก้ไขข้อจํากัดดังกล่าว ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  (๑) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาทุกคนก่อนเข้าเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ใน

เรื่องการศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้า การอ่าน การเขียนและการนําเสนอรายงาน การสืบค้นโดยใช้สารสนเทศ สถิติ
เบ้ืองต้น  

  (๒) กําหนดให้นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ (PSU-GET) ลงทะเบียน
เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมตัวสอบใหม่ หรือเรียนรายวิชา ๘๙๐-๙๐๑ เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 



 

 

๑๔

 
 
 

   (๓) แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปเพ่ือรับผิดชอบดูแลนักศึกษาในช่วงท่ีนักศึกษายังไม่มีอาจารย์              
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
   (๔) จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษา โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดให้มีวันวิจัย 
หรือ ค่ายวิจัย เพ่ือให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัยเป็นระยะ และเพ่ือให้การปรึกษานักศึกษา
เก่ียวกับกระบวนการวิจัยท้ังหมด นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอรับบริการการให้การปรึกษาด้านการวิจัยจาก
คลินิกวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ได้อีกแหล่งหนึ่ง 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ชั้นปีท่ี ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีท่ี ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

  

 ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
    ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

ค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน 

๑,๖๒๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๒๘,๑๙๑,๙๕๐ ๒๗,๑๔๐,๐๐๐ ๒๗,๒๔๐,๐๐๐ ๒๗,๓๔๐,๐๐๐ ๒๗,๔๔๐,๐๐๐ 
รวมรายรับ ๒๙,๘๑๑,๙๕๐ ๓๐,๓๘๐,๐๐๐ ๓๐,๔๘๐,๐๐๐ ๓๐,๕๘๐,๐๐๐ ๓๐,๖๘๐,๐๐๐ 

 

 ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ก. งบดําเนินการ  

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๗,๗๖๗,๗๕๐ ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๑๐๐,๐๐๐ ๒๘,๒๐๐,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
(ไม่รวม ๓) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๓. ทุนการศึกษา - - - - - 

๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ๔๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

รวม (ก) ๒๙,๐๐๗,๗๕๐ ๒๙,๔๘๐,๐๐๐ ๒๙,๕๘๐,๐๐๐ ๒๙,๖๘๐,๐๐๐ ๒๙,๗๘๐,๐๐๐ 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ๘๐๔,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

รวม (ข) ๘๐๔,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๒๙,๘๑๑,๙๕๐ ๓๐,๓๘๐,๐๐๐ ๓๐,๔๘๐,๐๐๐ ๓๐,๕๘๐,๐๐๐ ๓๐,๖๘๐,๐๐๐ 



 

 

๑๕

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จํานวนนักศึกษา  ๓๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ๙๙๓,๗๓๒ ๕๐๖,๓๓๓ ๕๐๘,๐๐๐ ๕๐๙,๖๖๗ ๕๑๑,๓๓๓ 
  

 ๒.๗ ระบบการศึกษา  
� แบบชั้นเรียน  

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
ไม่มี 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑ หลักสูตร  
   ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

� แผน ก แบบ ก๒   ๓๖ หน่วยกิต 
     หมวดวิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต   
     หมวดวิชาเลือก     ๓ หน่วยกิต    
     วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 

� แผน ข    ๓๖ หน่วยกิต 
     หมวดวิชาบังคับ   ๒๗ หน่วยกิต   
     หมวดวิชาเลือก     ๓ หน่วยกิต    

      สารนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    ๓.๑.๓ รายวิชา 

  ๓.๑.๓.๑ รายวิชา 
 หมวดวิชาแกน     ๙  หน่วยกิต 

๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) 
            (Eastern Philosophy and Nursing Theories) 

  ๖๔๒-๕๑๒  สถิติสําหรับพยาบาล    ๒(๑-๒-๓) 
                         (Statistics for Nurses) 

๖๔๒-๕๑๓  การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย    ๒(๑-๒-๓)  
                        (Research and Research Utilization) 
      ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจ 

เชิงจริยธรรมทางการพยาบาล    ๓(๓-๐-๖) 
                 (Health System, Leadership, and  

Ethical Decision Making in Nursing) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๖

 

หมวดเฉพาะสาขา    ๑๒-๑๘  หน่วยกิต 
 

สาขาการพยาบาลเด็ก 
   ๖๔๕-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๒(๑-๒-๓) 
                                  (Advanced Health Assessment  
     for Children) 

  ๖๔๕-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก ๓(๓-๐-๖) 
                 (Advanced Pathophysiology and  
   Pharmacology for Children) 

๖๔๕-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก   ๔(๔-๐-๘)  
                     (Advanced Nursing for Children) 

  ๖๔๕-๕๕๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๓(๐-๑๒-๐)  
                   (Advanced Nursing Practicum for Children) 
   *๖๔๕-๖๔๑  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้รับบริการเด็ก 

ท่ีเลือกสรร     ๓(๓-๐-๖) 
                     (Advanced Nursing for Children in  

Selected Area) 
   *๖๔๕-๖๖๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้รับบริการเด็ก 
                                                  ท่ีเลือกสรร     ๓(๐-๑๒-๐) 
                  (Advanced Nursing Practicum for Children  

in Selected Area) 
*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
   ๖๔๖-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่  ๒(๑-๒-๓) 
                                 (Advanced Health Assessment   
     for Adults) 

  ๖๔๖-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
สําหรับผู้ใหญ่       ๓(๓-๐-๖) 
(Advanced Pathophysiology and  

   Pharmacology for Adults ) 
๖๔๖-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่  ๔(๔-๐-๘) 

(Advanced Nursing for Adult Patients)    
  ๖๔๖-๕๕๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๓(๐-๑๒-๐) 
    (Advanced Nursing Practicum for  

Adult Patients)  
 

 
 
 



 

 

๑๗ 

 
 
 

   *๖๔๖-๖๔๑  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร  ๓(๓-๐-๖) 
                  (Advanced Nursing for Adult Patients in  

Selected Area) 
   *๖๔๖-๖๖๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร ๓(๐-๑๒-๐) 
                   (Advanced Nursing Practicum for Adult  

Patients in Selected Area) 
*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 

  สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
   ๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง   ๒(๑-๒-๓)                                                                                              
                                   (Advanced Mental Health Assessment)          

  ๖๔๗-๕๓๒  จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง  ๓(๓-๐-๖) 
                  (Advanced Psycho-Pathophysiology  
   and Psycho-Pharmacology) 
   ๖๔๗-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
   และผู้ป่วยจิตเวช     ๔(๔-๐-๘)  

        (Advanced Nursing for Persons with  
Mental Health Problems and  
Psychiatric Patients)  

   ๖๔๗-๕๕๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหา 
สุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช   ๓(๐-๑๒-๐)  

                   (Advanced Nursing Practicum for Persons  
with Mental Health Problems and  
Psychiatric Patients) 

   *๖๔๗-๖๔๑  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
และผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร   ๓(๓-๐-๖) 

                   (Advanced Nursing for Persons with  
Mental Health Problems and  
Psychiatric Patients in Selected Area) 

   *๖๔๗-๖๖๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหา 
สุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร  ๓(๐-๑๒-๐) 

                  (Advanced Nursing Practicum for Persons  
with Mental Health Problem and  
Psychiatric Patients in Selected Area) 

*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 
 
 



 

 

๑๘

 
สาขาการผดุงครรภ์ 

   ๖๔๘-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
            และทารกแรกเกิด    ๒(๑-๒-๓)                                                                               
                                  (Advanced Health Assessment for  
     Reproductive Women and Newborns)          

  ๖๔๘-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับ 
        สตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด   ๓(๓-๐-๖) 

                 (Advanced Pathophysiology and  
   Pharmacology for Reproductive Women  
   and Newborns)     
 ๖๔๘-๕๓๓  การผดุงครรภ์ข้ันสูง    ๔(๔-๐-๘)  

                    (Advanced Midwifery)  
    ๖๔๘-๕๕๑   ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง    ๓(๐-๑๒-๐) 
            (Practicum in Advanced Midwifery) 
   *๖๔๘-๖๔๑  การผดุงครรภ์ข้ันสูงท่ีเลือกสรร              ๓(๓-๐-๖) 

           (Advanced Midwifery in Selected Area) 
*๖๔๘-๖๖๑   ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูงท่ีเลือกสรร             ๓(๐-๑๒-๐) 

           (Practicum in Advanced Midwifery in  
Selected Area) 

*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 หมวดวิชาเลือก     ๓ หน่วยกิต 

๖๔๒-๗๗๑  แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของ 
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    ๓(๓-๐-๖) 

        (Concepts, Theories and Advanced Nursing  
Practice Role Development) 

๖๔๒-๗๗๒  การสอนทางการพยาบาล    ๓(๒-๓-๔) 
                     (Teaching in Nursing) 
๖๔๒-๗๗๓  การบริหารการพยาบาล    ๓(๒-๓-๔) 

        (Nursing Administration) 
๖๔๒-๗๗๔  การดูแลสุขภาพองค์รวมโดยผสมผสาน 

ภูมิปัญญาตะวันออก    ๓(๒-๓-๔) 
        (Holistic Health Care with the Integration  

of Eastern Wisdom) 
๖๔๒-๗๗๕  ภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ   ๓(๒-๓-๔) 

             (Psychological Crisis and Healing) 
 

 ๖๔๒-๗๗๖ การจัดการสาธารณภัย             ๓(๒-๓-๔) 
            (Disaster Management) 
   ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง    ๓(๐-๙-๐) 
     (Independent Study) 



 

 

๑๙

 
 
 

   หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์  ๖-๑๒ หน่วยกิต 
   ๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์     ๑๒(๐-๓๖-๐)   
            (Thesis) 

๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์     ๖(๐-๑๘-๐) 
                   (Minor thesis) 

 

๓.๑.๓.๒  ความหมายของรหัสวิชา  
    รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข ๖ หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
    ตัวเลข ๓ ตัวแรก หมายถึง คณะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษารายวิชานั้นๆ โดยท่ี 

  (๑) ๖๔๒ หมายถึง   รายวิชาเลือกเสรี รายวิชาท่ีเปิดสอนให้มากกว่า ๑ สาขา 
วิชา รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาสารนิพนธ์ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตท่ีดําเนินการสอนโดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                          

(๒) ๖๔๕ หมายถึง   รายวิชาของสาขาการพยาบาลเด็กท่ีดําเนินการสอนโดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

(๓) ๖๔๖ หมายถึง   รายวิชาในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีดําเนินการสอน 
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

(๔) ๖๔๗ หมายถึง   รายวิชาสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                                   
ท่ีดําเนินการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  

(๕) ๖๔๘ หมายถึง   รายวิชาของสาขาการผดุงครรภ์ท่ีดําเนินการสอน 
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  
 

 

    ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
    เลข ๕  หมายถึง รายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีท่ี ๑ 
    เลข ๖  หมายถึง รายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีท่ี ๒ 
     เลข ๗  หมายถึง รายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีใดก็ได้ 
   ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
    เลข ๑-๒ หมายถึง กลุ่มวิชาแกน 
    เลข ๓  หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาท่ีเป็นรายวิชาทฤษฎีของแผน ก ก(๒) 
        และแผน ข 
    เลข ๔  หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาท่ีเป็นรายวิชาทฤษฎีเฉพาะของแผน ข 
    เลข ๕  หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาท่ีเป็นรายวิชาปฏิบัติของแผน ก ก(๒)  

  และแผน ข 
    เลข ๖  หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาท่ีเป็นรายวิชาปฏิบัติเฉพาะของแผน ข 
 
 
 



 

 

๒๐ 

 
 

    เลข ๗  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
    เลข ๘  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 
    เลข ๙  หมายถึง กลุ่มวิชาสารนิพนธ์ 
   ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

   ๓.๑.๓.๓ ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น ๓(๒-๓-๔) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
   ตัวเลขท่ี ๑ (๓) หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตรวม 
   ตัวเลขท่ี ๒ (๒) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขท่ี ๓ (๓) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ หรือจํานวนชั่วโมง 
                ปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิคต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขท่ี ๔ (๔) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์         
      ๓.๑.๓.๔  แผนการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาขาการพยาบาลเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒

 
สาขาการพยาบาลเด็ก 
  
 แผน ก (ก๒) 
 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)                              

(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 
 ๖๔๒-๕๑๒  สถิติสําหรับพยาบาล             ๒(๑-๒-๓)                       

(Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓  การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย             ๒(๑-๒-๓)                     

(Research and Research Utilization) 
 ๖๔๕-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๒(๑-๒-๓)                         
                                        (Advanced Health Assessment for Children) 
 ๖๔๕-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๓(๓-๐-๖)  
                                  (Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
  for Children) 

     รวม      ๑๑(๘-๖-๑๙) 
 

ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

              ทางการพยาบาล            ๓(๓-๐-๖) 
                                       (Health System, Leadership, and  
  Ethical Decision Making in Nursing) 

๖๔๕-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก             ๔(๔-๐-๘)      
                (Advanced Nursing for Children) 

๖๔๕-๕๕๑   ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๓(๐-๑๒-๐)   
    (Advanced Nursing Practicum for Children) 

 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์  ๖(๐-๑๘-๐) 
                                  (Thesis) 

     รวม              ๖(๐-๑๘-๐) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์             ๖(๐-๑๘-๐)                                                                       
       (Thesis) 

     รวม               ๖(๐-๑๘-๐) 
  
 
    



 

 

๒๓

 แผน ข 
   ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

๖๔๒-๕๑๑  ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล             ๒(๒-๐-๔)    
(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 

๖๔๒-๕๑๒  สถิติสําหรับพยาบาล             ๒(๑-๒-๓)    
(Statistics for Nurses) 

๖๔๒-๕๑๓  การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย             ๒(๑-๒-๓)   
    (Research and Research Utilization) 

 ๖๔๕-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๒(๑-๒-๓)                       
                (Advanced Health Assessment for Children) 
 ๖๔๕-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๓(๓-๐-๖)  
                                 (Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
  for Children) 

     รวม        ๑๑(๘-๖-๑๙) 
 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
              ทางการพยาบาล            ๓(๓-๐-๖)             

(Health System, Leadership, and  
  Ethical Decision Making in Nursing) 

๖๔๕-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก             ๔(๔-๐-๘)           
               (Advanced Nursing for Children) 

๖๔๕-๕๕๑**  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก   ๓(๐-๑๒-๐)   
     (Advanced Nursing Practicum for Children) 

 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

๖๔๕-๖๔๑**  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร  ๓(๓-๐-๖) 
             (Advanced Nursing for Children in Selected Area) 

 ๖๔๕-๖๖๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร ๓(๐-๑๒-๐) 
      (Advanced Nursing Practicum for Children in 
    Selected Area)  

๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์             ๒(๐-๖-๐)                    
                                       (Minor Thesis) 

     รวม            ๘(๓-๑๘-๖)        
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์             ๔(๐-๑๒-๐)                               
                                        (Minor Thesis) 

     รวม            ๔(๐-๑๒-๐) 
 **หมายเหตุ ทั้งน้ีสาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนได้ ขึ้นกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  



 

 

๒๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕

 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
  

 แผน ก (ก๒) 
      ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 ๖๔๒-๕๑๑  ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล            ๒(๒-๐-๔)                     
(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 

 ๖๔๒-๕๑๒  สถิติสําหรับพยาบาล               ๒(๑-๒-๓) 
   (Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓  การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย              ๒(๑-๒-๓) 
   (Research and Research Utilization) 

๖๔๖-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่  ๒(๑-๒-๓)                      
  (Advanced Health Assessment for Adults)  

๖๔๖-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่  ๓(๓-๐-๖)           
                      (Advanced Pathophysiology and Pharmacology  

   for Adults ) 
     รวม      ๑๑(๘-๖-๑๙) 

 

ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

  ทางการพยาบาล            ๓(๓-๐-๖) 
   (Health System, Leadership, and  
   Ethical Decision Making in Nursing) 

 ๖๔๖-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่  ๔(๔-๐-๘)                     
      (Advanced Nursing for Adult Patients)  

 ๖๔๖-๕๕๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่  ๓(๐-๑๒-๐) 
                              (Advanced Nursing Practicum for Adult Patients) 
 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์                ๖(๐-๑๘-๐) 
                                     (Thesis) 
     รวม           ๖(๐-๑๘-๐) 

ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๗๘๑   วิทยานิพนธ์                ๖(๐-๑๘-๐)                               

 (Thesis) 
     รวม             ๖(๐-๑๘-๐) 
  
 
 
 



 

 

๒๖

  
 แผน ข  
      ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๖๔๒-๕๑๑  ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล             ๒(๒-๐-๔)                     

(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 
๖๔๒-๕๑๒  สถิติสําหรับพยาบาล            ๒(๑-๒-๓) 

  (Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓   การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย              ๒(๑-๒-๓) 
                   (Research and Research Utilization) 
 ๖๔๖-๕๓๑  การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๒(๑-๒-๓)                      
   (Advanced Health Assessment for Adults)  
 ๖๔๖-๕๓๒  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่  ๓(๓-๐-๖) 
                       (Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
  for Adults ) 

     รวม      ๑๑(๘-๖-๑๙) 
  

 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
   ทางการพยาบาล               ๓(๓-๐-๖) 
   (Health System, Leadership, and  
   Ethical Decision Making in Nursing) 

๖๔๖-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่   ๔(๔-๐-๘)                                 
(Advanced Nursing for Adult Patients)  

 ๖๔๖-๕๕๑**  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่  ๓(๐-๑๒-๐) 
(Advanced Nursing Practicum for Adult Patients)  

 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 
ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 ๖๔๖-๖๔๑**  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร  ๓(๓-๐-๖)  
 (Advanced Nursing for Adult Patients in  
 Selected Area) 

 ๖๔๖-๖๖๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
    ท่ีเลือกสรร       ๓(๐-๑๒-๐) 
    (Advanced Nursing Practicum for Adult  
    Patients n Selected Area) 

 ๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์             ๒(๐-๖-๐)                    
                                         (Minor Thesis) 

     รวม            ๘(๓-๑๘-๖)        
  



 

 

๒๗ 

 
 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 ๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์             ๔(๐-๑๒-๐)                               
                                       (Minor Thesis) 

     รวม             ๔(๐-๑๒-๐) 
 
 **หมายเหตุ ท้ังนี้สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนได้ ข้ึนกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙

 

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
  
 แผน ก (ก๒) 

    ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๖๔๒-๕๑๑   ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล            ๒(๒-๐-๔) 
   (Eastern Philosophy and Nursing Theories) 
 ๖๔๒-๕๑๒   สถิติสําหรับพยาบาล               ๒(๑-๒-๓) 
   (Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓   การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย              ๒(๑-๒-๓) 
   (Research and Research Utilization) 
 ๖๔๗-๕๓๑   การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง    ๒(๑-๒-๓)                      
   (Advanced Mental Health Assessment) 
 ๖๔๗-๕๓๒  จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง  ๓(๓-๐-๖) 
                        (Advanced Psycho-Pathophysiology and  
  Psycho-Pharmacology) 
  รวม       ๑๑(๘-๖-๑๙) 

 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
  ทางการพยาบาล           ๓(๓-๐-๖) 
  (Health System, Leadership, and  
  Ethical Decision Making in Nursing) 
 ๖๔๗-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ 
   ผู้ป่วยจิตเวช   ๔(๔-๐-๘) 

   (Advanced Nursing for Persons with  
   Mental Health Problems and Psychiatric Patients)   

๖๔๗-๕๕๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ 
     ผู้ป่วยจิตเวช  ๓(๐-๑๒-๐) 
                     (Advanced Nursing Practicum for Persons with  
  Mental Health Problems and Psychiatric Patients)   

 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 ๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์             ๖(๐-๑๘-๐)                                                       
                                       (Thesis) 

     รวม            ๖(๐-๑๘-๐) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 ๖๔๒-๗๘๑   วิทยานิพนธ์                ๖(๐-๑๘-๐) 
                                         (Thesis) 

     รวม            ๖(๐-๑๘-๐) 



 

 

๓๐

  
 แผน ข 

     ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๖๔๒-๕๑๑   ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล            ๒(๒-๐-๔) 
   (Eastern Philosophy and Nursing Theories) 
 ๖๔๒-๕๑๒   สถิติสําหรับพยาบาล               ๒(๑-๒-๓) 
   (Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓   การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย              ๒(๑-๒-๓) 
   (Research and Research Utilization) 
 ๖๔๗-๕๓๑   การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง    ๒(๑-๒-๓)                      
   (Advanced Mental Health Assessment) 
 ๖๔๗-๕๓๒  จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง  ๓(๓-๐-๖) 

                        (Advanced Psycho-Pathophysiology and  
   Psycho-Pharmacology) 
     รวม      ๑๑(๘-๖-๑๙) 

  
 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
  ทางการพยาบาล            ๓(๓-๐-๖) 
  (Health System, Leadership, and  
  Ethical Decision Making in Nursing) 

 ๖๔๗-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ 
  ผู้ป่วยจิตเวช  ๔(๔-๐-๘) 

    (Advanced Nursing for Persons with  
    Mental Health Problems and Psychiatric Patients)  
 ๖๔๗-๕๕๑**  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
   และผู้ป่วยจิตเวช  ๓(๐-๑๒-๐) 

     (Advanced Nursing Practicum for Persons with  
   Mental Health Problems and Psychiatric Patients) 

 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
  
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

              ๖๔๗-๖๔๑** การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ 
  ผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร     ๓(๓-๐-๖) 
            (Advanced Nursing for Persons with  
   Mental Health Problems and Psychiatric 
                                       Patients in Selected Area) 
 



 

 

๓๑

 
 

        ๖๔๗-๖๖๑  ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ 
    ผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร       ๓(๐-๑๒-๐) 
       (Advanced Nursing Practicum for Persons with  
    Mental Health Problems and Psychiatric Patients  
    in Selected Area) 

               ๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์             ๒(๐-๖-๐)  
                                       (Minor Thesis) 

     รวม             ๘(๓-๑๘-๖)        
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

                  ๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์           ๔(๐-๑๒-๐)                               
                                         (Minor Thesis) 

     รวม         ๔(๐-๑๒-๐) 
 
 **หมายเหตุ ท้ังนี้สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนได้ ข้ึนกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการผดุงครรภ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๓

 
 

สาขาการผดุงครรภ์ 
   
 แผน ก (ก๒) 

    ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 ๖๔๒-๕๑๑  ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล           ๒(๒-๐-๔) 
   (Eastern Philosophy and Nursing Theories) 
 ๖๔๒-๕๑๒   สถิติสําหรับพยาบาล               ๒(๑-๒-๓) 
   (Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓   การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย              ๒(๑-๒-๓) 
   (Research and Research Utilization) 
 ๖๔๘-๕๓๑    การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
    และทารกแรกเกิด               ๒(๑-๒-๓) 
                       (Advanced Health Assessment for Reproductive  
  Women and Newborns) 
 ๖๔๘-๕๓๒    พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
   และทารกแรกเกิด        ๓(๓-๐-๖) 
                       (Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
    for Reproductive Women and Newborns) 
    รวม           ๑๑(๘-๖-๑๙) 

 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
  ทางการพยาบาล            ๓(๓-๐-๖) 
  (Health System, Leadership, and Ethical  
  Decision Making in Nursing) 

๖๔๘-๕๓๓   การผดุงครรภ์ข้ันสูง     ๔(๔-๐-๘) 
             (Advanced Midwifery)   

 ๖๔๘-๕๕๑  ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง     ๓(๐-๑๒-๐) 
             (Practicum in Advanced Midwifery) 
 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 ๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์                ๖(๐-๑๘-๐)                   
                                        (Thesis) 

     รวม       ๖(๐-๑๘-๐) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 ๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์             ๖(๐-๑๘-๐)                                                               
   (Thesis) 

     รวม            ๖(๐-๑๘-๐) 



 

 

๓๔

  
  

 แผน ข 
       ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 ๖๔๒-๕๑๑  ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล             ๒(๒-๐-๔) 
   (Eastern Philosophy and Nursing Theories) 
 ๖๔๒-๕๑๒   สถิติสําหรับพยาบาล               ๒(๑-๒-๓) 
   (Statistics for Nurses) 
 ๖๔๒-๕๑๓  การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย              ๓(๓-๐-๖) 
   (Research and Research Utilization) 
 ๖๔๘-๕๓๑    การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
    และทารกแรกเกิด               ๒(๑-๒-๓) 
                        (Advanced Health Assessment for Reproductive  
   Women and Newborns) 
 ๖๔๘-๕๓๒    พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
   และทารกแรกเกิด        ๓(๓-๐-๖) 
                       (Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
    for Reproductive Women and Newborns) 

     รวม           ๑๑(๘-๖-๑๙) 
 
 ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ๖๔๒-๕๑๔  ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
   ทางการพยาบาล               ๓(๓-๐-๖) 
   (Health System, Leadership, and Ethical  
   Decision Making in Nursing) 
 ๖๔๘-๕๓๓    การผดุงครรภ์ข้ันสูง     ๔(๔-๐-๘) 

             (Advanced Midwifery)   
  ๖๔๘-๕๕๑**  ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง     ๓(๐-๑๒-๐) 
             (Practicum in Advanced Midwifery) 
 ๖๔๒-xxx  วิชาเลือก             ๓(           ) 
                     (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม         ๑๓(         ) 
 ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

๖๔๘-๖๔๑**   การผดุงครรภ์ข้ันสูงท่ีเลือกสรร                       ๓(๓-๐-๖) 
             (Advanced Midwifery in Selected Area)  

๖๔๘-๖๖๑  ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูงท่ีเลือกสรร              ๓(๐-๑๒-๐) 
               (Practicum in Advanced Midwifery in Selected Area)  

 ๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์             ๒(๐-๖-๐)                    
                                        (Minor Thesis) 

     รวม      ๘(๓-๑๘-๖)        
  



๓๕

ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
๖๔๒-๗๙๑ สารนิพนธ์ ๔(๐-๑๒-๐) 

(Minor Thesis) 
รวม ๔(๐-๑๒-๐) 

**หมายเหตุ ท้ังนี้สาขาวิชาสามารถจัดแผนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนได้ ข้ึนกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

๓.๑.4 คําอธิบายรายวิชา 
อยู่ในภาคผนวก ข 



๓๖

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
ที่ 

๑ " " " "  รองศาสตราจารย์ """"" นางวันดี  สุทธรังษี Ph.D.  

M.Sc. 

ค.ม. 
วท.บ. 

Nursing 

Psychiatric Nursing 

การบริหารการพยาบาล 
พยาบาล 

U. of Maryland at Baltimore, 
U.S.A. 
U. of Maryland at Baltimore, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๐ 

๒๕๓๗ 

๒๕๒๙ 
๒๕๒๓ 

2" " " "  รองศาสตราจารย์ """"" ร้อยเอกหญิงสุรีย์พร 
กฤษเจริญ 

วท.ม. 
พย.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

ม.มหิดล 
วพบ.กองทัพเรือ 

๒๕๓๔ 
๒๕๒๓ 

การพยาบาล 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๒๘ 
๒๕๒๑ 

Nursing 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

Southern Cross U., Australia 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๕ 

5 " " " """"""""  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ""  นางรัชตะวรรณ  
โอฬาพิริยกุล 

พย.ด. 
สค.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
สังคมศาสตร์การแพทย์ 
พยาบาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล 
ม.เชียงใหม่ 

๒๕๕๐ 
๒๕๒๓ 
๒๕๑๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นางจารวุรรณ 

มานะสุรการ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์            นางสาวทิพมาส  ชิณวงศ์ Ph.D.
พย.ม.
พย.บ.

๓

๔



๓๗ 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
๘     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   นางโสเพ็ญ  ชูนวล Ph.D. 

MSN. 
วท.บ. 

Nursing  
Nursing 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Kentucky, U.S.A.  
U. of Kentucky, U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๒ 

7 " " " " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """  นางเพลินพิศ 
ฐานิวัฒนานนท์ 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

U. of New England, Australia 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๓๙ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๕ 

8" " " " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """  นางเนตรนภา  คู่พันธวี ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาล 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลสภากาชาดไทย 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 
๒๕๓๔ 
๒๕๒๕ 

9" " " " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """  นางวิภาวี  คงอินทร์ D.N.Sc. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

The Catholic U. of America, 
U.S.A. 
ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

๒๕๔๑ 

๒๕๒๘ 
๒๕๒๐ 

10""""" " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """ นางสาวขนิษฐา  นาคะ พย.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์  

๒๕๔๒ 
๒๕๓๔ 
๒๕๒๖ 

" " """"""""" ผู้ชวยศาสตราจารย์ """ นางสาวบุษกร 
พันธ์เมธาฤทธิ์ 

Ph.D. 

MSN. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing  

Pediatric Nursing 

สรีรวิทยา 
พยาบาล 

Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๔ 

๒๕๔๐ 

๒๕๓๐ 
๒๕๒๕ 

๑๑



๓๘

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
ที่ 

12" " " " "ผู้ชวยศาสตราจารย์ """" นางวันธณี  วิรุฬห์พานิช Ph.D. 
M.S. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Nursing 
Parent-Child Nursing 
สรีรวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Washington, U.S.A. 
U. of Michigan, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหิดล 

๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๒ 
๒๕๒๘ 

1๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """ นางศศิกานต์  กาละ ปร.ด. 
พย.ม. 

ส.บ. 

การพยาบาล 
การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด 
- 
พยาบาล 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
วพ.สุราษฎร์ธานี 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๔ 

2537 
2535 ป.พย 

S4 " " " " "ผู้ชวยศาสตราจารย์ """" นางสาวอรวรรณ  หนูแก้ว      Ph.D. 

วท.ม. 
พย.บ. 

Nursing 

จิตวิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วพบ.สงขลา 

๒๕๕๓ 

๒๕36 
2529 

15  Ph.D. 

MSN. 

วท.บ. 

Nursing 

Nursing 

พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A. 
U. of Missouri-Columbia, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๘ 

๒๕๔๓ 

๒๕๒๙ 
16" " " " "ผู้ชวยศาสตราจารย์ """" นางบุศรา  หมื่นศรี พย.ด. 

พย.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2543 
2533 

นางสาววิภา แซเซี้ยผูชวยศาสตราจารย์



๓๙

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
17  " " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """" นางสาวมยุรี 

นภาพรรณสกุล 
ปร.ด. 
ค.ม. 
วท.บ. 

การพยาบาล 
อุดมศึกษา 
พยาบาล 

ม.สงขลานครินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๙ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๔ 

18" " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """" นางสาวสุนันทา 
ยังวนิชเศรษฐ 

ปร.ด. 
พย.ม. 
วท.บ. 

การพยาบาล 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕53 
2538 
๒๕๒7 

19 อาจารย์ นางพิสมัย  วัฒนสิทธิ์ ปร.ด. 
พย.ม. 
วท.บ. 

การพยาบาล 
การพยาบาลเด็ก 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
ม.ขอนแก่น 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๓ 
๒๕๓๐ 

20 อาจารย์ นางวินีกาญจน์ 
คงสุวรรณ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาล 
จิตวิทยาการปรึกษา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.สงขลานครินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วพบ.สงขลา 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

21 อาจารย์ นางสาววีณา  คันฉ้อง Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Nursing Science 

Mental Health and 
Psychiatric Nursing 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Wisconsin Madison, 
U.S.A. 
U. of Wisconsin Madison, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 

2547 

2542 

2532 
22 อาจารย์ นางศรีสุดา  วนาลีสิน ปร.ด. 

พย.ม. 

วท.บ. 

การพยาบาล 
สุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.เชียงใหม่ 

ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๐ 
๒๕๓๙ 

๒๕๒๗ 



๔๐

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน  พ.ศ. 
ที่ 

23 อาจารย์ นางสาวลัพณา 
กิจรุ่งโรจน์ 

พย.ด. 
พย.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.เชียงใหม่ 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๓ 
๒๕๒๙ 

24 อาจารย์ นางสาววันดี 
คหะวงศ์ 

พย.ด. 
พย.ม. 
วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาล 

ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๖ 
๒๕๓๘ 
๒๕๒๕ 

25 อาจารย์ นางสาวปรียา 
แก้วพิมล 

ปร.ด. 
พย.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาล 
การพยาบาลสตรี 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.เชียงใหม่ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2546 
2539 



๔๑

๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา 
สาขาการพยาบาลเด็ก 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

 สําเร็จการศึกษาจาก 

        สถาบัน พ.ศ. 
1" " " """"""""  รองศาสตราจารย์ นางลดาวัลย์ 

ประทีปชัยกูร 
Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Health Personnel 
Education 
สาธารณสุข 
พยาบาล 

New South Wales U., 
Australia 
ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

๒๕๓๒ 

๒๕๒๓ 
๒๕๑๘ 

2" " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """ นางศรีกัลยา 
ภิญโญสโมสร 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

การวัดผลและวิจัยการศึกษา 
พยาบาล 
- 

ม.สงขลานครินทร์ 

ม.ขอนแก่น 

๒๕๔๐ 

๒๕๒๓ 
๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """" นางสาวอุทัยวรรณ วท.ม. 

วท.บ. 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๓๒ 
๒๕๒๒ พุทธรัตน์ 

4" " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """ นางจรัสศรี  บัวบาน ค.ม.  
ค.บ.  

อุดมศึกษา 
พยาบาลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๒๖ 
๒๕๑๙ 

5 อาจารย์ นางกุลทัต  หงส์ชยางกูร พย.ด. 
พย.ม. 

วท.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลบิดามารดาและ
เด็ก 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.เชียงใหม่ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2541 

2528 



๔๒

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

 สําเร็จการศึกษาจาก 

        สถาบัน พ.ศ. 
Medical Anthropology 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

The U. of Queensland, Australia 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์  

๒๕๔๑ 
๒๕๓๑ 
๒๕๒๖ 

Nursing 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลศาสตร์ 

Griffith U., Australia 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์  

๒๕๕๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๕ 

Nursing 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

La Trobe U., Australia 
ม.มหิดล  
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๕ 
๒๕๓๘ 
๒๕๓๒ 

Nursing 
จุลชีววิทยา 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

Florida Atlantic U., U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕2 
๒๕๔2 
๒๕๓2 

Nursing 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลสภากาชาดไทย 

Wayne State U., U.S.A. 
ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๔๔ 
๒๕๒๙ 
๒๕๒๔ 

1  

พยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

ม.เชียงใหม่ 
ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๑ 
๒๕๓๐ 

นางจารุวรรณ
กฤตย์ประชา 

7 " " " " """""" อาจารย์ Ph.D.
พย.ม. 
วท.บ. 

Nursing 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

U. of Michigan, USA. 
ม.มหิดล  
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๗ 
๒๕๓๘ 
๒๕๒๙ 

รองศาสตราจารย นางประณีต  ส่งวัฒนา Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

Ph.D. 

พย.ม. 

พย.บ.
Ph.D.

พย.ม. 

วท.บ.

นางสาวโขมพักตร์์ มณีวัต

นางสาวกิตติกร  นิลมานัต

นางสาววราภรณ์์์ คงสุวรรณ

นางวงจันทร์ 

เพชรพิเชฐเชียร

นางหทัยรัตน แสงจันทร

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ.
Ph.D. 

วท.ม.

พย.บ.
พย.ด.

พย.ม. 

วท.บ.

๒

๓

๔

๕

๖



๔๓

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
 สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
1 " " " "  รองศาสตราจารย์ นางถนอมศรี 

อินทนนท์ 
กศ.ม. 

วท.บ. 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

พยาบาล 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๓๐ 

๒๕๒๕ 
๒" " " " "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "" นางทิพย์ภา 

เชษฐ์เชาวลิต 
วท.ม. 
พย.บ. 

พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล  

๒๕๒๙ 
๒๕๒๔ 

สาขาการผดุงครรภ์ 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 
วุฒิระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
 สําเร็จการศึกษาจาก 

        สถาบัน พ.ศ. 
1 " " " "  รองศาสตราจารย์ นางสาวศศิธร  พุมดวง Ph.D. 

พย.ม. 

วท.บ. 

Nursing 

การพยาบาลบิดามารดาและ
เด็ก 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

Case Western Reserve U., 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๔๕ 

๒๕๓๖ 

๒๕๒๙ 
๒ " " " " "รองศาสตราจารย์ """"" นางสาวฐิติพร วท.ม. 

วท.บ. 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาล 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 

๒๕๒๙ 
๒๕๒๔ อิงคถาวรวงศ์ 

๓" " " "  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ """" นางสาวทรงพร 
จันทรพัฒน์ 

ปร.ด. 
วท.ม. 
พย.บ. 

การพยาบาล 
พยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์และ 
ผดุงครรภ์ชั้นสูง 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
วพบ.สงขลา 

๒๕๕๐ 
๒๕๓๓ 
๒๕๒๓ 



๔๔

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

ลําดับ 
ที่ 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
 สําเร็จการศึกษาจาก 

        สถาบัน พ.ศ. 
1 " " " " "  ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ 
นางสาววิจิตร 
ศรีสุพรรณ 

Ph.D. 

M.Ns. 

ค.บ. 
พย.บ. 

Health Service 
Administration  
Maternal and Child 
Health  
ครุศาสตร์ 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

Yale University, U.S.A. 

U. of  North Carolina, 
Chapel Hill, U.S.A.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ม.มหิดล  

๒๕๒๖ 

๒๕๑๖ 

๒๕๑๑ 
๒๕๑๑ 

2 " " " " "ศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ 

นางสาวสมจิต 
หนุเจริญกุล 

Ph.D. 
M.Ns. 
พย.บ. 

Nursing 
Nursing 
พยาบาลและผดุงครรภ์ 

Wayne State U., U.S.A. 
Wayne State U., U.S.A. 
ม.มหิดล  

๒๕๓๑ 
๒๕๑๕ 
๒๕๑๐ 

3  นายแพทย์อมร 
รอดคล้าย 

M. Ph. 

พ.บ. 

Health Development 

แพทยศาสตร์ 

Institue of Tropical 
Medicine Prince Leopold; 
Antwerpen Belgium 
ม.สงขลานครินทร์ 

2542 

2528 
4 แพทย์หญิงอําไพพิชญ์ 

นิลมานัต 
พ.บ. แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2532 

5 นายแพทย์จุมภฏ 
พรมสีดา 

พ.บ. แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2535 

6  แพทย์หญิงคัคนางค์ 
วาณิชย์เจริญ 

พ.บ. แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2545 



๔๕

๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 

(๑) ด้านทักษะทางปัญญา: มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้อง และศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขากับผู้ใช้บริการและครอบครัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นพหุวัฒนธรรม 

(๒) ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ: มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล การตัดสินใจ
ทางคลินิกในการให้การดูแลโดยตรง การสอนและการให้คําปรึกษา และการประสานงาน มีพฤติกรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

๔.๒ ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ หรือภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาท่ี ๑  และ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษาท่ี ๒ 
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 ๓ วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ 

ชั้นปี   การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จํานวนชั่วโมงและตารางสอน 
๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา ๓ หน่วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง   

(๒๒.๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๒ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาท่ีเลือกสรร ๓ หน่วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 

(๒๒.๕ ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๔.๔ สถานท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

  โรงพยาบาล และหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับแต่ละสาขา เช่น หน่วยปฐมภูมิ โรงเรียน ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ชุมชน 
๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ  
เป็นการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์วิจัยท่ีได้จากปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือตามชุดโครงการวิจัยของสาขาวิชา 
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ใช้กระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย  
สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจริยธรรม 
๕.๓ ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๒ 
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต  
๖-๑๒ หน่วยกิต 
๕.๕ การเตรียมการ  
ร่วมวางแผนการศึกษาตลอดกระบวนการวิจัย และกําหนดเวลานัดหมายในการให้การปรึกษา  

จัดค่ายหรือวันวิจัยให้นักศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สอบโครงร่าง และสอบป้องกัน โดยใช้กรรมการนอกเหนือ 

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา กําหนดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข 



๔๖ 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. มีความรู้และทักษะภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาตะวันออก 

๒. มีสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการดูแลผู้ใช้บริการ
ท่ีมีภูมิหลังวัฒนธรรมท่ีแตกต่างไปจากตน 

๓. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

๑. พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะภูมิปัญญา
อย่างน้อย ๑ ทักษะ  
๒. จัดให้มีรายวิชาเลือกเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาตะวันออก เช่น รายวิชา
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวันออก 
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษานําทักษะเก่ียวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ตะวันออกมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการ 

๑. สอนเนื้อหาการดูแลผู้ ใช้บริการในบริบทของ 
พหุวัฒนธรรม ในรายวิชาเฉพาะสาขาทางการพยาบาล 
ทุกสาขา เช่น วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
๒. จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสดูแล
ผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม/ในบริบทพหุวัฒนธรรม 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการพยาบาล
นอกสถานท่ี เ พ่ือให้ เ ข้า ใจวิ ถีชีวิตและการดูแล 
พหุวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน เช่น ชุมชนแรงงานต่างด้าว 
ชุมชนมุสลิม 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเน้นการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งท้ังในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น โครงการในวันถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย และ
ร่วมกิจกรรมตามสถานการณ์ 
๒. สนับสนุนงบประมาณการทําโครงการท่ีเน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
๓. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
๔. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และการทํา
กิจกรรมของนักศึกษา 



๔๗

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในด้านการปฏิบัติงานและส่วนตัว มุ่งส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศการทํางาน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 (๒) ดําเนินชีวิตอย่างสมดุลในความรับผิดชอบส่วนตนเองและส่วนรวมโดยถือประโยชน์ของเพ่ือน

มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง  
(๓) สามารถให้เหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล  
(๔) สามารถจัดการปัญหา ข้อโต้แย้ง/ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดยคํานึงถึงความรู้สึกของตนเอง

และผลกระทบท่ีมีต่อผู้อ่ืน 
(๕) มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ 
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) สอนเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและ 

การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในรายวิชาแกน และรายวิชาเฉพาะสาขาทางการพยาบาลทุกสาขา 
(๒) จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน โดยสนับสนุนให้นักศึกษาจัดโครงการท่ีมีลักษณะจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม

และเพ่ือชุมชน 
(๓) เป็นแบบอย่างให้นักศึกษา ในเรื่องพฤติกรรมจริยธรรมท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) สังเกตพฤติกรรมท่ัวไปในชั้นเรียน (เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เป็นต้น) 
(๒) สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการในรายวิชาปฏิบัติเฉพาะสาขา 
(๓) ตรวจสอบจากผลงานทางวชิาการท่ีนักศึกษาทําในรายวิชาต่างๆ เช่น รายงาน โครงการ วิทยานิพนธ์ 
(๔) ประเมินการสะท้อนคิดจากนักศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมจริยธรรมของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 

๒.๒ ความรู้ 
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และการพยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม 
(๒) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น จิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์) และศาสตร์

ภูมิปัญญาตะวันออก 
(๓) มีความรู้ในด้านการทําการวิจัย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) สอนโดยผสมผสานเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยายร่วมกับการอภิปราย

ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS@PSU หรือ
ระบบอ่ืนๆ) การสัมมนา การประชุมเชิงวิชาการ การจัดทํารายงานการศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การสะท้อน
ย้อนคิด (reflective learning)  

(๒) จัดบรรยายพิเศษ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสอดแทรกองค์ความรู้ และเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(๑) ทดสอบหลังเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาค การสอบแบบ take home exam 
(๒) ประเมินจากรายงาน และรายงานการสะท้อนย้อนคิด (reflective report) 
(๓) สังเกตการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในชั้นเรียน และกิจกรรมนอกชั้นเรียน 



๔๘ 

๒.๓ ทักษะทางปัญญา (วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า) 
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประเมินค่า นําความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี 

เก่ียวข้อง ศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงความเป็นองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นพหุวัฒนธรรม  

(๒) สามารถวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์และนํามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  
(๓) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) มอบหมายให้วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างในชั้นเรียน 
(๒) จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติภาคสนามในสาขาเฉพาะ (เช่น โรงพยาบาล หน่วยปฐมภูมิชุมชน) 

โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาดูแลผู้ป่วยกรณีศึกษาตามความสนใจ ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา 
และต้องประยุกต์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาภาคทฤษฎี รายงานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ เพ่ือปรับใช้ให้
เหมาะกับความเป็นปัจเจกบุคคล โดยคํานึงถึงวิถีชีวิต และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม  

(๓) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างกลุ่มนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษา
กับพยาบาลท่ัวไป และพยาบาลผู้ชํานาญการข้ันสูงเฉพาะสาขา (advanced practice nurse) และนักศึกษากับ
บุคลากรทางการแพทย์ อ่ืนๆ ในทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกรคลินิก นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา 
กิจกรรมท่ีจัด เช่น การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการพยาบาล (pre and post clinical conference) การตรวจ
เยี่ยมทางการพยาบาล (nursing round) การประชุมปรึกษากรณีตัวอย่างท่ีน่าสนใจ (interesting case conference) 
การประชุมปรึกษากรณีเหตุการณ์วิสามัญ (incident case conference) เป็นต้น 

(๔) จัดทําโครงการ โดยเสนอรูปแบบ/นวัตกรรมการดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีสนใจ/เลือกสรรตาม 
ความเหมาะสมเฉพาะสาขา และนําสู่การปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์แบบครบวงจร 

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการพยาบาลนอกสถานท่ี เพ่ือให้เข้าใจวิถีชีวิตและการดูแล
พหุวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน เช่น ชุมชนแรงงานต่างด้าว ชุมชนมุสลิม วัด เป็นต้น 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) สังเกตพฤติกรรมขณะร่วมอภิปรายในชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก การแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานทางวิชาการรองรับ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการพยาบาล (ผู้ป่วยและครอบครัว) ในด้านการ
เข้าถึงองค์รวมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน โดยผสมผสาน
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลท่ีคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(๒) สังเกตความสามารถในการเสนอความคิดรวบยอด การให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากภาคทฤษฎีท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงในขณะประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
รูปแบบต่างๆ  

(๓) ประเมินจากรายงานประจําภาค (term paper) และ/หรือรายงานการจัดทําโครงการท่ีเป็น
รูปแบบ/นวัตกรรมการดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีสนใจ/เลือกสรร และรายงานการสะท้อนย้อนคิด (reflective report) 

๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
(๑) มีภาวะผู้นํา และสามารถบริหารจัดการ  
(๒) พัฒนาตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
(๓) สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(๔) เป็นแบบอย่างในการยกระดับ/เผยแพร่วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม  



๔๙

(๕) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการพยาบาล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ 

๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(๑) จัดกิจกรรม/โครงการท่ีนักศึกษาเป็นผู้นํากลุ่มในการนําเสนอนวัตกรรม และ/หรือการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลรูปแบบ
อ่ืนๆ ร่วมกับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลประจําการ และเพ่ือนร่วมงานในทีมสหสาขาวิชาชีพในแหล่งฝึก 

(๒) จัดโอกาสให้ร่วมสอน/นิเทศนักศึกษาพยาบาล พยาบาลประจําการและบุคลากรอ่ืนๆ ขณะฝึก
ปฏิบัติงานในคลินิก โดยทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

(๓) มอบหมายให้นักศึกษาจัดกิจกรรมประชุมวิชาการหรือเสวนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาให้เป็นท่ีประจักษ์แก่
สังคมในคณะฯ และนอกคณะฯ 

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๑) สังเกตพฤติกรรมภาวะผู้นําขณะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เช่น ความสามารถในการฟังและให้
ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การโน้มน้าวและเจราจาต่อรอง การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การควบคุมอารมณ์
เม่ือได้รับคําติชม เป็นต้น 

(๒) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ เช่น ความสมํ่าเสมอ การตรงต่อเวลา การรักษาสัญญา 
เป็นต้น 

๒.๕ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๑) มีทักษะในการเขียนเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการค้นหาองค์

ความรู้ การสื่อสารและนําเสนอผลงานวิชาการ 
(๒) มีทักษะในการใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ 
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 

รวมท้ังการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น LMS@PSU หรือระบบอ่ืนๆ เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
(๒) กําหนดให้มีการสืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการพยาบาลท่ีเป็นงานวิจัยเชิง

ปริมาณจากฐานข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านและแปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ และให้ข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

(๓) กําหนดให้มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมวิชาการ การประชุม
วิชาการต่างๆ โดยใช้ทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการฟัง (การนําเสนอแบบปากเปล่า) และการเขียน 
(การนําเสนอแบบโปสเตอร์และการเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่) 

 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ โดยประเมิน
ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ และการสังเคราะห์ผลของข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น 



 

 

๕๐

 
  (๒) ประเมินทักษะการเขียนรายงานและการนําเสนองาน  
  (๓) ตรวจสอบจากผลงานทางวิชาการท่ีนักศึกษาทําในรายวิชาต่างๆ เช่น รายงาน โครงการ 
วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ 
 ๒.๖ ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ   
   ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพข้ันสูง 

 (๑) มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลขณะปฏิบัติการพยาบาล ในการประเมินสภาพ                  
การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาล 

(๒) มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกขณะทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้การดูแลโดยตรง ผู้สอนและให้
คําปรึกษา และผู้ประสานงานการดูแลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู
สภาพผู้ใช้บริการในการปฏิบัติการพยาบาล 

(๓) มีพฤติกรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และมีทักษะในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมประเด็นท่ีพบบ่อยในกลุ่มผู้ใช้บริการ 

 ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ  
 จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติภาคสนามในสาขาเฉพาะโดยกําหนดให้จัดทํา 
 (๑) แผนการพยาบาลและให้การดูแลโดยตรง แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า ๔ ราย 

(๒) รายงานการศึกษาผู้ป่วยรายกรณี ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเลือกสรร ไม่น้อยกว่า ๒ ราย 
(๓) รายงานผลการสอนและหรือการวางแผนการจําหน่ายผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๒ ราย 
(๔) รายงานการให้คําปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ราย 
(๕) การประชุมปรึกษาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในประเด็นท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 

๑ ครั้ง 
  ๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ  
 (๑) สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติงานและการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ  

(๒) ประเมินจากแผนการพยาบาลและรายงานต่างๆ  
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
  คุณธรรม จริยธรรม 
   (๑) เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในด้านการปฏิบัติงานและส่วนตัว มุ่งส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการทํางาน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
   (๒) ดําเนินชีวิตอย่างสมดุลในความรับผิดชอบส่วนตนเองและส่วนรวมโดยถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง  
   (๓) สามารถให้เหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล  
   (๔) สามารถจัดการปัญหา ข้อโต้แย้ง/ความขัดแย้งทางจริยธรรม โดยคํานึงถึงความรู้สึกของตนเอง
และผลกระทบท่ีมีต่อผู้อ่ืน 
                   (๕) มีจริยธรรมในการทําวิจัยและงานวิชาการ 

 
 
 
 



 

 

๕๑

 
ความรู้ 

(๑) มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และการพยาบาลด้านพหุวัฒนธรรม 
(๒) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น จิตวิทยา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์) และศาสตร์

ภูมิปัญญาตะวันออก 
(๓) มีความรู้ในด้านการทําการวิจัย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 

 ทักษะทางปัญญา (วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า)  
(๑) มีความสามารถในการสังเคราะห์ ประเมินค่า นําความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี 

เก่ียวข้อง ศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงความเป็นองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นพหุวัฒนธรรม  

(๒) สามารถวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์และนํามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  
(๓) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 

 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) มีภาวะผู้นํา และสามารถบริหารจัดการ  
(๒) พัฒนาตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
(๓) สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(๔) เป็นแบบอย่างในการยกระดับ/เผยแพร่วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม  
(๕) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการพยาบาล 

เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ 
 
 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการเขียนเชิงวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการค้นหาองค์
ความรู้ การสื่อสารและนําเสนอผลงานวิชาการ 

(๒) มีทักษะในการใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ 
 
 ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ   

 (๑) มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลขณะปฏิบัติการพยาบาล ในการประเมินสภาพ                  
การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาล 

(๒) มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกขณะทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้การดูแลโดยตรง ผู้สอนและให้
คําปรึกษา และผู้ประสานงานการดูแลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู
สภาพผู้ใช้บริการในการปฏิบัติการพยาบาล 

(๓) มีพฤติกรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และมีทักษะในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมประเด็นท่ีพบบ่อยในกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 

 
 
 

 



๕๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาแกน ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

���� � ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ����

๖๔๒-๕๑๓ การวจิัยและการใช้ผลการวจิัย � ���� ���� ���� � � � � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ����

๖๔๒-๕๑๔ ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นาํ และการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมทางการพยาบาล 

���� ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����



๕๓

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาเฉพาะ 
สาขาการพยาบาลเด็ก 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๕-๕๓๑ การประเมินสุขภาพขั้นสูงสําหรับเด็ก ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ����

๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวทิยาขั้นสูง
สําหรับเด็ก 

���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����

๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลขั้นสูงสําหรับเด็ก ���� ���� � ���� ���� � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����

๖๔๕-5๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับเด็ก � ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � �

*๖๔๕-๖๔๑ การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้รับบริการเด็ก
ที่เลือกสรร 

���� ���� � ���� ���� � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����

*๖๔๕-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับ
ผู้รับบริการเด็กที่เลือกสรร 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � �



 

 

๕๔

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาเฉพาะ 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 

๒. ความรู้ 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพขั้นสูงสําหรับผู้ใหญ่ ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� 

๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวทิยาขั้นสูง
สําหรับผู้ใหญ่ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ���� ���� � ���� ���� � � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� 
๖๔๖-5๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � � 

*๖๔๖-๖๔๑ การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
ที่เลือกสรร 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � � 

*๖๔๖-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ที่เลือกสรร  

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาเฉพาะ 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตขั้นสูง ���� ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ����

๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����

๖๔๗-๕๓๓ การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและผู้ปว่ยจิตเวช 

���� ���� � ���� ���� � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ����

๖๔๗-5๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและผู้ปว่ยจิตเวช 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � �

*๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและผู้ปว่ยจิตเวชที่เลือกสรร 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � �

*๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและผู้ปว่ยจิตเวชที่เลือกสรร 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � �



 

 

๕๖ 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาเฉพาะ 
สาขาการผดุงครรภ์ 

 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  

 
 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพขั้นสูงสําหรับสตรีวัย
เจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด 

���� ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� 

๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวทิยาขั้นสูง
สําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด 

���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� 

๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ขั้นสูง 
 

���� ���� � ���� ���� � � � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� 

๖๔๘-5๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 
 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � � 

*๖๔๘-๖๔๑ การผดุงครรภ์ขั้นสูงที่เลือกสรร 
 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � � 

*๖๔๘-๖๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูงที่เลือกสรร 
 

� ���� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕๗

 
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาเลือก ๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

๒. ความรู้ 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 
 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพฒันาบทบาท
ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

� � ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

๖๔๒-๗๗๒ การสอนทางการพยาบาล 
 

� � ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� 

๖๔๒-๗๗๓ การบริหารการพยาบาล 
 

� � ���� � � � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� 

๖๔๒-๗๗๔ การดูแลสุขภาพองค์รวมโดยผสมผสาน 
ภูมิปัญญาตะวันออก 

� � ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

๖๔๒-๗๗๕ ภาวะวิกฤตและการเยยีวยาทางจิตใจ 
   

� ���� ���� ���� � � � � � � � ���� ���� ���� � � � ���� � � � 

๖๔๒-๗๗๖ การจัดการสาธารณภัย  � ���� ���� ���� � � � � � � � ���� ���� ���� � � � ���� � � � 

๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง ���� � ���� ���� � � � � � � � ���� ���� ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� 

 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์ ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 

๖๔๒-๗๘๑ วิทยานิพนธ ์ � ���� ���� � � � � � � � � ���� ���� ���� � ���� � � ���� ���� ����

๖๔๒-๗๙๑ สารนิพนธ ์ � ���� ���� � � � � � � � � ���� ���� ���� � ���� � � ���� ���� ����



๕๙

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

มีการประเมินหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดการเรียนในชั้นปีท่ี ๑ 
มีคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
มีการประเมินหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดการเรียนในชั้นปีท่ี ๒ 

๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 



 

 

๖๐

 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
 ๑. ระดับมหาวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย และ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  

๒. ระดับคณะมีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๓. ระดับภาควิชามีการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ โดยจัดให้อาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาต่างๆ และให้สอนร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณ์การสอน 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การให้คําปรึกษาเพ่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การวัดและการ
ประเมินผล  

๒.๑.๑ พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีทันสมัยให้กับอาจารย์โดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวัดและการประเมินผลการศึกษา การใช้
งานระบบ E-learning  

๒.๑.๒ พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รวมถึงทักษะการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

๒.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุม และสัมมนาวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง  
  ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

๒.๒.๑ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทําวิจัยโดยการจัดอบรมวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการทําวิจัย 
๒.๒.๒ ส่งเสริมการทําวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๒.๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
๒.๒.๔ พัฒนาทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนด้านอ่ืนๆ เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

๖๑

 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร  
 (๑) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
 (๒) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ โดยมีจํานวนกรรมการ                
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี 
 (๓) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าท่ีประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
 (๔) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทําหน้าท่ีจัดทํา มคอ.3 และมคอ. อ่ืนๆ วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 (๕) การจัดการเรียนการสอน 
 ๕.๑ มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ท้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 ๕.๒ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรแผน ก แบบ ก๒   
   - เสนอและสอบผ่านโครงการวิจัยและอนุมัติโครงร่างเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ใน ๓ ภาคการศึกษา  
ยกเว้นกรณีท่ีมีความจําเป็น เช่น มีการเปลี่ยนอาจารย์ ท่ีปรึกษาหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเม่ือครบ ๕ ภาคการศึกษาแล้ว หากยังไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จะพ้นสภาพ      
การเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๕.๒.๒ หลักสูตรแผน  ข   
             - เสนอและสอบผ่านโครงการวิจัยเพ่ือทําสารนิพนธ์ใน ๓ ภาคการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีมีความจําเป็น 
เช่น มีการเปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
  ๕.๓ ให้มีการประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนใน
รายวิชาต่างๆ 
 ๕.๔ ให้มีการประเมินการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยนักศึกษาเม่ือนักศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ผ่านแล้ว เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องจัดเวลาให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เข้าพบเพ่ือรายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือปัญหา รวมท้ังคําแนะนําในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 (๖) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต 
 สรรหาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
 

 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุก ๔ เดือน ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
  
 



 

 

๖๒

 
 นักศึกษาแผน ก  แบบ ก๒ จะต้องเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดยการสัมมนาและการนําเสนอต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง และนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาบัณฑิตศึกษา             
ทุกภาคการศึกษา ยกเว้นกรณีท่ีมีความจําเป็น เช่น ต้องไปทําวิจัยในต่างประเทศ หรือสถานท่ีห่างไกลจากคณะฯ ซ่ึงต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา/แก้ไขในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือ 
สารนิพนธ์ปีละ ๑ ครั้ง 
 (๗) การประกันคุณภาพของบัณฑิต 
 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาจะต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
 นักศึกษาแผน  ก แบบ ก๒  ศึกษารายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐  
สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(proceedings)  
 

 นักศึกษาแผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  ๓.๐๐ สอบผ่าน
สารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าใน
สาขาวิชานี้   

 ข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
จํานวนหนังสือ/วารสารในหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องอ่านหนังสือ 

 ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องอ่านหนังสือ 
หนังสือภาษาไทย                   ๑,๘๘๓๒ เล่ม                   ๙,๘๓๐ เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ                   ๓๒,๓๓๒ เล่ม                  ๙๗๔ เล่ม 
วารสารภาษาไทย                   ๒๗ ชื่อเรื่อง                  ๒๔ ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ                   ๓๔๐ ชื่อเรื่อง                  ๑๓ ชื่อเรื่อง 

             ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  
 
 

อุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  ได้แก่  
(๑) ฐานข้อมูล E-journal, E-thesis และ E-databased ได้แก่ CINAHL, Proquest Nursing and Allied 

Health, PubMed, Science direct, OVID  เป็นต้น 
(๒) การใช้ระบบ learning management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 



 

 

๖๓

 

 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  (๑) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  (๒) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ 
  (๓) จัดสรรงบประมาณ 
  (๔) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                                                
  (๑) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
  (๒) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

๓. การบริหารคณาจารย์  
  ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  

การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ในสาขาการพยาบาลหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของสภาการพยาบาลเรื่องผู้สอน โดยอาจารย์
ใหม่จะได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการสอนตามแนวปฏิบัติของคณะ 

 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
ปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 เม่ือดําเนินการสอนได้ 5 ปี คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากคณาจารย์ในคณะ เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย 

 ๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 การแต่งต้ังคณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษจะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ
ในรายวิชาท่ีจะแต่งต้ัง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ สัดส่วนต่อ
คณาจารย์ในหลักสูตรเป็น 1 : 8 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตร 

๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
 ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 
๕. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา  
 ๕.๑ การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

(๑) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ ในภาคการศึกษาท่ี 1 เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาด้านการเรียนการ
สอน การปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนสถานภาพ 

(๒) มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยเหลือด้านการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
  ๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา   

(๑) นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 

(๒) คณะมีช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
(๓) คณะจัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 



 

 

๖๔

 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  
(๑) มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
(๒) มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี 
(๓) มีการสํารวจเพ่ือประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
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๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรหัวข้อตามแบบ (มคอ.๒) ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
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๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนเปิด
สอนในแต่ภาคการศึกษานั้น 
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๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์) 
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๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       
ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และนําผลการทวนสอบไป
ปรับปรุงการประเมินผล 
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๗) มีระบบ กลไกและการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในการให้
คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้เรียน เพ่ือให้สําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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๘) อาจารย์ประจําผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย         
๑ ครั้งต่อปีการศึกษา ไม่นับผลงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
อาจารย์ 
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๙) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชั้นปีท่ีมีต่อหลักสูตร และคุณภาพ
การสอนและการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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๑๐) อาจารย์พยาบาลประจําท่ีสอนในหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคน มีคุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย 
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๑๑) อัตราส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน ไม่เกิน 1:5 
รวมทุกหลักสูตร หรือสารนิพนธ์ไม่เกิน ๑:๑๐ หากควบคุมท้ัง
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นไปตามสัดส่วน วิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง
เท่ากับสารนิพนธ์ ๒ เรื่อง สําหรับสถาบันท่ีเปิดสอนบัณฑิตศึกษามา
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๖๕

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
เป็นเวลานาน อาจารย์ท่ีมีศักยภาพอาจควบคุมวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 
๕ เรื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง 
๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต ท่ีมีต่อมหาบัณฑิต เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  � � � 

๑๓) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๕0 ได้รับเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลภายนอกสถาบัน ในแต่ละปีการศึกษา 
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๑๔) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. ๗ ปีท่ีแล้ว 
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๑๕) อาจารย์ประจําผู้สอนในหลักสูตรท่ีเป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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๑๖) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีโครงการวิจัยท่ี
ได้รับทุนสนับสนุน 
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๑๗) อาจารย์ประจําผู้สอนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
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๑๘) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
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๑๙) จํานวนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาตะวันออก
อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปีการศึกษา 

 � � � � 

๒๐) จํานวนกิจกรรมท่ีเน้นการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ี
หนึ่งของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

� � � � � 

๒๑) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนแบบ active 
learningไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

� � � � � 

๒๒) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

� � � � � 

 

ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดี เป็นเวลาต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
ตัวบ่งชี้ในข้อ ๑-๑๒ และมีผลการดําเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม  
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หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน  

(๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
  (๒) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
  (๓) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
  (๔) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียน 
  (๕) ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

      (๑) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
        (๒) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
        (๓) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน                   

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
        (๔) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์   

การสอน 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

(๑) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
(๒) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
(๓) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม่ 
(๔) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
(๕) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดี เป็นเวลาต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา โดยต้องมี
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ในข้อ ๑-๑๒ และมีผลการดําเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม  
  
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

       (๑) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
       (๒) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
       (๓) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 

----------------------------------------- 
 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยท่ีเข้มแข็ง การทําวิจัยต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับ
สังคม โดยเป็นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และนําความรู้ท่ีได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 292 (7/2549) เม่ือวันท่ี 14 
ตุลาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี

การศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
ข้อ 3    บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวในระเบียบนี้

หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4    ในระเบียบนี้ 
 “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า ท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดี 
ท่ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจําของวิทยาลัย
หรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมี ข้อสงสัยหรือมิได้ระบุ
ไว้ในระเบียบนี้หรือในกรณีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีสุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 

 
หมวด  1 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าท่ีประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะมีหน้าท่ีจัด

การศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ี 
  เก่ียวข้องกับหลายคณะ 
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 7.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 

สัปดาห์ 
 7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
 7.2.1  ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 7.2.2  ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 7.2.3 ระบบจตุรภาค 1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 7.2.4  ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็นของแต่ละหลักสูตร 

7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์  

ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชา 
 8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 

8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝกึหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทํา โครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/12 หน่วยกิต 

ระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2  ระบบทวิภาค  

8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 8.3  ระบบไตรภาค 
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม

นั้นไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 8.4  ระบบจตุรภาค 

8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบท
วิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
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ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด

จํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาค 
 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้  

สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด 2 
หลักสูตร 

 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพในทาง

วิชาชีพ เป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มาแล้ว 

 11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชา
ต่างๆ ในระดับสูงกว่าข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว  

 11.4 หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ใน
ระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 

แผน  คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให้ศึกษารายวิชา

เพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
หลักสูตรกําหนด 

 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12  
  หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้องทําสารนิพนธ์ (การศึกษา

อิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  ท้ังนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย  
 12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

 ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี หรือ
เทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี  2  แบบ คือ 
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 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หลักสูตรอาจกําหนดให้
มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต 

 แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย 
   กว่า 72 หน่วยกิต 
 ท้ังนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย 
  กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ท้ังนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา 

13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
13.1.3 ปริญญาเอกให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับนกัศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีให้มีระยะเวลา

การศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทให้มีระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 

 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือท่ีจัดการศึกษาแบบอ่ืนให้
เป็นไปตามข้อ 13.1 

ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 
ประเด็น คือ 

 14.1 การบริหารหลักสูตร 

 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

 14.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการดําเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แต่ละหลักสูตรต้อง
จัดทํารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง  เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
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ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบ

นี้ ให้ดําเนินการโดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

หมวด  3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
 16.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําหน้าท่ีหลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ี  เต็มเวลาตามภาระงาน
ท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

 16.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร โดยทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลา
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ให้ทําหน้าท่ีสอน
ในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

 16.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการ
เรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษาในเรื่อง
อ่ืนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปทําหน้าท่ีจนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

16.6 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมท้ังการ
ประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

16.7 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษท่ีได้รับแต่งต้ัง
โดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทําหน้าท่ีร่วมกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมท้ังช่วยเหลือให้คําแนะนําและควบคุมดูแล
การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 

16.8 อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจําท่ีได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตามข้อ 16.6 ให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมท้ังการประเมินความก้าวหน้าและการ
สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา 

 
 



 

 

๗๔

 
 16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ท่ีมิได้เป็นอาจารย์ประจําให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ใน

กรณีท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง สามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 

16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูท่ี้มิได้เป็นอาจารย์ประจําให้ทําหน้าท่ีบางส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน่งทางวิชาการตามท่ีกําหนดใน
หน้าท่ีนั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายนั้นๆ ท้ังนี้หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ    
ด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด แต่หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้อง
เป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 16.11  อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีได้รับแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย ให้ทําหน้าท่ี
เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับของ
หลักสูตรนั้นๆ 

ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จํานวนอย่าง
น้อย 3 คน 

ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  

19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากภาควิชาหรือตามท่ีคณะกําหนด 

19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  หลักสูตรตามข้อ 18 
และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกําหนด 

ข้อ 20 คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหน้าท่ีกํากับดูแล
คุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองค์ประกอบ อํานาจหน้าท่ี การครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง และการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละคณะ 

ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็น

อาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็น
ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
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 21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ 

  สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 22.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
  ในกรณีท่ีมีความจําเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 22.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
เป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสม อาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ 

ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญา
เอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวน
นักศึกษาท่ีทําสารนิพนธ์ 3 คน ท้ังนี้ให้นับรวมนักศึกษาท่ียังไม่สําเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน 
อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวนกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ประจําเป็นกรรมการ 

ข้อ 25  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจํา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าท่ีสอบ
ประมวลความรอบรู้ มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน  ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์  และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  และ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน 5 คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจําซ่ึงไม่ได้เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท้ังนี้อาจแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเม่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้ง
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธานคณะ 
กรรมการสอบและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
 อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งต้ัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อย
กว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทําหน้าท่ีสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 
 

หมวด  4 
การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาํเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
 29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอ่ืน

เพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 
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 29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
กับหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา โดยมีผลการเรยีนดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอท่ีจะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 30 การรับสมัคร 
  ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 

31.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติ

ตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขเฉพาะรายดังนี้ 

 31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ใน
ภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสอบให้ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือ 

 31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรท่ีศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้า
ในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นท่ีพอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 
หรือ 

 31.3.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  เข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
 31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลท่ีคณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
 31.6 กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครได้นําหลักฐานมาแสดงว่าสําเร็จ

การศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
ข้อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2  หรือนักศึกษาทดลองศึกษาท่ี

ผ่านเง่ือนไขตามข้อ 31.3   
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3  
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 

 

หมวด  5 
การลงทะเบียนเรียน  

 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน 
 34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
 34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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 34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 

 34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 34.4 จํานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ท้ังนี้  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15  หน่วยกิต 

 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียนต้ังแต่ระดับคะแนน B ข้ึน

ไปแล้วมิได้ 
 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตท้ังหมด ภายในภาคการศึกษาท่ีสอบ

วิทยานิพนธ์ ท้ังนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ิมให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้น
กําหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้
ในภาคการศึกษานั้น 

 34.9 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการทําวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 35 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม  

ข้อ 34.8 
35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระทําได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 

ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

37.2 การขอย้ายสาขาวิชา จะกระทําได้ต่อเม่ือนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
37.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 

ข้อ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก หรือกลับกันได้ในสาขาวิชา

เดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก ท่ีสอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ ท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณี
ท่ีเป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50  

38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ์  อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
 38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาท่ีนอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต่างประเทศเป็นนักศึกษา

ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
 39.2.4 ให้มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต 
  รวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
 39.2.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอน  จะไม่นําผลการศึกษามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 39.2.6 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 39.2.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า 
  ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามาท่ีสามารถวัด
มาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้
ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 40.1 รายวิชาท่ีอาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่
เกิน 3 ปี โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์  P  หรือ  S  หรือไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน B  หรือเทียบเท่า 

 40.2 กรณีรายวิชาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และให้นํา
ผลการศึกษารายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

40.3 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  กรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 



 

 

๘๐

 

40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให้ไปเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันอ่ืนท้ังภายใน

และต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต แล้วนํามาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

 

 41.2 รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวด  6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
42.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบความรู้ความสามารถท่ีจะนําหลัก

วิชาและประสบการณ์การเรียน หรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
42.2 การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ 

ความรอบรู้ในเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังด้านการพูด  
การเขียน และการตอบคําถาม 

42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท  
แผน ข 

42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 

42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ  เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 การสอบตามข้อ  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  

 รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และค่าระดับ
คะแนนดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

 A ดีเยี่ยม  (Excellent)  4.0 

 B+ ดีมาก   (Very Good)  3.5 

 B ดี   (Good)  3.0 

 C+ พอใช้      (Fairly Good)  2.5 

 C ปานกลาง (Fair)  2.0 

 D+ อ่อน  (Poor)   1.5 
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       D 

 
อ่อนมาก  (Very Poor) 

  
              1.0 

 E ตก   (Fail)  0.0 
 

 ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์ 

ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาท่ี

กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับ
รายวิชาท่ีกําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สําหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในเวลาท่ีกําหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการ
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ท่ียังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ท่ียังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจ (No progress)  ใน
กรณีได้สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าในหน่วยกิตท่ีได้
สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 

ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
 44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการ

ประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 44.2 ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาท่ีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน

เพ่ือหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C หรือ สัญลักษณ์  S หรือสัญลักษณ์ X 
ในกรณีท่ีหลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพ้ืนฐานไว้ให้เรียน  โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน  และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด แต่ให้
นําผลการศึกษาและหน่วยกิตทุกครั้งมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือสนับสนุนรายวิชาตาม
แผนการเรียนท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ข้ึนไปได้ไม่เกิน 
6 หน่วยกิต 



 

 

๘๒

 
 44.3 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน โดย

คํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

 44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น 

 44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 

 44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษามาต้ังแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการ 

  ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ให้นําผล
การศึกษา และหน่วยกิตทุกครั้งมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย 

 44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 
2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งท่ี 3 

 44.3.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการ
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ 
I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 

 
หมวด  7 

การทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 

ข้อ 45  การทําวิทยานิพนธ์ 
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
 45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
ข้อ 46 การทําสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ทําเป็น

รายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัตอ่ืินๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระทําในทุกภาคการศึกษา 
47.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าท่ีในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจําคณะ  

47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาเป็นท่ีพอใจ โดยระบุจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P 
ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลกัษณ์ N (No progress) สําหรบัผลการประเมินท่ีไม่มี
ความก้าวหน้า หรือไม่เป็นท่ีพอใจ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีท่ียังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษานั้น 
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47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N  อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือ 
สารนิพนธ์แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ให้จัดทําเป็นประกาศของ
คณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ P  
ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร  

47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U  หรือ X ในกรณีท่ีมีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้นๆ   

 47.4   รายวิชาท่ีใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N  ในกรณีท่ียังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43 

ข้อ 48 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของ 
 เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินจํานวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมท่ีสามารถนําไปใช้กับ
หัวข้อใหม่ได้แต่ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวข้อเดิม ท้ังนี้ให้นับจํานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจํานวนหน่วย
กิตท่ีผ่านได้สัญลักษณ์ P ซ่ึงสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์  
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม 

หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การให้คําแนะนําและ

ข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้นําเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
   การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือ

ด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดําเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
  การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและหรือ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนําเนื้อหา
หรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 กรณีท่ีการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับทุนวิจัยท่ีมีข้อผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
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หมวด  8 
การสําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 54 การสําเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 

54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.00  

 54.2 หลักสูตรปริญญาโท 

54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่า
กว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ัน
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding)  

 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

  54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 54.3.3  แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ัน
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดําเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  

 54.3.4  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  



 

 

๘๕

 
 
 

 54.4 ชําระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 54.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด 

ข้อ 55  วันสําเร็จการศึกษา 
  วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
 56.1  นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับปริญญาต่อ

มหาวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 56.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
 56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญา      
  อ่ืนใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

หมวด  9 
สถานภาพของนักศึกษา 

ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรีโดยอนุโลม 
ข้อ 58 การลาพักการศึกษา 
 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 58.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
 58.1.2 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 58.1.3 สาเหตุอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

58.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา 

58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2  ภาคการศึกษาปกติ 
58.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติ

ให้ลาพักและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไป
ก่อนแล้ว 

ข้อ 59 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
  การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5 
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ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.50  ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได้จํานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตํ่ากว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 1  และนักศึกษาปริญญาเอกท่ีเรียน
แบบ 1 

 61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามท่ีกําหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 1  และนักศึกษาปริญญา
เอกท่ีเรียน แบบ 1  

 61.8 โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 
 61.8.1 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
  61.8.1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
  61.8.1.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

 61.8.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

 61.8.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
  61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 
  61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งท่ี 2  ไม่ผ่าน 
 61.10  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติ

ให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาท่ีกําหนดในข้อ 13  

 61.11  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ท้ังนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาท่ีกําหนดในข้อ 13  

 61.12  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาท่ีไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตามข้อ 31.3.1 ได้ 
 61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 61.14  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 
  
 
 



 

 

๘๗ 

 

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 

ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ดําเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา โดยอนุโลม  

ข้อ 63 การทุจริตทางวิชาการ 
 การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการมิได้ทํา
ผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
63.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนข้อความของผู้อ่ืน โดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิด

แหล่งท่ีมา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้อ่ืนกระทําไว้มาเป็นของตนเอง 
63.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง 
63.3 การมิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อ่ืนช่วยทํา หรือทําแทนตน หรือการมอบให้

ผู้อ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานท่ีได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระทําเอง ท้ังนี้ไม่
รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ 

63.4 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 63.1  63.2 และ 63.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่
อาจลดหย่อนโทษได้ ท้ังนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
คณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 

63.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และ
อาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 64 การดําเนินการใดๆท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะท่ีระเบียบนี้มีผล
ใช้บังคับ ให้ดําเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยท่ีใช้บังคับอยู่
ก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 

 
         ประกาศ  ณ  วันท่ี    22    ธันวาคม   พ.ศ. 2549 
 
 

 (ลงชื่อ)                       เกษม   สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สําเนาถูกต้อง 
 
 
 

(นางนันทพร  นภาพงศ์สุริยา) ศิริพร/พิมพ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 8 นันทพร/ร่าง/ทาน 
 



 

 

๘๘

 

    ภาคผนวก ข 
   คําอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาแกน 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล                                          ๒(๒-๐-๔) 

     Eastern Philosophy and Nursing Theories 
        ปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพ  ครอบคลุมแนวคิดความสมดุลของกายและ

จิต การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังแนวคิดการพยาบาล
พหุวัฒนธรรม  แนวทางการบูรณาการสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

  Eastern philosophy and Eastern wisdom in health care; balancing body and mind, 
development of nursing knowledge; concepts and theories related to nursing multicultural care; and 
integration of theories in holistic nursing care 
 

๖๔๒-๕๑๒     สถิติสําหรับพยาบาล                                                                           ๒(๑-๒-๓) 
          Statistics for Nurses 
        ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรและระดับการวัด สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิงพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก     

ท่ีใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแปล
ผลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  Probability theory, variable and level of measurement; descriptive statistics; inferential 
statistics including parametric and non-parametric statistics; application of computer software in 
processing and analyzing data; interpretation and presentation of statistical analysis findings 

 

๖๔๒-๕๑๓     การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย                                                               ๒(๑-๒-๓) 
         Research and Research Utilization 
         การวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล 

คุณภาพและความตรงของงานวิจัย การออกแบบวิจัย  ระเบียบวิธีและการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
เขียนโครงการวิจัย การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจัย จริยธรรมในการทําวิจัยและแนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้ 

  Nursing phenomenon; nursing knowledge development and nursing research; quality and 
validity of research; quantitative and qualitative research design and methodology proposal 
development; research critique; research ethics; and research utilization 

 

๖๔๒-๕๑๔     ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล            ๓(๓-๐-๖) 
         Health System, Leadership, and Ethical Decision Making in Nursing 
         ระบบสุขภาพ พัฒนาการการปฏิรูประบบสุขภาพ และนโยบายสุขภาพแห่งชาติ แนวคิดและคุณลักษณะ

ภาวะผู้นํา การพัฒนาภาวะผู้นําในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเด็นและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและระบบ
สุขภาพ ภายใต้บริบทของความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด/หลักจริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

 Health System, evolution of health system; national health policy; concepts regarding 
leaderships; development of leadership in a changing era; issues and trends in the nursing profession and 
health system concerning cultural diversity, ethical principles and concepts; and ethical decision making  

 
 
 



 

 

๘๙

 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
สาขาการพยาบาลเด็ก 
๖๔๕-๕๓๑     การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก                                                ๒(๑-๒-๓) 
                  Advanced Health Assessment for Children 

         แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมในบริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในเด็ก 
โดยการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ  และการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ 

  Concept of holistic health assessment in multicultural context; advanced health 
assessment for children including history interview, physical exam, laboratory investigation, special exam 
and health diagnosis 
 

๖๔๕-๕๓๒   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก                                          ๓(๓-๐-๖) 
                 Advanced Pathophysiology and Pharmacology for Children  

         มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาของระบบต่างๆ การปรับตัว
ของร่างกายของเด็กในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของการเกิดพยาธิสภาพ หลักการและการรักษาทาง               
เภสัชวิทยา 

  Concept of disease; causes of pathology; physiology changes in various system; body 
adaptation in sick children; signs and symptoms of pathology; principles and pharmacology treatment  

 

๖๔๕-๕๓๓     การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก                                                                  ๔(๔-๐-๘)  
           Advanced Nursing for Children 

          แนวคิด ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข้องกับการพยาบาลเด็กแบบองค์รวม การประยุกต์ใช้ความรู้พยาธิสรีระ                       
หลักจริยธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพเด็กตามพัฒนาการ และมิติของสุขภาพและ
ความเจ็บป่วย ภายใต้บริบทของครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม 

  Concepts, theories related to holistic care for children; application of pathophysiology 
knowledge, ethical principles, eastern wisdom, and evidence base in caring for children based on 
development and health and illness dimensions under the context of family, society, and culture 

 

๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก                                                        ๓(๐-๑๒-๐)  
          Advanced Nursing Practicum for Children 

         ปฏิบัติบทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลเด็กเพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี               
ท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นําและจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
เด็กตามพัฒนาการ สุขภาพและความเจ็บป่วย โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

 Practices as child nurse specialists for nursing outcome with the integration of concepts, 
related theories, evidence base, leadership, and ethics in accordance with the context of family, society, 
and culture in caring for children based on development, health and illness emphasizing the integration 
of eastern wisdom with holistic nursing 
  

*๖๔๕-๖๔๑     การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร                                   ๓(๓-๐-๖) 
   Advanced Nursing for Children in Selected Area 
  แนวคิดการศึกษาในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจงในการพยาบาลเด็กท่ีเลือกสรรแบบองค์รวม การประยุกต์ใช้

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักจริยธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพเด็กตาม
พัฒนาการ หรือมิติของสุขภาพ/ ความเจ็บป่วย ภายใต้บริบทของครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม 



 

 

๙๐

 
 

  Concepts of in-depth study and specific with holistic caring for selected children; 
application of concepts, related theories, ethical principles, eastern wisdom and evidence base in caring 
for children based on development or health and illness dimension under the context of family, society, 
and culture 

 

*๖๔๕-๖๖๑   ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร                              ๓(๐-๑๒-๐) 
        Advanced Nursing Practicum for Children in Selected Area  
         ปฏิบัติบทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลเด็กในประเด็นเชิงลึกในกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเลือกสรรตาม

ระยะพัฒนาการ หรือในภาวะสุขภาพ หรือความเจ็บป่วย เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี                   
ท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นําและจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
เด็ก โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

 Practices as child nurse specialists in specific issues of selected cases in different 
developmental phases or health and illness states for nursing outcome, using the integration of concepts, 
related theories, evidence base, leadership, ethics in accordance with the context of family, society, and 
culture in caring for children based on development, health and illness emphasizing the integration of 
eastern wisdom with holistic nursing 

 

*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖๔๖-๕๓๑   การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่                ๒(๑-๒-๓) 
  Advanced Health Assessment for Adults  
                     แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมในบริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงใน
ผู้ใหญ่ โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ 
  Concept of holistic health assessment concerning cultural diversity context; advanced skill 
of health assessment for adults by history taking, physical examination, laboratory tests and special 
investigations 
 

๖๔๖-๕๓๒    พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๓(๓-๐-๖) 
                    Advanced Pathophysiology and Pharmacology for Adults  

         มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาของระบบต่างๆ การปรับตัว
ของร่างกายของผู้ใหญ่ในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของการเกิดพยาธิสภาพ หลักการและการรักษาทาง
เภสัชวิทยา 

  Concept of diseases occurrence; causes of pathology; pathophysiological alterations in 
each organ of adult; signs and symptoms; principles of pharmacology and pharmacotherapeutics 
 

๖๔๖-๕๓๓     การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่       ๔(๔-๐-๘) 
          Advanced Nursing for Adult Patients 

         แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออก และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล ในการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลผู้ใหญ่ กลุ่มท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต
และใกล้ตาย และผู้ประสบสาธารณภัย โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 



 

 

๙๑ 

 
 Concepts, theories, eastern wisdom and research evidence for nursing practice related to 

health promotion, illness prevention, and care for adults including the healthy, high risk individuals and 
those with illness, in acute, chronic, critically ill, dying patients, and disaster victims, emphasis on 
integration of eastern wisdom to holistic nursing care 

 

๖๔๖-๕๕๑     ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๓(๐-๑๒-๐) 
         Advanced Nursing Practicum for Adult Patients 

       ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นําและจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลกลุ่มท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤตและ
ใกล้ตาย และผู้ประสบสาธารณภัย โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

 Practice as nurse specialists in adult patients for nursing outcomes by integrating concepts, 
related theories, evidence based, leadership and ethics based on family, social and cultural context to 
health promotion, illness prevention, and care for adults including the healthy, high risk individuals and 
those with illness, in acute, chronic, critically ill, dying patients, and disaster victims, emphasis on 
integration of eastern wisdom to holistic nursing care 

 

*๖๔๖-๖๔๑     การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร                  ๓(๓-๐-๖) 
          Advanced Nursing for Adult Patients in Selected Area 

         แนวคิดการศึกษาในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจงในการดูแลผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร จากกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีสุขภาพดี 
กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง วิกฤต หรือใกล้ตาย หรือผู้ประสบสาธารณภัย โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ หลักจริยธรรม ความเป็นพหุวัฒนธรรม ภาวะผู้นํา การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยเน้นการ
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

 Concept of advanced study regarding a specific topic in providing care for a selected adult 
patients among the healthy, high risk individuals or those with illness, in acute, chronic, critically ill, dying 
patients,or disaster victims, by applying concepts, theories, ethical principles, cultural diversity, leadership 
and evidence-based practice, emphasis on integration of eastern wisdom to holistic nursing care    
 

*๖๔๖-๖๖๑   ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร            ๓(๐-๑๒-๐) 
          Advanced Nursing Practicum for Adult Patients in Selected Area 
          ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรรท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่ม
เจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง วิกฤตหรือใกล้ตาย หรือผู้ประสบสาธารณภัยในเชิงลึก เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นํา และจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และ
วัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแล โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาล
แบบองค์รวม 

 Practice as nurse specialists in providing advanced nursing care to selected adults among 
the healthy, high risk individuals or those with illness, in acute, chronic, critically ill, dying patients, or 
disaster victims, for nursing outcomes by integrating concepts, related theories, evidence based, 
leadership and ethics based on family, social and cultural context to health promotion, illness 
prevention, and care; emphasis on integration of eastern wisdom to holistic nursing care 

 

*สําหรับนักศึกษาแผน ข 



 

 

๙๒ 

 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๖๔๗-๕๓๑   การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง       ๒(๑-๒-๓) 
    Advanced Mental Health Assessment 
  แนวคิดการประเมินสุขภาพจิตในบริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินสุขภาพจิตรายบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบทางจิตวิทยา เครื่องมือท่ีใช้
ในการประเมิน ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต 
  Concepts of mental health assessment within multicultural context; mental health 
assessment for individuals, families, and communities including history interview, physical exam, 
laboratory investigation, psychological test; assessment tools and mental health diagnosis 
 

๖๔๗-๕๓๒     จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง     ๓(๓-๐-๖) 
          Advanced Psycho-Pathophysiology and Psycho-Pharmacology 
          มโนทัศน์ของการเกิดความผิดปกติทางจิต  สาเหตุการเกิดจิตพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของ

ระบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อความผิดปกติทางจิต  โดยเฉพาะระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ การปรับตัวของร่างกายในภาวะท่ีมี                
จิตพยาธิสภาพ แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยาและจิตเภสัชวิทยา การรักษาและผลของยาทางจิตเวชต่อระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย 

  Concepts of mental health abnormalities; causes of psycho-pathophysiology; physiological 
changes in various systems influencing mental illness, particularly the neurological and endocrine 
systems; body adaptation when having pathology; concepts and principles of pharmacology  and  
psychopharmacology; treatment and effect of psychopharmacology on various systems 
 

๖๔๗-๕๓๓  การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช                ๔(๔-๐-๘) 
          Advanced Nursing for Persons with Mental Health Problems and Psychiatric Patients 

  แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้รับบริการภาวะวิกฤตด้านจิตใจ ผู้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน จิตเวชเรื้อรัง               
การบําบัดทางจิต การฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู้รับบริการจิตเวช การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การดูแลต่อเนื่อง                 
การวางแผนจําหน่าย และการส่งต่อ ประเด็นทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
  Concepts and principles of nursing care for clients with psychological crisis, emergency 
psychiatry, chronic mental illness; psychological therapeutics; rehabilitation of psychiatric clients; family 
and community participation; continuous care; discharge planning and referral; issues in mental health 
and psychiatric nursing 
        

๖๔๗-๕๕๑     ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช         ๓(๐-๑๒-๐) 
         Advanced Nursing Practicum for Persons with Mental Health Problems and  
  Psychiatric Patients 
         ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใต้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเลือกสรร และหลักการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช การบําบัดทางจิต และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
  Mental health and psychiatric nursing practice using concepts, selected theories, and 

principles of mental health and psychiatric nursing; psychological therapeutics and rehabilitation focusing 
continuous care and family and community participation 

 
 
 



 

 

๙๓ 

 

*๖๔๗-๖๔๑     การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร   ๓(๓-๐-๖)                                                                    
          Advanced Nursing for Persons with Mental Health Problems and Psychiatric Patients  

in Selected Area 
  แนวคิดการจัดการรายกรณี การนําหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้รับบริการท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชและครอบครัวท่ีเลือกสรร 
  Concept of case management; using evidence-base, eastern wisdom, and multicultural in 
caring for selected clients with mental illness and psychiatric patients 
 

*๖๔๗-๖๖๑   ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร   ๓(๐-๑๒-๐) 
          Advanced Nursing Practicum for Persons with Mental Health Problems and  

Psychiatric Patients in Selected Area        
ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การพัฒนาและบูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ีลึกซ้ึงในการจัดการรายกรณี และ      

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้รับบริการสุขภาพจิตและจิตเวชท่ีเลือกสรร 
Nursing practices using the development and integration of in-depth and special 

knowledge in case management and nursing quality development in selected clients with mental illness 
and psychiatric patients 

 

*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 
สาขาการผดุงครรภ์ 
๖๔๘-๕๓๑    การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด            ๒(๑-๒-๓) 
                 Advanced Health Assessment for Reproductive Women and Newborns           
                  แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมในบริบทของพหุวัฒนธรรม  การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในสตรี
วัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย                        
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจากผลการประเมินสุขภาพ 
  Concept of holistic health assessment concerning cultural diversity context; advanced 
health assessment of reproductive women and women during antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods, and their newborn; relationship establishment; history taking; physical assessment; laboratory 
tests and special investigations; health diagnosis based on health assessment findings  
 
 

๖๔๘-๕๓๒    พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด   ๓(๓-๐-๖) 
                  Advanced Pathophysiology and Pharmacology for Reproductive Women and  
  Newborns 

         มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ ความผิดปกติด้านพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
และสรีวิทยาของระบบต่างๆ  ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์  ระยะคลอด  ระยะหลังคลอด ทารกในครรภ์และทารก
แรกเกิด  รวมถึงอาการและอาการแสดง หลักการและการรักษาทางเภสัชวิทยาในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์                  
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด 

  Concept of diseases; causes and pathology; abnormal genetics; pathophysiological 
alterations in each system of reproductive women, women during antepartum, intrapartum, and 
postpartum periods, fetuses and newborns; signs and symptoms of the diseases; principles of 
pharmacology and pharmacotherapies for those women, fetuses and newborns   

 



 

 

๙๔

 

๖๔๘-๕๓๓    การผดุงครรภ์ข้ันสูง        ๔(๔-๐-๘) 
         Advanced Midwifery   

                   แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินและการป้องกันภาวะเสี่ยง  และปัญหาสุขภาพ              
ท่ีซับซ้อนของสตรีในวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด การดูแลแบบองค์รวม              
ท่ีเน้นระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ การให้คําปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการต้ังครรภ์ การให้คําปรึกษาทางพันธุกรรม และการ
วางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา โดยการ
ผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออก รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ และ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้อง 
  Concepts, theories, and health promotion, health risks assessment and prevention and 
sophisticate health problems of reproductive women, women during the antepartum, intrapartum, and 
postpartum periods, and newborn; providing holistic care; focusing on case management; premarital, 
perinatal, and genetic counseling, and family planning, promotion of attachment and bonding among 
infants, mothers, and their family and breastfeeding; by integrations of essential traditional midwifery and 
current midwifery practices, and eastern wisdoms; including applying theories and  evidence bases 
 

๖๔๘-๕๕๑      ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๓(๐-๑๒-๐) 
          Practicum in Advanced Midwifery 
    ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญสําหรับการพยาบาลข้ันสูงในการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะเสี่ยง               
การป้องกันภาวะเสี่ยง ภาวะผิดปกติ ภาวะท่ีมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน   ในสตรีวัยเจริญพันธุ์  สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย การดูแลแบบองค์รวม การวินิจฉัยภาวะ
สุขภาพ และการวางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตรด้วยนม
มารดา การให้คําปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการต้ังครรภ์ การให้คําปรึกษาทางพันธุกรรม โดยการผสมผสานความรู้ด้าน              
การผดุงครรภ์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออก และประยุกต์ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ รวมถึงการ
ประยุกต์ทฤษฎีและและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้อง 
  Practice of advanced midwifery in health promotion, health risks assessment, and 
prevention of sophisticated health problems of reproductive women, women during the antepartum, 
intrapartum, and postpartum periods, and newborn  in normal and  health deviations; providing holistic 
nursing care, diagnosis of health, family planning, promotion of attachment and bonding among infants, 
mothers, and their family and breastfeeding; providing premarital, perinatal, and genetic counseling;  
integrating nursing knowledge, essential traditional midwifery practices, eastern wisdoms, and case 
management in providing care; applying theories and research evidence into practices 
 
 

*๖๔๘-๖๔๑   การผดุงครรภ์ข้ันสูงท่ีเลือกสรร                             ๓(๓-๐-๖) 
         Advanced Midwifery in Selected Area  

  แนวคิดการศึกษาในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจงในการดูแลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการท่ีเลือกสรรในกลุ่มสตรี                 
ในวัยเจริญพันธุ์  สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ในประเด็นเฉพาะเก่ียวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การประเมินและป้องกันภาวะเสี่ยง ให้การดูแลผู้ใช้บริการในภาวะปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย มีปัญหาสุขภาพ   
ท่ีซับซ้อน โดยเน้นระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ การผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน             
ภูมิปัญญาตะวันออก  รวมถึงการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
  



 

 

๙๕

 

 Advanced midwifery in selected topics to provide holistic care of reproductive women, 
women during the antepartum, intrapartum, and postpartum periods, and newborn; and particularly in 
health promotion, health risks assessment and prevention, caring for clients with normal health, health 
deviations and sophisticated health problems by emphasizing on case management; integration of 
essential traditional midwifery and current midwifery practices, and eastern wisdoms; applying theories 
and related research evidences  
 
 

*๖๔๘-๖๖๑   ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูงท่ีเลือกสรร                  ๓(๐-๑๒-๐) 
          Practicum in Advanced Midwifery in Selected Area  
         ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ใช้บริการกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ หรือสตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด 

ระยะหลังคลอด หรือทารกแรกเกิด ท่ีเลือกสรรในเชิงลึก เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี                   
ท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นํา และจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมในการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค หรือการดูแล โดยประยุกต์ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ เน้นการผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์
แผนโบราณและแผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

  Practice of advanced midwifery in selected topics and in-depth in providing holistic care of 
reproductive women, women during the antepartum, intrapartum, and postpartum periods, and newborn 
for good health outcomes; by integrating concepts theories, leadership and ethics in the context of 
family, social and culture to provide health prevention, health promotion, and caring by applying case 
management; integrating of essential traditional midwifery and current midwifery practices, and eastern 
wisdoms through holistic care 

 

*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 

หมวดวิชาเลือก 
๖๔๒-๗๗๑     แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง               ๓(๓-๐-๖) 
                  Concepts, Theories and Advanced Nursing Practice Role Development 
                   แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้มของการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
แนวทางการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
  Concept and model of advanced nursing practice; issues and trend of advanced nursing 
practice; advanced nurse practice’s roles and competencies development 
 

๖๔๒-๗๗๒     การสอนทางการพยาบาล                                    ๓(๒-๓-๔)                     
          Teaching in Nursing 

         บทบาท ความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาจารย์พยาบาล ปรัชญาการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ เทคนิค
การสอนแบบต่างๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ การเขียนแผนการสอนและ                              
การประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน การสอนในห้องปฏิบัติการ และการสอนในคลินิก การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา
หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 Roles, responsibilities and ethics of nurse instructors; educational philosophy; learning 
process; various teaching techniques; educational innovations and technology; learning evaluation; writing 
teaching plan and applying in the classroom; teaching in laboratory and clinics; classroom research; 
curriculum development and educational quality assurance 

 



 

 

๙๖

 
 

๖๔๒-๗๗๓     การบริหารการพยาบาล                                                                      ๓(๒-๓-๔) 
         Nursing Administration 
         แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการพยาบาล ภาวะผู้นําในระบบสุขภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการคุณภาพและสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพการวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การวินิจฉัยองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยง การจัดการทรัพยากร การบริหาร
ความขัดแย้ง การสอน การฝึกทักษะและการชี้แนะ การตัดสินใจทางคลินิก การตลาด องค์กรเรียนรู้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 Concepts, theories related to nursing administration; leadership in transformational era; 
quality and information management; nursing outcome evaluation and management using evidence 
based practice; organization diagnosis; strategic planning and action plan; risk management; resource 
management; conflict management; teaching skill training and coaching; clinical decision making; social 
marketing; learning organization; related laws 

 

๖๔๒-๗๗๔     การดูแลสุขภาพองค์รวมโดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก                             ๓(๒-๓-๔) 
          Holistic Health Care with the Integration of Eastern Wisdom 

        แนวคิดปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและภูมิปัญญาตะวันออก แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิด          
ภูมิปัญญาตะวันออก รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการในภาวะ
สุขภาพต่างๆ หลักการบําบัดทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานเทคนิคการดูแลเยียวยาสุขภาพแบบ
ตะวันออก 

 Concepts; holistic health care and eastern philosophy; application of eastern philosophy 
including local wisdom in different culture to promote holistic health for clients in different health states; 
nursing therapeutic principles and nursing practice with the integration of eastern healing techniques for 
health  
 

๖๔๒-๗๗๕  ภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ       ๓(๒-๓-๔) 
           Psychological Crisis and Healing 
  แนวคิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ ประเภทภาวะวิกฤตทางจิตใจ กระบวนการเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ ปัจจัย              
ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตัวในภาวะวิกฤตทางจิตใจ แนวคิดและหลักการการเยียวยาทางจิตใจ บทบาทของผู้ทําหน้าท่ีเยียวยา
ทางจิตใจ กระบวนการเยียวยาทางจิตใจ เทคนิคท่ีใช้สําหรับการเยียวยาทางจิตใจ ประเด็นจริยธรรมในการเยียวยาทางจิตใจ 
  Concepts of psychological crisis; types of psychological crisis, psychological crisis process; 
factors related to adaptation for psychological crisis; concepts and principles of psychological healing;  
roles of healers; psychological healing process; techniques in psychological healing; ethical issues in 
psychological crisis 
 

๖๔๒-๗๗๖ การจัดการสาธารณภัย                        ๓(๒-๓-๔) 
  Disaster Management 
                  แนวคิด หลักการ และนโยบายด้านสาธารณภัยระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ ประเภทและผลกระทบ
ของสาธารณภัย ระยะต่างๆ ของสาธารณภัย การป้องกันสาธารณภัย การจัดการเพ่ือการเตรียมรับสาธารณภัย การจัดการ    
เม่ือเกิดสาธารณภัย และการจัดการภายหลังการเกิดสาธารณภัย ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการจัดการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 
 



 

 

๙๗

 
 Concept; principles; and policy related to disaster in local, nation, and international level; 
types and impacts of disaster; phases of disaster; disaster prevention; disaster management including 
before, during, and after phase; ethical issues and laws in management for helping disaster victims 
 

๖๔๒-๗๗๗  การศึกษาด้วยตนเอง                     ๓(๐-๙-๐) 
  Independent Study 
                    การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การอ่าน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการเขียน
รายงานในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน 
  Literature search from various sources; reading; analyzing and synthesizing data including 
writing a report in selected topics related to thesis under an advisor’s supervision 
 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  
 

๖๔๒-๗๘๑  วิทยานิพนธ์         ๑๒(๐-๓๖-๐) 
  Thesis 
  ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อท่ีเลือกสรร ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  Conducting nursing research of a selected area under the supervision of advisors 
 
หมวดวิชาสารนิพนธ์ 
๖๔๒-๗๙๑  สารนิพนธ์              ๖(๐-๑๘-๐) 
  Minor Thesis  
  การศึกษาวิชาทางการพยาบาลด้วยตนเองเก่ียวกับการทําสารนิพนธ์ หรือทําวิจัยบางส่วนร่วมกับอาจารย์             
ในสาขาวิชาเฉพาะท่ีเลือกสรร 
  Self-study in nursing area as a  minor thesis or conduct some parts of research with 
advisors within the specialty area 
 

 
 
 



 ๙๘ 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปัจจุบัน และหลักสูตรปรับปรุง 

 
๑. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
หลักการและเหตุผล  
     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาลบิดา
มารดาและเด็ก ในปีการศึกษา ๒๕๓๓ และเปิดสาขา
การพยาบาลอนามัยชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๓๘  
หลักสูตรท่ีใช้มีการประเมินผลมาโดยตลอด ซ่ึงจาก
การติดตามประเมินผลมหาบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔  พบว่า มหาบัณฑิต ผู้บังคับ 
บัญชา และผู้ร่วมงาน ได้เสนอแนะให้คณะพยาบาล
ศาสตร์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโททางการ
พยาบาลในสาขาท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับความ
ต้องการของหน่วยงานและสังคม ประกอบกับ             
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพร้อมท้ังด้านทรัพยากร
บุคคลและสิ่งเอ้ืออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอน  
เนื่องจากมีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและความชํานาญใน
สาขาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน และมีศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง  
ห้องสมุด ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข  
และห้องปฏิ บั ติการคอมพิว เตอร์ ท่ี มี คุณภาพ                 
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้เปิดหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕)      
มีสาขาวิชาเฉพาะ 6 สาขา คือ สาขาการพยาบาล
เด็ก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน  สาขาการบริหารการพยาบาล และสาขา
การพยาบาลสตรี  ต่อมาสภาการพยาบาลไ ด้
กําหนดให้สถาบันการศึกษาพยาบาลเปิดหลักสูตร
เพ่ือเตรียมพยาบาลระดับปริญญาโท ให้เป็นผู้ ท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบั ติการพยาบาลข้ันสูง 
(advanced nursing practice) และกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรข้ึนใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงดําเนินการปรับปรุง  

หลักการและเหตุผล 
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๓ มีการปรับปรุงหลักสูตร
มาแล้วท้ังหมด ๔ ครั้ง โดยหลักสูตรท่ีกําลังใช้อยู่ใน
ขณะนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีเน้นการ
พัฒนาพยาบาลเข้าสู่ตําแหน่งผู้ปฎิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
(APN) โดยมีสาขาวิชาเฉพาะ ๕ สาขาวิชา คือ สาขาการ
พยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการบริหารการ
พยาบาล และสาขาการผดุงครรภ์ ข้ันสูง และในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ สาขาบริหารการพยาบาล ได้พัฒนา
หลักสูตรแยกไปต่างหาก เนื่องจากสภาการพยาบาล
ไม่ได้กําหนดให้สาขาการบริหารเป็นหลักสูตรท่ีต้องสอบ
วุฒิบัตร APN  
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐) ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาเพียง 4 สาขาวิชา 
โดย สาขาการพยาบาลเด็ก และสาขาการผดุงครรภ์ข้ัน
สูง เปิดรับนักศึกษาภาคปกติแผน ก แบบ ก๒ สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ เปิดรับนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษ แผน ก แบบ ก๒ ส่ วนสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผน ข 
ตามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต 
     สถานการณ์ภายนอกเป็นแรงผลักดันสําคัญให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร นโยบายการปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโทของกระทรวงศึกษาธิการและ
การเปลี่ยนแปลงเรื่องบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ระดับประเทศของสภาการ
พยาบาล คณะฯ จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีจุดเด่นในการบูรณาการศาสตร์              
ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การสร้างเสริมสุขภาพ  

 



 ๙๙

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
หลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) เพ่ือให้โครงสร้าง
หลักสูตรและสาขาวิชาเป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาล
กําหนด และมีสาขาวิชารวม ๕ สาขา คือ สาขาการ
พยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน และสาขาการบริหารการ
พยาบาล  หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เ ม่ือวันท่ี                    
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และสภาการพยาบาลได้ให้              
การรับรองหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ 
กอปรกับในขณะนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีความ
พร้อมท่ีจะเปิดสาขาวิชาเฉพาะ คือ สาขาการผดุง
ครรภ์ข้ันสูง ซ่ึงเป็นสาขาท่ีสภาการพยาบาลเห็น
ความจําเป็นท่ีจะต้องขยายการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทด้วย (ประกาศสภาการพยาบาล ลงวันท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)เสียใหม่ ให้สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะและประกาศของสภาการพยาบาล
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการปรับเพ่ิมสาระเก่ียวกับ
การพยาบาลในบริบทของพหุวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วย 
โดยหลักสูตรท่ีขอเสนอปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙) มีสาขาวิชาเฉพาะ ๕ สาขา คือ สาขา
การพยาบาลเด็ก  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการบริหาร
การพยาบาล  และสาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง 
ปรัชญา 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้นําทางวิชาการและสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ใน
บริบทของพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม  
สนใจใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําวิจัย หรือ
นําผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ 

การ ป้อง กันโรคเรื้ อรั ง  เช่น โ รคมะ เร็ ง  การ ดูแล
บําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเม่ือเจ็บป่วย      
ในทุกระยะพัฒนาการ (เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิง
ต้ังครรภ์) โดยคํานึงถึงความเป็นองค์รวมท่ีสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว และภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยรวม 
     การผลิตมหาบัณฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ท่ีจบการศึกษา
จากหลักสูตรนี้ จะสามารถช่วยป้องกันและแก้ปัญหา
สุขภาพท่ีมีความซับซ้อน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและลด
ช่องว่าง ความขัดแย้งในสังคม วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
และช่วยส่งเสริมการนําองค์ความรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย
สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา 
     คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้ความเชื่อว่า 
     (๑) การปฏิบัติพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ต้องอาศัย
บุคลากรท่ีมีความรู้  ความเข้าใจในศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงศาสตร์ด้าน     
ภูมิปัญญาตะวันออก เพ่ือให้การดูแลด้านสุขภาพแบบ
องค์รวมท่ีสอดคล้อง กับวิ ถีชี วิตและวัฒนธรรม ท่ี
หลากหลายของประชาชน 

 



 ๑๐๐

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
หรือระบบบริการการพยาบาลให้มีคุณภาพ 
      นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ยังเชื่อว่าการ
ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงท่ีมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท้ัง
ด้านกาย  จิต  สังคม  และจิตวิญญาณ  และยังเป็น
บริการการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับวิ ถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดการศึกษาภาคปกติในแผน 
ก  แบบ  ก๒  และแผน ข  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาล และ
ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล  โดยมหาบัณฑิต
ท่ีจบการ ศึกษาในแต่ละแผนจะต้อง มีความรู้
ความสามารถดังต่อไปนี้ 
     แผน ก แบบ ก๒ เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิต
มหาบัณฑิตท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิ บั ติการพยาบาลในบริบทของ              
พหุวัฒนธรรม โดยมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
     (๑) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูงในสาขาวิชาท่ีเลือกสรรโดยประยุกต์ความรู้ใน
ศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์ทางภู มิ ปัญญา
ตะวันออกและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องบนพ้ืนฐานจรรยา
วิชาชีพ 
     (๒) มีความสามารถในการ ทํ าวิ จั ยและใช้
ผลการวิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาล   
      

     (๒) องค์ความรู้ทางการพยาบาลและสาธารณสุข             
มีการพัฒนาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติการพยาบาลต้องมีความใฝ่รู้ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและนําความรู้จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ไปปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลภายใต้บริบทของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยกระบวนการ 
วิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 
     (๓) การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน จากฐานความรู้เดิมไปสู่
การเป็นพยาบาลผู้ เชี่ยวชาญ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน โดยให้คุณค่าในภูมิหลังของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะประสบการณ์ทางคลินิกและการดูแลผู้ใช้ 
บริการในระบบสุขภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔) จัดการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ และแผน 
ข ท้ัง ท่ีเป็นภาคปกติและภาคพิเศษโดยหลักสูตรฯ 
กําหนดให้มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละแผน มี
คุณสมบัติของมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
         แผน ก แบบ ก๒ เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิต
มหาบัณฑิตท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู้  เพ่ือพัฒนา
คุณภ าพกา รปฏิ บั ติ ก า รพย าบาล ในบริ บทขอ ง           
พหุวัฒนธรรมด้านการพยาบาลเฉพาะสาขา โดยมี
ความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
     (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตท่ีถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง      
     (๒) มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน
การพยาบาลเฉพาะสาขา  
     (๓) มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง และศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก  
 

 



 ๑๐๑

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
     (๓) มีความสามารถในการเป็นผู้นําทางการ
พยาบาลในการพัฒนาหน่วยงานและวิชาชีพ  
     (๔) มีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (๕) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถใน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
     แผน ข  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นผลิตนักปฏิบัติการ
พยาบาล ข้ันสู ง  ท่ี ส ามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไป
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลและวิชาชีพในบริบท
ของพหุวัฒนธรรม โดยมีความรู้ความสามารถ 
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูงในสาขาวิชาท่ีเลือกสรร โดยประยุกต์ความรู้ใน
ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางภู มิปัญญา
ตะวันออก และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องบนพ้ืนฐานจรรยา
วิชาชีพ 
     (๒) มีความสามารถในการใช้ผลการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล   
     (๓) มีความสามารถในการเป็นผู้นําในการปฏิบัติ 
การพยาบาล  
     (๔) มีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (๕) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถใน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
 

     (๔) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์ ท่ี เ ก่ียวข้อง และศาสตร์              
ภูมิปัญญาตะวันออก ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
เฉพาะสาขากับผู้ ใช้บริการและครอบครัวอย่าง มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต 
     (5) มีความสามารถด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม  
     (๖) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ การทําวิจัยและใช้ผลการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา 
     (๗) มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  
     (๘) มีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการ และพัฒนา
ตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ด้าน
การปฏิ บั ติการพยาบาลเฉพาะสาขา รวมท้ังการ
สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
     (๙) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและสร้างความ
ร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ
พยาบาลเฉพาะสาขา เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
สุขภาพผู้ใช้บริการ 
     (๑๐) เป็นแบบอย่างในการยกระดับ/เผยแพร่
วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับทางสังคม         
    แผน ข เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิตมหาบัณฑิตท่ี
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสามารถใช้ผลการวิจัยใน
การศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลในบริบทของพหุวัฒนธรรมด้านการพยาบาล
เฉพาะสาขา โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม  และดําเนินชีวิตท่ีถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 
     (๒) มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน
การพยาบาลเฉพาะสาขา  
     (๓) มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง และศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก  
 
 

 



 ๑๐๒ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
      (๔) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ศาสตร์

ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และศาสตร์ภูมิ
ปัญญาตะวันออก ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะ
ส า ข า กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ค รอ บ ค รั ว ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงองค์รวมท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต 
                   (๕) มีสมรรถนะด้านการพยาบาลพหุวัฒนธรรม  
     (๖) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และใช้ผลการวิจัย เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา 
     (๗) มีความสนใจและรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม  สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  
     (๘) มีภาวะผู้นํา สามารถบริหารจัดการ และพัฒนา
ตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ด้าน
การปฏิ บั ติการพยาบาลเฉพาะสาขา รวมท้ังการ
สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
     (๙) มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและสร้างความ
ร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ
พยาบาลเฉพาะสาขา เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
สุขภาพผู้ใช้บริการ 
     (๑๐) เป็นแบบอย่างในการยกระดับ/เผยแพร่
วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓

๒. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
แผนก แบบ ก๒ แผน ข 

เหตุผล 
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

หมวดวิชาบังคับ 
 

27 21 33 27 ปรับลดหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
ตามข้อเสนอแนะ 
ของสภาการพยาบาลท่ี
ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
บทบาท APN 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

หมวดวิชาเลือก 
 

๓ ๓ ๓ ๓ 

วิทยานิพนธ์ 
 

๑๒ ๑๒ - - 

สารนิพนธ์ 
 

- - ๖ ๖ 

รวม 
 

๔๒ ๓๖ ๔๒ ๓๖ 

 
๓. เปรียบเทียบรายวิชา 

๓.๑  หมวดวิชาแกน 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชาบังคับมหาบัณฑิต (หมวดวิชาแกน) ๘ หน่วยกิต 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล                                          ๒(๒-๐-๔)  
              Eastern Philosophy  and  Nursing   
Theories 
๖๔๒-๕๑๒ การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ        ๓(๒-๒-๕)       
              Nursing Research and Statistics 
๖๔๒-๕๑๓ ภาวะผู้นําและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
ทางการพยาบาล                                          ๓(๓-๐-๖)  
              Leadership and Ethical Decision  
Making in Nursing                                                                 
  
  

 

หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล                                        ๒(๒-๐-๔)   
              Eastern Philosophy and Nursing  
Theories 
๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล**                   ๒(๑-๒-๓)                                                                    
              Statistics for Nurses 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย**       ๒(๑-๒-๓)      
              Research and Research Utilization 
๖๔๒-๕๑๔ ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และ 
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล**       ๓(๓-๐-๖)       
              Health System, Leadership, and  
Ethical Decision Making in Nursing 
 
* หมายถึง เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาแผน ข 

** เป็นรายวิชาท่ีปรับใหม่ของทุกสาขารายวิชา 

 

 



 ๑๐๔

๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
สาขาการพยาบาลเด็ก 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการ 
พยาบาลข้ันสูง                                             ๒(๒-๐-๔)  
              Conceptualization and Role of  
Advanced Nursing Practice 
๖๔๒-๕๒๑ การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในเด็ก   ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health Assessment  
for Children 
๖๔๒-๕๓๑ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
ในเด็ก                                                       ๓(๓-๐-๖)   
              Advanced Pathophysiology and  
Pharmacology for Children 
๖๔5-๕๔๑ การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริม 
สุขภาพเด็ก                                                 ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing in Health  
Promotion for Children 
๖๔5-๕๔๒ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็ก 
ภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง                               ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for Acute and 
Chronically Ill Children 
๖๔5-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็ก 
ภาวะวิกฤต                                                 ๒(๒-๐-๔)  
              Advanced Nursing for Critically  Ill   
Children  
๖๔5-๕๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการ 
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก                                        ๒(0-๐-๘) 
              Advanced Nursing Practicum in  
Health Promotion for Children 
๖๔5-๕๖๒ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
เด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง                           ๒(0-๐-๘) 
              Advanced Nursing Practicum for  
Acute and Chronically Ill Children  
 
 
 

สาขาการพยาบาลเด็ก 
๖๔๕-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก  ๒(๑-๒-๓)    
              Advanced Health Assessment  
for Children 
๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
สําหรับเด็ก                                               ๓(๓-๐-๖)   
              Advanced Pathophysiology and  
Pharmacology for Children  
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก**        ๔(๔-๐-๘)     
              Advanced Nursing for Children 
๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับเด็ก**                                          ๓(๐-12-0)   
              Advanced Nursing Practicum  
for Children 
*๖๔๕-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร**                           ๓(๓-๐-๖)  
              Advanced Nursing for Children  
in Selected Area 
*๖๔๕-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร**                        ๓(๐-12-0)  
              Advanced Nursing Practicum  
for Children in Selected Area  
 
* หมายถึง เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาแผน ข 

** หมายถึง วิชาใหม่ 



 ๑๐๕

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
๖๔๕-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
เด็กภาวะวิกฤต                                             ๒(0-๐-๘)  
              Advanced Nursing Practicum for  
Critically Ill  Children 
๖๔๕-๖๔2 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับเด็ก                                                 3(๑-๔-๔)   
              Seminar in Advanced Nursing  
Practice for Children  
๖๔๕-๖๗๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางข้ันสูง 
สําหรับเด็ก                                                ๓(๐-๐-๑๒)  
              Advanced Nursing Practicum in  
Special Areas  for Children 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการ 
พยาบาลข้ันสูง                                             ๒(๒-๐-๔) 
              Conceptualization and Role of  
Advanced Nursing Practice 
๖๔๒-๕๒2 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงใน 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                                        ๒(๑-๒-๓)  
              Advanced Health Assessment  
for Adults and Elders 
๖๔๒-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                                     ๓(๓-๐-๖)  
              Advanced Pathophysiology and 
Pharmacology for Adults and Elders 
๖๔๖-๕๔๑ การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริม 
สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                               ๒(๒-๐-๔) 
             Advanced Nursing in Health  
Promotion for Adults and Elders 
๖๔๖-๕๔๒ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง      ๒(๒-๐-๔) 
             Advanced Nursing for Adults and  
Elders with Acute and Chronic Illness  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ใหญ่                                                     ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health Assessment  
for Adults  
๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
สําหรับผู้ใหญ่                                            ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology and 
Pharmacology for Adults  
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ผู้ใหญ่**                                                  ๔(๔-๐-๘)   
              Advanced Nursing for Adult  
Patients 
๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่**                                         ๓(๐-12-0) 
              Advanced Nursing Practicum  
for Adult Patients 
*๖๔๖-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร**                                     ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Nursing for Adult  
Patients in Selected Area 
 

 



 ๑๐๖

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
๖๔๖-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต                                  ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for Critically III   
Adults and Elders  
๖๔๖-๕๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                      ๒(0-๐-๘)   
              Advanced Nursing Practicum in  
Health Promotion for Adults and Elders 
๖๔๖-๕๖๒ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
และเรื้อรัง                                                  ๒(0-๐-๘) 
             Advanced Nursing Practicum in  
Adults and Elders with Acute and Chronic  
Illness 
๖๔๖-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต                           ๒(0-๐-๘) 
             Advanced Nursing Practicum for  
Critically Ill Adults and Elders 
๖๔๖-๖๔๒ สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                               ๓(๑-๔-๔)  
             Seminar in Advanced Nursing  
Practice for Adults and Elders 
๖๔๖-๖๗๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางข้ันสูง 
สําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                             ๓(๐-๐-๑๒)   
             Advanced Nursing Practicum in  
Special Areas for  Adults  and  Elders 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติ 
การพยาบาลข้ันสูง                                        ๒(๒-๐-๔) 
             Conceptualization and Role of  
Advanced Nursing Practice 
๖๔๒-๕๒๓ การประเมินสุขภาพจิต                     ๒(๑-๒-๓) 
             Mental Health Assessment 
  
 
 
 

*๖๔๖-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร**                            ๓(๐-12-0) 
                Advanced Nursing Practicum  
for Adult Patients in Selected Area 
 
* หมายถึง เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาแผน ข 

** หมายถึง วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง            ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Mental Health  
Assessment 
๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยา 
ข้ันสูง                                                     ๓(๓-๐-๖)                           
              Advanced Psycho-Pathophysiology  
and Psycho-Pharmacology 
 
 



 ๑๐๗

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
๖๔๒-๕๓๓ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยา 
ข้ันสูง                                                        ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Psychopathophysiology  
and Psychopharmacology 
๖๔๗-๕๔๑ การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริม 
สุขภาพจิต                                                  ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for Mental  
Health Promotion  
๖๔๗-๕๔๒ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน                            ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for Patients  
with Crisis and Psychiatric Emergency 
๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวช 
เรื้อรัง                                                       ๒(๒-๐-๔)  
              Advanced Nursing  for Chronic  
Psychiatric Patients 
๖๔๗-๕๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพจิต                                    ๒(0-๐-๘)  
              Advanced Nursing Practicum in  
Mental Health Promotion 
๖๔๗-56๒ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน                            ๒(0-๐-๘) 
             Advanced Nursing Practicum for  
Patients with Crisis and Psychiatric  
Emergency  
๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
จิตเวชเรื้อรัง                                                ๒(0-๐-๘) 
             Advanced Nursing Practicum for  
Chronic Psychiatric Patients  
๖๔๗-๖๔๒ สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต 
และจิตเวชข้ันสูง                                           ๓(๑-๔-๔)  
             Seminar in Advanced Mental  
Health and Psychiatric Nursing Practicum 
         
 
 
 

๖๔๗-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหา 
สุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช**                         ๔(๔-๐-๘) 
              Advanced Nursing for Persons  
with Mental Health Problems and  
Psychiatric Patients 
๖๔๗-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช**            ๓(๐-12-0) 
              Advanced Nursing Practicum for  
Persons with Mental Health Problems and 
Psychiatric Patients 
*๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหา 
สุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร**            ๓(๓-๐-๖)                                                                    
              Advanced Nursing for Persons  
with Mental Health Problems and  
Psychiatric Patients in Selected Area 
*๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 
ท่ีเลือกสรร**                                          ๓(๐-12-0)    
              Advanced Nursing Practicum  
for Persons with Mental Health Problems  
and Psychiatric Patients  in Selected Area 
 
* หมายถึง เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาแผน ข 

** หมายถึง วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
๖๔๗-๖๗๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง             ๓(๐-๐-๑๒)     
              Advanced  Mental  Health  and   
Psychiatric Nursing Practicum in Special  
Areas 
สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการ 
พยาบาลข้ันสูง                                             ๒(๒-๐-๔) 
              Conceptualization and Role of  
Advanced Nursing Practice 
๖๔๒-๕๒๔ การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในสตรี 
วัยเจริญพันธุ์และทารก                                   ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health Assessment for  
Reproductive Women and Infants 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
ในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก                           ๓(๓-๐-๖) 

                 Advanced Pathophysiology  and 
Pharmacology for Reproductive Women               
and Infants  
๖๔๘-๕๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง I                       ๓(๓-๐-๖)  
              Advanced Midwifery I  
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง II                      ๓(๓-๐-๖)  
              Advanced Midwifery II 
๖๔๘-๕๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง I             ๓(0-๐-๑๒)   
              Practicum in Advanced  
              Midwifery I 
๖๔๘-๖6๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง II            ๓(๐-๐-๑๒)     
              Practicum in Advanced  
              Midwifery II 
๖๔๘-๖๗๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์เฉพาะทางข้ันสูง  ๓(๐-๐-๑๒)     
              Advanced  Midwifery  Practicum  
in Special Areas  
๖๔๘-๖๔1 สัมมนาปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง        ๓(๑-๔-๔) 
              Seminar in  Advanced Midwifery Practice 
 
 
 

 
 
 
 
 
สาขาการผดุงครรภ์ 
๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรี 
วัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด                        ๒(๑-๒-๓)                                                               
              Advanced Health Assessment  
for Reproductive Women and Newborns         
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูง 
สําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด          ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology and 
Pharmacology for Reproductive Women  
and Newborns 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง                      ๔(๔-๐-๘)  
              Advanced Midwifery 
๖๔๘-๕๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง             ๓(๐-12-0) 
              Practicum in Advanced 
Midwifery 
*๖๔๘-๖๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 
ท่ีเลือกสรร                                               ๓(๓-๐-๖) 
               Advanced Midwifery in  
Selected Area 
*๖๔๘-๖๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 
ท่ีเลือกสรร                                             ๓(๐-12-0) 
               Practicum in Advanced  
Midwifery in Selected Area 
 
* หมายถึง เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาแผน ข 

** หมายถึง วิชาใหม่ 

 

 



 ๑๐๙

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
- 
หมายเหตุ: ไม่มีสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
เนื่องจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนสาขาเวชปฏิบัติ
ครอบครัวเป็นหลักสูตรแยกออกไปเพ่ีอเน้นพัฒนา APN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
- 
หมายเหตุ: ไม่มีสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
เนื่องจากได้แยกไปเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) และไม่ได้
เปิดสอนสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนในภาคปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
สาขาการบริหารการพยาบาล 

๖๔๒-๕14 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการ 
พยาบาลข้ันสูง                                            ๒(๒-๐-๔)  
              Conceptualization and Role of  
Advanced Nursing Practice 
๖๔๒-๕๒๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔) 
              Health Economics in Nursing 
๖๔๒-๕๓๕ การพัฒนาคุณภาพงานทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)                                               
              Quality Improvement in Nursing 
๖๔๙-๕๔๑ การบริหารการพยาบาลในภาวะ 
เปลี่ยนแปลง                                                ๒(๒-๐-๔) 
              Nursing Administration in a  
Changing Environment 
๖๔๙-๕๔๒ การบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล   ๒(๒-๐-๔)  
              Personnel Management in Nursing 
๖๔๙-๖๔๑ การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 
              Strategic Planning in Nursing 
๖๔๙-๕๖๑ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในภาวะ
เปลี่ยนแปลง                                               ๒(0-๐-๘) 
              Practicum in Nursing Administration  
in a Changing Environment  
๖๔๙-๕๖๒ ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลทางการ 
พยาบาล                                               ๒(0-๐-๘) 
              Nursing Practicum in Personnel 
Management 
๖๔๙-๖๖๑ ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ทางการ 
พยาบาล                                                    ๒(0-๐-๘) 
              Nursing Practicum in Strategic  
Planning 
649-642 สัมมนาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล   3(1-4-4) 
              Seminar in Nursing Management Practice 
๖๔๙-๖๗๑ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
เฉพาะทางข้ันสูง                                       ๓(๐-๐-๑๒)                                                           
              Advanced Nursing Administration  
Practicum in Special Areas 

สาขาการบริหารการพยาบาล 
- 
หมายเหตุ: ไม่มีสาขาการบริหารการพยาบาล เนื่องจากคณะ
มีการจัดการเรียนการสอนสาขานี้เป็นหลักสูตรเฉพาะท่ีแยก
ออกไป 

 



 ๑๑๑

          ๓.๓  หมวดวิชาเลือก 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
๖๔๒-๗๕๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ                        ๓(๓-๐-๖) 
              Qualitative Research 
๖๔๒-๗๕๒ การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและ 
การบําบัดทางการพยาบาล                              ๓(๓-๐-๖) 
              Complementary Therapies and  
Nursing Therapeutics 
๖๔๒-๗๕๓ การปรึกษาสุขภาพข้ันสูง                   ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Health Counseling 
๖๔๒-๗๕๔ การศึกษาด้วยตนเอง                       ๓(๐-๙-๐) 
              Independent Study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยานิพนธ์ 
๖๔๒-๗๘๑ วิทยานิพนธ์                              ๑๒(๐-๓๖-๐) 
              Thesis 
 
สารนิพนธ ์
๖๔๒-๗๙๑ สารนิพนธ์                                  ๖(๐-๑๘-๐)
     Minor Thesis 

หมวดวิชาเลือก 
๖๔2-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนา 
บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง**            ๓(๓-๐-๖) 
              Concepts, Theories and Advanced 
Nursing Practice Role Development 
๖๔2-๗๗๒ การสอนทางการพยาบาล**             ๓(๒-๓-๔)  
              Teaching in Nursing 
๖๔2-๗๗๓ การบริหารการพยาบาล**               ๓(๒-๓-๔)  
              Nursing Administration 
๖๔2-๗๗๔ การดูแลสุขภาพองค์รวมโดย 
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก**                     ๓(๒-๓-๔) 
              Holistic Health Care with the  
Integration of Eastern Wisdom 
๖๔๒-๗๗๕ ภาวะวิกฤตและการเยียวยา 
ทางจิตใจ**                                              ๓(๒-๓-๔) 
              Psychological Crisis and Healing 
๖๔๒-๗๗๖ การจัดการสาธารณภัย**                ๓(๒-๓-๔)  
              Disaster Management 
๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง                     ๓(๐-๙-๐) 
              Independent Study 
 
* หมายถึง เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาแผน ข 

** หมายถึง วิชาใหม่ 
 
วิทยานิพนธ์ 
๖๔2-78๑ วิทยานิพนธ์                           12(0-๓6-0)  
              Thesis 
 
สารนิพนธ ์
๖๔๒-๗๙๑ สารนิพนธ์                               ๖(๐-๑๘-๐) 
               Minor Thesis 
 
 
 



 ๑๑๒

๔. ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชา ช่ือ คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน่วยกิต   
หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล                                 ๒(๒-๐-๔) 
              Eastern Philosophy and   
Nursing Theories 
              ปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออก 
องค์ความรู้และทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ี
เ ก่ียว ข้อง กับการพยาบาล การ บูรณาการปรั ชญา
ตะวันออก ภูมิปัญญาตะวันออก ทฤษฎีการพยาบาลและ
ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
              Eastern philosophy and eastern 
wisdom; nursing knowledge and theories; 
theories related to nursing;  integration of 
eastern  philosophy,  eastern  wisdom  nursing 
theories and theories related  to  nursing in  
holistic nursing practice 
 
๖๔๒-๕๑๒ การวิจัยทางการพยาบาล 
และสถิติ                                           ๓(๒-๒-๕) 
              Nursing Research and  
Statistics 
               การวิจัยทางการพยาบาลกับการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและการพัฒนาองค์ความรู้ 
การออกแบบวิจัย วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
สถิติพาราเมตริกและนอน-พาราเมตริก ท่ีใช้ในการวิจัย
ทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแปลผล
และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมในการ
วิจัย การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าการวิจัย และ
แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้ 

๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล                                ๒(๒-๐-๔) 

     Eastern Philosophy and  
Nursing Theories 

     ปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออก
ในการดูแลสุขภาพ  ครอบคลุมแนวคิดความสมดุลของ
กายและจิต การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล 
ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังแนวคิดการพยาบาลพหุวัฒนธรรม แนวทางการ 
บูรณาการสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 

     Eastern philosophy and Eastern 
wisdom in health care; balancing body and 
mind, development of nursing knowledge; 
concepts and theories related to nursing 
multicultural care; and integration of theories in 
holistic nursing care 
๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล             ๒(๑-๒-๓) 

    Statistics for Nurses 
    ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรและระดับการ

วัด สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิงพาราเมตริกและนอนพารา
เมตริกท่ีใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงการแปลผลและการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
               Probability theory, variable and level of 
measurement; descriptive statistics; inferential 
statistics including parametric and non-parametric 
statistics; application of computer software in 
processing and analyzing data; interpretation and 
presentation of statistical analysis findings 
 
 
 
 

แยกราย 
วิชาวิจัย
เป็น  
2 วิชา 
คือการวิจัย
และการใช้
ผลการ 
วิจัย 
และสถิติ
สําหรับ
พยาบาล 
 
เพ่ิมหัวข้อ
เก่ียวกับ
ระบบ
สุขภาพ 



 ๑๑๓

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
               Overview of research approaches to 
investigation of nursing phenomena and nursing 
knowledge development; research designs; 
quantitative and qualitative research 
methodologies; parametric and non-parametric 
statistics used in nursing research; application of 
computing programme for data processing and 
analysis including interpretation and presentation 
of statistical findings; ethics in nursing research; 
critique and utilization of research findings 
๖๔๒-๕๑๓ ภาวะผู้นําและการตัดสินใจ 
เชิงจริยธรรมทางการพยาบาล                 ๓(๓-๐-๖) 
               Leadership and Ethical  
Decision  Making in Nursing 
               แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นํา การวิเคราะห์
ทฤษฎีภาวะผู้นํา แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาวะผู้นํา
ทางการพยาบาล บทบาทและสมรรถนะผู้นําวิชาชีพการ
พยาบาลในคลินิกและชุมชน การศึกษา การวิจัยและการ
บริหาร และการเสริมสร้างพลังอํานาจทางวิชาชีพ  
ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการและแนวคิดทางจริยธรรมในกา
รพยาบาล ประเด็นจริยธรรมและการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
ประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มเก่ียวกับภาวะ
ผู้นําทางการพยาบาลจริยธรรมและกฎหมาย 
              Concept of leadership; theories and  
contemporary principles in nursing leadership;  
roles and nursing leadership skills for care 
provision in clinics and community; education, 
research and administration; professional 
empowerment; ethical theories, principles and 
concepts of nursing ethics, ethical issues and 
ethical decision making; laws and legal issues in 
nursing practice; issues and trends in nursing 
leadership ethics and laws 
 
 

๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย  ๒(๑-๒-๓) 
    Research and Research  

Utilization 
              ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
ปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและพัฒนาองค์ความรู้
ทางการพยาบาล คุณภาพและความตรงของงานวิจัย การ
ออกแบบวิจัย  ระเบียบวิธีและการดําเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิ ง คุณภาพ การ เ ขียนโครงการวิ จั ย         
การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจัย จริยธรรมใน
การทําวิจัย และแนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้ 

    Nursing phenomenon; nursing 
knowledge development and nursing research; 
quality and validity of research; quantitative and 
qualitative research design and methodology 
proposal development; research critique; 
research ethics; and research utilization 
๖๔๒-๕๑๔ ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา  
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทาง 
การพยาบาล                                     3(3-๐-6) 
               Health System, Leadership,  
and Ethical Decision Making in Nursing  
                ระบบสุขภาพ พัฒนาการการปฏิรูประบบ 
สุขภาพ และนโยบายสุขภาพแห่งชาติ แนวคิดและ
คุณลักษณะภาวะผู้นํา การพัฒนาภาวะผู้นําในยุคแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง ประเด็นและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพการพยาบาลและระบบสุขภาพ ภายใต้บริบทของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด/หลักจริยธรรม  
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
                Health System, evolution of health 
system; national health policy; concepts 
regarding leaderships; development of 
leadership in a changing era; issues and trends in 
the nursing profession and health system 
concerning cultural diversity, ethical principles 
and concepts; and ethical decision making 

 



 ๑๑๔ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
สาขาการพยาบาลเด็ก 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติ 
การพยาบาลข้ันสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
              Conceptualization and  
Role of Advanced Nursing Practice 
               แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูง บทบาทและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  
หลักการการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้ม
ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
              Concepts and models of advanced  
nursing  practice; roles and competencies of  
advanced practice nurses; principles and  
application of knowledge management in  
enhancing advanced nursing practice; issues  and 
trends in advanced nursing practice      
๖๔๒-๕๒๑ การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง 
ในเด็ก                                             ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health  
Assessment for Children 
              แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมใน
บริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง
ในเด็ก โดยการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และการสร้าง
สัมพันธภาพ การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพโดยใช้ผลการ
ประเมินภาวะสุขภาพ 
              Concept of holistic health assessment 
concerning cultural  diversity  context; advanced 
health assessment for children by obtaining of 
health history; physical assessment; laboratory 
tests and special investigations; relationship 
establishment; health diagnosis based on health 
assessment findings  
 

สาขาการพยาบาลเด็ก 
๖๔๕-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูง 
สําหรับเด็ก                                       ๒(๑-๒-๓)                                               
              Advanced Health  
Assessment for Children 
               แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมใน
บริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง
ในเด็ก โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และการวินิจฉัย
ปัญหาสุขภาพ 
               Concept of holistic health assessment 
in multicultural context; advanced health 
assessment for children including history 
interview, physical exam, laboratory 
investigation, special exam and health diagnosis 
๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ข้ันสูงสําหรับเด็ก                                ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology  
and Pharmacology for Children  
              มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิ
สภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาของระบบต่างๆ     
การปรับตัวของร่างกายของเด็กในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ 
อาการและอาการแสดงของการเกิดพยาธิสภาพ หลักการ
และการรักษาทางเภสัชวิทยา 
              Concept of disease; causes of 
pathology; physiology changes in various 
system; body adaptation in sick children; signs 
and symptoms of pathology; principles and 
pharmacology treatment  
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก   ๔(๔-๐-๘)                                          
              Advanced Nursing for  
Children 
               แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล
เด็กแบบองค์รวม การประยุกต์ใช้ความรู้พยาธิสรีระ     
หลักจริยธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการดูแลสุขภาพเด็กตามพัฒนาการ และมิติ
ของสุขภาพและความเจ็บป่วย ภายใต้บริบทของ 

 



 ๑๑๕

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๒-๕๓๑ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ข้ันสูงในเด็ก                                      ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology  
and Pharmacology for Children  
              มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ การ
ปรับตัวของร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ อาการและ
แสดงออกของการเกิดพยาธิสภาพ หลักการและการรักษา
เภสัชวิทยา 
              Concept of diseases occurrence; 
causes of pathology; pathophysiological  
alterations in each organ; pathological 
adaptation; signs and symptoms; principles of 
pharmacology and pharmacotherapeutics 
๖๔5-๕๔๑ การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก                          ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing in Health  
Promotion for Children 
              แนวคิด หลักการพยาบาลเด็กแบบองค์รวมใน 
ภาวะสุขภาพดี เบ่ียงเบนเล็กน้อย และภาวะท่ีต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ เน้นบทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการ การป้องกันโรคและการดูแลตามภาวะ
สุขภาพ การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออก
และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
              Concepts and principles of holistic 
nursing care for healthy children, children with 
mild health deviations, and children requiring 
special care emphasizing on nurses’ roles in 
promoting health and development, prevention 
and providing care based on health status; 
analysis of related concepts, theories, eastern 
wisdom and research 
  

ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม 
               Concepts, theories related to holistic 
care for children; application of pathophysiology 
knowledge, ethical principles, eastern wisdom, 
and evidence base in caring for children based 
on development and health and illness 
dimensions under the context of family, society, 
and culture 
๖๔๕-5๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับเด็ก                                     ๓(๐-12-0)                                                            
     Advanced Nursing  
Practicum for Children 
              ปฏิบัติบทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแล
เด็กเพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นําและ
จริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม
ในการดูแลสุขภาพเด็กตามพัฒนาการ สุขภาพและ    
ความเจ็บ ป่วย  โดย เน้นการผสมผสานภู มิ ปัญญา
ตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 
               Practices as child nurse specialists for 
nursing outcome with the integration of 
concepts, related theories, evidence base, 
leadership, and ethics in accordance with the 
context of family, society, and culture in caring 
for children based on development, health and 
illness emphasizing the integration of eastern 
wisdom with holistic nursing 
*๖๔๕-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร                     ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced Nursing for  
Children in Selected Area 
       แนวคิดการศึกษาในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจง
ใ น ก า ร พ ย า บ า ล เ ด็ ก ท่ี เ ลื อ ก ส ร ร แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม             
การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักจริยธรรม 
ภูมิปัญญาตะวันออก และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ดูแลสุขภาพเด็กตามพัฒนาการ หรือมิติของสุขภาพ/ความ
เจ็บป่วย ภายใต้บริบทของครอบครัว สังคมและ  

 



 ๑๑๖ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔5-๕๔๒ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
เด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง                  ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for Acute  
and Chronically Ill Children 
              แนวคิด หลักการพยาบาลเด็กป่วยแบบองค์
รวม ซ่ึงเน้นภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง บทบาท
พยาบาลในการดูแลเด็กขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและการเตรียมเด็กก่อนกลับบ้าน โดยยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นจริยธรรม การวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออกและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 
              Concepts and principles of holistic 
nursing care, emphasizing on acute and 
chronically ill children, including nurses’ roles in 
caring for hospitalized children and discharge 
planning, focusing on family-centered care, 
ethical issues and analysis of related concepts, 
theories, eastern wisdom and research   
๖๔๕-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
เด็กภาวะวิกฤต                                   ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for  
Critically Ill  Children 
              แนวคิด หลักการพยาบาลแบบองค์รวมในเด็ก
ป่วยภาวะวิกฤตและใกล้ตาย โดยยึดครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ประเด็นจริยธรรม การวิเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออกและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
              Concepts and principles of holistic 
nursing care, emphasizing on critically ill and 
dying children, focusing on family-centered care, 
ethical issues and analysis of related concepts, 
theories, eastern wisdom and research 
 

วัฒนธรรม 
                 Concepts of in-depth study and 
specific with holistic caring for selected children; 
application of concepts, related theories, ethical 
principles, eastern wisdom and evidence base in 
caring for children based on development or 
health and illness dimension under the context 
of family, society, and culture 
*๖๔๕-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับผู้รับบริการเด็กท่ีเลือกสรร           ๓(๐-12-0) 

      Advanced Nursing Practicum  
for Children in Selected Area  
                ปฏิบัติบทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแล
เด็กในประเด็นเชิงลึกในกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเลือกสรร
ตามระยะพัฒนาการ หรือในภาวะสุขภาพ หรือความ
เจ็บป่วย เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะ
ผู้นําและจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และ
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพเด็ก โดยเน้นการผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 
                 Practices as child nurse specialists in 
specific issues of selected cases in different 
developmental phases or health and illness 
states for nursing outcome, using the integration 
of concepts, related theories, evidence base, 
leadership, ethics in accordance with the 
context of family, society, and culture in caring 
for children based on development, health and 
illness emphasizing the integration of eastern 
wisdom with holistic nursing 
 
*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๕-๕๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก                          ๒(0-๐-๘) 
              Advanced Nursing Practicum  
in Health Promotion for Children 
              ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ และการป้องกันโรคแก่
เด็กท่ีมีภาวะสุขภาพดี เบ่ียงเบนเล็กน้อย และภาวะท่ี
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี 
ภูมิปัญญาตะวันออกและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
              Advanced nursing practicum in 
promoting health and development and 
prevention for healthy children, children with 
mild health deviations, and children requiring 
special care by integrating on related concepts, 
theories, eastern wisdom and research 
๖๔๕-๕๖๒ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง           ๒(0-๐-๘)  
              Advanced Nursing Practicum  
for Acute and Chronically Ill Children 
               ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การดูแลเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน และเรื้อรังท่ีเลือกสรร 
การเตรียมเด็กก่อนกลับบ้าน โดยยึดครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพและบูรณา 
การแนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออกและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 
               Advanced nursing practicum for 
selected acute and chronically ill children and 
discharge planning focusing on family-centered 
care, ethical issues and professional ethical 
considerations and integration of related 
concepts, theories, eastern wisdom and research 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๕-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต                            ๒(0-๐-๘) 
              Advanced Nursing Practicum  
for Critically Ill Children  
              ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การดูแลเด็กป่วยภาวะวิกฤตและใกล้ตายท่ีเลือกสรร โดย
ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพ และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีภูมิปัญญาตะวันออก
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
              Advanced nursing practicum for 
selected critically ill and dying children, focusing 
on family-centered care, ethical issues and 
professional ethical considerations and 
integration of related concepts, theories, eastern 
wisdom and research 
๖๔๕-๖๔๒ สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับเด็ก                                        ๓(๑-๔-๔)  
              Seminar in Advanced  
Nursing Practice for Children  
              การสัมมนาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการพยาบาลรวมท้ังเพ่ือปรับปรุง
พัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก 
              Seminar in research utilization for 
improving quality of pediatric nursing including 
the innovation of advanced pediatric nursing 
๖๔๕-๖๗๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 
ข้ันสูงสําหรับเด็ก                               3(0-0-12) 
Advanced Nursing Practicum 
in Special Areas  for  Children 
    การพัฒนาและบูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ี
ลึก ซ้ึ งในการปฏิ บั ติการพยาบาลข้ันสู งสํ าหรับกลุ่ ม
ประชากรท่ีเลือกสรร การประยุกต์การปฏิบัติการพยาบาล
โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริม ดูแลรักษา  
และ/หรือฟ้ืนฟูภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ/ 
หรือชุมชน 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
               Developing and integrating in-depth 
knowledge regarding a special topic related to 
advanced-level nursing practice of a selected 
population; applying of evidence-based nursing 
in promoting, maintaining, and/or 
restoring/rehabilitating health of individuals, 
families, and/or communities 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖๔2-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติ 
การพยาบาลข้ันสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
              Conceptualization and Role  
of Advanced Nursing Practice 
              แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลข้ัน
สูง บทบาทและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  
หลักการการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้ม
ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
              Concepts and models of advanced 
nursing practice; roles and competencies of 
advanced practice nurses; principles and 
application of knowledge management in 
enhancing advanced nursing  practice; issues  
and trends in advanced nursing practice 
๖๔๒-๕๒2 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง 
ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                           ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health Assessment  
for Adults and Elders 
              แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมใน
บริบทของพหุวัฒนธรรม  การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง
ในผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ  โดยการซักประวัติ  การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ การ
ซักประวัติและการสร้างสัมพันธภาพ การวินิจฉัยปัญหา
สุขภาพโดยการใช้ผลการประเมินภาวะสุขภาพ 
              Concept of holistic health assessment 
concerning cultural  diversity  context;  
advanced skills of health assessment  for adults 
and elders by history taking, physical  

 
 
 
 
 
 
 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูง 
สําหรับผู้ใหญ่                                   ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health Assessment  
for Adults  
              แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมใน
บริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง
ในผู้ใหญ่ โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ และการวินิจฉัย
ปัญหาสุขภาพ 
               Concept of holistic health assessment 
concerning cultural diversity context; advanced 
skill of health assessment for adults  by history 
taking, physical examination, laboratory tests 
and special investigations 
๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่                             ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology  
and Pharmacology for Adults  
               มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิ                                 
สภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาของระบบต่างๆ       
การปรับตัวของร่างกายของผู้ใหญ่ในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ 
อาการและอาการแสดงของการเกิดพยาธิสภาพ หลักการ
และการรักษาทางเภสัชวิทยา 
               Concept of diseases occurrence; 
causes of pathology; pathophysiological 
alterations in each organ of adult ; signs and 
symptoms; principles of pharmacology and 
pharmacotherapeutics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
examination, laboratory tests and special 
investigations; relationship establishment; health 
diagnosis based on health assessment findings 
๖๔๒-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                    ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology  
and Pharmacology for Adults and Elders 
              มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิ
สภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ การ
ปรับตัวของร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ  อาการและ
อาการแสดงของการเกิดพยาธิสภาพ หลักการและการ
รักษาเภสัชวิทยา 
              Concept of diseases occurrence; 
causes of pathology; pathophysiological 
alterations in each organ; signs and symptoms;  
principles of pharmacology and  
pharmacotherapeutics 
๖๔๖-๕๔1 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการ 
ส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ            ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing in Health  
Promotion for Adults and Elders  
               แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออกและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ กลุ่มท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเจ็บป่วย 
โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาล
แบบองค์รวม 
              Concepts, theories, eastern wisdom 
and research evidence related to health 
promotion in adults and elders including the 
healthy, high risk individuals and those with 
illness, emphasis on integration of eastern 
wisdom  to holistic nursing care 
 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่                                     ๔(๔-๐-๘)    
              Advanced Nursing for Adult  
Patients 
               แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออก และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลผู้ใหญ่ 
กลุ่มท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเจ็บป่วย ในภาวะ
เฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤตและใกล้ตาย และผู้ประสบ      
สาธารณภัย โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่
การพยาบาลแบบองค์รวม 
               Concepts, theories, eastern wisdom 
and research evidence for nursing practice 
related to health promotion, illness prevention, 
and care for adults  including the healthy, high 
risk individuals and those with illness, in acute, 
chronic, critically ill, dying patients, and disaster 
victims, emphasis on integration of eastern 
wisdom to holistic nursing care 
๖๔๖-5๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่                          ๓(๐-12-0)                       
              Advanced Nursing  
Practicum for Adult Patients 
               ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาล
ผู้ ใหญ่ เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะ
ผู้นําและจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคมและ
วัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การดูแลกลุ่มท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเจ็บป่วย ใน
ภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤตและใกล้ตาย และผู้ประสบ
สาธารณภัย โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่
การพยาบาลแบบองค์รวม 
               
 
   
 
 

 



 ๑๒๑

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๖-๕๔2 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
และเรื้อรัง                                         ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for Adults  
and Elders with Acute and Chronic  
Illness  
              แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออก และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลในการ
ดูแลผู้ ป่วยภาวะเฉียบพลันและเรื้อรั ง โดยเน้นการ
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์
รวม 
              Concepts, theories, eastern wisdom 
and research evidence related to nursing 
practice with regard to holistic nursing for adults 
and elders with acute and chronic illness, 
emphasis on  integration of eastern wisdom to 
holistic nursing practice  
๖๔๖-๖๔1 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต                 ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for  
Critically III  Adults and Elders  
               แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออก และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลการดูแล
ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและใกล้ตาย และผู้ประสบสาธารณภัย 
โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาล
แบบองค์รวม 
              Concepts, theories, eastern wisdom 
and research evidence related to nursingpractice 
in promoting health and providing care for 
critically ill and dying patients, emphasis an 
integration of eastern wisdom to holistic nursing 
practice 
 
 
 
 
 

                 Practice as nurse specialists in adult 
patients for nursing outcomes by integrating 
concepts, related theories, evidence based, 
leadership and ethics based on family, social 
and cultural context to health promotion, 
illness prevention, and care for adults including 
the healthy, high risk individuals and those with 
illness, in acute, chronic, critically ill, dying 
patients, and disaster victims, emphasis on 
integration of eastern wisdom to holistic nursing 
care 
*๖๔๖-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร                        ๓(๓-๐-๖) 
                Advanced Nursing for  
Adult Patients in Selected Area 
                 แนวคิดการศึกษาในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจง
ในการดูแลผู้ ใหญ่ท่ีเลือกสรรจากกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีมี
สุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเจ็บป่วยในภาวะเฉียบพลัน 
หรือเรื้อรัง วิกฤต หรือใกล้ตาย หรือผู้ประสบสาธารณภัย 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ หลักจริยธรรม 
ความเป็นพหุวัฒนธรรม ภาวะผู้นํา การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่
การพยาบาลแบบองค์รวม 
                Concept of advanced study regarding 
a specific topic in providing care for a selected 
adult  patients among the healthy, high risk 
individuals or those with illness, in acute, 
chronic, critically ill, dying patients, or disaster 
victims, by applying concepts, theories, ethical 
principles, cultural diversity, leadership and 
evidence-based practice, emphasis on 
integration of eastern wisdom to holistic nursing 
care    
  

 



 ๑๒๒

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๖-๕๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ        ๒(0-๐-๘)   
              Advanced Nursing Practicum  
in Health Promotion for Adults and  
Elders 
              ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกลุ่มท่ีสุขภาพดี  
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเจ็บป่วย โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี  
ภูมิปัญญาตะวันออกและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
              Practice as advanced practice nurses in 
promoting health for adults and elders including 
healthy, at risk and sick individuals and  
integration of  relevant concepts, theories,  
eastern wisdom and research findings 
๖๔๖-๕๖๒ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
เฉียบพลันและเรื้อรัง                             ๒(0-๐-๘) 
              Advanced Nursing Practicum  
in Adults and Elders with Acute and  
Chronic Illness 
            ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในการ
ดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน
และเรื้อรังท่ีเลือกสรร โดยบูรณาการทฤษฎีการพยาบาล 
ภูมิปัญญาตะวันออก ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การเป็นผู้นําการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง และ การเป็น
ผู้ร่วมงานในทีมสหวิทยาการ 
               Practice as advanced practice nurses  
in providing care to selected adults  and elders  
with acute and chronic illness by integration of 
nursing theory, eastern wisdom, related theories, 
and research evidence; practice as a leader in 
advanced nursing practice and a member in 
multidisciplinary team 
  
 
 
 

*๖๔๖-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรร              ๓(๐-12-0)                            
       Advanced Nursing  
Practicum for Adult Patients in  
Selected Area 
                 ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการดูแลกลุ่ม
ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ท่ีเลือกสรรท่ีมีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง 
หรือกลุ่มเจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง วิกฤต
หรือใกล้ตาย หรือผู้ประสบสาธารณภัยในเชิ งลึ ก         
เพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นํา และ
จริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม
ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแล 
โดยเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาล
แบบองค์รวม 
                 Practice as nurse specialists in 
providing advanced nursing care to selected 
adults among the healthy, high risk individuals 
or those with illness, in acute, chronic, critically 
ill, dying patients, or disaster victims, for nursing 
outcomes by integrating concepts, related 
theories, evidence based, leadership and ethics 
based on family, social and cultural context to 
health promotion, illness prevention, and care; 
emphasis on integration of eastern wisdom to 
holistic nursing care 

 
*สําหรับนักศึกษาแผน ข    

 



 ๑๒๓

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๖-๖๖1 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต          ๒(0-๐-๘) 
               Advanced Nursing Practicum  
for Critically Ill Adults and Elders 
               ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและใกล้ 
ตายท่ีเลือกสรร โดยบูรณาการทฤษฎีการพยาบาล       
ภูมิปัญญาตะวันออก ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การเป็นผู้นําการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง และการเป็น
ผู้ร่วมงานในทีมสหวิทยาการ 
               Practice as advanced practice nurses 
in caring for selected critically ill and dying 
adults and elders by integration of nursing 
theories; eastern wisdom and related research 
evidence; practice as a leader  in advanced 
practice nursing and a member in 
multidisciplinary team  
๖๔๖-๖๔๒ สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                      ๓(๑-๔-๔) 
              Seminar in Advanced Nursing  
Practice for Adults and Elders 
               การสัมมนาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล รวมท้ังเพ่ือ
ปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง
สําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
               Seminar on research utilization for 
improving quality of adult and elderly nursing 
including the innovation of adults and elderly 
nursing practice   
๖๔๖-๖๗๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 
ข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ             ๓(0-๐-๑๒) 
              Advanced Nursing Practicum  
in Special Areas for Adults and Elders 
              การพัฒนาและบูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ี
ลึก ซ้ึ งในการปฏิ บั ติการพยาบาลข้ันสู งสํ าหรับกลุ่ ม
ประชากรท่ีเลือกสรร การประยุกต์การปฏิบัติการพยาบาล
โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริม ดูแลรักษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๒๔

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
และ/หรือฟ้ืนฟูภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ/
หรือชุมชน 
              Developing and integrating in-depth 
knowledge regarding a special topic related to 
advanced-level nursing practice of a selected 
population; applying of evidence-based nursing 
in promoting, maintaining, and/or 
restoring/rehabilitating health of individuals, 
families, and/or communities 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติ 
การพยาบาลข้ันสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
             Conceptualization and Role  
of Advanced Nursing Practice 
              แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลข้ัน
สูง บทบาทและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  
หลักการการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้ม
ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
              Concepts and models of advanced 
nursing practice; roles and competencies of 
advanced practice nurses; principles and 
application of knowledge management in 
enhancing advanced nursing practice; issues and  
trends in advanced nursing practice      
๖๔๒-๕๒๓ การประเมินสุขภาพจิต            2(1-2-3) 
              Mental Health Assessment 
              แนวคิดการประเมินสุขภาพจิตในบริบทของ
พหุวัฒนธรรม การประเมินสุขภาพจิตรายบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน โดยครอบคลุมการซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย และการประเมินสภาพร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบทางจิตวิทยา เครื่องมือท่ี
ใช้ในการประเมิน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตโดยอาศัย
ข้อมูลจากการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมและการ
บันทึกทางสุขภาพจิตและจิตเวช 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง    ๒(๑-๒-๓)   
              Advanced Mental Health  
Assessment 
               แนวคิดการประเมินสุขภาพจิตในบริบทของ
พหุ วัฒนธรรม การประเ มินสุ ขภาพจิตราย บุคคล 
ครอบครัวและชุมชน โดยครอบคลุมการซักประวั ติ      
การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ทดสอบทางจิตวิทยา เครื่องมือท่ีใช้ ในการประเมิน 
ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต 
               Concepts of mental health 
assessment within multicultural context; mental 
health assessment for individuals, families, and 
communities including history interview, physical 
exam, laboratory investigation, psychological 
test; assessment tools and mental health 
diagnosis 
๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและ 
จิตเภสัชวิทยาข้ันสูง                            ๓(๓-๐-๖)                        

     Advanced Psycho- 
Pathophysiology and Psycho- 
Pharmacology 
               มโนทัศน์ของการเกิดความผิดปกติทางจิต  
สาเหตุการเกิดจิตพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
ของระบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อความผิดปกติทางจิต  
โดยเฉพาะระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ การปรับตัวของ
ร่างกายในภาวะท่ีมีจิตพยาธิสภาพ แนวคิดและหลักการ
ทางเภสัชวิทยาและจิตเภสัชวิทยา การรักษาและผลของ 

 



 ๑๒๕

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
              Concept of mental health assessment 
concerning cultural diversity context, mental 
health  assessment for individual, family, and 
community including history taking, physical 
examination, laboratory tests, and psychological 
tests, assessment  tools, mental health diagnosis 
based on  holistic  health assessment and  
mental health and psychiatric documentation 
๖๔๒-๕๓๓ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัช 
วิทยาข้ันสูง                                       ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Psychopathophysiology  
and Psychopharmacology 
              มโนทัศน์ของการเกิดความผิดปกติทางจิต  
สาเหตุการเกิดจิตพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
ของระบบต่างๆ ท่ีมีผลต่อความผิดปกติทางจิต โดยเฉพาะ 
ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ การปรับตัวของร่างกายใน
ภาวะท่ีมีจิตพยาธิสภาพ แนวคิดและหลักการทางเภสัช
วิทยาและจิตเภสัชวิทยา การรักษาและผลของยาทาง   
จิตเวชต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย 
              Concepts of mental health 
abnormalities; causes of psychopathophysiology;  
physiological changes in various systems 
influencing mental illness, particularly the 
neurological and endocrine systems; body 
adaptation when having pathology; concepts 
and principles of pharmacology and  
psychopharmacology; treatment and effect of  
psychopharmacology on various systems 
๖๔๗-๕๔๑ การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการ 
ส่งเสริมสุขภาพจิต                               ๒(๒-๐-๔) 
              Advanced Nursing for  
Mental Health Promotion  
              แนวคิด ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออก รูปแบบ
และกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพจิต ระบบบริการ 
สุขภาพจิตและจิตเวช เครือข่ายด้านสุขภาพจิต บทบาท
พยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิต การบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎี ภูมิปัญญาตะวันออกและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 

ยาทางจิตเวชต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย 
               Concepts of mental health 
abnormalities; causes of psycho-
pathophysiology; physiological changes in 
various systems influencing mental illness, 
particularly the neurological and endocrine 
systems; body adaptation when having 
pathology; concepts and principles of 
pharmacology  and  psychopharmacology; 
treatment and effect of psychopharmacology on 
various systems 
๖๔๗-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช        ๔(๔-๐-๘) 

     Advanced Nursing for Persons  
with Mental Health Problems and  
Psychiatric Patients 
               แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้รับบริการ
ภาวะวิกฤตด้านจิตใจ ผู้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน จิตเวช
เรื้อรัง การบําบัดทางจิต การฟ้ืนฟูสภาพสําหรับผู้รับ 
บริการจิตเวช การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
การดูแลต่อเนื่อง การวางแผนจําหน่าย และการส่งต่อ 
ประเด็นทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
               Concepts and principles of nursing 
care for clients with psychological crisis, 
emergency psychiatry, chronic mental illness; 
psychological therapeutics; rehabilitation of 
psychiatric clients; family and community 
participation; continuous care; discharge 
planning and referral; issues in mental health 
and psychiatric nursing  
 

 



๑๒๖

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
การส่งเสริมสุขภาพจิต 

       Concepts, theories, eastern 
wisdom,models and strategies in mental health 
promotion; mental health and psychiatric care 
system; mental health network; nurses’ roles in 
promoting mental health; integration of 
concepts, theories, eastern wisdom, and 
research studies related to mental health 
promotion 
6๔๗-๕๔๒ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วย 
ภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน                  ๒(๒-๐-๔) 

       Advanced Nursing for Patients 
with Crisis and Psychiatric Emergency  

        แนวคิดภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน แนวคิด
และหลักการพยาบาลภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน การ
ประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉินทางจิตเวช การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน เทคนิค
สําคัญในการพยาบาลภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน 
วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลภาวะวิกฤต
และจิตเวชฉุกเฉิน 

        Concepts of crisis and psychiatric 
emergency; concepts and principles of  nursing 
care for patients with crisis and psychiatric 
emergency; assessment and intervention of 
patients with crisis and psychiatric emergency; 
techniques significant to crisis and psychiatric 
emergency nursing care; analysis of issues and 
trends in nursing care for patients with crisis and 
psychiatric emergency 
๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง                               ๒(๒-๐-๔) 

       Advanced Nursing for 
Chronic Psychiatric Patients 

        แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล 
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง การวางแผนการจําหน่าย การดูแล
แบบ ต่อเนื่อง และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีบ้าน บทบาท
พยาบาลในการจัดการผู้ป่วยจิตเวชรายกรณีการวิเคราะห์ 

๖๔๗-5๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
สําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วย 
จิตเวช  ๓(๐-12-0) 

    Advanced Nursing Practicum 
for Persons with Mental Health  
Problems and Psychiatric Patients 

        ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเลือกสรร และหลักการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช การบําบัดทางจิต และการฟ้ืนฟู
สภาพ โดยเน้นการดูแลต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 

       Mental health and psychiatric nursing 
practice using concepts, selected theories, and 
principles of mental health and psychiatric 
nursing; psychological therapeutics and 
rehabilitation focusing continuous care and 
family and community participation 
*๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับ
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 
ท่ีเลือกสรร        ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced Nursing for  
Persons with Mental Health Problems  
and Psychiatric Patients in Selected Area 

       แนวคิดการจัดการรายกรณี การนําหลักฐาน
เชิงประจักษ์ แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการดูแล
ผู้รับบริการท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชและครอบครัว
ท่ีเลือกสรร 

       Concept of case management; using 
evidence-base, eastern wisdom, and 
multicultural in caring for selected clients with 
mental illness and psychiatric patients 



 ๑๒๗

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
ประเด็นและประเด็นจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรัง 
               Concepts and theories related to 
nursing care for chronic psychiatric patients; 
discharge planning; continuous care and psychiatric 
home health care; nurses’ roles in  
case management for psychiatric patients;  
analysis of issues and ethical issues in caring for 
chronic psychiatric patients 
๖๔๗-๕๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพจิต                          ๒(0-๐-๘) 
               Advanced Nursing Practicum  
in Mental Health Promotion 
               ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การส่งเสริมสุขภาพจิต โดยบูรณาการ แนวคิดทฤษฎีการ
พยาบาล ทฤษฎีภูมิปัญญาตะวันออก และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิต 
               Practice as advanced practice nurses 
in promoting mental health by the integration of 
concepts, nursing theories, theories, eastern 
wisdom and research studies related to mental 
health promotion 
๖๔๗-๕๖๒ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน           ๒(0-๐-๘) 
               Advanced Nursing Practicum  
for Patients with Crisis and Psychiatric  
Emergency             
               ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตและจิตเวช 
ฉุกเฉิน โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 
               Practices as advanced practice nurses 
in caring for patients with crisis and psychiatric 
emergency by the integration of concepts,  
nursing theories, theories, eastern  wisdom and 
research evidence 
 

*๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 
ท่ีเลือกสรร                                     ๓(๐-12-0) 
                Advanced Nursing Practicum  
for Persons with Mental Health Problems  
and Psychiatric Patients  in Selected Area        
                ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การพัฒนาและ
บูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ีลึกซ้ึงในการจัดการรายกรณี 
และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้รับบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชท่ีเลือกสรร 
                 Nursing practices using the 
development and integration of in-depth and 
special knowledge in case management and 
nursing quality development in selected clients 
with mental illness and psychiatric patients 
 
*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๒๘ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับ 
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง                               ๒(0-๐-๘) 
               Advanced Nursing Practicum  
for Chronic Psychiatric Patients 
               ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยการบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
               Practices as advanced practice nurses 
in caring for chronic psychiatric  patients by the 
integration of concepts, nursing theories, theories, 
eastern wisdom and research evidence 
๖๔๗-๖๔๒ สัมมนาปฏิบัติการพยาบาล 
สุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง              ๓(๑-๔-๔)     
               Seminar in Advanced Mental  
Health and Psychiatric Nursing Practicum 
               การสัมมนาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลรวมท้ังเพ่ือ
ปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง 
               Seminar on research utilization for 
improving quality of mental health and 
psychiatric nursing including the innovation of 
mental health and psychiatric nursing practice  
๖๔๗-๖๗๑ ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง   ๓(๐-๐-๑๒)  
              Advanced Mental Health and  
Psychiatric Nursing Practicum in Special  
Areas  
     การพัฒนาและบูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ี
ลึกซ้ึงในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับกลุ่ม
ประชากรท่ีเลือกสรร การประยุกต์ข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริม ดูแลรักษา  
และ/หรือฟ้ืนฟูภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ/
หรือชุมชน 
              Developing and integrating in-depth 
knowledge regarding a special topic related to 
advanced-level nursing practice of a selected  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๒๙

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
population; applying of evidence-based nursing 
in promoting, maintaining, and/or 
restoring/rehabilitating health of individuals, 
families, and/or communities 
สาขาการผดุงครรภ์ข้ันสูง 
๖๔๒-๕๑๔ แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติ 
การพยาบาลข้ันสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
               Conceptualization and Role  
of Advanced Nursing Practice 
               แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูง บทบาทและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  
หลักการการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้ม
ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
               Concepts and models of advanced 
nursing practice; roles and competencies of 
advanced practice nurses; principles and 
application of knowledge management in 
enhancing advanced nursing practice; issues and  
trends in advanced nursing practice  
๖๔๒-๕๒๔ การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง 
ในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก                  ๒(๑-๒-๓) 
               Advanced Health Assessment  
for Reproductive Women and Infants          
               แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมใน 
บริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง 
ในสตรีวัยเจริญพันธุ์สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะ 
หลังคลอด และทารก การสร้างสัมพันธภาพโดยการซัก 
ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
และการตรวจพิเศษ ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ 
โดยใช้ผลการประเมินภาวะสุขภาพ 
               Concept of holistic health assessment 
concerning cultural  diversity  context; advanced 
health assessment of reproductive women and 
women during antepartum, intrapartum, and 
postpartum periods, and their infants;  
relationship establishment; history taking;  

 
 
 
 
สาขาการผดุงครรภ์ 
๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับ 
สตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด          ๒(๑-๒-๓) 
              Advanced Health Assessment  
for Reproductive Women and Newborns 
              แนวคิดการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมใน 
บริบทของพหุวัฒนธรรม การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง
ในสตรีวัยเจริญพันธุ์  สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด  
ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด โดยการซักประวัติ 
การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการ
ตรวจพิเศษ ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจากผล
การประเมินสุขภาพ 
               Concept of holistic health assessment 
concerning cultural diversity context; advanced 
health assessment of reproductive women and 
women during antepartum, intrapartum, and 
postpartum periods, and their newborn; 
relationship establishment; history taking; 
physical assessment; laboratory tests and 
special investigations; health diagnosis based an 
health assessment findings    
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก 
แรกเกิด                                           ๓(๓-๐-๖) 
               Advanced Pathophysiology  
and Pharmacology for Reproductive  
Women and Newborns 
               มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุการเกิดพยาธิ 
สภาพ ความผิดปกติด้านพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิและสรีวิทยาของระบบต่างๆ  ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกใน
ครรภ์และทารกแรกเกิด รวมถึงอาการและอาการแสดง  

 



 ๑๓๐

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
physical assessment; laboratory tests and special 
investigations; health diagnosis based an health 
assessment findings 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก           ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Pathophysiology  
and Pharmacology for Reproductive  
Women and Infants  
              การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสตรีในวัย
เจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลัง 
คลอด และทารก มโนทัศน์การเกิดโรค สาเหตุ พยาธิ
สภาพ อาการและอาการแสดงของสตรีในวัยเจริญพันธุ์ 
สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก 
พันธุกรรม อนามัยเจริญพันธุ์ หลักการและการรักษาทาง
เภสัชวิทยา 
               Physiological changes of reproductive 
women and women during antepartum, 
intrapartum, and postpartum periods, and 
infants; concept of diseases; causes and 
pathology; signs and symptoms of the diseases; 
genetics;  reproductive  health;  principles of 
pharmacology and pharmacotherapeutics 
๖๔๘-๕๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง I              ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Midwifery I 
              แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ การสร้างเสริม
สุขภาพ การประเมินภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะเสี่ยง 
และภาวะผิดปกติในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ 
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก การดูแลแบบ 
องค์รวม ท่ีเน้นระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ การให้
คําปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการต้ังครรภ์ การให้
คําปรึกษาทางพันธุกรรม และการวางแผนครอบครัว การ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว 
และการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา โดยการผสมผสาน
ความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน  
ภูมิปัญญาตะวันออก รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

หลักการและการรักษาทางเภสัชวิทยาในสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะหลังคลอด ทารกในครรภ์และ
ทารกแรกเกิด 
           Concept of diseases; causes and 
pathology; abnormal genetics; 
pathophysiological alterations in each system of 
reproductive women, women during 
antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods, fetuses and newborns; signs and 
symptoms of the diseases; principles of 
pharmacology and pharmacotherapies for those 
women, fetuses and newborns   
 ๖๔๘-533 การผดุงครรภ์ข้ันสูง              4(4-0-8) 
     Advanced Midwifery       
               แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ การสร้างเสริม
สุขภาพ การประเมินและการป้องกันภาวะเสี่ยง และ
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนของสตรีในวัยเจริญพันธุ์ สตรี
ระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก
แรกเกิด การดูแลแบบองค์รวม ท่ีเน้นระบบการพยาบาล
เจ้าของไข้ การให้คําปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการ
ต้ังครรภ์ การให้คําปรึกษาทางพันธุกรรม และการ
วางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
มารดา ทารก และครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตรด้วยนม
มารดา โดยการผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผน
โบราณและแผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออก รวมถึงการ
ประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
เก่ียวข้อง 
               Concepts, theories, and health 
promotion, health risks assessment and 
prevention and sophisticate health problems of 
reproductive women, women during the 
antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods, and newborn; providing holistic care; 
focusing on case management; premarital, 
perinatal, and genetic counseling, and family 
planning, promotion of attachment and bonding 
among infants, mothers, and their  

 



 ๑๓๑

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
               Concepts, theories, and health 
promotion, health risks assessment, and 
prevention of reproductive women,  women 
during the antepartum, intrapartum, and 
postpartum periods, and infants; providing 
holistic care; focusing on case management; 
premarital, perinatal, and genetic counseling, 
and family planning, promotion of  attachment 
and bonding among infants, mothers, and their 
family and breastfeeding; integration of essential 
traditional midwifery and current midwifery 
practices, and eastern wisdoms; applying 
theories and research evidence 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง II             ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Midwifery II 
               แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทางสุขภาพ ของสตรี
ในวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลัง
คลอด และทารก สตรีตั้งครรภ์ท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 
สตรีท่ีมีภาวะมีบุตรยาก และสตรีท่ีมีปัญหาสุขภาพด้าน
การเจริญพันธุ์ การดูแลแบบองค์รวม โดยการผสมผสาน
ความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน  
ภูมิปัญญาตะวันออก  ท่ีเน้นระบบการพยาบาลเจ้าของไข้  
รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
              Concepts and theories related to 
health problems  and health complications of  
reproductive women, women during 
antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods and their infants, women with crisis 
situations;  infertility and health problem related 
to reproductive health; providing holistic care by 
integrating essential traditional midwifery and 
current midwifery practices, and eastern 
wisdoms; focusing on case management; 
applying theories and research evidence 

family and breastfeeding; by integrations of 
essential traditional midwifery and current 
midwifery practices, and eastern wisdoms; 
including applying theories and evidence bases 
๖๔๘-5๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง     ๓(๐-12-0) 
              Practicum in Advanced 
Midwifery  
               ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญสําหรับการ 
พยาบาลข้ันสูงในการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมิน 
ภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะเสี่ยง ภาวะผิดปกติ ภาวะท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะ
ต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด 
ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย การดูแลแบบ
องค์รวม การวินิจฉัยภาวะสุขภาพ และการวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก
และครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา การให้
คําปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการต้ังครรภ์  การให้
คําปรึกษาทางพันธุกรรม โดยการผสมผสานความรู้ 
ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผนปัจจุบัน ภูมิปัญญา
ตะวันออก และประยุกต์ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ 
รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
เก่ียวข้อง 

Practice of advanced midwifery in 
health promotion, health risks assessment, and 
prevention of sophisticated health problems of 
reproductive women, women during the 
antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods, and newborn  in normal and  health 
deviations; providing holistic nursing care, 
diagnosis of health, family planning, promotion 
of attachment and bonding among infants, 
mothers, and their family and breastfeeding; 
providing premarital, perinatal, and genetic 
counseling; integrating nursing knowledge, 
essential traditional midwifery practices, eastern 
wisdoms, and case management in providing  

 

 



 ๑๓๒

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๘-๕๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง I     ๓(๐-๐-๑๒) 
              Practicum in Advanced  
Midwifery I 
              ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในการสร้างเสริม
สุขภาพ  การประเมินภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะเสี่ยง
และภาวะผิดปกติในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ 
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก ท่ีมีภาวะสุขภาพ
ปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย
และการวางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว และการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยนมมารดา การให้คําปรึกษาก่อนสมรส และก่อนการ
ต้ังครรภ์ การให้คําปรึกษาทางพันธุกรรม โดยการ 
ผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผน  
ปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออก และประยุกต์ระบบการ 
พยาบาลเจ้าของไข้ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีและ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
               Practice of advanced midwifery in  
reproductive women and women during  
antepartum, intrapartum, and postpartum  
periods and infants  in  normal health status and 
health deviations; providing holistic nursing care, 
family planning, promotion of attachment and 
bonding among infants, mothers, and their family and 
breastfeeding; providing premarital, perinatal,  
and genetic counsellings; integrating nursing  
knowledge, essential traditional midwifery  
practices, eastern wisdoms, and case  
management in providing care; applying theories 
 and research evidence into practices 
๖๔๘-๖๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง II    ๓(๐-๐-๑๒) 
               Practicum in Advanced  
Midwifery II 
              ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงแก่สตรีในวัยเจริญ
พันธุ์ สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกท่ีมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต สตรีท่ีมีภาวะมีบุตรยาก และสตรีท่ี
มีปัญหาสุขภาพด้านการเจริญพันธ์ โดยการ 

care; applying theories and research evidence 
into practices  
*๖๔๘-๖๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 
ท่ีเลือกสรร                                        ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced Midwifery in  
Selected Area 
                  แนวคิดการศึกษาในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาะจง
ในการดูแลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการท่ีเลือกสรรในกลุ่ม
สตรีในวัยเจริญพันธุ์  สตรีระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ในประเด็นเฉพาะ
เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  การประเมินและป้องกัน
ภาวะเสี่ยง ให้การดูแลผู้ ใช้บริการในภาวะปกติและ
เบ่ียงเบนเล็กน้อย มีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อน โดยเน้น
ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ การผสมผสานความรู้ด้าน
ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ แ ผ น โ บ ร า ณ แ ล ะ แ ผ น ปั จ จุ บั น                   
ภูมิปัญญาตะวันออก  รวมถึงการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้อง 
                 Advanced midwifery in selected 
topics to provide holistic care of reproductive 
women, women during the antepartum, 
intrapartum, and postpartum periods, and 
newborn; and particularly in health promotion, 
health risks assessment and prevention, caring 
for clients with normal health, health deviations 
and sophisticated health problems by 
emphasizing on case management; integration 
of essential traditional midwifery and current 
midwifery practices, and eastern wisdoms; 
applying theories and related research 
evidences  
*๖๔๘-๖๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 
ท่ีเลือกสรร                                     ๓(๐-12-0) 
                Practicum in Advanced 
Midwifery in Selected Area         
                 ปฏิบัติบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการดูแล
ผู้ใช้บริการกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ หรือสตรีระยะต้ังครรภ์ 
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด หรือทารกแรกเกิดท่ีเลือกสรร 

 



 ๑๓๓ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
ผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณและแผน 
ปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออก และประยุกต์ระบบการ
พยาบาลเจ้าของไข้ รวมถึงการประยุกต์ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
               Practice of advanced midwifery for 
reproductive women and women during 
antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods, and infants having health risks,  diseases,  
health  complications, and  emergency and crisis 
situations; applying midwifery knowledge, 
essential  traditional  midwifery practices, 
eastern wisdoms, and case  management in 
providing care; applying  theories and research 
evidence into practices ๖๔๘-๖๗๑ ปฏิบัติการผดุง
ครรภ์เฉพาะทาง 
ข้ันสูง                                            ๓(๐-๐-๑๒) 
              Advanced Midwifery  
Practicum in Special Areas  
              การพัฒนาและบูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ี
ลึกซ้ึงในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับกลุ่ม
ประชากรท่ีเลือกสรร การประยุกต์การปฏิบัติการพยาบาล
โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริม ดูแลรักษา  
และ/หรือฟ้ืนฟูภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ/
หรือชุมชน 
               Developing and integrating in-depth 
knowledge regarding a special topic related to 
advanced-level nursing practice of a selected 
population; applying of evidence-based nursing 
in promoting, maintaining, and/or restoring/ 
rehabilitating health of individuals, families, 
and/or communities 
 
 
 
 
 
 

ในเชิงลึกเพ่ือผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะ
ผู้นํา และจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม และ
วัฒนธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือ
การดูแล โดยประยุกต์ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้  
เน้นการผสมผสานความรู้ด้านการผดุงครรภ์แผนโบราณ
และแผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบ 
องค์รวม 
                 Practice of advanced midwifery in 
selected topics and in-depth in providing holistic 
care of reproductive women, women during the 
antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods, and newborn for good health 
outcomes; by integrating concepts theories, 
leadership and ethics in the context of family, 
social and culture to provide health prevention, 
health promotion, and caring by applying case 
management; integrating of essential traditional 
midwifery and current midwifery practices, and 
eastern wisdoms through holistic care 
 
*สําหรับนักศึกษาแผน ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๘-๖๔๑ สัมมนาปฏิบัติการผดุงครรภ์ 
ข้ันสูง                                              ๓(๑-๔-๔) 
               Seminar in Advanced  
Midwifery Practice   
               การสัมมนาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้  
การปรับปรุง/นวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 
               Seminar in utilization of research 
findings into  advanced  midwifery; improving  
quality of midwifery; improving or developing  
innovative advanced midwifery practice 
สาขาการบริหารการพยาบาล 
๖๔๒-๕๑๔  แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติ 
การพยาบาลข้ันสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
               Conceptualization and Role  
of Advanced Nursing Practice 
                แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูง บทบาทและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  
หลักการการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้ม
ในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
               Concepts and models of advanced  
nursing practice; roles and competencies of  
advanced practice nurses; principles and  
application of knowledge management in  
enhancing advanced nursing practice; issues  and 
trends in advanced nursing practice      
๖๔๒-๕๒๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพทาง 
การพยาบาล                                      ๒(๒-๐-๔) 
               Health Economics in Nursing 
               แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกับการพยาบาล อุปสงค์ อุปทานของการบริการ
สุขภาพ การบริหารงบประมาณ การจัดการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการพยาบาลและภาวะคุ้มทุน การประเมิน
ภาวะคุ้มทุน การบริหารและประเมินผลโครงการทางการ
พยาบาลตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาการบริหารการพยาบาล 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจาก
ต้ังแต่ปี 
2551 
คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ได้ 
จัดทํา
หลักสูตร
พยาบาล
ศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาการ
บริหารการ
พยาบาล
แยกเป็น
หลักสูตร
เฉพาะ
ข้ึนมาอีก
หนึ่ง
หลักสูตร 



 ๑๓๕ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
              Health economics concepts and 
principles related to nursing supply and demand  
for health services; efficiency and effectiveness 
of healthcare system; cost and benefit analysis 
of healthcare delivery;  nursing project 
management and evaluation in consideration 
with health economics 
๖๔๒-๕๓๕ การพัฒนาคุณภาพงานทาง 
การพยาบาล                                      ๓(๓-๐-๖) 
              Quality Improvement in  
Nursing 
               ววิัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ระบบพัฒนาคุณภาพ ข้ันตอนและวิวัฒนาการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล ท้ังด้านการบริหารการพยาบาล 
บริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจัยทางการ
พยาบาล และประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพ
งาน 
               Theories, principles and conceptual 
framework related to quality improvement in 
nursing;  development of quality improvement 
in nursing administration, nursing services, nursing 
education and nursing research; application of 
research utilization for quality improvement 
๖๔๙-๕๔1 การบริหารการพยาบาลในภาวะ
เปล่ียนแปลง                                      ๒(๒-๐-๔) 
               Nursing Administration in  
a Changing Environment 
               แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพยาบาลใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลง หลักการและทฤษฎี การ
เปลี่ยนแปลง การทําแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการ 
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและองค์กรการ 
เรียนรู้ และจริยธรรมในการบริหาร 
               Theories and  principles of nursing 
administration in the changing time; principles  
and theories of change strategic planning; project 
management;  knowledge management;  
 

  



 ๑๓๖ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
risk management; learning organization; ethics in 
nursing administration  
๖๔๙-๕๔2 การบริหารงานบุคคลทาง 
การพยาบาล                                      ๒(๒-๐-๔) 
              Personnel Management in  
Nursing 
     พฤติกรรมองค์การ แนวคิดและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาบุคลากร การบริหารความ
แตกต่าง การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
และจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 
               Organization behavior; concept and 
process of human resource management; job 
analysis and design; developing careers; human 
resource development; managing diversity; 
managing compensation; managing personnel 
performance; managing in work place safety and 
health; ethics in human resource management
๖๔๙-๖๔๑ การวางแผนกลยุทธ์ทาง 
การพยาบาล                                             ๒(๒-๐-๔) 
              Strategic Planning in Nursing 
              แนวคิด หลักการ กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ และวิเคราะห์ประเมินปัญหา แผนกลยุทธ์ทางการ
พยาบาล 
              Theories, principles, process of 
strategic planning, analysis and  evaluation of   
problems related to strategic planning 
๖๔๙-๕๖๑ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
ในภาวะเปล่ียนแปลง                        ๒(0-๐-๘) 
               Practicum in Nursing  
Administration in a Changing  
Environment  
     ปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบริการพยาบาล 
บนพ้ืนฐานจรรยาวิชาชีพในตําแหน่งผู้บริหารการพยาบาล
ท่ีเลือกสรร 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
                Application of nursing administration 
and integration of changing healthcare system 
for quality improvement in nursing services 
based on professional nursing ethics as nurse 
leaders in selected areas 
๖๔๙-๕๖๒ ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลทาง 
การพยาบาล                                      ๒(0-๐-๘) 
               Nursing Practicum in  
Personnel  Management  
     ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล
ในตําแหน่งผู้บริหารการพยาบาลในประเด็นท่ีเลือกสรร 
               Practice in human resources 
management under a nursing administrative 
position 
๖๔๙-๖๖๑ ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ทาง 
การพยาบาล                                     ๒(0-๐-๘) 
               Nursing Practicum in  
Strategic Planning 
              ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ในตําแหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลท่ีเลือกสรร 
               Application of strategic planning as a 
nurse leader in selected areas 
๖๔๙-๖๔๒ สัมมนาปฏิบัติการบริหาร 
การพยาบาล                                      ๓(๑-๔-๔) 
              Seminar in Nursing  
Management  Practice 
              การสัมมนาเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
รวมท้ังเพ่ือปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล 
              Seminar in improving quality of nursing 
administration with research utilization including 
the innovative practice in the area of nursing 
administration 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๘

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๙-๖๗๑ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
เฉพาะทางข้ันสูง                               ๓(๐-๐-๑๒) 
               Advanced Nursing  
Administration  Practicum in Special  
Areas  
     การพัฒนาและบูรณาการความรู้เฉพาะทางท่ี
ลึกซ้ึงในการปฏิบัติการบริหารการพยาบาลข้ันสูง และการ
ประยุกต์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการบริหารการ
พยาบาลในประเด็นท่ีเลือกสรร 
              Developing and integrating in-depth  
knowledge regarding advanced nursing  
administration practices; applying of evidence-
based nursing practices for improving nursing  
administration in selected areas 
สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
-                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาการ
พยาบาล
ครอบครัว
และชุมชน
เน่ืองจากได้
แยกไปเป็น
หลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตรมหา
บัณฑิต 
สาขาวิชา
การ
พยาบาล              
เวชปฏิบัติ
ชุมชน 
(ภาคพิเศษ) 
และไม่ได้
เปิดสอน
สาขาการ
พยาบาล
ครอบครัว
และชุมชน
ในภาคปกติ 

 



 ๑๓๙ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๒-๗๕1 การวิจัยเชิงคุณภาพ               ๓(๓-๐-๖) 
               Qualitative Research 
               แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพทางการพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายงานการวิจัย จริยธรรม
ทางการวิจัยการอ่านและประเมินคุณค่างานวิจัยเชิง
คุณภาพ 
               Concept, pattern and process of 
qualitative research in nursing; data collection 
and data analysis; using computerized program 
for qualitative data processing and analysis; 
writing a research report; ethics in research;  
evaluation and critique in qualitative nursing  
research   

๖๔2-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนา 
บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง      ๓(๓-๐-๖) 
               Concepts, Theories and  
Advanced Nursing Practice Role  
Development 

     แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูง ประเด็นและแนวโน้มของการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูง แนวทางการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะ                  
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

     Concept and model of advanced 
nursing practice; issues and trend of advanced 
nursing practice; advanced nurse practice’s 
roles and competencies development 
 

จัดรายวิชา
ให้
สอดคล้อง
กับปรัชญา
และ
วัตถุประสงค์
ของ
หลักสูตร
และ
สถานการณ์
ด้านสุข
ภาวะใน
พ้ืนท่ี 

๖๔๒-๗๕2 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 
และการบําบัดทางการพยาบาล                ๓(๓-๐-๖) 
               Complementary Therapies  
and Nursing Therapeutics 
               การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การ
พยาบาลแบบองค์รวม โดยฝึกทักษะการประเมินสภาพ 
การปฏิบัติการพยาบาล และการติดตามประเมินผลตาม
แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออกรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
แต่ละวัฒนธรรม 
               Integration of eastern wisdom into 
holistic nursing care; practicing in health 
assessment skills, nursing practice, and 
evaluation based on concepts of eastern and 
folk wisdom 
๖๔๒-๗๕3 การปรึกษาสุขภาพข้ันสูง         ๓(๓-๐-๖) 
              Advanced Health Counseling 
               แนวคิด หลักการและทฤษฎีการปรึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพ คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา
กระบวนการปรึกษา ประเภทการปรึกษา ทักษะการ
ปรึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการปรึกษาท่ีเลือกสรรกับ 

๖๔2-๗๗๒ การสอนทางการพยาบาล       ๓(๒-๓-๔)          
      Teaching in Nursing 
               บทบาท ความรับผิดชอบและจริยธรรมของ
อาจารย์พยาบาล ปรัชญาการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ 
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้  การเขียน
แผนการสอนและการประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน 
การสอนในห้องปฏิ บั ติการและการสอนในคลินิก               
การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
                Roles, responsibilities and ethics of 
nurse instructors; educational philosophy; 
learning process; various teaching techniques; 
educational innovations and technology; 
learning evaluation; writing teaching plan and 
applying in the classroom; teaching in 
laboratory and clinics; classroom research; 
curriculum development and educational 
quality assurance 
 

 



 ๑๔๐

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
ผู้ใช้บริการท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
               Counseling concepts, principles and  
theories related to health; counselor 
qualifications; counseling process; types of 
counseling; counseling skills; application of 
selected counseling theories for clients with 
health problems   
๖๔๒-๗๕4 การศึกษาด้วยตนเอง              ๓(๐-๙-๐) 
              Independent Study 
     การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การ
อ่าน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการ
เขียนรายงานในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการเขียน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์
ผู้สอน 
              Literature search from various 
sources; reading; analyzing and synthesizing  
data including writing a report in selected topics 
related to thesis under an advisor’s supervision 

๖๔2-๗๗๓ การบริหารการพยาบาล         ๓(๒-๓-๔)          
    Nursing Administration 

              แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการ
พยาบาล ภาวะผู้นําในระบบสุขภาพในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการคุณภาพและสารสนเทศ  
การพัฒนาคุณภาพการวัดและการจัดการผลลัพธ์
ทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
การวินิจฉัยองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
ทรัพยากร การบริหารความขัดแย้ง การสอน การฝึก
ทักษะและการชี้แนะ การตัดสินใจทางคลินิก การตลาด 
องค์กรเรียนรู้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
               Concepts, theories related to nursing 
administration; leadership in transformational 
era; quality and information management; 
nursing outcome evaluation and management 
using evidence based practice; organization 
diagnosis; strategic planning and action plan; 
risk management; resource management; 
conflict management; teaching skill training and 
coaching; clinical decision making; social 
marketing; learning organization; related laws 
๖๔2-๗๗๔ การดูแลสุขภาพองค์รวมโดย 
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก               ๓(๒-๓-๔) 
              Holistic Health Care with  
the Integration of Eastern Wisdom 
               แนวคิดปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมและภูมิปัญญาตะวันออก แนวทางการประยุกต์ใช้
แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
แต่ละวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมแก่
ผู้ใช้บริการในภาวะสุขภาพต่างๆ หลักการบําบัดทางการ
พยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลท่ีผสมผสานเทคนิค
การดูแลเยียวยาสุขภาพแบบตะวันออก 
                Concepts; holistic health care and 
eastern philosophy; application of eastern 
philosophy including local wisdom in different 
culture to promote holistic health for clients in 



 ๑๔๑ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
different health states; nursing therapeutic 
principles and nursing practice with the 
integration of eastern healing techniques for 
health 
๖๔๒-๗๗๕ ภาวะวิกฤตและการเยียวยา 
ทางจิตใจ                                      ๓(๒-๓-๔) 
      Psychological Crisis and Healing 
               แนวคิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ ประเภทภาวะ
วิกฤตทางจิตใจ กระบวนการเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ 
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตัวในภาวะวิกฤตทางจิตใจ 
แนวคิดและหลักการการเยียวยาทางจิตใจ บทบาทของ
ผู้ทําหน้าท่ีเยียวยาทางจิตใจ กระบวนการเยียวยาทาง
จิตใจ เทคนิคท่ีใช้สําหรับการเยียวยาทางจิตใจ ประเด็น
จริยธรรมในการเยียวยาทางจิตใจ 

    Concepts of psychological crisis; 
types of psychological crisis, psychological crisis 
process; factors related to adaptation for 
psychological crisis; concepts and principles of 
psychological healing; roles of healers; 
psychological healing process; techniques in 
psychological healing; ethical issues in 
psychological crisis 
๖๔๒-๗๗๖ การจัดการสาธารณภัย           ๓(๒-๓-๔) 
              Disaster Management 
               แนวคิด หลักการ และนโยบายด้านสาธารณ
ภัยระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ ประเภทและ
ผลกระทบของสาธารณภัย ระยะต่างๆ ของสาธารณภัย 
การป้องกันสาธารณภัย การจัดการเพ่ือการเตรียมรับ         
สาธารณภัย การจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย และการ
จัดการภายหลังการเกิดสาธารณภัย ประเด็นจริยธรรม
และกฎหมายในการจัดการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ 
               Concept; principles; and policy 
related to disaster in local, nation, and 
international level; types and impacts of 
disaster; phases of disaster; disaster prevention; 
disaster management including before, during, 



 ๑๔๒

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
and after phase; ethical issues and laws in 
management for helping disaster victims 
๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง             ๓(๐-๙-๐) 
              Independent Study 
               การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ    
การอ่าน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมท้ัง
การเขียนรายงานในหัวข้อท่ีเ ก่ียวข้องกับการเขียน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์
ผู้สอน 
             Literature search from various 
sources; reading; analyzing and synthesizing 
data including writing a report in selected 
topics related to thesis under an advisor’s 
supervision 

 
 

วิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๒-๗๘๑ วิทยานิพนธ์                    ๑๒(๐-๓๖-๐) 
               Thesis 
      ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อท่ี
เลือกสรร ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
               Conducting nursing research of a 
selected area under the supervision of advisors 

๖๔๒-๗๘๑ วิทยานิพนธ์                   ๑๒(๐-๓๖-๐) 
               Thesis 
              ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อท่ี
เลือกสรร ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
               Conducting nursing research of a 
selected area under the supervision of advisors 

 

 
 

สารนิพนธ ์

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 
๖๔๒-๗๙๑ สารนิพนธ ์                        ๖(๐-๑๘-๐) 
              Minor Thesis  
     การศึกษาวิชาทางการพยาบาลด้วยตนเอง
เก่ียวกับการทําสารนิพนธ์ หรือทําวิจัยบางส่วนร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชาเฉพาะท่ีเลือกสรร 
              Self-study in nursing area as a  minor 
thesis or conduct some parts of research  with 
advisors within the specialty area 

๖๔๒-๗๙๑ สารนิพนธ ์                       ๖(๐-๑๘-๐) 
              Minor Thesis  
     การศึกษาวิชาทางการพยาบาลด้วยตนเอง
เก่ียวกับการทําสารนิพนธ์ หรือทําวิจัยบางส่วนร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชาเฉพาะท่ีเลือกสรร 
               Self-study in nursing area as a  minor 
thesis or conduct some parts of research with 
advisors within the specialty area 

 

 



 

 

๑๔๓

 

ภาคผนวก ง 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอนแนะ             

              
สรุปข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และการปรับแก้ไข 

1. ผศ.ดร. เยาวลักษณ์  เสรีเสถียร 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (หน้า 8-10) 

� 
(ปรัชญา) 

 

 - ปรัชญาอาจเขียนเป็นความเรียงว่าหลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีลักษณะโดด
เด่นอย่างไร หรือมีความรู้ความสามารถ/ ทักษะในเรื่องใด และมีคุณลักษณะที่
สําคัญอย่างไร 
- วัตถุประสงค์ ควรเขียนในลักษณะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัดหรือประเมินได้
ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
- วัตถุประสงค์ที่ 1 จะวัดได้อย่างไร  
- วัตถุประสงค์ข้อ 8 และ 10 จะวัดได้หรือไม่ และจะวัดเมื่อไร 
- วัตถประสงค์ข้อ 6 นักศึกษาแผน ก สามารถทําวิจัยและใช้ผลงานวิจัย แต่แผน ข 
ใช้ผลการวิจัยอย่างเดียวหรือ ควรเขียนให้ชัดเจนว่า 2 แผน ต่างกันอย่างไร 
จุดเน้นต่างกัน แผนการเรียนต่างกัน แผน ก เน้นการทําวิจัย แผน ข เน้นทักษะ
ปฏิบัติ, เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติ 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
(หน้า 10-12) 

�  แผนพัฒนาการปรับปรุงข้อ 2, 3, 4 ที่กําหนดไว้ในแผนนั้น มีข้อสงสัยว่าไม่ได้จัด
ให้มีในหลักสูตรเดิมหรือยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องนําปรับปรุงในหลักสูตรใหม่ ซึ่งก็เคย
มีการจัดอยู่แล้ว ไม่น่าจะต้องนํามาใส่ 

 

2.1 โครงสร้างของหลักสูตร  
(หน้า 15-20) 

�  จํานวนหน่วยกิตรวมเป็นไปตามข้อกําหนดของสภาฯ  

 

 



 

 

๑๔๔

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

4. รายวิชา (หน้า 16-19) พิจารณาความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาและเป้าหมายของ
หลักสูตร 
4.1 หมวดวิชาแกน (หน้า 16) 

� 
 

 มีข้อสังเกตว่าในปรัชญามีการใช้คําว่า “หลักฐานเชิงประจักษ์” อยู่หลายที่ แต่ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่มีคํานี้ปรากฏอยู่ และในวิชาการวิจัยและการใช้
ผลการวิจัย ไม่ปรากฏคํานี้เช่นกัน รวมทั้งในคําอธิบายรายวิชาด้วย มีเพียงเรื่อง
แนวทางการนําผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอจนทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้อ 6 หรือไม่ โดยเฉพาะในแผน ข 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  
(หน้า 16-19) 
 

� 
 

 สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ กลุ่มเป้าหมายในรายวิชา (สตรีวัยเจริญพันธุ์และ
ทารก คําว่าทารกจะหมายถึงตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนอายุ 1 ปี เพราะฉะนั้นควร
เน้นบทบาทผดุงครรภ์และลดความซ้ําซ้อนกับการพยาบาลเด็ก 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.3 หมวดวิชาเลือก (หน้า 19) � 
 

 - วิชา 642-774 (การดูแลสุขภาพองค์รวมฯ) อาจมีบางส่วนซ้ําซ้อนกับวิชา 
642-511 (ปรัชญาตะวันออก) 
- อาจเพิ่มวิชาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นวิชาเลือก เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

5. แผนการศึกษา (หน้า 21-32) 
 

� 
 

 แผน ก ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ควรให้เรียนวิชาการพยาบาลและการปฏิบัติ
ไปในเทอมเดียวกัน เพื่อให้สามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้ 
และอาจช่วยให้นักศึกษาเห็นประเด็นปัญหาในคลินิก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจปรับรายวิชาเลือกไปอยู่ปี 2 เทอม 1 แผน ข 
เช่นเดียวกับแผน ก 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า 48) 

 � 
 

น่าจะคลอบคลุมมากกว่า 2 ด้าน ตามที่เขียนไว้ ซึ่งถ้าพิจารณาจากแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบ (หน้า 55-61) รายวิชาปฏิบตัิในแต่ละสาขาจะ
ครอบคลุมทุกมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนั้น อาจเขียนว่าผู้เรียนจะมีสมรรถนะ หรือมี
ความสามารถอย่างไรตามมาตรฐานการเรียนรู้ในข้อใด เช่น สามารถตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในการพยาบาลเฉพาะสาขา (ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ 1 ข้อ 3) ดู
จากหน้า 50, 61 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 



 

 

๑๔๕

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

7. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือ
งานวิจัย (หน้า 48) 

 
 

� 
 

ควรเขียนแยกกันระหว่างสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ซึ่งน่าจะต้องมีข้อกําหนด 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

คงไว้เช่นเดิม 

8. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
8.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา (หน้า 49) 

� 
 

 - โดยทั่วไปเหมาะสมแล้ว แต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยว่าคุณลักษณะพิเศษบางข้อจะ
ส่งเสริมให้เกิดในนักศึกษาได้ทุกคนหรือไม่ ถ้านักศึกษาเลือกเรียนบางรายวิชา
ต่างกันหรือประสบการณ์ที่จัดให้แต่ละสาขาต่างกัน เช่น บางสาขาเน้นการดูแลใน
คลินิก บางสาขาเน้นการดูแลในชุมชน 
- คุณลักษณะพิเศษที่ 1 ถ้านักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาการดูแลสุขภาพฯ แต่ไป
เลือกเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาจะมีคุณลักษณะนี้หรือไม่ 
- คุณลักษณะพิเศษที่ 2 การจัดกิจกรรมตามข้อ 3 จะสามารถจัดให้กับนักศึกษา
ทุกคน ทุกสาขาหรือไม่ เช่น การดูแลในชุมชนต่างๆ ถ้าจัดได้ก็เห็นด้วยค่ะ 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

8.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
(หน้า 50-54) 

 � 
 

- ข้อ 2.1.1(2) การดําเนินชีวิตที่ถือประโยชน์ จะวัดได้อย่างไร เพราะคงสามารถ
ประเมินได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและเมื่ออยู่ในคณะฯ เป็นส่วนใหญ่ 

- ข้อ 2.4.1(2,3,4) จะวัดได้อย่างไร วัดเมื่อไร เพราะพิจารณาจากกลยุทธ์การ
ประเมินไม่น่าจะประเมินผลการเรียนรู้ในข้อ 2,3,4 ได้ 

- ข้อ 2.2 ควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัยหรือการใช้ผลงานวิจัยในผล
การเรียนรู้ด้วย 

- ข้อ 2.6.1(3) หน้า 53 พฤติกรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพควรย้ายไป
อยู่ในผลการเรียนรู้ข้อ 2.1 ซึ่งจะซ้ํากับข้อ 2.1.1(3) หน้า 50  

- หน้า 53 ข้อ 2.6.2 การเขียนกลยุทธ์น่าจะเขียนเป็นพฤติกรรมมากกว่า ส่วน
รายงานต่างๆ น่าจะนําเขียนในส่วนของการประเมินผล 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 



 

 

๑๔๖

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

8.3 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล 
ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผล  
(หน้า 50-54) 

 
 

� 
 

- กลยุทธ์การประเมินตามข้อ 2.1.3 อาจยังวัดไปไม่ถึงผลการเรียนรู้ข้อ 2.1.1 
(2) (หน้า 50) อาจปรับคําว่าดําเนินชีวิตเป็นปฏิบัติงานโดยถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์ 
- กลยุทธ์การประเมินข้อ 2.4.3 (หน้า 52) ยังไม่น่าจะสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ข้อ 2.4.1 (2), (3),(4) ได้ ควรเขียนกลยุทธ์การประเมินให้ครอบคลุม โดย
พิจารณาเพิ่มกิจกรรมให้ครอบคลุม รวมถึงกลยุทธ์ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะเรื่อง 1) การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) การสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
ให้พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 3) การยกระดับวิชาชีพ  

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

8.4 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) (หน้า 55-61) 

 � 
 

เขียนข้อเสนอแนะไว้ในเล่มแล้ว ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

9. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (หน้า 
62) 

 � 
 

คณะกรรมการทวนสอบควรระบุว่ามีกรรมการจากภายนอกสาขาร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

10. การพัฒนาคณาจารย์ (หน้า 63) � 
 

 ควรเพิ่มเติมการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติ เพื่อความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
พัฒนาวิชาชีพ 

 

11. การประกันคุณภาพหลักสูตร  
(หน้า 64-67) 

�  
 
 

หน้า 67 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับสัดส่วน ขอให้ทบทวน ไม่
แน่ใจว่าตัวเลขสัดส่วน 1:8 เป็นสัดส่วนของอาจารย์พิเศษ:อาจารย์ประจําใช่
หรือไม่ ถ้าใช่ไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไร 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

12. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
(หน้า 70) 

� 
 

   

 



 

 

๑๔๗ 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

13. คําอธิบายรายวิชา  
(ภาคผนวก ข หน้า 73-82) 
- วิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาฯ  
(ในทุกสาขาเขียนเหมือนกันหมดทุกสาขา) 
 

 � 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีข้อสังเกตดังนี้ 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา: วิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาฯ (ในทุกสาขาเขียน
เหมือนกันหมดทุกสาขา) อาจจะพิจารณาปรับ ดังนี้ 
1. ย้ายไปอยู่ในวิชาแกนและใช้ชื่อวิชาเดียวกัน 
2. อยู่ในวิชาเฉพาะสาขา แต่เขียนให้ต่างกัน โดยเฉพาะจุดเน้นในระบบที่เป็น
ความเฉพาะเจาะจงของแต่ละสาขา 
- คําอธิบายรายวิชา 646-533 และวิชา 646-651 (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) 
เหมือนกันทุกประการ ต่างกันที่คําว่าและกับหรือ ซึ่งก็เขียนเช่นนี้ หมายความว่า
ในวิชา 646-533 จะเรียนครอบคลุมหมดทุก concepts และทุกกลุ่ม ตาม
คําอธิบายรายวิชา แต่วิชา 646-651 จะเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งภายใต้แนวคิดเดิม
ทุกประการ ซึ่งจะซ้ําซ้อนกันและไม่เห็นความแตกต่าง 
- วิชาปฏิบัติ 646-641 และปฏิบัติ 646-661 มีวิธีการเขียนเหมือนกัน ต่างคํา
ว่าและกับหรือเช่นกัน จึงไม่เห็นชัดเจนว่านักศึกษาแผน ก อย่างไร 
- เช่นเดียวกับสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ วิชา 648-533 เขียนเหมือนกับวิชา 
648-651 และวิชา 648-641 เขียนเหมือนกับวิชา 648-661 ทุกประการ
ต่างกันที่คําว่าและกับหรือ ซึ่งจะไม่เห็นความแตกต่างว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้/มี
ประสบการณ์/มีคุณลักษณะ/หรือมีสมรรถนะที่ต่างกันอย่างไร 
- สาขาการพยาบาลเด็กวิชา 645-533 มี key words ที่ต่างจากวิชา 645-651 
ที่เป็นการดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัยตามพัฒนาการ และความเจ็บป่วย 
สําหรับวิชา 645-651 มีแนวคิดเช่นเดียวกันต่างกันที่เป็นการดูแลสุขภาพเด็กที่
เลือกสรร โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งคล้ายกับวิชา 
645-651 (ซึ่งไม่ชัดเจนว่าต้องดูแลครอบคลุมถึงเด็กป่วยหรือไม่ ซึ่งน่าจะต้อง
เขียนให้ชัดเจน 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 



 

 

๑๔๘ 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิชาทฤษฎี รายวิชาควรเขียนให้ต่างกันว่านักศึกษาจะเรียนรู้แนวคิดใดที่ต่างกัน 
และพัฒนาทักษะทางปัญญาในเรื่องใดที่มากขึ้นหรือต่างจากวิชาที่ 1 
- วิชาปฏิบัติ ควรเขียนให้ชัดเจนว่าสําหรับแผน ข (วิชาที่ 2) จะมีทักษะปฏิบัติ
อะไรที่เพิ่มขึ้นหรือแตกต่างจากที่เรียนในวิชาปฏิบัติ 1 นักศึกษาจะมีสมรรถนะที่
ต่างจากนักศึกษาในแผน ก 
 - ตัวอย่างของสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตจะเห็นได้ว่ามีจุดเน้นที่
ต่างกันโดยวิชา 647-533 จะอธิบายถึงแนวคิด หลักการพยาบาลที่สําคัญจําเป็น
ของสาขา แต่วิชา 647-651 เน้นที่แนวคิดการจัดการรายกรณี การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพัฒนาการดูแล ทําให้ชัดเจนว่าวิชานี้ เน้นการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (ซึ่งยังไม่มีในรายวิชาใด) เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้รับบริการ และ
สอดคล้องกับวิชาปฏิบัติ 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ   

- ควรตรวจสอบชื่อรายวิชาให้มีความสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๙

2. รศ.ดร. อรสา  พันธ์ภักดี 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (หน้า 8-10) 

� 
 

 
 

  

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
(หน้า 10-12) 

�    

3. โครงสร้างของหลักสูตร (หน้า 15-20) 
- โครงสร้างของหลักสูตร ไม่ได้ระบุว่า 
มีแผน ก แบบ ก 1 หรือไม่ 
- ความหมายของรหัสวิชา ต้องมี 
ตัวอักษรก่อนตัวเลขหรือไม่ และต้องมี
ภาษาอังกฤษกํากับด้วย เช่น NS 

 � 
 

เพิ่มการจัดแผน ก แบบ ก 1 ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

4. รายวิชา (หน้า 16-19) พิจารณาความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาและเป้าหมายของ
หลักสูตร 
4.1 หมวดวิชาแกน (หน้า 16) 

� 
 

   

4.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา  
(หน้า 16-19) 
- รายวิชาเฉพาะสาขาวิชาพยาธิสรีรวิทยา 
และเภสัชวิทยาขึ้นสูง เขียนคําอธิบาย
รายวิชาเหมือนกันทุกสาขา เหมือนกับเป็น
วิชาแกน 

 
 

 

� 
 

ปรับให้มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขา 
 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.3 หมวดวิชาเลือก (หน้า 19) � 
 

   

 



 

 

๑๕๐

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

5. แผนการศึกษา (หน้า 21-32) �    
6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า 48) 

� 
 

   

7. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือ
งานวิจัย (หน้า 48) 

� 
 

   

8. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
8.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ 
นักศึกษา (หน้า 49) 

 
� 

 

   

8.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
(หน้า 50-54) 

� 
 

   

8.3 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล 
ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผล  
(หน้า 50-54) 

� 
 

   

8.4 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) (หน้า 55-61) 

� 
 

   

9. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
(หน้า 62) 

� 
 

   

 



 

 

๑๕๑

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

10. การพัฒนาคณาจารย์ (หน้า 63) � 
 

   

11. การประกันคุณภาพหลักสูตร (หน้า 
64-67) 

�    

12. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
(หน้า 70) 

� 
 

   

13. คําอธิบายรายวิชา  
(ภาคผนวก ข หน้า 73-82) 
- วิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาฯ  
(ในทุกสาขาเขียนเหมือนกันหมดทุกสาขา) 
- คําอธิบายรายวิชา แก้ไขเล็กน้อย เรื่อง
ชื่อสารนิพนธ์ในส่วนภาษาอังกฤษ กับ
ภาษาไทย ไม่สอดคล้องกัน สารานิพนธ์ 
คือ thematic paper ใช่หรือไม่ 

 � 
 

 
 
 

 วิชาพยาธิ
สรีรวิทยาและ
เภสัชวิทยาฯ 
ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

 
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ   

- ส่วนใหญ่ท่านเห็นว่าเหมาะสม  และ บอกว่า “ขอชื่นชม เป็นการทําหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ไม่แน่ใจ ว่าจะต้องแยกเป็น 
แต่ละเล่มหลักสูตรของเฉพาะสาขาหรือไม่” 

 

 



 

 

๑๕๒ 

3. ผศ.ดร. พิกุล  นันทชัยพันธ์ 

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (หน้า 8-10) 

 
 

� 
 

- ลักษณะของมหาบัณฑิต แผน ก และแผน ข ควรแตกต่างกันในบางประการไม่
ควรเหมือนกันทั้ง 10 ข้อ 
- การเขียนปรัชญา วัตถุประสงค์ ควรมีการกล่าวถึงความเชื่อที่ต้องจัดการศึกษา
ทั้ง 2 แผนด้วย และถ้าจะเปิดแผน ก (ก1) ก็ควรอธิบายไว้ในส่วนปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ด้วย 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
(หน้า 10-12) 

�    

3. โครงสร้างของหลักสูตร (หน้า 15-20) �    
4. รายวิชา (หน้า 16-19) พิจารณาความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาและเป้าหมายของ
หลักสูตร 
4.1 หมวดวิชาแกน (หน้า 16) 

� 
 

   

4.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา  
(หน้า 16-19) 

�    

4.3 หมวดวิชาเลือก (หน้า 19) �    
5. แผนการศึกษา (หน้า 21-32) 
 

 � 
 

ถ้าจะเปิดแผน ก แบบ ก1 ด้วยก็ควรระบุแผนการศึกษาไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจาก
ในหน้า 64-65 มีเรื่องการบริหารหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 ด้วย 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า 48) 

� 
 

   

7. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือ
งานวิจัย (หน้า 48) 

�    

 



 

 

๑๕๓

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

8. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
8.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ 
นักศึกษา (หน้า 49) 

� 
 

   

8.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
(หน้า 50-54) 

� 
 

   

8.3 ความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล 
ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผล  
(หน้า 50-54) 

� 
 

   

8.4 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) (หน้า 55-61) 

� 
 

   

9. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
(หน้า 62) 

� 
 

   

10. การพัฒนาคณาจารย์ (หน้า 63) �    
11. การประกันคุณภาพหลักสูตร  
(หน้า 64-67) 

 � 
 

มีการกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน แผนก แบบ ก1 ในส่วนนี้ ทั้งๆ ที่ส่วนต้น
ไม่ได้กล่าวถึง หากจะเปิดสอนก็ควรกล่าวนํามาตั้งแต่ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาด้วย 

ปรับตาม
ข้อเสนอแนะ 

12. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
(หน้า 70) 

� 
 

   



 

 

๑๕๔

หัวข้อ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

13. คําอธิบายรายวิชา  
(ภาคผนวก ข หน้า 73-82) 
 

� 
 

   

 

14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  

- มีพิมพ์ผิด หน้า 46 ชื่อ-สกุล ของ ศ. เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ พิมพ์สถานภาพใหม่เป็นนางสาว 

- หน้า 70 ข้อ 2 (3) แก้เป็น โดยบัณฑิตใหม่ 



 

 

๑๕๕

 

ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี  สุทธรังษี   Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 641-811 ปรัชญาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล   3 
 641-813 การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางการพยาบาล    2 
 642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีสําหรับการพยาบาล    2 
 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 
 642-512 จริยศาสตร์ทางการพยาบาลและกฏหมาย    2 
 642-513 ภาวะผู้นําและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล   3 
 642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    2 

642-514 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 
642-523 การประเมินสุขภาพจิต       2 

 642-533 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูงทางการพยาบาล  3 
 642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 
 642-791 สารนิพนธ์        6 
 647-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต    2 

647-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน  2 
647-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน 2 
647-571 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต   2 
647-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง    2 
647-642 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง   3 
647-671 ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง 3 

 648-542 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือดูแลสุขภาพครอบครัว    2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    ๒ 
๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒  
๖๔๒-๕๑๔ ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล  ๓ 

 ๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ๓ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 



 

 

๑๕๖ 

 

  
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
 ๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง      ๒ 

๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง    ๓ 
๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 
๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 

    ท่ีเลือกสรร        ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
ณรงค์ศักด์ิ พุทธประเสริฐ, วันดี สุทธรังษี, และบุญวดี เพชรรัตน์. (2553). อาการไม่สุขสบายจากยารักษาทางจิตและ
การจัดการกับอาการของผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 24(1), 50-64. 
 

นฤมล ทีปะปาล, วันดี สุทธรังษี, และศรีสุดา วนาลีสิน. (2553). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเด็กบกพร่องด้าน
การเรียนรู้ร่วมกับสมาธิสั้น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 
24(2), 55-66. 
 

Kongsuwan, V., Suttharangsee, W., Isaramalai, S., & M.Kools., S. (2009). Perspective of Adolescent, Peers, 
Parents and Teachers on Youth Violence. Self-care & Dependent Care Nursing, 17(1), 23-28. 
 

หนังสือ/ตํารา  - 
 

2. รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร  กฤษเจริญ   วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
640-535 ครอบครัวสัมพันธ์       2 
     

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
๖๔๒-๕๒๔ การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  2 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

648-541 การผดุงครรภ์ข้ันสูง 1       3 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
 ๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด ๒ 



 

 

๑๕๗

 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์   

และทารกแรกเกิด       ๓ 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

ปรียานุช มณีโชติ, ประณีต ส่งวัฒนา, และสุรีย์พร กฤษเจริญ. (2554). ผลของโปรแกรมการสอนแบบสร้างแรงจูงใจ
ต่อการรับรู้เก่ียวกับโรคและอัตราการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยในชนบท. ศรีนครินทร์เวชสาร, 
26(1), 9-16. 
 

เบญญาภา ธิติมาพงษ์, ปรียา แก้วพิมล, สุรีย์พร กฤษเจริญ, และวัฒนา ศรีพจนารถ. (2553). สัมพันธภาพของมารดา
และทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นท่ีมีบุตรคนแรก. สงขลานครินทร์เวชสาร, 
๒๘(๔), 179-1๘9.  
 

สุรีย์พร กฤษเจริญ, ทรงพร จันทรพัฒน์, กัญจนี พลอินทร์, และปราณี พงศ์ไพบูลย์. (2553). ความรู้และความต้องการ
การให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 28(4), 169-178. 
 

สุรีย์พร กฤษเจริญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, กัญจนี พลอินทร์, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, และจรัญ ศรีทวีวัฒน์. (2553).            
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเพ่ือสอนเรื่องเพศให้กับชุมชน. วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา, 5(1), 1-9.  
 

สุรีย์พร กฤษเจริญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, กัญจนี พลอินทร์, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, และจรัญ ศรีทวีวัฒน์. (2552).              
การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพ่ือสอนเรื่องเพศให้กับลูก. สงขลานครินทร์เวชสาร, 27(4), 279-289. 
 

รัฏฐา พรหมสมบัติ, ผจงศิลป์ เพิงมาก, และสุรีย์พร กฤษเจริญ. (2552). การทําหน้าท่ีของครอบครัวท่ีมีเด็กวัยก่อนเรียน
น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 4(2), 1-10. 
 

ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, จรัสศรี บัวบาน, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, วรรณี จันทร์สว่าง, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, สุรีย์พร  
กฤษเจริญ, สุวัช เซียศิริวัฒนา, เพ็งศรี ผาสุขกาย, สาลิกา เมธนาวิน, และลิลลี่ ศิริพร. (๒๕๕๒). การจัดการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมในชายแดนภาคใต้. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ๒(๒), ๔๐-๕๓. 
 

Singchungchai, P., Ingkathawornwong, T., Kritcharoen, S., Inthanon, T., Limchai-Arunreung, S., & 
Phanthong, U., (2009). Management of Learning and constructivism: A Model for Nursing Education. 
Asian Nursing Nursing Research, 13(4), 147-154. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ  มานะสุรการ ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-324 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2     3 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
640-531 ทักษะปฏิบัติการพยาบาล      1 
 



 

 

๑๕๘ 

  
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 
642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก 3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 
 646-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์   

และทารกแรกเกิด       ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
กันตพร ยอดใชย, จารุวรรณ มานะสุรการ, และจารุวรรณ กฤตย์ประชา. (๒๕๕๒). ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ 
เรื่อง หลักการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๓๒ (๑), ๔๕-๕๗. 
 หนังสือ/ตํารา  - 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพมาส  ชิณวงศ์  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-324 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2     3 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 



 

 

๑๕๙

 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

สุพัตรา อุปนิสากร, อุรา แสงเงิน, ประสบสุข อินทรักษา, และทิพมาส ชิณวงศ์. (๒๕๕๓). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ของพยาบาลเก่ียวกับการป้องกันและจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต. วารสารเวชบําบัดวิกฤต,            
17(๒), ๖-๑๒. 
 

หนังสือ/ตํารา  - 
 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชตะวรรณ  โอฬาพิริยกุล พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 
 645-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก    2 
 645-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง  2 
 645-561 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก   2 
 645-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง   2 

645-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต    2 
645-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต   2 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 

 ๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 
 
 
 



 

 

๑๖๐

 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล, จรัสศรี บัวบาน, เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (2551). ความสัมพันธ์
ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กกับภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 28(3), 57-80. 
 

 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม     
อัศลี แสงอารี, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ และรัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล. (2554). คุณภาพการนอนหลับของทารกเกิดก่อน
กําหนดและการจัดการเพ่ือส่งเสริมการนอนหลับโดยผู้ดูแล. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศประจําปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 21 
ประจําปี 2554 วันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. 
 

Khatun, S., Punthmatharith, B., & Orapiriyakul, R. (2010). The Influence of Breastfeeding Attitude and 
Subjective Norm on Intention to Exclusive Breastfeeding of Mothers in Dhaka, Bangladesh. Presented 
in the 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences, April 10th, 2010, Faculty of 
Liberal Arts, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.  
    

  หนังสือ/ตํารา  - 
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสเพ็ญ  ชูนวล  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
 610-641 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    2 
 641-932 การวัดในงานวิจัยทางการพยาบาล     2 
 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 

642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    3 
 642-514 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 

642-516 แนวคิดสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 
 642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

๖๔๘-๕๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 1       3 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
648-561 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 1      3 
๖๔๘-๖6๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 2      3 
 



 

 

๑๖๑

  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 ๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 

 ๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ๓  
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 

 ๖๔๘-๕๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง      ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

เยาวเรศ สมทรัพย์, โสเพ็ญ ชูนวล, ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์, และฝนทอง องค์พลานุพัฒน์. (๒๕๕๔).  
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะ. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๖(ฉบับพิเศษ),  
๙๕-๑๑๑. 
 

ปรียา แก้วพิมล, ยุพา หม่ืนศรี, และโสเพ็ญ ชูนวล. (๒๕๕๓). ประสบการณ์การใช้เรกิเพ่ือดูแลตนเองของสตรีไทย
ภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๑๖(๖), ๑๐๖๓-๑๐๘๒.  
 

อวยพร ภัทรภักดีกุล, โสเพ็ญ ชูนวล, และมัลลิกา สุนทรวิภาต. (2๕๕๓). การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยเรื้อรังท่ี
พักรักษาในโรงพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๕(1), 100-111. 
 

กัลยานี บุญสิน, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2๕๕๒). การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะ
เสี่ยงของหญิงต้ังครรภ์แรกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. วารสารวิชาการเขต 12, 20(2), 18-35. 
 

อังศุมา อภิชาโต, ศศิธร ลายเมฆ, โสเพ็ญ ชูนวล, และอัจฉรา จั่นเพชร. (2552). ความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความเครียด การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และคุณภาพบริการการพยาบาลของผู้รับบริการในจังหวัดยะลาและ
นราธิวาส. วารสารวิชาการเขต 12, 20(2), 71-84. 
 

ปรียา แก้วพิมล, ยุพา หม่ืนเพชร, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2551). ประสบการณ์การใช้เรกิเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง
ของสตรีไทยในภาคใต้. รายงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

มัณฑนา คงวิจิตร, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2551). ภาวะสุขภาพ อาการของภาวะหมดประจําเดือนและพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในวัยก่อนหมดประจําเดือนและวัยหมดประจําเดือนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. 
สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(4), 385-398. 
 

ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, และโสเพ็ญ  ชูนวล. (2551). ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(2), 111-121. 
 

Chunuan, S., Somsap, Y., Tiansawad, S., Pinjaroen, S., Thitimapong, S., Nangham, S., & 
Ongpalanupat, F. (2009). Effect of the presence of family members during the first stage of labour, 
on childbirth outcomes of Thai women.  Thai Journal of Nursing Research, 13(1), 16-27. 
 

 



 

 

๑๖๒

 
Chunuan, S., Somsap, Y., Pinjaroen, S., Tiansawad, S., Nangham, S., & Jearmamornrat, A. (2007). An 
evaluation of childbirth policy in Thailand: A case study in the southern part of Thailand. Thai Journal 
of Nursing Research, 11(4), 227-239. 
 

Lawantrakul, J., Thassri, J., & Chunuan, S. (2007). Family developmental tasks of pregnant teenage 
wives from southern Thailand. Journal of Nursing Research, 12(3), 231-241. 
 

Rahmath, H., Hatthakit, U., & Chunuan, S. (2007). Religiosity and health status in middle aged male 
Muslims in Indonesia. Journal of Nursing Research, 12(3), 220-230. 
 

Chunuan, S., Vanaleesin, S., Monkruengsai, S., & Thitimanop, S. (2007). The Thai culture and 
women’s participation in their maternity care. Songklanagarind Medical Journal, 25(3), 231-239. 

 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
Chunuan, S., Somsap, Y., Pinjaroen, S., Tiansawad, S., Nangham, S., Thitimapong, S., Aungkana, K., & 
Ongpalanupat, F. (2008). An evaluation of childbirth policy in Thailand: A case study in the 
southern part of Thailand. Unpolished Research, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพลินพิศ  ฐานิวัฒนานนท์ Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
 641-814 การวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงทางการพยาบาล    2 

641-931 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้ันสูง     2 
642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 
642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 
               และใกล้ตาย         2 

 

  
 



 

 

๑๖๓

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์   

    และทารกแรกเกิด       ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

ภารดี จันทร์อุ่ย, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, และวงจันทร ์เพชรพิเชฐเชียร. (๒๕๕๓). ผลของการสื่อสารด้วยแผ่นภาพต่อ
การได้รับการดูแลตามความต้องการและความคับข้องใจในการสื่อสารของผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ. วารสาร         
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ๓๓(๓), ๑-๑๑. 
 

พิมพ์ใจ คงการ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, และวิภาวี คงอินทร์. (2552). การสนับสนุนของครอบครัวพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ความรุนแรงของโรค และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง. วารสารพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. 10(2), 15-28. 
 

รุ่งทิพย์ ดารายนตร์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, และวิภาวี คงอินทร์. (๒๕๕๒). ประสบการณ์ของผู้ป่วยท่ีเผชิญความ 
ยากลําบากในระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหาย. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ๓๒(๔), ๒๓-๓๒. 
 

Ismail, S., Kritpracha, C., & Thaniwattananon, P. (2009). Complimentary Care to Reduce Anxiety in  
Patients with Ventilator Support. The Malaysian Journal of Nursing, 1, 16-24. 
 

 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม     
ประนอม หนูเพชร, พัชรียา ไชยลังกา, และเพลินพิศ ฐานิวฒันานนท์. (๒๕๕๓.) ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน 
และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง. นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ครั้งท่ี ๒ (The 2nd NPRU 
National Conference) เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 

เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, พัชรียา ไชยลังกา, และเอมอร แซ่จิว. (๒๕๕๓). รูปแบบบริการสขุภาพท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน. นําเสนอในงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏันครปฐม ครั้งท่ี ๒ (The 2nd NPRU National Conference) เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 

ศิริวรรณ พิริยคุณธร, มัญชุภา ว่องวีระ, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์, เยาวณี จรูญศักด์ิ, และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์. (๒๕๕๓). 
การสนับสนุนทางสังคมตามการรับรู้ของครอบครัวและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน.นําเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี ๒ (The 2nd NPRU National Conference เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๓.            
 หนังสือ/ตํารา  - 
 
 
 
 



 

 

๑๖๔ 

 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา  คู่พันธวี  ปร.ด. (การพยาบาล)            
ภาระงานสอน                    
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 640-224 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1     4 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

646-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

646-561 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในการส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ         
 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี                 
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, วิภา แซ่เซ้ีย, และเนตรนภา คู่พันธวี. (๒๕๕๓). ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อ
ความรู้และทักษะการทําแผลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.             
๑๖(๓), ๓๙๘-๔๐๕. 
 

Khupantavee, N., Songwathana, P., & Chuaprapaisilp, A. (2008). A meaning of well-being: from the 
experience of paraplegic Thai peoplegic Thai people. Songklanagarind Medical Journal, 26(2),  
173-183. 
 

 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม     
Islam S., Sae-Sia W., & Khupantavee N. (2553). Knowledge, Attitude, and Practice on Pressure Ulcer 
Prevention Among Nurses in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน 2553              
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
  

 หนังสือ/ตํารา  - 
 

 
 
 
 



 

 

๑๖๕ 

 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี  คงอินทร์  D.N.Sc. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-201 ภูมิปัญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน   2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
646-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
646-561 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในการส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
นิรัชรา สาแล๊ะ, กิตติกร นิลมานัต, และวิภาวี คงอินทร์. (2554). ประสบการณ์ของสตรีไทยท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  
ท่ีได้รับยาต้านไวรัส. วารสารสภาการพยาบาล, 26(1), 82-93. 
  

มยุรี บุญวรรณ, ขนิษฐา นาคะ, และวิภาวี คงอินทร์. (2554). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อ
ทักษะและความยั่งยืนในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มเสี่ยง. ศรีนครินทร์เวชสาร, 26(1), 17-24. 
 

รุ่งทิพย์ ดารายนตร์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, และวิภาวี  คงอินทร์. (๒๕๕๒). ประสบการณ์ของผู้ป่วยท่ีเผชิญความ 
ยากลําบากในระหว่างการหย่าเครื่องช่วยหายใจ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ๓๒(๔), ๒๓-๓๒. 
 

พรศิริ พฤกษะศรี, วิภาวี คงอินทร์, และปิยะนุช จิตตนูนท์. (2551). ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยลีลาศต่อ
การทรงตัวของผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อการหกล้ม. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(4), 323-337. 
 

จิตสิริ ปรียาวาณิชย์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, และวิภาว ีคงอินทร์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจของ
ผู้ดูแลท่ีนับถือศาสนาอิสลามเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดและการรับรู้ในความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยชาวมุสลิมท่ีกําลังใช้เครื่องช่วยหายใจกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย. 
สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(6), 471-480. 
 

วศินี สมศิริ, วิภาวี คงอินทร์, และกิตติกร นิลมานัต. (2550). ประสบการณ์พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส). สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(2), 127-137. 
 

สุจิตรา เหมวิเชียร, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภาวี คงอินทร์. (2550). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีไทยมุสลิมวัยหมดประจําเดือน. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(5), 379-388. 
 

 



 

 

๑๖๖

 
Putsri, N., Taboonpong, S., Kongin, W., & Saejew, A. (2008). The Effects of Tai Chi on Sleep Quality, 
Well-Being and Psysical Performances among Older Adults. Thai Journal of Nursing Research, 12(1), 
1-12. 
 

Rattasumpun, P., Raines, D. A., Isaramalai, S., & Kongin, W. (2008). The Experience of Thai Women 
Facing the Onset of Preterm Labor. MCN: The American Journal of Maternai Child Nursing, 303-306. 
 

 หนังสือ/ตํารา   -  

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา  นาคะ  พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-324 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2     3 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-523 เภสัชวิทยาสําหรบัพยาบาลข้ันสูง     3 
 610-541 การดูแลรักษาข้ันต้น       3 

642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 
642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

646-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗7 การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
ขนิษฐา นาคะ, ประนอม หนูเพชร, พัชรียา ไชยลังกา, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์, และมัญชุภา ว่องวีระ. (๒๕๕๓). รูปแบบ             
การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ๑๑(๓), ๑๓-๒๓. 
 

อับดุลเลาะห์ แวโดยี, หทัยรัตน์ แสงจันทร์, และขนิษฐา นาคะ. (๒๕๕๓). การรับรู้ความรุนแรงและการปฐมพยาบาล
บาดแผลฉีกขาดก่อนมารับการรักษาของผู้ป่วยไทยมุสลิมภาคใต้. วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทย, ๕(๒), 6-18.  
 

อุบลทิพย์ นนท์ณรงค์, ขนิษฐา นาคะ, และประนอม หนูเพชร. (๒๕๕๓). การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคต่อ
กิจกรรมทางกายของสตรีมุสลมิผู้ประกอบการอาชีพค้าขายในตลาด. วารสารการส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 
๓๓(๔), ๙๐-๙๙. 



 

 

๑๖๗

 

ณัฏฐิกา แซ่แต้, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, และขนิษฐา นาคะ. (๒๕๕๒). ผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายต่อ
ความสามารถในการจัดการอาการหอบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคหืดท่ีมารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินดภายใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบของพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร, ๒๗(๕), ๓๕๙-๓๖๘. 
 

Songwathana, P., Promlek, K, & Naka, K. (2010). Evaluation of Clinical Nursing Practice Guideline for  
Preventing Deep Vein Thrombosis in Critically Ill Trauma Patients. Oral presentation  at 8th  
International Conference for Emergence Nurses  2010, The National Convention Centre, Canberra,  
Australia, October 14-16. 
 หนังสือ/ตํารา  - 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
 641-813 การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางการพยาบาล    2 
 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 
 642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    3 
 642-521 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในเด็ก     2 
 642-531 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในเด็ก    3 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 645-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตและใกล้ตาย  2 
 645-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตและใกล้ตาย  2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 

 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๕-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๒ 

๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก    ๓ 
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  

บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์, และเนตรนภา  เทพชนะ. (2555). ผลของการเตรียมความพร้อมตามความต้องการของมารดา
ต่อความพึงพอใจและความวิตกกังวลของมารดาท่ีมีทารกเกิดก่อนกําหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด. วารสาร
พยาบาลสงขลานครินทร์, 32(2), 1-22. 



 

 

๑๖๘

 

บุษกร  พันธ์เมธาฤทธิ์, และรัชนี  แสงสว่าง. (2554). ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความรู้สึกทางบวกและการรับรู้
ความสามารถของบิดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกําหนด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 31(1), 57-74. 
 

รัชนี แสงสว่าง, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร. (๒๕๕๓). ผลการดูแลแบบแกงการูต่อความรักใคร่
ผูกผันระหว่างบิดาและทารกเกิดก่อนกําหนด. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๕(๒), ๑๐๐-๑๑๐. 
 

บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, และพิสมัย  วัฒนสิทธิ์. (2551). คุณภาพชีวิตและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(5), 501-511. 
 

บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, และธิดารัตน์ กําลังดี. (2550). ความต้องการการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาท่ีเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(2), 117-126. 
 

มยุรี นภาพรรณสกุล, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2550). ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดา. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(1), 1-8. 
 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม     
Khatun, S., Punthmatharith, B., & Orapiriyakul, R. (2010). The Influence of Breastfeeding Attitude and 
Subjective Norm on Intention to Exclusive Breastfeeding of Mothers in Dhaka, Bangladesh.  
Presented in the 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences, April 10th, 2010, 
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. 
  

Wiroonpanich, W., Punthmatharith, B., Chunuan, S., Jittanoon, P., Benjakul, W., Sae-Sia, W., & Buapech, 
A., (2008). Child Care Practices in Families and Communities in Six Provinces Affected by Tsunami, 
Southern Thailand: 1) Behavior Change Communication Strategic Intervention in Six Tsunami-affected 
Provinces in 2008 and 2) Monitoring and Documentation of Behavior Change Communication For 
Positive Parenting and Child Care Strategic Intervention in Six Tsunami-affected Provinces in 2008. 
 

Punthmatharith, B., Jittanoon, P., Chunuan, S., Hatthakit, U., Chanchong, W., & Benjakul, W. (2007). 
Preliminary Review of Child Care Practices in Families and Communities in Six Provinces Affected by 
Tsunami, Southern Thailand. 
 

Nittaya, J. Kotchabhakdi, N. J., Punthmatharith, B., Wiroonpanich, W., Jittanoon, P., Chunuan, S., Benjakul, 
W., Hatthakit, U., & Chanchong, W., (2007). Baseline Assessment with Participatory Learning and Action 
Approach On current Child Care Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) in Families and Communities 
in Six Tsunami-affected Provinces, Southern Thailand. 
 

  หนังสือ/ตํารา  - 
  
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๙ 

 
๑2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันธณี  วิรุฬห์พานิช  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
 641-811 ปรัชญาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล   3 

641-814 การวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงทางการพยาบาล    2 
 641-925 การศึกษาด้วยตนเอง       2 

641-931 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้ันสูง     2 
 642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีสําหรับการพยาบาล    2 
 642-514 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 

642-516 แนวคิดสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 
 642-531 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในเด็ก    3 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 645-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง  2 
 645-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง   2 
 645-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตและใกล้ตาย  2 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    ๒ 

 ๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก    ๓ 
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  

Youngwanichsetha, S., Isaramalai, S., Songwathana, P., & Wiroonpanich, W. (2010). Weighing 
Distress:Decision-Making Surrounding Management of the Pregnancy Experience Among  HIV-
Infected Thai Women. Health Care for Women International. 31, 1-19. 
 

Mohammed, M. P., Wiroonpanich, W., & Naphapunsakul, M. (2010). The effects of educational  
program on child care knowledge and behaviors of mothers of children under five years with  
pneumonia. Bangladesh Journal of Medical Science, 9(3), 136-142. 
 
 



 

 

๑๗๐

 
Winiya, K., Hatthakit, U., Wiroonpanich, W., & Battle, L. S. (2009). Buddhist Mothers’Experience of 
Suffering and Healing After the Accidental Death of a Child. Thai Journal of Nursing Reseach. 13(3), 
227-224. 

Wiroonpanich, W., Punthmatharith, B., Chunuan, S., Jittanoon, P., Benjakul, W., Sae-Sia, W., & 
Buapech, A., (2008). Child Care Practices in Families and Communities in Six Provinces Affected by 
Tsunami, Southern Thailand: 1) Behavior Change Communication Strategic Intervention in Six 
Tsunami-affected Provinces in 2008 and 2) Monitoring and Documentation of Behavior Change 
 

Nittaya, J. Kotchabhakdi, N. J., Punthmatharith, B., Wiroonpanich, W., Jittanoon, P., Chunuan, S., 
Benjakul, W., Hatthakit, U., & Chanchong, W., (2007). Baseline Assessment with Participatory 
Learning and Action Approach On current Child Care Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) in 
Families and Communities in Six Tsunami-affected Provinces, Southern Thailand.Communication  
For Positive Parenting and Child Care Strategic Intervention in Six Tsunami-affected Provinces in 
2008.    
 

 หนังสือ/ตํารา  - 
 

๑3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์  กาละ  ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
          

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-51๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    2 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖5๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    2 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 

 ๖๔๘-๕๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง      ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
วรางคณา ชัชเวช, ศศิกานต์ กาละ, สุรีย์พร กฤษเจริญ, วัชรี จงไพบูลย์วัฒนะ, และกัลยาณี บุญสิน. (2555).  
การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดสําหรับสตรีต้ังครรภ์และผู้ช่วยเหลือ. สงขลานครินทร์เวชสาร, 30(3), 
143-151. 
 

 



 

 

๑๗๑ 

 
ทิพสุดา นุ้ยแม้น, จีรเนาว์ ทัศศรี, และศศิกานต์ กาละ. (2554). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกําหนดในหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นมุสลิม. วารสารพยาบาล, 60(2), 22-30. 
 

ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2551). ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล. สงขลานครินทร์เวชสาร. 26(2), 111-22. 
 

Kala, S., Isaramalai, S. Pohthong, A. (2010). Electronic learning and constructivism: A model for nursing 
education. Journal of Nursing Education. 30(1), 61-6. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 
 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ  หนูแก้ว  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา - 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
642-791 สารนิพนธ์        6 

 ๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง      ๒ 
 ๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 

๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 
    ท่ีเลือกสรร        ๓ 

 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี   

Nukaew, O. (2010). Family caregivers’ strategies in managing medication for adults with schizophrenia, 
Doctoral dissertation, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri.  

 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม   
Sae-Sia, W & Nukaew, O. (2012, November). A multidisciplinary team approach to planning process 
for improving children’s right: A case study in a minority group, southern Thailand. Oral session 
presented at the International conference on Qualitative Research in Nursing and Health, Manila,  
Philippine.  
 

Nukaew, O., Armer, J., Shigaki, C.L., Stewart, B.R. & Zaniletti, I. ( 2008, July). Psychosocial adjustment 
among breast cancers survivors overtime: MANOVA and repeated-measure ANOVA approaches,  
Poster session in Research Day, Columbia, MO.   
 
 



 

 

๑๗๒ 

 

Armer, J., Stewart, B.R., Shyu, Chi-Ren., Mahamaneerat, W.K., Nukaew, O., Kobayashi, T. Green, J., 
Thiadens,  S.J. & Nikodem, VC. (2008, June). Multi-disciplinary, multi-method research in post-
breast cancer lymphedema and survivorship. Oral session of workshop in The World Conference 
on Breast Cancer Foundation (WCBCF), Winnipeg, Canada. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 
 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา  แซ่เซ้ีย   Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 
 642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    3 
 642-514 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 
 646-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒  

 ๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

สุพัตรา อุปนิสากร, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๓). ผลของการนวดแบบกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้ 
เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนเลิอดดําท่ีตําแหน่งขาหนีบในผู้ป่วยวิกฤต. วารสารสภาพยาบาล, 
๒๕(๒), ๒๘-๓๘. 
 

สุนิดา อรรถนุชิต, วิภา แซ่เซ้ีย, และประณีต ส่งวัฒนา. (๒๕๕๓). การพัฒนาและประเมินแนวปฏิบัติทางคลินิกในการ 
ประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บหลายระบบท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ. วารสารมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์, ๒(๒), ๑๖-๒๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗๓ 
 
 

สุพัตรา อุปนิสากร, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๓). ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้ 
เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนเลิอดดําท่ีตําแหน่งขาหนีบในผู้ท่ีมีสุขภาพดี. วารสาร 
สภาพยาบาล, ๒๕(๓), ๒๕-๓๖. 
 

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, วิภา แซ่เซ้ีย, และเนตรนภา คู่พันธวี. (๒๕๕๓). ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อ 
ความรู้และทักษะการทําแผลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  
๑๖(๓), ๓๙๘-๔๐๕. 
 

รักชนก ชูเขียน, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, วิภา แซ่เซ้ีย, และทรงพร จันทรพัฒน์. (๒๕๕๒). ผลของโยคะต่อการฟ้ืนสภาพ
หลังผาตัดในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดช่องท้อง. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๔(๓), ๔๒-๕๕. 

จุฬา ช่วยเมือง, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๒). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อการ 
ปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้านรีโทรไวรัส. วารสารโรคเอดส์, ๒๑(๒): ๑๐๐-๑๑๗. 

 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม     
กรรทิมา ศรีจันทร์, กิตติกร นิลมานัต, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๓). ประสบการณ์การเข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
ฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน. นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ครั้งท่ี ๒ (The 2nd NPRU National Conference).  
 

Islam, S., Sae-Sia, W., & Khupantavee, N. (2553). Knowledge, Attitude, and Practice on Pressure  
Ulcer Prevention Among Nurses in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน  
2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

Stickder, H. K., Sae-Sia, W., & Phetpichetchian, W. (2553). Nurses’s Knowledge and Practice  
Regarding Prevention of Surgical Site Infection in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
วันท่ี 10 เมษายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

 หนังสือ/ตํารา   
วิภา แซ่เซ้ีย. (2551). การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการดูแลตนเอง. กรุงเทพมหานคร: ชานเมืองการพิมพ์.  
 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา  หม่ืนศรี   พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-227 การพยาบาลผู้สูงอายุ       1 
640-291 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน      2 
640-324 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2     3 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา  - 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้     - 

 



 

 

๑๗๔

 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
Oearsakul, B., Sirapo-ngam, Y., Strumpf, N. E., & Malathum, P. (2011).Physical Restraint Use among 
Hospitalized Elderly Thais. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 15(2): 125-136.     

 

หนังสือ/ตํารา  - 
 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี  นภาพรรณสกุล  ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

645-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก    2 
645-561 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก   2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล, จรัสศรี บัวบาน, เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (2551). ความสัมพันธ์
ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กกับภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัย:กรณีศึกษาฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 28(3), 57-80. 
 

มยุรี นภาพรรณสกุล, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2550). ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดา. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(1), 1-8. 
 

Mohammed, M. P., Wiroonpanich, W., & Naphapunsakul, M. (2010). The effects of educational  
program on child care knowledge and behaviors of mothers of children under five years with  
pneumonia. Bangladesh Journal of Medical Science, 9(3), 136-142. 
 หนังสือ/ตํารา  -  

 

 

 



 

 

๑๗๕

 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-325 การผดุงครรภ์ 2       3 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
640-535 ครอบครัวสัมพันธ์       2 

 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ. (2551). ทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 14(4), 544-552. 
 
ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2551). ผลการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(2), 111-122. 
 

ศศิธร พุมดวง, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ, และเรืองศักด์ิ ลีธนาภรณ์. (2550). ผลการใช้ท่า PSU 
Cat และดนตรีต่อระยะเวลาในระยะก้าวหน้าของการคลอดและการเจ็บครรภ์. วารสารวิจัยทางการพยาบาล, 11(2), 
96-105. 
 

ปราณี  พงศ์ไพบูลย์, กอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์, จิตใส  ลาวัณย์ตระกูล, และสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ. (2550). ผลของ
การออกกําลังกายแบบรําตะบองต่อสมรรถภาพทางกายและภาวะสุขภาพของสตรีวัยรุ่น. สงขลานครินทร์เวชสาร, 
25(6), 521-529. 
 

ผจงศิลป์  เพิงมาก, สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ, และสุพักตร์ วาณิชเสนี. (2550). การดํารงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่ม
ผู้ใช้ยาเสพติด (ชนิดฉีด) ท่ีเข้ารับการบําบัดรักษา ณ หน่วยบําบัดยาเสพติดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 16(1), 60-70. 
 

Youngwanichsetha, S. (2011). Pregnance planning among Buddhist and Mustim Thai women in 
Southern Thailand. Journal of  Reproductive and Infant  Psychology, 29(5), 518-528. 
 

Phumdoung, S., Youngvanichsate, S., & Wongmuneeworn, W. (2011). The effects of Instrumental 
Marching and Cheerful Music on Woman's Sense of Power, Self-Control, Fear of Childbirth,and 
Second-Stage Duration During Their Second Stage of Labor. Songklanagarind Medical Journal, 29(4), 
163-173. 
 



 

 

๑๗๖

 
Phumdoung, S., & Youngvanichsate, S. (2009). Women's  expreiences of receiving a vaginal  
exmination during labor. Songklanagarind Medical Journal, 27(6), 465-470. 

หนังสือ/ตํารา  - 
 

19. ดร. พิสมัย  วัฒนสิทธิ์     ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-326 การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก       3 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

645-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต    2 
645-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต   2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 
642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, และพิสมัย  วัฒนสิทธิ์. (2551). คุณภาพชีวิตและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(5), 501-511. 
 

Wattanasit, P., Prateepchaikul, L., Petpichetchian, W., Janet, C. M., & Kijboonchoo, K. (2010). Validity 
and Reliability of the Modified Thai Adolescent’s Physical Activity Questionnaire. Journal of Nursing 
Research. 14(1), 79-92.           
 หนังสือ/ตํารา  - 

20. ดร. วินีกาญจน์  คงสุวรรณ    ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ       2 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 



 

 

๑๗๗

 
640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 

642-523 การประเมินสุขภาพจิต       2 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

647-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน  2 
647-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน 2 
647-571 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต   2 
647-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง    2 
647-642 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง   3 
647-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง   2 
647-671 ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง 3 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 

๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 
642-791 สารนิพนธ์        6  

 ๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง      ๒ 
 ๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 
 ๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 

    ท่ีเลือกสรร        ๓ 

 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี   

ไมตรี ยอดแก้ว, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และศรีสุดา วนาลีสิน. (2553). การทบทวนวรรณกรรม: แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือลดความวิตกกังวลขณะผ่าตัด และระงับความรู้สึกทางช่องน้ําไขสันหลัง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์, 2(3), 50-70. 
 

Kongsuwan, V., Suttharangsee, W., Isaramalai, S., & M.Kools., S. (2009). Perspective of Adolescent, Peers, 
Parents and Teachers on Youth Violence. Self-care & Dependent Care Nursing, 17(1), 23-28. 
 

Kongsuwan, W. (2008). Perspectives of Adolescents, Parents, and Teachers on Youth Violence: A 
Study in a Southern Province of Thailand at the 10th World-Congress on Self-Care and Nursing: 
Reflecting the Past-Conquering the Future, 26-29 June 2008, Vancouver BC, Canada. 

Kongsuwan, W. (2008). Perspectives of Adolescents, Parents, Peers, and Teachers on Youth 
Violence: A Study in a Southern Province of Thailand at the 11th Congress of the ASEAN Federation 
for Psychiatry and Mental Health (AFPMH), August 26-29, 2008, Bangkok, Thailand. 



 

 

๑๗๘

  

 หนังสือ/ตํารา                              
วินีกาญจน์ คงสุวรรณ. (2545). การให้การปรึกษา: Counseling ยุทธศาสตร์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม. 
นราธิวาส: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส. 
 
21. ดร. วีณา  คันฉ้อง     Ph.D. (Nursing Science) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา - 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 
 ๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 

    ท่ีเลือกสรร        ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  

รจนา  จันทรักษ์, วันดี  สุทธรงัษี, และวีณา  คันฉ้อง. (2552). ปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตใจต่อธรณีพิบัติภัยของ
วัยรุ่นท่ีสูญเสียบิดามารดา ในจังหวัดพังงา. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 29(1), 33-34. 
 

มาลี  เกตแก้ว, วีณา  คันฉ้อง, และถนอมศรี  อินทนนท์. (2550). การรับรู้อาการเตือนและการจัดการกับอาการ
เตือนของผู้ป่วยไบโพล่าร์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราขนครินทร์. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 19(3), 149-160. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 
22. ดร. ศรีสุดา  วนาลีสิน     ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีสําหรับการพยาบาล    2 
 642-533 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูงทางการพยาบาล  3 
 642-791 สารนิพนธ์        6 



 

 

๑๗๙

  
647-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต    2 
647-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน  2 
647-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน 2 
647-571 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต   2 
647-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง    2 
647-642 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง   3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    ๒ 
642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง    ๓ 

 ๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 
 ๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 

    ท่ีเลือกสรร        ๓ 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  

รอมือเลาะ มูน๊ะ, ศรีสุดา วนาลีสิน และถนอมศรี อินทนนท์. (2555). การดูแลแลตนเองด้านจิตใจของวันรุ่นมุสลิม. 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 20(1), 57-63. 
 

พัชรินทร์ นินทจันทร์, ศรีสุดา วนาลีสิน, ลัดดา แสนสีหา, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, และพิศสมัย อรทัย. (2554). 
ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 17(3), 430-443. 
 

รัชจณา สิงห์ทอง, ศรีสุดา วนาลีสิน, และบุญวดี เพชรรัตน์. (2554). การได้รับการดูแลจิตใจจากบิดามารดาของ
นักเรียนวัยรุ่นตอนต้น. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 19(3), 171-180. 
 

นฤมล ทีปะปาล, วันดี สุทธรังษี, และศรีสุดา วนาลีสิน. (2553). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเด็กบกพร่องด้าน
การเรียนรู้ร่วมกับสมาธิสั้น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต, 24(2), 55-66. 
 

ไมตรี ยอดแก้ว, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และศรีสุดา วนาลีสิน. (2553). การทบทวนวรรณกรรม: แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือลดความวิตกกังวลขณะผ่าตัด และระงับความรู้สึกทางช่องน้ําไขสันหลัง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์, 2(3), 50-70. 
  

 หนังสือ/ตํารา  - 
 

23. ดร. ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์    พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 



 

 

๑๘๐

  
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 

 642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 
642-755 การสอนพยาบาลศาสตร์ศึกษา      2 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 

    เฉียบพลันและเรื้อรัง        2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 

 646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 
    และใกล้ตาย         2 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๒ การสอนทางการพยาบาล      ๓ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 

และทารกแรกเกิด        ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
สมจิตต์ แสงศรี, ลัพณา กิจรุ่งโรจน,์ และหทัยรัตน์ แสงจันทร์.  (2555).  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล 
ในการป้องกันการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม. วารสารวิชาการ เขต 12, 
23(1), 54-59. 
 

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, วิภา แซ่เซ้ีย, และเนตรนภา คู่พันธวี. (๒๕๕๓). ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อ 
ความรู้และทักษะการทําแผลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  
16(๓), ๓๙๘-๔๐๕. 
 

ประจวบ หนูอุไร, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, และลัพณา กิจรุ่งโรจน์. (๒๕๕๓). ความปวด การจัดการความปวด และ 
ความต้องการการช่วยเหลือในการบรรเทาปวดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกขณะได้รับการรักษาโดยการใส่แร่
กัมมันตรังสีชนิดอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง. วารสารโรคมะเร็ง, ๓๐(๑), ๔-๑๗. 
 

Zhou, Y., Petpichetchian, W., & Kitrungrote, L. (2011). Psychometric properties of pain intensity  
scales comparing among postoperative adult patients, elderly patients without and with mile  
cognitive impairment in China. International Journal of Nursing Studies, 48(4), 449-457.  

 



 

 

๑๘๑

 
Kitrungrote, L.,Wonghongkul, T., Chanprasit, C., Suttharangsee, W., & Cohen, M. Z. (2008). 
Experiences of Caregivers of Spouses with Head and Neck Cancer Undergoing Radiation Therapy. 
Thai Journal of Nursing Research, 12(3), 207-219. 
 

Sae-Sia, W. & Kitrungrote, L. (2008). Comparison of Sacral Skin Temperature of Thai Adults Lying on 
a Thai Hospital Mattress and a Krajud Mat. Thai Journal of Nursing Research, 12(2), 142-151.  
 

Kitrungrote, L & Cohen, M.Z. (2006). Quality of life of family caregivers of patients with cancer:  
A literature review. Oncology Nursing Forum, 33(3), 625-632. 

 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  
บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, และวิภา แซ่เซ้ีย. (2554). คุณภาพการจัดการความปวด 
ขณะทําแผลในผู้ใช้บริการท่ีมีแผลอุบัติเหตุ ณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน. Proceeding รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ประจําปี 2554  มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 21 วันท่ี 25-28 
พฤษภาคม 2554 โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ สงขลา.  
 

ดวงสุดา วงศ์ช่วย, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์, และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (๒๕๕๓). ความพร้อมในการดูแลและ
ความเครียดในบทบาทของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอในขณะได้รับการรักษา. นําเสนอในงานประชุม
ระดับชาติ ประจําปี 2553 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทราราหาดใหญ่. 

Basak, S., Petpichetchian, W., & Kitrungrote, L. (2010). Knowledge and Attiudes of Nurses and Their 
Practices Regarding Post-operative Pain Management in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

Zhou, Y., Petpichetchian, W., & Kitrungrote, L. (2010). Preference of pain assessment tools among  
deferent age group of postoperative patients. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน  
2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

Srimard, T, Naka,K., & Kitrungrote, L. (2010). Development and Evaluation of clinical Nursing 
Guideline for Hypothermia Management in Patients with Major Trauma at Department, 
Songklanagarind Hospital. Oral presentation. The 8 th International Conference from Emergency 
Nursing 14-16 October, 2010. The National Convention Centre, Canberra, Australia. 
 

 หนังสือ/ตํารา  
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์. (2552). ปัจจัยอุปสรรคการจัดการความปวดหลังผ่าตัดและแนวทางแก้ไข. ในศศิกานต์ นิมมานรัชต์ 
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร และชัชชัย ปรีชาไว (บรรณาธิการ). ความปวดและการระงับปวด (Pain & Pain 
management 2) (หน้า 87-100). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 
 

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ และจารุวรรณ กฤตย์ประชา (2550). การพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ
เป็นเวลานาน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. ใน สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ ธันต์ชนก วนสุวรรณกุล และประณีต ส่งวัฒนา. 
การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ (หน้า 67-84). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 
 

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ หทัยรัตน์ แสงจันทร์และประณีต ส่งวัฒนา (2549). ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ: หลักฐานเชิงประจักษ์ ใน ประณีต ส่งวัฒนาและสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ (บรรณาธิการ). ก้าวทันยุคกับศาสตร์
และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ. (หน้า 37-48). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.   



 

 

๑๘๒

 
24. ดร. วันดี  คหะวงศ์     พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

646-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
วิภา แซ่เซ้ีย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะวงศ์, และสุรีพรรณ สุวรรณ. (2551). สถานภาพการทําวิจัยและอุปสรรค
ในการนําผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลหลังจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(5), 451-458. 
 

วิมลรัตน์ จงเจริญ, วันดี คหะวงศ์, อังศุมา อภิชาโต, อรนิช แสงจันทร์, ประภาพร ชูกําเหนิด, กัลยาณี บุญสิน, และ
ถนอม ชูงาน. (2551). รูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเอง เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2. 
สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(1), 71-84.  
 

 หนังสือ/ตํารา  - 
 

25. ดร. ปรียา  แก้วพิมล     ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-325 การผดุงครรภ์ 2       3 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๘-๕๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 1       3 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
๖๔๘-๖6๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 2      3  
 



 

 

๑๘๓

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
ปรียา แก้วพิมล, เยาวณี จรูญศักด์ิ, ทิพมาศ ชิณวงศ์, โสนัม เล็บซา, พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์, และอุไรรัตน์ หน้าใหญ่. 
(2555). ผลของโปรแกรมพลังบําบัดเรกิและการฝึกสติต่อสนามพลังออร่าและสุขภาพองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลไทย. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(2), 41-60. 
 

เบญญาภา ธิติมาพงษ์, ปรียา แก้วพิมล, สุรีย์พร กฤษเจริญ, และวัฒนา ศรีพจนารถ. (2553). สัมพันธภาพของมารดา
และทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นท่ีมีบุตรคนแรก. สงขลานครินทร์เวชสาร, 
๒๘(๔), 179-1๘9.  
 

ปรียา แก้วพิมล, ยุพา หม่ืนศรี, และโสเพ็ญ ชูนวล. (๒๕๕๓). ประสบการณ์การใช้เรกิเพ่ือดูแลตนเองของสตรีไทย
ภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๑๖(๖), ๑๐๖๓-๑๐๘๒.  
 

ปรียา แก้วพิมล, ยุพา หม่ืนเพชร, และโสเพ็ญ ชูนวล. (2551). ประสบการณ์การใช้เรกิเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง
ของสตรีไทยในภาคใต้. รายงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

 หนังสือ/ตํารา       
ปรียา แก้วพิมล, เพ็ญนภา พัทรชนม์, ทรงพร จันทรพัฒน์, จิราพร นิ่มดวง, และ Madiyono. (2553). สุนทรีย
สนทนา : การแสวงหาการดูแลสุขภาพของชุมชนภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ 
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘๔ 

 
ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
สาขาการพยาบาลเด็ก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร  Ph.D. (Health Personnel Education) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 
 642-755 การสอนพยาบาลศาสตร์ศึกษา      2 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

645-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก    2 
 645-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง  2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๒ การสอนทางการพยาบาล      ๓ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
รัชนี  แสงสว่าง, บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, และลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร. (๒๕๕๓). ผลการดูแลแบบแกงการูต่อความรัก
ใคร่ผูกผันระหว่างบิดาและทารกเกิดก่อนกําหนด. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๕(๒), ๑๐๐-๑๑๐.  
 

ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, จรัสศรี บัวบาน, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, วรรณี จันทร์สว่าง, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน,์ สุรีย์พร 
กฤษเจริญ, และคณะ. (๒๕๕๒). การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมในชายแดนใต้.
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ๒(๒), ๔๐-๕๓. 
 

ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, และคณะ. (2552). การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมใน
ชายแดนภาคใต้. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 2(2), 40-53. 
   

มยุรี นภาพรรณสกุล, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, สุนุตตรา ตะบูนพงศ์, และบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์. (2550). ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดา. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(1), 1-8. 
 

Wattanasit, P., Prateepchaikul, L., Petpichetchian, W., Janet, C. M., & Kijboonchoo, K. (2010). Validity 
and Reliability of the Modifiec Thai Adolescent’s Physical Activity Questionnaire. Journal of Nursing 
Research. 14(1), 79-92.          
 หนังสือ/ตํารา  -  

 



 

 

๑๘๕ 

 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีกัลยา  ภิญโญสโมสร  ศษ.ม. (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-326 การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก       3 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-521 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในเด็ก     2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๕-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๒ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร, และเกศรา เสนงาม. (2552). ผลของการทบทวนความรู้และปัจจัยท่ีมีต่อการสอบประมวล
ความรอบรู้และการสอบใบประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 29(2), 39-51. 
 

เกศรา เสนงาม, ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร, พิกุลรัตน์ วงศ์พาณิชย์, และสุรีรัตน์ อ๋องสกุล. (2550). ปัจจัยทํานาย
ความเครียดและการจัดการความเครียดของบิดามารดาเด็กภาวะวิกฤตท่ีรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก. วารสาร
พยาบาล, 56(3-4), 46-57. 
 
 หนังสือ/ตํารา  - 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ  พุทธรัตน์  วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-223 การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ     2 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-521 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในเด็ก     2 
 645-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก    2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๕-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๒ 

๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
 
 



 

 

๑๘๖

 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์, และพิสมัย  วัฒนสิทธิ์. (2551). คุณภาพชีวิตและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 26(5), 501-511. 
 

บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์, อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ และธิดารัตน์ กําลังดี. (2550). ความต้องการการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาท่ีเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนล่าง. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(2), 117-126. 
 

ประณีต ส่งวัฒนา และอุทัยวรรณ พุทธรัตน์. (2550). ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพ่ือบําบัดความปวดและ
ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. วารสารสภาพยาบาล, 22(2), 72-86. 
 

หนังสือ/ตํารา  - 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี  บัวบาน   ค.ม. (อุดมศึกษา) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-521 การประเมินภาวะสุขภาพและการวิจิจฉัยโรคเบ้ืองต้น   2 
 642-531 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในเด็ก    3 
 642-791 สารนิพนธ์        6 
 645-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง  2 

645-561 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก   2 
645-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง 2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก    ๓ 
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 

 ๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, จรัสศรี บัวบาน, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, วรรณี จันทร์สว่าง, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน,์ สุรีย์พร 
กฤษเจริญ และคณะ. (๒๕๕๒). การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมในชายแดนใต้.
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ๒(๒), ๔๐-๕๓.  
 
 



 

 

๑๘๗

 
รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล, จรัสศรี บัวบาน, เสาวลักษณ์ วงศ์นาถ, และมยุรี นภาพรรณสกุล. (2551). ความสัมพันธ์
ระหว่างการเลี้ยงดูเด็กกับภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 28(3), 57-80. 
  หนังสือ/ตํารา  - 
 

5. ดร. กุลทัต  หงส์ชยางกูร    พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-326 การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก       3 
640-493 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

645-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก    2 
 645-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง  2 

645-561 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก   2 
645-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยเด็กภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง 2 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 
๖๔๕-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก     ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  

Hongchayangkool, K., Fongkaew, W., Yenbut, J.,  Schroeder, C. (2009). Encountered Changes: 
Voices of Young Teenagers during the Transition from Primary to Secondary School. Thai Journal of  
Nursing  Research, 13(1), 68-79. 

 

หนังสือ/ตํารา  - 
 

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประณีต  ส่งวัฒนา  Ph.D. (Medical Anthropology) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 641-814 การวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงทางการพยาบาล    2 

641-925 การศึกษาด้วยตนเอง       2 



 

 

๑๘๘

 
 642-514 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 

642-516 แนวคิดสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 
642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 
642-524 การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับครอบครัวและชุมชน   2 
642-524 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  2 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 

    และใกล้ตาย         2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 ๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด ๒ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
ประณีต ส่งวัฒนา. (2555). กระบวนการดูแลผู้บาดเจ็บต่อเนื่อง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 4(2), 
102-114. 
 

สุพัตรา อุปนิสากร, และประณีต ส่งวัฒนา. (๒๕๕๔). การกระตุ้นการไหลเวียนเลือดดําด้วยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่า 
เท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๙(๓). 92-99. 
 

สุพัตรา อุปนิสากร, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภา แซ่เซ้ีย (๒๕๕๓). ผลของการนวดแบบกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้ 
เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนเลิอดดําท่ีตําแหน่งขาหนีบในผู้ป่วยวิกฤต. วารสารสภาพยาบาล, 
๒๕(๒), ๒๘-๓๘. 
 

สุนิดา อรรถนุชิต, วิภา แซ่เซ้ีย, และประณีต ส่งวัฒนา.(๒๕๕๓). การพัฒนาและประเมินแนวปฏิบัติทางคลีนิกในการ
ประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บหลายระบบท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์, ๒(๒), ๑๖-๒๘. 
 

สุพัตรา อุปนิสากร, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๓). ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่อง
บีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนเลิอดดําท่ีตําแหน่งขาหนีบในผู้ท่ีมีสุขภาพดี. วารสารสภาพยาบาล,      
๒๕(๓), ๒๕-๓๖. 
 

จุฬา ช่วยเมือง, ประณีต ส่งวัฒนา, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๒). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อการ
ปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้านรีโทรไวรัส. วารสารโรคเอดส์, ๒๑(๒), ๑๐๐-๑๑๗. 
 



 

 

๑๘๙ 

 
จันทรา พรหมน้อย, ประณีต ส่งวัฒนา, เนตรนภา พรหมเทพ และอารี อ่องสว่าง. (๒๕๕๒). ปัญหาและความต้องการ 
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส.  
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 1(2), 97-113. 
 

ฟูซียะห์ หะยี, ประณีต ส่งวัฒนา, และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (๒๕๕๒). ผลของโปรแกรมการจัดการอาการท่ี
ผสมผสานการนวดด้วยน้ํามันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร, ๒๗(๔), 
๓๐๑-๓๑๑. 
 

สุดศิริ หิรัญชุณหะ, ประณีต ส่งวัฒนา, หทัยรัตน์ แสงจันทร์, และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (2552). การรับรู้สมรรถนะ
ทางวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลในการดูแลผู้ใช้บริการท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม. วารสาร          
สภาพยาบาล 24(1), 99-111. 
 

เบญจพร พงศ์อําไพ, ประณีต ส่งวัฒนา, และอุมาพร ปุญญโสพรรณ. (๒๕๕๒). ปัจจัยทํานายความต้ังคู่สมรสหญิง
ต้ังครรภ์ในการมาใช้บริการตรวจคัดกรองเพ่ือหาการติดเชื้อเอชไอวี. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๔(๔), ๗๐-๘๑. 
 

สุไฮดาร์ แวแตะ, กิตติกร นิลมานัต, และประณีต ส่งวัฒนา. (๒๕๕๒). ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
มุสลิมระยะสุดท้าย. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๔(๔), ๙๕-๑๐๕. 
 

อนงค์ ประสาธ์นนวกิจ, ประณีต ส่งวัฒนา, และบุญวดี เพชรรัตน์. (๒๕๕๒). ความเชื่อเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ และรูปแบบ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร, ๒๗(๕),              
๓๖๙-๓๘๐. 
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หนังสือ/ตํารา  - 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โขมพักตร์  มณีวัต  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-324 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2     3 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 

646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 

646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
ศรีรัตน์ อินเกตุ, เกษิณี เพชรศรี,และโขมพักตร์ มณีวัต. (๒๕๕๒). ความต้องการและการมีส่วนร่วมของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
ท่ีได้รับการผ่าตัดสมอง. สงขลานครินทร์เวชสาร, ๒๗(๑), ๗๓-๘๐. 
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Management among Public Health Nurses in Aceh, Indonesia. Nurse Media Journal of Nursing, 1(2), 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร  นิลมานัต  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-324 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2     3 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 

 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 

641-814 การวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงทางการพยาบาล    2 
641-931 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้ันสูง     2 

 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 



 

 

๑๙๓

 
642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 
642-524 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  2 
642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 

๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด ๒                                                
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์  

และทารกแรกเกิด       ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์, อุไร หัถกิจ, และกิตติกร นิลมานัต. (2554). การดูแลญาติท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายเพ่ือช่วยให้
ตายอย่างสงบตามแนววิถีพุทธไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9(2), ๒๘-๔๑. 
 

กัลยา แซ่ชิต, และกิตติกร นิลมานัต. (๒๕๕๓). คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ท่ีเข้ารับยาต้านไวรัสใน 
โรงพยาบาลสงขลา. วารสารโรคเอดส์, ๒๒ (๑), ๒๒-๓๐. 
 

สุไฮดาร์ แวแตะ, กิตติกร นิลมานัต, และประณีต ส่งวัฒนา. (๒๕๕๒). ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
มุสลิมระยะสุดท้าย. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๔(๔), ๙๕-๑๐๕. 
 

ยุวนิดา อารารมย์, กิตติกร นิลมานัต, และพัชรียา ไชยลังกา. (๒๕๕๒). ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตและ 
ใกล้ตาย. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ๓๒ (๔), ๓๓-๔๔. 
 

สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์, กิตติกร นิลมานัต, ยุพา อ๋องโภคัย, ศรีวรรณ ช่วยนุกูล, และวราภรณ์ คงสุวรรณ. (2550).  
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านจิตสังคมในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(1), 9-17. 
 

Nilmanat, K., Chailungka, P., Phungrassami, T., Promonoi, C.,Tulathamkit, K., Noo-urai, P., &  
Phattaranavig, S. (2010). Living with suffering as voiced by Thai patients with terminal advanced  
cancer.International Journal of Palliative Nursing, 16(5), 241-247. 
 

 
 



 

 

๑๙๔

 
Chatchawer, W., Sripichyakan, K., Kantaruksa, K., Nilmanat, K., & A. O’Brien, B. (2010). Support from  
Thai Male Partners When an Unwanter Pregnancy is Terminated. Pacific Rim International Journal  
of Nursing Research, 14(3), 1-13. 
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Kantabanlang, Y., Petpichetchain, W., & Nilmanat, K. (2007). Pain intensity as perceived by patients 
with cancer and their caregivers, and influencing factors. Songklanagarind Medical Journal, 25(6), 
491-499. 
 

Nilmanat, K., & Street. A. F. (2007). Karmic quest: Thai family caregivers promoting a Peaceful death 
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Samsiri, V., Kongin, W., & Nilmanat, K. (2007). Nurses’ experiences in caring for patients with Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS). Songklanagarind Medical Journal, 25(2), 147-137. 
 

Rongsawat, R., Songwatthana, P., & Nilmanat, K. (2007). Stress appraisal and coping strategies 
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Psychosocial care in medical unit. Songklanagarind Medical Journal, 25(1), 9-17. 
 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม  

กรรทิมา ศรีจันทร์, กิตติกร นิลมานัต, และวิภา แซ่เซ้ีย. (๒๕๕๓). ประสบการณ์การเข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
ฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน. นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครปฐม ครั้งท่ี ๒ (The 2nd NPRU National Conference).  
 

 หนังสือ/ตํารา  - 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  คงสุวรรณ  Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 

 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 641-811 ปรัชญาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล   3 



 

 

๑๙๕

  
642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 

 642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    3 
 642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 

642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 

 646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 
    และใกล้ตาย         2 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 

๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
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สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์, กิตติกร นิลมานัต, ยุพา อ๋องโภคัย, ศรีวรรณ ช่วยนุกูล, และวราภรณ์ คงสุวรรณ. (2550).  
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านจิตสังคมในหอผู้ป่วยอายุรกรรม. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(1), 9-17. 
 

Kongsuwan, W., Rozzano C.Locsin, & Savina O.Schoenhofer. (2011). Knowing the occasion of a peaceful 
in  intensive care units in Thailand. Nursing and Health Science, 13(1), 41-46. 
 

Kongsuwan, W., & Chaipetch,O. (2011). Thai Buddist's experiences caring for  family members who died 
a peaceful death in intensive care. International Journal of Palliative Nursing, 17(7), 329-336. 
 

Kongsuwan, W., Rozzano C.Locsin. (2010). Aesthetic Expressions llluminating the Lived Experience of 
Thai ICU Nurses Caring for Persons Who Had a Peaceful Death. Holistic Nursing Practice, 24(3),               
134-141. 
 
 
 
 



 

 

๑๙๖ 

 

Kongsuwan, W., Keller, K., Touhy, T., & Schoenhofer, S. (2010). Thai Buddhist intensive care unit nurses' 
perspective of a peaceful death : an empirical  study. International Journal of  Palliative Nursing, 16(5), 
241-247. 
 

Kongsuwan, W., Rozzano C.Locsin. (2009). Promoting peaceful death in the intensive care unit in 
Thailand. International  Nursing  Review, 56(1), 116-122. 
 

Rozzano C.Locsin, Christine E., Waraporn Kongsuwan, Grace Nambozi. (2009). Ugandan Nurses' 
Experience of Caring for Persons Dying From Ebola Hemorrhagic  Fever. International Journal for Human 
Caring, 13(4), 26-32. 
 

Kongsuwan, W., Touhy, T. (2009). Promoting Peaceful Death for Thai Buddhists : Implications for Holistic 
End-of-Life Care. Holistic Nursing Practice. 23(5), 289-96. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 641-813 การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางการพยาบาล    2 
 641-815 สัมมนาวิทยานิพนธ์       1 
 641-925 การศึกษาด้วยตนเอง       2 

642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีสําหรับการพยาบาล    2 
642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 

 642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    3 
 642-515 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นําทางการพยาบาล    2 

642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 
642-755 การสอนพยาบาลศาสตร์ศึกษา      2 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

646-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    ๒ 

 ๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 
๖๔๒-๕๑๔ ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล  ๓ 



 

 

๑๙๗

  
 ๖๔๒-๗๗๒ การสอนทางการพยาบาล      ๓ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
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ชนิดอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง. วารสารโรคมะเร็ง, ๓๐(๑), ๔-๑๗. 
 

ภารดี จันทร์อุ่ย, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (๒๕๕๓). ผลของการสื่อสารด้วยแผ่น 
ภาพต่อการได้รับการดูแลตามความต้องการและความคับข้องใจในการสื่อสารของผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ. วารสาร 
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ๓๓(๓), ๑-๑๑. 
 

ฟูซียะห์ หะยี, ประณีต ส่งวัฒนา, และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (๒๕๕๒). ผลของโปรแกรมการจัดการอาการท่ี 
ผสมผสานการนวดด้วยน้ํามันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร, ๒๗ 
(๔), ๓๐๑-๓๑๑. 
 

จิราภรณ์ บุตรทอง, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, และอุไร หัถกิจ. (๒๕๕๒). ผลของโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้า 
ร่วมกับโยคะต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับรังสีรักษา. วารสารสภาการพยาบาล,๒๔(๔), ๒๙-๔๒. 
 

ประณีต ส่งวัฒนา, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, อุมาพร ปุญญโสพรรณ, นิมัศตูรา แว, และวรวิทย์ บารู. (2550). 
รูปแบบหลักสูตรและความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้: วิเคราะห์ความเป็นไปได้. วารสารสภาการพยาบาล, 22(1), 88-104. 
 

Wattanasit, P., Prateepchaikul, L., Petpichetchian, W., Janet, C. M., & Kijboonchoo, K. (2010). Validity 
and Reliability of the Modifiec Thai Adolescent’s Physical Activity Questionnaire. Journal of Nursing 
Research. 14(1), 79-92. 
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status of patients with heart failure. Jounal of Cardiovascular Nursing, 24, 118-128. 
 

Hayee, F., Songwathana, P., & Petpichetchian, W. (2009). The effect of symptom management 
combining aromatherapy massage program on fatigue among HIV-infected persons. 
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๑๙๘ 
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Medical Journal. 25(4), 247-258. 
 

Zhou, Y., Petpichetchian, W., & Kitrungrote, L. (2011). Psychometric properties of pain intensity 
scales comparing among postoperative adult patients, elderly patients without and with mile 
cognitive impairment in China. International Journal of Nursing Studies, 48(4), 449-457.   

  
 
 
 



 

 

๑๙๙

  
 บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
ดวงสุดา วงศ์ช่วย, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (๒๕๕๓). ความพร้อมในการดูแลและ
ความเครียดในบทบาทของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอในขณะได้รับการรักษา. นําเสนอในงานประชุม
ระดับชาติ ประจําปี 2553 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทราราหาดใหญ่. 
 

Stickder, H. K., Sae-Sia, W., & Phetpichetchian, W. (2010). Nurses’s Knowledge and Practice 
Regarding Prevention of Surgical Site Infection in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
วันท่ี 10 เมษายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

Basak, S., Petpichetchian, W., & Kitrungrote, L. (2010). Knowledge and Attiudes of Nurses and Their  
Practices Regarding Post-operative Pain Management in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
นานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

Zhou, Y., Petpichetchian, W., & Kitrungrote, L. (2010). Preference of pain assessment tools among  
deferent age group of postoperative patients. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน  
2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

Anowar, N., Petpichetchian, W., & Isaramalai, s. (2010). Nursing contribution of the prevention of 
MDR-TB: a literature review. A paper presentation at The 2010 international Nursing conference: 
Diversity and Dynmic of Nursing Science and Art, April 7-9,2010. Phuket: Faculty of Nursing, Prince 
of Songkla University. 
 

Petpichetchian, W. (2010). The development and psychometric properties of the cultural care 
competence scale-Thai. The 2010 international nursing conference: Diversity and dynamic of 
Nursing Science and Art. April 7-9,2010 Phuket: Faculty of Nursing Prince of Songkhla University. 
 

Petpichetchian, W. (2010). Evidence-based teaching in nursing education and innovative teaching 
methods, Java International nursing Conference 2010: Innovations in Nursing Education and Health  
Care Sevices, October 2-3, 2010. Semarang, Indonesia: of Nursing Faculty of Medicine Diponegoro 
University (Keynote speaker). 
 

Zhou, Y., Petpichetchian, W., & Kituoongrote, L. (2010). Are there age differences in the preference 
of pain assessment tools? A paper presented at the Second International Conference on 
Humanities and Social Sciences, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Arpil 10, 2010. 
 

Samabub, S., Petpichetchian, W., &  Kitrungrote, L, (2009). Psychometric properties of pain intensity 
scales comparing among postoperative adult patients, elderly patients without, and elderly 
patients with early cognitive impairment. Research conference Proceeding July 4, 2009.Patani: 
Prince of Songkla University, Pattani Campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐๐

 
 

 หนังสือ/ตํารา                   
Petpichetchian, W. (2011). Best nursing Practice in cancer care. Songkla: Chanmueng Press. 
Nimaanrat, S., Petpichetchian, W., & Preechawai, C. (2009). Pain and pain management 2 Songkhla: 
Chan Mueng Press. 
 
6. ดร. หทัยรัตน์  แสงจันทร์    พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
 610-541 การดูแลรักษาข้ันต้น       3 

642-531 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในเด็ก    3 
642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต  2 
646-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤตและใกล้ตาย 2 

  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๕-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็ก    ๓ 
๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 

และทารกแรกเกิด        ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
สมจิตต์ แสงศรี, ลัพณา กิจรุ่งโรจน,์ และหทัยรัตน์ แสงจันทร์.  (2555).  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล 
ในการป้องกันการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม. วารสารวิชาการ เขต 12, 
23(1), 54-59. 
 
 
 



 

 

๒๐๑ 

 

อรอนงค์ โกเมศ, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, และหทัยรัตน์ แสงจันทร์. (๒๕๕๓). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยง
การรับรู้ความรุนแรงกับการเฝ้าระวังภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยและผู้ดูแล. วารสารสภาการ
พยาบาล, ๒๕(๒). 
 

อับดุลเลาะห์ แวโดยี, หทัยรัตน์ แสงจันทร์, และขนิษฐา นาคะ. (๒๕๕๓). การรับรู้ความรุนแรงและการปฐมพยาบาล 
บาดแผลฉีกขาดก่อนมารับการรักษาของผู้ป่วยไทยมุสลิมภาคใต้. วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทย, ๕(๒). 6-17. 
 

บทความวิจัยเสนอในท่ีประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
Fathoni, Sangchan, H., & Songwathana, P., (2010). Traige skill and Related Factors among  
Emergency Nurses in East Java Province,Indonesia. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 10  
เมษายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

Ullah, Md. S., Songwathana, P., & Sangchan H. (2010). Aaxiety and Anxiety Management of People  
Living with HIV/AIDS in Bangladesh. นําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ วันท่ี 10 เมษายน 2553 ณ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 หนังสือ/ตํารา  - 

7. ดร. จารุวรรณ  กฤตย์ประชา    Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    4 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 610-522 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาลข้ันสูง     2 
 641-813 การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางการพยาบาล    2 
 642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีสําหรับการพยาบาล    2 
 642-512 การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ     3 
 642-513 การวิจัยทางการพยาบาลและการจัดการความรู้    3 
 642-522 การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   2 

642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 646-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 
 646-542 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 
 646-562 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะเจ็บป่วย 
      เฉียบพลันและเรื้อรัง       2 

646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 2 
 646-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาวะวิกฤต 

    และใกล้ตาย         2 
 



 

 

๒๐๒ 

  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๑ ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล    ๒ 

 ๖๔๒-๕๑๒ สถิติสําหรับพยาบาล       ๒ 
๖๔๒-๕๑๓ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย       ๒ 

 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๖-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่     ๒ 

๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๖-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่     ๔ 

 ๖๔๖-๕๕๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่    ๓ 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 

และทารกแรกเกิด        ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
กันตพร  ยอดใชย, จารุวรรณ  มานะสุรการ, และจารุวรรณ  กฤตย์ประชา. (๒๕๕๒). ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ 
เรื่อง หลักการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๓๒ (๑), ๔๕-๕๗. 
 

Ismail, S., Kritpracha, C., & Thaniwattananon, P. (2009). Complimentary Care to Reduce Anxiety in  
Patients with Ventilator Support. The Malaysian Journal of Nursing, 1, 16-24. 
 หนังสือ/ตํารา  - 

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
1. รองศาสตราจารย์ ถนอมศรี  อินทนนท์   กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 640-101 สุขภาวะกายและจิต       3 

640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-223 การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ     2 
640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
642-523 การประเมินสุขภาพจิต       2  

 642-533 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูงทางการพยาบาล  3 
642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 

 642-791 สารนิพนธ์        6 
 647-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต    2 

647-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง    2 
647-642 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง   3 



 

 

๒๐๓ 

 
647-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง   2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 

642-791 สารนิพนธ์        6 
 ๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง      ๒ 

๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง    ๓ 
 ๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 

๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 
    ท่ีเลือกสรร        ๓ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
รอมือเลาะ มูน๊ะ, ศรีสุดา วนาลีสิน, และถนอมศรี อินทนนท์. (2555). การดูแลแลตนเองด้านจิตใจของวันรุ่นมุสลิม. 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 20(1), 57-63. 
 

มนสิชา ชุมแก้ว, ถนอมศรี อินทนนท์, และจินตนา เลิศไพบูลย์. (2552). สุขภาพจิตและการสร้างเสริมสุขภาพจิต 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของผู้สูงอายุในอําเภอละแม จังหวัดชุมพร. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 29(1), 1-13. 

กฤษณา โดยพิลา, ถนอมศรี อินทนนท์, และจินตนา เลิศไพบูลย์. (2551). การสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ
ผู้สูงอายุมุสลิม จังหวัดสตูล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 28(3), 41-55. 

ถนอมศรี อินทนนท์, สุรีย์พร กฤษเจริญ, ฐิติพร อิงคถาวรวงค์, กัญจนี พลอินทร์, เพชรน้อย สิงหช่างชัย, สาวิตรี    
ลิ้มชัยอรุณเรือง, และอุดม พานทอง. (2550). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพยาบาลผดุงครรภ์ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 1(1). 2-13. 
 

ถนอมศรี อินทนนท์, และคณะ. (2550). การประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด: กรณีศึกษาในชาวมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. รายงานการวิจัย.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 

Assanangkornchai, S., Mukthong, A., & Intanont, T. (2009). Prevalence and patterns of alcohol 
consumption and health-risk behaviors among high school students in Thailand. Alcoholism: 
Clinical and Experimental Research, 33(12), 1-10. 

Singchungchai, P., Ingkathaworn, T., Kritcharoen, S., Inthanon, T., Limchai-arunreung, S., & 
Phanthong, U. (2009). Management of Continuing Education of Nurse Midwivew by Chief Nurse in 
Community Hospitals in Southern Thailand. Asian Nursing Research, 3(4), 147-154. 

 หนังสือ/ตํารา  - 

 

 

 



 

 

๒๐๔

 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ภา  เชษฐ์เชาวลิต  วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ       2 
640-222 เทคนิคการพยาบาล       4 
640-225 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ    2 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    2 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
642-523 การประเมินสุขภาพจิต       2 

 642-533 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูงทางการพยาบาล  3 
642-791 สารนิพนธ์        6 
647-571 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิต   2 
647-641 การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง    2 
647-642 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูง   3 
647-661 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง   2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
642-791 สารนิพนธ์        6 

 ๖๔๗-๕๓๑ การประเมินสุขภาพจิตข้ันสูง      ๒ 
๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง    ๓ 

 ๖๔๗-๖๔๑ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชท่ีเลือกสรร ๓ 
 ๖๔๗-๖๖๑ ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงสําหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช 

    ท่ีเลือกสรร        ๓ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

วันทนา  สุริยวงศ์, ผจงศิลป์  เพิงมาก, และทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต. (2551). รายงานเบ้ืองต้นการปรับเปลี่ยนหน้าท่ี
ของครอบครัวผู้เสพยาบ้า. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 16(2), 130-138. 
 

เกษร  ศิริศักด์ิ, ถนอมศรี  อินทนนท์, และทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต. (2550). ความวิตกกังวลในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ท่ีมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 
27(2), 13-21. 
 หนังสือ/ตํารา  -   

 

 

 



 

 

๒๐๕

 

สาขาการผดุงครรภ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  พุมดวง   Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 641-813 การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางการพยาบาล    2 

๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๘-๕๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 1       3 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
๖๔๘-๖6๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 2      3  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 
และทารกแรกเกิด        ๓ 

๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 
 ๖๔๘-๕๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง      ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
Phumdoung, P., Morkruengsai, S., Tachapattarakul, S., Lawantrakul, J., & Junsuwan, P. (2010). Effect 
of the Prince of Songkla University Locked-Upright Position on the Duration, Pain and Comfort of 
Second-Stage Labor in Primiparous Women. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 
14(2). 112-121. 
 

Phumdoung, S., & Youngvanichsate, S. (2009). Thai women’s experiences of receiving a vaginal 
examination during labor. Songklanagarind Medical Journal, 27(6). 465-470.  
 

Phumdoung, S., Youngvanichsate, S., Jongpaiboonpatana, W., & Leetanaporn, R. (2007). The effects 
of the PSU Cat position and music on length of time in the active phase of labor and labor pain. 
Thai Journal of Nursing Research, 11. 96-105. 
 

Phumdoung, S., Bhitakburapa, A., Chanaudom, B., Ajasareyasing, T.,  & Petcharat, T. (2007). Effects 
of the combination of small dose analgesic and music on labor pain. Songklanagarind Medical 
Journal, 25. 99-105. 
 

 หนังสือ/ตํารา -           



 

 

๒๐๖

 
๒. รองศาสตราจารย์ ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์  วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-754 การศึกษาด้วยตนเอง       3 

๖๔๒-๕๒๔ การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  2 
 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 648-541 การผดุงครรภ์ข้ันสูง 1       3 

๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๗ การศึกษาด้วยตนเอง       ๓ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 
 ๖๔๘-๕๓๑ การประเมินสุขภาพข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด ๒ 

๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

สุรีย์พร กฤษเจริญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, กัญจนี พลอินทร์, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, และจรัญ ศรีทวีวัฒน์. (2553).             
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเพ่ือสอนเรื่องเพศให้กับชุมชน. วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา, 5(1), 1-9. 
 

สุรีย์พร กฤษเจริญ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, กัญจนี พลอินทร์, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ และจรัญ ศรีทวีวัฒน์. (2552).               
การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพ่ือสอนเรื่องเพศให้กับลูก. สงขลานครินทร์เวชสาร, 27(4), 279-289. 
 
 

Singchungchai, P., Ingkathawornwong, T., Kritcharoen, S., Inthanon, T., Limchai-Arunreung, S.,& Phanthong, 
U., (2009). Management of Learning and constructivism: A Model for Nursing Education. Asian Nursing 
Nursing Research, 13(4), 147-154. 
  

หนังสือ/ตํารา  - 

 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร  จันทรพัฒน์  ปร.ด. (การพยาบาล) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

640-171 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้บริการทางสูติศาสตร์    4 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก     3 

 



 

 

๒๐๗

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 642-781 วิทยานิพนธ์        12 
 642-791 สารนิพนธ์        6 

๖๔๘-๕๔๑ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 1       3 
๖๔๘-๕๔๒ การผดุงครรภ์ข้ันสูง 2       3 
๖๔๘-๕๖๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 1      3 
648-661 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง 2      3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 642-78๑ วิทยานิพนธ์        12 

642-791 สารนิพนธ์        6 
๖๔๘-๕๓๓ การผดุงครรภ์ข้ันสูง       ๔ 

 ๖๔๘-๕๕๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ข้ันสูง      ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 
สุรีย์พร กฤษเจริญ, ทรงพร จันทรพัฒน์, กัญจนี พลอินทร์, และปราณี พงศ์ไพบูลย์. (2553). ความรู้และความต้องการ
การให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้. สงขลานครินทร์เวชสาร, 28(4), 169-178. 
 

รักชนก ชูเขียน, สุดศิริ หิรัญชุณหะ, วิภา แซ่เซ้ีย, และทรงพร จันทรพัฒน์. (๒๕๕๒). ผลของโยคะต่อการฟ้ืนสภาพหลัง
ผ่าตัดในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดช่องท้อง. วารสารสภาการพยาบาล, ๒๔(๓), ๔๒-๕๕. 
 

 หนังสือ/ตํารา  - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐๘

 

ภาคผนวก ช 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร  ศรีสุพรรณ  Ph.D. (Health Service Administration) 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี - 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-513 ภาวะผู้นําและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล   3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๒-๕๑๔ ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นํา และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล  ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี 

นัทธมน วุทธานนท์, สุพรรณี เตรียมวิศิษฐ์, วิจิตร ศรีสุพรรณ, นาถฤดี พงษ์เมธา, วัชราภรณ์ หอมดอก, นงนุช บุญอยู่ 
และลดารัตน์ สาภินันท์. (2551). การพัฒนาการจัดการความปวดทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรม. วารสารคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 16(4), 1-11. 
 

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, วราภรณ์ บุญเชียง, รังสิมา ภูมิสวัสด์ิ, อัจฉรา สุคนธสรรพ์, วิจิตร ศรีสุพรรณ และสุภารัตน์ วังศรี
คูณ. (2552). ระบบการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างพยาบาลของชุมชน: กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสภาการพยาบาล, 24(3), 94-106. 
 

สุสัณหา ยิ้มแย้ม และวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2552). การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทํางานไม้แกะสลัก: 
การมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, 1(2), 17-30. 
 

สุสัณหา ยิ้มแย้ม และวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2552). สภาพการทํางานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีท่ีทํางาน
ไม้แกะสลัก. วารสารสังคมศาสตร์, 20(1), 175-207. 
 

นาดา ลัคนหทัย, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2553). ความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะกับ
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งในไทย: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง. พยาบาลสาร, 37(4), 
110-126. 
 

พันทิพย์ จอมศรี, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, อวยพร ตันมุขยกุล และวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2553). การรับรู้เก่ียวกับหลักการ
พยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล, 25(1), 37. วารสารโรคเอดส์ ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1 
พ.ศ. 2551 หน้า 36-46. 
 

นัทธมน วุทธานนท์, วิภาดา คุณาวกิติกุล, วิจิตร ศรีสุพรรณ และอาภรณ์ ชัยรัตน์. (2554). การพัฒนาพจนานุกรม
สมรรถนะเชิงวิชาชีพสําหรับพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ. วารสารสภาการพยาบาล, 26(1), 94-108
 หนังสือ/ตํารา - 
 
 
 
 
  
 



 

 

๒๐๙

 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุล Ph.D. (Nursing) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี - 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-514 แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ๖๔๒-๗๗๑ แนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี  
แสงทอง ธีระทองคํา, สมจิต หนุเจริญกุล, และนงลักษณ์ สุวิสิษฐ์. (2552). การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล, 24(2), 39-49. 
 

จิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์, พรทิพย์ มาลาธรรม, สมจิต หนุเจริญกุล, และชาญ เกียรติบุญศรี. (2551). ผลของดนตรี
บําบัดต่อความวิตกกังวล การตอบสนองทางสรีระและตัวแปรในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยระหว่างหย่าจาก
เครื่องช่วยหายใจ, รามาธิบดีสาร, 14(3), 328-346. 
 

Sumdaengrit, B., Hanucharurnkul, S., Dodd, M.J., Wilailak, S., Vorapongsathorn, T., & 
Pongthavornkamol, K., (2010). Symptom Experience and Self-care among Yhai Woman with 
Cervical Cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 14(3), 203-218. 
  
 หนังสือ/ตํารา - 
  

3. นายแพทย์อมร  รอดคล้าย    M.Ph. (Health Development) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี - 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
645-541 การพยาบาลข้ันสูงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็ก    2 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๕-๕๓๓ การพยาบาลข้ันสูงสําหรับเด็ก      ๔ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี - 

 หนังสือ/ตํารา -  
 

 
 
 
 
 



 

 

๒๑๐ 

 
4. แพทย์หญิงอําไพพิชญ์  นิลมานัต   พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี - 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
642-532 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3 
๖๔๒-๕๓๔ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงในสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารก  3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๖-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับผู้ใหญ่   ๓ 
๖๔๘-๕๓๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ 

และทารกแรกเกิด        ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี - 
 หนังสือ/ตํารา -  
 

5. นายแพทย์จุมภฎ  พรมสีดา    พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี - 
 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-533 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูงทางการพยาบาล  3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง    ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี - 

 หนังสือ/ตํารา -  
 

6. แพทย์หญิงคัคนางค์  วาณิชย์เจริญ   พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
ภาระงานสอน 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี - 
 

 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 642-533 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูงทางการพยาบาล  3 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
๖๔๗-๕๓๒ จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาข้ันสูง    ๓ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี - 

 หนังสือ/ตํารา - 



 

 

๒๑๑

 
 

ภาคผนวก ซ 
สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

 

 
 
 







 

 

๒๑๔

 
 

ภาคผนวก ฌ 
สําเนาผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสภาการพยาบาล 
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๒๑๗

 
 

ภาคผนวก ญ 
สําเนาผลการอนุมัติการขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต       

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับสภาการพยาบาล จากสภามหาวิทยาลัย 
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