
๑ 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะพยาบาลศาสตร์  

 

หมวดท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย :       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

   ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Nursing Science Program 
 

๒.  ชื่อปริญญา 
        ภาษาไทย   ช่ือเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

                   ช่ือย่อ   : พย.บ. 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Bachelor of Nursing Science  

                      ช่ือย่อ   : B.N.S. 
 

๓.  วิชาเอก (ถ้ามี) :   ไม่มี 
 

๔.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
        ๕.๑  รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ  ๔ ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
          เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘       
       ๕.๒  ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       ๕.๓  การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ใช้ภาษาไทย และเป็นไปตามนโยบายของ 
                    มหาวิทยาลยัมหิดล 
       ๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดการเรียนการสอน    
                    โดยตรง  
             ๕.๕  การให้ปรญิญาแก่ผู้สําเรจ็การศึกษา  
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

 



๒ 
 

๖.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร   
๖.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๖.๒  ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๓  คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙     
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณา

เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙     

๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐           

๖.๗ สภาการพยาบาล พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ใน
การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

๖.๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
การประชุม ครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐             

 

๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรทีม่ีคณุภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (หลังเปิดสอนแล้ว ๒ ปี) 
 

๘.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสําเรจ็การศึกษา 
        พยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

๙.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ /สาขาที่จบ/ปีที่สําเร็จ

๑ ผศ.ดร.สมสิริ   
รุ่งอมรรัตน์ 

๓-๑๑๐๑-๐๑๔๒x-xxx พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗ 
พย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐ 
ปร.ด.(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐ 

๒ อ.ดร.สุพินดา   
เรืองจิรัษเฐียร 

๓-๑๐๐๑-๐๑๑๗x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓
วท.ม.(เวชศาสตร์ชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖ 
M.S.(Community Health Care System), Oregon  
Health and Science University, USA, ๒๕๔๕ 
Ph.D.(Family in Health, Illness, & Transitions),  
Oregon Health and Science University, USA, ๒๕๔๖  



๓ 
 

ลําดับ ชื่อ  - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ /สาขาที่จบ/ปีที่สําเร็จ

๓ ผศ.ดร.อทิตยา  
พรชัยเกตุ โอว ยอง 

๓-๑๑๐๓-๐๐๒๗x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓
วท.ม.(สุขภาพจติ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๓๕ 
M.S.(Nursing), University of Wisconsin-Madison,   
USA, ๒๕๔๒ 
Ph.D.(Nursing), University of Wisconsin-Madison,   
USA, ๒๕๔๖ 

๔ ผศ.วันดี โตสุขศร ี ๓-๑๐๑๒-๐๓๒๒x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๔๐   

๕ ผศ.กันยรกัษ์  
เงยเจริญ 

๕-๑๒๐๑-๙๙๐๒x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๕
พย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑ 

 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติหมวดวิชาชีพที่คณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึกต่างๆ ได้แก่ 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และในชุมชน 
 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       ๑๑.๑ สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ระหว่างประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรี อาชีพพยาบาลเป็น ๑ ใน ๘ อาชีพที่เปิดเสรี พยาบาลวิชาชีพจึงเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและประเทศในแถบอาเซียน ในด้านปริมาณและคุณภาพมากขึ้น มี
สถาบันการศึกษาผลิตพยาบาลเกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก จึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากน้ีการที่ประเทศมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนต้องทํางานที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น ใช้เวลาในการทํางาน
มากข้ึนเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น เกิดความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ 
ลักษณะครอบครัวจะเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน สตรีส่วนใหญ่ต้องทํางานนอกบ้านทําให้เวลาในการดูแลบุตร 
และครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้มีการฝากเลี้ยงเด็กเล็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กมากขึ้น รวมทั้งปัญหาเด็กวัยรุ่นติด
เพ่ือน ติดเคร่ืองมือสื่อสาร ติดยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ดังน้ัน 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตลอดจนปัญหาสุขภาพให้รอบด้าน โดยคํานึงถึงสุขภาวะของประชากร
เพ่ือให้ได้บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของสังคมและประเทศอย่างแท้จริง 
 
 



๔ 
 

       ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม   
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่สังคมไร้พรมแดน 

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่ือสารด้วยภาษาที่หลากหลาย โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลง การมี
บุตรลดลง วัยแรงงานลดลง วัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น สังคมมีลักษณะเป็นสังคมเมืองและบริโภคนิยม วิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) เช่น 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และความเครียด สิ่งแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลง เกิดภัย
พิบัติที่รุนแรงขึ้น การคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว การเคล่ือนย้ายแรงงาน การระบาดของโรคอุบัติใหม่ สตรีทํางาน
นอกบ้านมากข้ึน มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคมลดลง ปัจจัยเหล่าน้ีล้วน
ส่งผลต่อสุขภาวะและการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนจึงต้องทําให้บัณฑิตของพยาบาลมีสมรรถนะที่รองรับความต้องการตามการเปล่ียนแปลงของ
สภาพดังกล่าวได้ 

 

๑๒.  ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของ
สถาบนั 
        ๑๒.๑ การพัฒนาหลกัสูตร 
    ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเปิดโลกเสรี
ทางการศึกษาและการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม ทําให้ต้องจัดทําหลักสูตรที่รองรับการขยายโอกาสทาง
การศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในทุกๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนให้ทันต่อเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่มากับข้อมูลข่าวสาร มีศักยภาพและจรรยาบรรณในการ
ดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต คํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
คุณลักษณะเป็นผู้นําในการสร้างเสริมสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และมีเอกลักษณ์ตามค่านิยมขององค์กร รวมท้ัง มีสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เพ่ิมขึ้น 
 

        ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่โดดเด่น คือ “มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ําทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม” และมีคุณลักษณะตาม
ค่านิยมองค์กร เป็นผู้นําในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม  สร้างงานวิจัยและส่งเสริมการบริการวิชาการ การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ คณะ
พยาบาลศาสตร์ จึงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ 
ทักษะ ผลงานวิจัย และการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องไปใช้ในการดูแลผู้รับบริการทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นําในการสร้างเสริมสุขภาวะ และตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ



๕ 
 

ของประชาชน    ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตบริการ   มีจิตสาธารณะและ 
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
       ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๑๓.๑.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวน ๑๖ รายวิชา 

       ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ๑ รายวิชา  
                  ๑)  มมศท ๑๐๑     การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓ รายวิชา  
 ๒)  มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์   

 ๓)  มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
 ๔)  สมสค ๑๓๕  เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ 

  คณะศิลปศาสตร์ ๖ รายวิชา     
๕)  ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
๖)  ศศภอ ๑๐๓*  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑      
๗)  ศศภอ ๑๐๔*  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒     
๘)  ศศภอ ๑๐๕*  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓   
๙)  ศศภอ ๑๐๖*  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ 
๑๐) ศศภอ ๒๗๑   การเขียนเพ่ือการทํางานและการศึกษา  
* จัดกลุ่มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ วิชา ๖ หน่วยกิต  

คณะวิทยาศาสตร์ ๑ รายวิชา 
๑๑) วทคณ ๑๘๒   สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๕ รายวิชา 
๑๒) วกศท ๑๑๙    สุขภาพเพ่ือชีวิต 
๑๓) วกศท ๑๒๐    จักรยานเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
๑๔) วกศท ๑๒๑    กายและจิต 
๑๕) วกศท ๑๔๓    โยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
๑๖) วกศท ๑๔๕    ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
 

              ๑๓.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ มีจํานวน ๗ รายวิชา  
  คณะวิทยาศาสตร์ ๗ รายวิชา 
๑) วทชว ๑๑๖      ชีววิทยาขั้นแนะนํา 
๒) วทคม ๑๒๕    เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน     
๓) วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 



๖ 
 

๔) วทสร ๒๐๒    สรีรวิทยาพ้ืนฐาน     
๕) วทชค ๒๐๖  ชีวเคมีทั่วไป     
๖) วทจช ๒๐๖  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์  

                             ๗) วทภส ๒๐๒  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน 
 

  ๑๓.๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี**  มีจํานวน ๘ รายวิชา 
             คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์  ๕ รายวิชา 

        ๑) สมมน ๑๐๘  มนุษย์สมัพันธ์กับการพัฒนาตน 
  ๒) สมมน ๑๑๐  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
 ๓) สมมน ๑๑๗   สตรีกับการพัฒนา 
 ๔) สมสค ๑๐๗  สังคมกับสขุภาพ 
 ๕) สมสค ๑๑๒  ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ 
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๓ รายวิชา 

๖) วกศท ๑๒๗ แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 
๗) วกศท ๑๓๑  ว่ายนํ้า 
๘) วกศท ๑๓๔  ลีลาศ 

** นอกจากรายวิชาที่กล่าวถึงแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนจากวิชาเลือก
ของทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

          ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน 
  ไม่ม ี
 

          ๑๓.๓ การบริหารจัดการ   
     ๑๓.๓.๑  ฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์หารือกับคณะอ่ืนที่เปิดสอนรายวิชา หมวด
ศึกษาทั่วไป หมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี เพ่ือกําหนดรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละช้ันปีและ
ตารางเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ๑๓.๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีทําหน้าที่วางแผนจัดการศึกษา 
กํากับให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละรายวิชา 
                     ๑๓.๓.๓ บุคลากรสํานักงานการศึกษาประสานงานกับหัวหน้าวิชาหรือหน่วยจัดการศึกษาของ
คณะที่เปิดสอนรายวิชาน้ันๆ เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา 

 
 
 
 



๗ 
 

หมวดท่ี ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร  
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานระดับสากล รู้ลึกในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รู้
กว้างในการเปลี่ยนแปลงของประเด็นและแนวโน้มสุขภาพโลก มีทักษะในการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับการรักษา
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีภาวะผู้นํา มีทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตบริการ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์นวัตกรรม รับผิดชอบต่อสังคม ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะที่
โดดเด่นของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ คือ “มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ําทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม”  
     

๑.๒ วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
 เพ่ือให้การศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล สอดคล้องกับ ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
บัณฑิตจะมีคุณลักษณะ ความรู้และความสามารถ ดังน้ี 

๑ . มีความรู้ในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่ เก่ียวข้อง ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน และมีความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของประเด็นและแนวโน้ม
สุขภาพโลก 

๒. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัย และผู้รับบริการท่ี
ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้กระบวนการพยาบาลและบูรณาการความรู้ ผลงานวิจัย หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

๓. มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  
๔. มีภาวะผู้นํา คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และสามารถทํางาน

ร่วมกับทีมสุขภาพได้ 
๕. มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข และการใช้สถิติ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

นําเสนอและสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้  
     ๖. มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และสังคม มีจิตบริการ สามารถปรับตัวในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงและดํารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

      ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพอาเซียน รายละเอียดใน
เอกสารแนบ  ภาคผนวก ช 

 



๘ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
    สอดคล้องและตอบสนองกับความ 
    ต้องการ และการเปลี่ยนแปลง 
    ของสังคม 

๑.๑ ติดตามและประเมินความพึง
      พอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 
      สมรรถนะตามผลการเรียนรู้ 
      ทั้ง ๖ ด้าน และ อัตลกัษณ์ 
      ของบัณฑิต มหาวิทยาลยั 
      มหิดล ภายหลังการปฏิบัติ 
      งาน ครบ ๑ ปี 
๑.๒ สํารวจความต้องการและข้อ 
      คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ของหลักสูตร ทุก ๕ ปี หรือ 
      เมื่อครบวงรอบของหลักสูตร 
๑.๓ สนับสนุนการทําวิจัยด้านการ 
      ศึกษา 
๑.๔ ประเมินผลและปรับปรุง 
      หลักสูตรทุก ๕ ปี หรือเมื่อ 
      ครบวงรอบของหลักสูตร 

๑.๑.๑ รายงานผลการประเมิน
         ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
         บัณฑิต 
 
 
 
 
๑.๒.๑ รายงานผลสํารวจความ 
         ต้องการและข้อคิดเหน็ 
         ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อ 
         หลักสตูร 
๑.๓.๑ มีโครงการวิจัยด้านการ 
         ศึกษา 
๑.๔.๑ เอกสารประเมินผลและ 
         ปรับปรุงหลักสูตร 

๒. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด 
    ชีวิตแก่นักศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
      เรียนการสอนที่เน้นบทบาท 
      และการมสี่วนร่วมของ  
      นักศึกษา (active learning)  
      ในทุกรายวิชาของกลุ่มวิชาชีพ 
      ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒.๒ สนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ 
      ที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
      ตนเอง 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑. ทุกรายวิชาของกลุ่ม
          วิชาชีพมีการจัดการเรียน 
          การสอนที่เน้นบทบาท 
          และการมีส่วนร่วมของ 
          นักศึกษา 
 
๒.๒.๑ มฐีานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
         เพ่ือการสืบค้น 
๒.๒.๒ มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย 
๒.๒.๓ ร้อยละ ๓๐ ของรายวิชา 
         ในกลุ่มวิชาชีพ มีสื่อ  
         คอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ 
         ด้วยตนเอง 
๒.๒.๔ จํานวนนักศึกษาที่เข้าไป 



๙ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 
 
๒.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริม 
      หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 
      ด้านภาษา การสื่อสาร และ 
      ภาวะผู้นํา 

        ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
         ด้วยตนเองในศูนย์การ 
         เรียนรูท้างการพยาบาล 
๒.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
         นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
         ทักษะด้านภาษา การ 
         สื่อสาร และภาวะผู้นํา 
๒.๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของ  
         นักศึกษาได้รับการทดสอบ
         ภาษาอังกฤษ 

๓. การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน 
    การสอน วิชาการ การวิจัย และ 
    การบริการวิชาการ ให้มีความ 
    เช่ียวชาญด้านการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูน
      ความรู้และทักษะด้านการ 
      เรียนการสอน ในสถาบันช้ันนํา
      ทั้งใประเทศและต่างประเทศ 
 
๓.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูน 
      ความรู้ด้านวิชาการ และการ 
      วิจัยในสถาบันช้ันนําทั้งใน 
      ประเทศและต่างประเทศ  
 
 
 
๓.๓ สนับสนุนด้าน faculty   
      practice 
 
 
 
๓.๔ สนับสนุนอาจารย์ในการจัด     
      หรือร่วมมือบริการวิชาการกับ  
      หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ  
      และต่างประเทศ 

๓.๑.๑ ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
         หรือหลักฐานอ่ืนๆทีแ่สดง 
         ว่าอาจารย์ได้เพ่ิมพูน 
         ความรู้ด้านการเรียนการ 
         สอน 
๓.๒.๑ ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
         หรือหลักฐานอ่ืนๆทีแ่สดง 
         ว่าอาจารย์ได้เพ่ิมพูน 
         ความรู้ด้านวิชาการ และ 
         การวิจัย  
๓.๒.๒ มีโครงการวิจัยของ 
         อาจารย์ในหลักสูตร 
๓.๓.๑ ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร   
         หรือหลักฐานอ่ืนๆทีแ่สดง  
         ว่าอาจารย์ได้เพ่ิมพูน       
         ประสบการณ์การปฏิบัติ    
         พยาบาลทางคลินิก  
๓.๔.๑ มีโครงการบริการวิชาการ   
         ของอาจารย์ในหลักสตูร 



๑๐ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๔. การพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
    ด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เอ้ือ 
    ต่อการจัดการเรียนการสอน 

๔.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รบัการ    
      อบรมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ    
      การจัดการศึกษาและ         
      เทคโนโลยี 

๔.๑.๑ ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
         หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที ่      
         แสดงว่าบุคลากรได้ไป  
         เพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัด 
         การเรียนการสอนและ     
         เทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ 
           ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใช้ระบบทวิภาค ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออก เป็น ๒ ภาค
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  
  การคิดหน่วยกิต  

รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือ ห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

รายวิชาภาคปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 เปิดการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนในการเรียนช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาละ    
๖-๙ สัปดาห์ 
 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่ม ี
 

๒.  การดําเนนิการหลักสูตร 
       ๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 -  วิชาภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 -  วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์  



๑๑ 
 

   เวรเช้า  เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
หรือ     เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

   เวรบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. 
   เวรดึก   เวลา ๒๓.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. 
                     ปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน ๓๕ ช่ัวโมง 
 

  -  ระยะเวลาการศึกษา 
                     ให้ใช้เวลาการศึกษา  ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
 

๒.๒  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
         คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้มีสิทธ์ิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ สอท. กําหนดในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดเพ่ิมเติม คือ มีสัญชาติไทย และมีบัตร
ประจําตัวประชาชนไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่เป็น
ผู้กระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ
กระทําความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ สําหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 

    คุณสมบัติทางการศึกษา  
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ตํ่ากว่า 
๒.๗๕  
  คุณสมบัติเฉพาะ 

  ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค 
อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/
วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้   
   (๑) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรค
จิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) 
โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline 
Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล  
   (๒) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย 
หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล  



๑๒ 
 

   (๓) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย ต่อ
ตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  
   (๔) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล   
   (๕) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
        (๕.๑) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
        (๕.๒) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐   
             (๕.๓) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 
๕๐๐ - ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ สูงกว่า ๔๐ เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (Speech discrimination 
score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing 
loss) 
        (๕.๔) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจ
ร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทั้งน้ีคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได้  

คุณสมบัติอ่ืนๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลท่ีมิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร การคัดเลือกของ
คณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

              ผู้เข้าศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้
หลังจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้  
(สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมที่ https://www.mahidol.ac.th/directadmission ) 
          

  ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ๒.๓.๑ ปัญหาการปรับตัวของผู้เรียนให้เข้ากับรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ 

การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active learning) 
  ๒.๓.๒ ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

 

       ๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
          ๒.๔.๑ ปัญหาการปรับตัวของผู้เรียนให้เข้ากับรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ 

การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active learning) 
        ๒.๔.๑.๑  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําวิธีการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
        ๒.๔.๑.๒  จัดอาจารย์ทีป่รึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 
        ๒.๔.๑.๓  จัดอาจารย์ประจําช้ันให้นักศึกษาทุกช้ันปี ช้ันปีละ ๒ คน 



๑๓ 
 

         ๒.๔.๑.๔  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับผู้ปกครองและนักศกึษา 
                ๒.๔.๒ ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
                         ๒.๔.๒.๑ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกช้ันปี โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จัด
กิจกรรมอาสาสมัครในการดูแลนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาศึกษา/ดูงาน/อบรม 
         ๒.๔.๒.๒ สนับสนุนใหนั้กศึกษาเข้าร่วมในชมรมภาษาอังกฤษ 
                        ๒.๔.๒.๓ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในรายวิชากลุ่ม
วิชาชีพ 
        ๒.๔.๒.๔ สนันสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเป็นระยะ 
   

 ตัวบ่งชี้ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
๑. ผลการประเมินด้านการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษา 

ที่มีค่าเฉล่ียมากกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
๒. จํานวนรายวิชากลุ่มวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ 
๓. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

  

       ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป ี
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์พยาบาลประจําทั้งหมด ๑๒๓ คน 
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสตูร พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีจํานวนนักศึกษาแต่ละช้ันปี ดังน้ี   
                     ช้ันปีที่ ๑ จาํนวน ๓๘๖ คน   
  ช้ันปีที่ ๒ จํานวน ๓๓๙ คน   
  ช้ันปีที่ ๓ จํานวน ๓๓๑ คน  
   และช้ันปีที่ ๔ จํานวน ๒๖๔ คน  รวม ๑,๓๒๐ คน  
  ซึ่งเมื่อคิดอัตราส่วนจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ค่า Full 
Time Equivalent Student / FTES) ไม่เกินเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกําหนด (เฉพาะวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์)   

 จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๐* ๒๕๖๑** ๒๕๖๒** ๒๕๖๓** ๒๕๖๔**

ช้ันปีที่ ๑ ๓๖๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 

ช้ันปีที่ ๒ - ๓๖๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 

ช้ันปีที่ ๓ - - ๓๖๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 

ช้ันปีที่ ๔ - - - ๓๖๐ ๓๒๐ 



๑๔ 
 

 จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๐* ๒๕๖๑** ๒๕๖๒** ๒๕๖๓** ๒๕๖๔**

รวม ๓๖๐ ๖๘๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๘๐ ๑,๒๘๐ 
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - ๓๖๐ ๓๒๐

 *รับนักศึกษาปกติ ๑๘๐ คน, รับนักศึกษาเพ่ิมจํานวน ๑๘๐ คนตามโครงการเพ่ิมการผลติและ  
            พัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์  
          **รับนักศึกษาเพ่ิมจํานวน ๑๔๐ คนตามโครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา 
             สาขาพยาบาลศาสตร์  
 

            ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
วิธีการกําหนดข้อมูลในแผนใช้ข้อมูลในปี ๒๕๕๘  เป็นหลักในการกําหนดแผนของปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ข้อมูลจริง ข้อมูลกําหนดแผน
งบประมาณ(บาท)/

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวนนักศึกษา(คน) ๑,๒๓๔ ๑,๔๑๒  ๑,๓๙๗ ๑,๓๖๐ ๑,๓๒๐ ๑,๒๘๐ 
งบประมาณ : รายรับ
๑.ค่าธรรมเนียม 
   การศึกษา 

๒๐,๗๖๙,๐๖๗.๒๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒.ค่าจัดกิจกรรม 
   บริการวิชาการ 

๑๔,๘๔๒,๒๑๔.๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. ได้รับจัดสรรงบ 
    ประมาณจําแนก 
    ตามผลผลิต 

๑๕๖,๙๘๖,๓๑๓.๔๕ ๑๕๗,๖๗๐,๐๐๐ ๑๕๘,๖๗๐,๐๐๐ ๑๕๘,๘๐๐,๐๐๐ ๑๕๘,๘๐๐,๐๐๐ ๑๕๘,๘๐๐,๐๐๐ 
 

    ๓.๑ ผู้สําเร็จการ 
         ศึกษาด้าน 
         วิทยาศาสตร์ 
         สุขภาพ 

๑๕๑,๓๖๘,๙๗๓.๔๕ ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๓,๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๓,๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๓,๑๓๐,๐๐๐

   ๓.๒ ผลงานการให้ 
         บริการวิชาการ ๔,๓๖๓,๘๔๐.๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 
   ๓.๓ ผลงานวิจัยเพ่ือ 
         สร้างองค์ความรู้ ๑,๒๓๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 
   ๓.๔ ผลงานทํานุบํารุง 
         ศิลปวัฒนธรรม ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๙๒,๕๙๗,๕๙๔,๖๕ ๑๙๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๖๗๐,๐๐๐ ๑๙๔,๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๔,๘๐๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ข้อมูลจริง ข้อมูลกําหนดแผน 
งบประมาณ(บาท)/

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ:รายจ่าย 
จําแนกตามผลผลิตและ
หมวดรายจ่าย 

      

๑. ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ด้านวิทยาศาสตร์ 
    สุขภาพ 

๑๒๒,๒๐๖,๓๓๑.๒๐  ๑๒๓,๗๐๐,๐๐๐ ๑๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐

  ๑.๑ งบบคุลากร ๘๙,๔๕๖,๖๘๒.๖๑ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ 

  ๑.๒ งบดําเนินงาน ๒๘,๙๖๙๖๔๘.๕๙ ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ 

       - ค่าตอบแทน ๓,๓๘๐,๗๗๐.๖๒ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

       - ค่าใช้สอย ๑๓,๓๘๕,๙๒๐.๐๗ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

       - ค่าวัสดุ ๓,๘๕๗,๘๐๒.๕๑ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

       - ค่าใช้สาธารณูโภค ๘,๓๔๕,๑๕๕.๓๙ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

  ๑.๓ งบลงทุน ๓,๗๘๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

        - ค่าครุภัณฑ์ 
          การศึกษา 

๓,๗๘๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. ผลงานการให้  
    บริการวิชาการ 

๑๓,๘๐๘,๔๗๐.๘๑ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

    ๒.๑ เงินอุดหนุน 
          โครงการ/ 
          ดําเนินการ 

๑๓,๘๐๘,๔๗๐.๘๑ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. ผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง 
    องค์ความรู้ 

๑,๒๑๓,๐๗๙.๖๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 ๓.๑ เงินอุดหนุน 
       ดําเนินการ 

๑,๒๑๓,๐๗๙.๖๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

๔. ผลงานทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

๕๓๓,๓๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ 

๔.๑ เงินอุดหนุน 
   โครงการ 

๕๓๓,๓๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ ๕๕๐.๐๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๓๗,๗๖๑,๒๓๑.๖๑ ๑๓๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๔๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑๔๓,๐๕๐,๐๐๐ ๑๔๕,๐๕๐,๐๐๐ ๑๔๗,๑๕๐,๐๐๐
 

 ใช้งบประมาณรายจ่ายผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการคํานวณค่าใช้จ่าย เพ่ือการ 
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรน้ี ประมาณ  =  ๑๒๒,๒๐๖,๓๓๑.๒๐ ÷ ๑,๒๓๔  บาท / คน / ปี 
           งบประมาณที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรน้ี  ประมาณ =   ๙๙,๐๓๒.๖๘  บาท / คน / ปี 

        =   ๙๙,๑๐๐        บาท / คน / ปี 
 



๑๖ 
 

     ๒.๗ ระบบการศึกษา 

         √   แบบช้ันเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ...............................) 

 

       ๒.๘ การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

       √ มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

   เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน    
      ๓.๑ หลกัสูตร 

  ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๓๗  หน่วยกิต 
            ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปน้ี           
             

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๑๔ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษา  ๑๒ หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ๒ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ    ๒ หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๑ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๒ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาชีพ  ๗๙ หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    ๖        หน่วยกิต 

  

 ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
                  ๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐         หน่วยกิต  
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

  ๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์      ๑๔         หน่วยกิต   
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๒
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)

สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 135 Health Economics
พยสจ ๒๐๒ จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ๒ (๒-๐-๔)
NSPC 202 Psychological Development and Human Behavior 
พยคร ๒๑๙ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ๓ (๓ -๐-๖)
NSID 219 Health Promotion and Disease Prevention
  
 

๒) กลุ่มวิชาภาษา               ๑๒         หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication  
ศศภอ ๑๐๓* ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1  
ศศภอ ๑๐๔* ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2  
ศศภอ ๑๐๕* ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3  
ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4  
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการทํางานและการศึกษา ๓ (๓ -๐-๖)
LAEN 271 Writing for Work and Study  
*จัดกลุ่มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ วิชา  ๖ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 ๒             หน่วยกิต
                                                            หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182 Statistics for Health Science  
 

๔) กลุ่มวิชาสขุภาพและนนัทนาการ*                                      ๒          หน่วยกิต 
                                                           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพ่ือชีวิต ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 119 Health for Life
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 120 Bike  for Health and Recreation  
วกศท ๑๒๑ กายและจิต ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 121 Body and Mind  
วกศท ๑๒๘ โยคะเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 128 Yoga for Health  
วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 136 Arts Self-defense  
หมายเหตุ  *นักศึกษาเลือกเรียน จํานวน ๑ วิชา ๒ หน่วยกิต  
 

          ๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ                       ๑๐๑          หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี                                              ๒๒          หน่วยกิต
                                                           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)
SCBI 116 Introductory Biology  
วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 125 Basic Organic Chemistry  
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๕)
SCAN 101 Basic Anatomy  
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๕)
SCPS 202 Basic Physiology  
วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
SCBC 206 General Biochemistry  
   



๑๙ 
 

                                                           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ๓ (๒-๑-๕)
SCMI 206 Medical Microbiology and Parasitology  
วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
SCPM 202 Basic Pharmacology  
พยคร ๒๑๔ พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล ๒ (๒-๐-๔)
NSID 214 Pathophysiology for Nurses  
   

๒) กลุ่มวิชาชพี                                                          ๗๙           หน่วยกิต
    ๒.๑) กลุ่มวิชาทฤษฏี                                                 ๔๓           หน่วยกิต

         หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
พยคร ๑๐๘ แนวคิดทางการพยาบาลและสุขภาพโลก ๒ (๒-๐-๔)
NSID 108 Nursing Concepts and Global Health  
พยคร ๒๒๑ สารสนเทศทางการพยาบาล  ๒ (๑ -๒-๓)
NSID 221 Nursing Informatics  
พยคร ๒๐๖ กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ       ๓ (๒ -๓-๕)
NSID 206 Nursing Process and Health Assessment             
พยคร ๒๒๐ การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์       ๓ (๓ -๐-๖)
NSID 220 Nursing Research and Evidence-Based Practice  
พยคร ๒๑๘ ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล  ๓ (๑ -๖-๔)
NSID 218 Basic Skills in Nursing  
พยกม ๓๐๓ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๓ -๐-๖)
NSPD 303 Child and Adolescent Nursing  
พยคร ๓๑๔ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๑ ๒ (๒ -๐-๔)
NSID 314 Adult and Gerontological Nursing I  
พยคร ๓๑๕ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๒ ๓ (๓ -๐-๖)
NSID 315 Adult and Gerontological Nursing  II  
พยคร ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๓ ๓ (๓ -๐-๖)
NSID 316 Adult and Gerontological Nursing  III  
พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๓ (๓ -๐-๖)
NSOG 305 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery I  
พยคร ๓๓๑ การพยาบาลสาธารณภัยและฉุกเฉิน ๒ (๒ -๐-๔)
NSID 331 Disaster Nursing and Emergency  



๒๐ 
 

                                                           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ๒ (๒ -๐-๔)
NSID  326 Ethics and Laws in Nursing Profession  
พยคร ๓๑๗ ผู้นําการพยาบาลทางคลินิก ๒ (๒ -๐-๔)
NSID 317 Clinical Nursing Leader  
พยสจ ๓๐๒ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๓ (๓ -๐-๖)
NSPC 302 Mental Health and Psychiatric Nursing           
พยสธ ๓๐๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๓ (๓ -๐-๖)
NSPN 302 Community Health Nursing   
พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ ๓ (๓ -๐-๖)
NSOG 401 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery II  
พยสธ ๔๐๔   การรักษาพยาบาลข้ันต้น                            ๑ (๑ -๐-๒)
NSPN 404 Primary Medical Care  
 

      ๒.๒) กลุ่มวิชาปฏิบัติ ๓๖         หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

พยคร ๒๘๒ ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล  ๒ (๐ -๖-๒)
NSID 282 Basic Nursing Skills Practicum  
พยกม ๓๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๔ (๐ -๑๒-๔)
NSPD 381 Child and Adolescent Nursing Practicum  
พยคร ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ๔ (๐ -๑๒-๔)
NSID 385 Adult and Gerontological Nursing Practicum I  
พยคร ๓๘๖ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ ๔ (๐ -๑๒-๔)
NSID 386 Adult and Gerontological Nursing Practicum II  
พยสน ๓๘๔     ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑    ๓ (๐ -๙-๓)
NSOG 384 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum I 
 

พยสธ ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๔ (๐ -๑๒-๔)
NSPN 482 Community Health Nursing Practicum  
พยสธ ๔๘๕   ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น              ๒ (๐ -๖-๒)
NSPN 485 Primary Medical Care Practicum  
พยสจ ๔๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๔ (๐ -๑๒-๔)     
NSPC 484 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum  



๒๑ 
 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
พยสน ๔๘๕     ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒    ๔ (๐ -๑๒-๔)
NSOG 485 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum II 
 

พยคร ๔๙๒ ปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก ๒ (๐ -๖-๒)
NSID 492 Clinical Nursing Leader Practicum  
พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ ๓ (๐ -๙-๓)
NSID 493 Nursing Professional Internship  
 

๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                        ๖          หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอนโดยคณะพยาบาล  

ศาสตร์หรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร เช่น 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

พยคร ๒๐๘ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    ๑ (๑-๐-๒)
NSID  208 Breastfeeding  
พยคร ๒๒๓ การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
NSID 223 Principles of Self Development in Buddhism
พยคร ๓๒๙ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
NSID 329 Cultural Diversity and Health Care
พยคร ๓๓๐ โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ๑ (๐-๓-๑)
NSID 330 Health Innovation Project
พยสจ ๑๐๑ การสื่อสารและการปรึกษาทางสุขภาพ    ๒ (๑-๒-๓)
NSPC 101 Communication and Health Counseling
พยคร ๓๓๒ การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการเรียนแบบสห

สาขาวิชาชีพ 
   ๒ (๒-๐-๔)

NSID 332 Enhancing patient safety through inter – professional      
collaborative practice

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)
SHHU 110 Man and Culture
สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 107 Society and Health
สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 112 Life Skill for Modern Living  



๒๒ 
 

                                                           หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สมมน ๑๐๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)
SHHU 108 Human Relations and Self-Development
สมมน ๑๑๗ สตรีกับการพัฒนา ๒ (๒-๐-๔)
SHHU 117 Women and Development
วกศท ๑๒๗ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 127 Aerobic for Health 
วกศท  ๑๓๑ ว่ายนํ้า ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 131 Swimming
วกศท  ๑๓๔ ลีลาศ ๒ (๑-๒-๓)
SPGE 134 Social Dance

 

   ๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหัสรายวิชา 
  รหัสรายวิชาให้ใช้ตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ ตัวตามหลักเกณฑ์ 
ต่อไปน้ี  
  อักษร ๔ ตัว ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เดิม เขียนต่อเน่ืองกันมีความหมายดังน้ี 
  อักษร ๒ ตัวแรก  หมายถึง   คณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน                    
 
   

    วท (SP)      หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
                          อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง ภาควิชาหรือหลักสูตรที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ดังเช่น 
            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีรหัสตัวอักษร   

     สค (SS)     หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
      มน (HU)    หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
     ศษ (ED)     หมายถึง ภาควิชาศึกษาศาสตร์  

  คณะศิลปศาสตร์ มีรหัสตัวอักษร   
       ภอ (EN)     หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะวิทยาศาสตร์ มีรหัสตัวอักษร   
     กว (AN)     หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
     คณ (MA)   หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์

วท (SC) หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
สม (SH) หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ศศ (LA) หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
พย (NS)      หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์



๒๓ 
 

     คม (CH)    หมายถึง ภาควิชาเคมี
     จช (MI)     หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา
     ชค (BC)     หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี
     ชว (BI)      หมายถึง ภาควิชาชีววิทยา
     ภส (PM)    หมายถึง ภาควิชาเภสัชวิทยา
     สร (PS)     หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา

 

                    คณะพยาบาลศาสตร ์มีรหสัตัวอักษร   
 กม (PD) หมายถึง ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
 รฐ (FN) หมายถึง ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
 ศศ (SU) หมายถึง ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
 สจ (PC) หมายถึง ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 สธ (PN) หมายถึง ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
 สน (OG) หมายถึง ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 อย (MD) หมายถึง ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
 คร (ID) หมายถึง มีการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาต่างๆ ของ              

คณะพยาบาลศาสตร์ 
           เลขกระบวนวิชาประกอบด้วยเลข ๓ หลัก มีความหมายดังน้ี (เฉพาะวิชาที่คณะพยาบาล-

ศาสตร์และภาควิชาฯ รับผิดชอบ) 
  เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับของรายวิชา 
   ๑   หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ ๑ 
   ๒   หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ ๒ 
   ๓   หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ ๓ 
   ๔   หมายถึง  ระดับช้ันปีที่ ๔ 
  เลขตัวกลาง (หลักสิบ) และเลขตัวท้าย (หลักหน่วย)  หมายถึง ลักษณะวิชาและลําดับรายวิชา
ที่จัดสอนในหมวดเดียวกัน โดยกําหนดดังน้ี 

รหัสตัวเลข  ๐๑-๗๙  หมายถึง  รายวิชาที่มีการสอนภาคทฤษฎี โดยเรียงลําดับไปในแต่ละ
ภาควิชาที่รับผิดชอบ 
  รหัสตัวเลข  ๘๐-๙๐  หมายถึง  รายวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบัติในคลินิกหรือภาคสนาม 
 

       ๓.๑.๓.๕ รหัสแสดงจํานวนหน่วยกิตประจําวิชา  กําหนดเป็นตัวเลข ดังนี ้
                ตัวเลขหน้าวงเลบ็     หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา 
                   ตัวเลขแรกในวงเล็บ   หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 



๒๔ 
 

                   ตัวเลขกลางในวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติและการฝึกงาน/ทําโครงงาน 
                                                                     ต่อสัปดาห์ 
                   ตัวเลขหลังในวงเล็บ  หมายถึง   จํานวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
  

       ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
          ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที่ ๑                              หน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
     มมศท ๑๐๑*       การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 
     MUGE 101              General Education for Human Development  
     มมศท ๑๐๒*       สังคมศึกษาเพือ่การพัฒนามนษุย ์    ๓ (๒-๒-๕) 
     MUGE 102              Social Studies for Human Development  
     มมศท ๑๐๓*       ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 
     MUGE 103              Arts and Sciences for Human Development  
     ศศภท ๑๐๐**   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
     LATH 100              Art of Using Thai Language for Communication  
     ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖***   ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔     ๓ (๒-๒-๕) 
     LAEN 103-106   English Level 1-4  
     วทชว ๑๑๖              ชีววทิยาขั้นแนะนํา     ๒ (๒-๐-๔) 
     SCBI 116              Introductory Biology  
     สมสค ๑๓๕              เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                          ๒ (๒-๐-๔) 
     SHSS 135              Health Economics  
     วทคณ ๑๘๒              สถิตศิาสตร์สําหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
     SCMA 182              Statistics for Health Science  
     กลุ่มวิชาสขุภาพและนันทนาการ เรียน ๑ วิชา ๒ หน่วยกิต  
     วกศท ๑๑๙    สุขภาพเพื่อชวีิต      ๒ (๑-๒-๓) 
     SPGE 119              Health for Life  
     วกศท ๑๒๐              จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
     SPGE 120              Bike  for Health and Recreation  
     วกศท ๑๒๑              กายและจิต      ๒ (๑-๒-๓) 
     SPGE 121              Body and Mind  
     วกศท ๑๒๘              โยคะเพื่อสุขภาพ      ๒ (๑-๒-๓) 
     SPGE 128              Yoga for Health  
     วกศท  ๑๓๖               ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกันตัว     ๒ (๑-๒-๓) 
     SPGE 136              Arts Self-defense  
         รวม ๒๑ หน่วยกิต 



๒๕ 
 

      หมายเหตุ  
                       *หมายถึงรายวิชาต่อเนื่องท่ีเรียนท้ังสองภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษา 
                         ต้นและแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
                     ** หมายถึงรายวิชาต่อเนื่องท่ีเรียนท้ังสองภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตและแสดงผล  
                         การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
                    ***รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับ 
                        ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามผลการทดสอบ 
 

        ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                          
      มมศท ๑๐๑*         การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 
      MUGE 101               General Education for Human Development  
      มมศท ๑๐๒*         สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                           ๓ (๒-๒-๕) 
      MUGE 102               Social Studies for Human Development  
      มมศท ๑๐๓*               ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนษุย์           ๒ (๑-๒-๓) 
      MUGE 103        Arts and Sciences for Human Development  
      ศศภท ๑๐๐**    ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
      LATH 100               Art of Using Thai Language for Communication  
      ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖***    ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔     ๓ (๒-๒-๕) 
      LAEN 103-106   English Level 1-4  
      วทคม ๑๒๕              เคมีอินทรยี์พื้นฐาน                                      ๓ (๓-๐-๖) 
      SCCH 125              Basic Organic Chemistry  
      วทกว ๑๐๑              กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน     ๓ (๒-๓-๕) 
      SCAN 101        Basic Anatomy  
      พยคร ๑๐๘        แนวคิดทางการพยาบาลและสุขภาพโลก    ๒ (๒-๐-๔) 
      NSID 108              Nursing Concepts and Global Health  
      วิชาเลือก       เลอืกเรียน  ๑  รายวิชา (จํานวน ๒ หน่วยกิต) 
      พยสจ ๑๐๑        การส่ือสารและการปรกึษาทางสุขภาพ   ๒ (๑-๒-๓) 
      NSPC 101    Communication and Health Counseling  
      วกศท ๑๒๗        แอโรบิกเพือ่สุขภาพ     ๒ (๑-๒-๓) 
      SPGE 127              Aerobic for Health   
      วกศท  ๑๓๑    ว่ายน้ํา       ๒ (๑-๒-๓) 
      SPGE 131    Swimming  
      วกศท  ๑๓๔      ลีลาศ       ๒ (๑-๒-๓) 
      SPGE 134    Social Dance  
          รวม ๒๓ หน่วยกิต 



๒๖ 
 

       หมายเหตุ  

                        *หมายถึงรายวิชาต่อเน่ืองทีเ่รียนทั้งสองภาคการศึกษา แตน่ับหน่วยกติในภาคการศึกษา 
                          ต้นและแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
                      ** หมายถึงรายวิชาตอ่เนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติและแสดงผล  
                          การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
                       
                        
 
      
 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
กลุ่มที่ ๑                                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการทํางานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
LAEN 271 Writing for Work and Study  
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕)
SCPS 202 Basic Physiology       
วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป      ๓ (๓-๐-๖)
SCBC 206 General Biochemistry       
พยสจ ๒๐๒ จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์      ๒ (๒-๐-๔)
NSPC 202     Psychological Development and Human Behavior       
พยคร ๒๒๑ สารสนเทศทางการพยาบาล      ๒ (๑-๒-๓)
NSID 221 Nursing Informatics       
พยคร ๒๐๖ กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ      ๓ (๒-๓-๕)
NSID 206 Nursing Process and Health Assessment                  
พยคร ๒๒๐ การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์      ๓ (๓-๐-๖)
NSID 220 Nursing Research and Evidence-Based Practice       
วิชาเลือก เลือกเรียน ๑ รายวิชา (จํานวน ๑ หน่วยกิต)       

รวม ๒๐ หน่วยกิต
กลุ่มที่ ๒                                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการทํางานและการศึกษา     ๓ (๓-๐-๖)
LAEN 271 Writing for Work and Study  
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕)
SCPS 202 Basic Physiology       
วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป      ๓ (๓-๐-๖)
SCBC 206 General Biochemistry       
พยสจ ๒๐๒ จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์  ๒ (๒-๐-๔)
NSPC 202     Psychological Development and Human Behavior       

***รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับ   
    ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามผลการทดสอบ



๒๗ 
 

พยคร  ๒๑๙ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค      ๓ (๓-๐-๖)
NSID 219 Health Promotion and Disease Prevention       
 พยคร ๒๐๖  กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ      ๓ (๒-๓-๕)
 NSID 206  Nursing Process and Health Assessment                 
 วิชาเลือก   เลือกเรียน  ๑  รายวิชา (จํานวน ๑ หน่วยกิต) 

รวม ๑๘ หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

กลุ่มที่ ๑                                                        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                
วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์      ๓ (๒-๑-๕)
SCMI 206 Medical Microbiology and Parasitology       
วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน      ๓ (๓-๐-๖)
SCPM 202 Basic Pharmacology       
พยคร  ๒๑๘ ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล      ๓ (๑-๖-๔)
NSID 218 Basic Skills in Nursing       
พยคร ๒๑๙ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค      ๓ (๓-๐-๖)
NSID 219 Health Promotion and Disease Prevention       
พยคร ๒๑๔   พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล      ๒ (๒-๐-๔)
NSID 214 Pathophysiology for Nurses       
วิชาเลือก   เลือกเรียน  ๑  รายวิชา (จํานวน ๒ หน่วยกิต)

รวม ๑๖ หน่วยกิต
กลุ่มที่ ๒                 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)               

วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ๓ (๒-๑-๕)
SCMI 206 Medical Microbiology and Parasitology
วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
SCPM 202 Basic Pharmacology
พยคร ๒๑๘ ทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล     ๓ (๑-๖-๔)
NSID 218 Basic Skills in Nursing       
พยคร ๒๒๑ สารสนเทศทางการพยาบาล     ๒ (๑-๒-๓)
NSID 221 Nursing Informatics  
พยคร ๒๒๐ การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
NSID 220 Nursing Research and Evidence-Based Practice 
พยคร ๒๑๔ พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล ๒ (๒-๐-๔)
NSID 214 Pathophysiology for Nurses       
วิชาเลือก   เลือกเรียน  ๑  รายวิชา  (จํานวน ๒ หน่วยกิต)

รวม ๑๘ หน่วยกิต



๒๘ 
 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน                              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
พยคร ๒๘๒ ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล ๒ (๐-๖-๒)
NSID 282 Basic Nursing Skills Practicum       
พยคร ๓๑๔ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
NSID 314 Adult and Gerontological Nursing I  
 รวม ๔ หน่วยกิต

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
กลุ่มที่ ๑                                                        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                

พยกม ๓๐๓ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๓-๐-๖)
NSPD 303 Child and Adolescent Nursing
พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
NSOG 305 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery I
พยสธ ๓๐๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๓ (๓-๐-๖)
NSPN 302 Community Health Nursing  
พยคร ๓๓๑ การพยาบาลสาธารณภัยและฉุกเฉิน ๒ (๒-๐-๔)
NSID  331 Disaster Nursing and Emergency
พยกม ๓๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   ๔ (๐-๑๒-๔)
NSPD 381 Child and Adolescent Nursing Practicum
พยสน ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๓ (๐-๙-๓)
NSOG 384 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum I 
      

รวม ๑๘ หน่วยกิต
 

กลุ่มที่ ๒                                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                    
พยคร ๓๑๕ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
NSID 315 Adult and Gerontological Nursing II
พยคร ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๓ ๓ (๓-๐-๖)
NSID 316 Adult and Gerontological Nursing III
พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ๒ (๒-๐-๔)
NSID 326 Ethics and Laws in Nursing Profession
พยคร ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑  ๔ (๐-๑๒-๔)
NSID 385 Adult and Gerontological Nursing Practicum I 

 



๒๙ 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
กลุ่มที่ ๒ (ต่อ)                                              หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                   

พยคร ๓๘๖ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒  ๔ (๐-๑๒-๔)
NSID 386 Adult and Gerontological Nursing Practicum II       

รวม ๑๖ หน่วยกิต
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

กลุ่มที่ ๑                                                        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                
พยคร ๓๑๕ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
NSID 315 Adult and Gerontological Nursing II
พยคร ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ ๓ ๓ (๓-๐-๖)
NSID 316 Adult and Gerontological Nursing III
พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ๒ (๒-๐-๔)
NSID 326 Ethics and Laws in Nursing Profession
พยคร ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑  ๔ (๐-๑๒-๔)
NSID 385 Adult and Gerontological Nursing Practicum I 
พยคร ๓๘๖ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒  ๔ (๐-๑๒-๔)
NSID 386 Adult and Gerontological Nursing Practicum II       

รวม ๑๖ หน่วยกิต
กลุ่มที่ ๒                                                       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                 

พยกม  ๓๐๓ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๓-๐-๖)
NSPD 303 Child and Adolescent Nursing
พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
NSOG 305 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery I
พยสธ  ๓๐๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๓ (๓-๐-๖)
NSPN 302 Community Health Nursing  
พยคร ๓๓๑ การพยาบาลสาธารณภัยและฉุกเฉิน ๒ (๒-๐-๔)
NSID  331 Disaster Nursing and Emergency
พยกม  ๓๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   ๔ (๐-๑๒-๔)
NSPD 381 Child and Adolescent Nursing Practicum
พยสน ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๓ (๐-๙-๓)
NSOG 384 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum I 
      

รวม ๑๘ หน่วยกิต



๓๐ 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                 
พยคร ๓๑๗ ผู้นําการพยาบาลทางคลินิก      ๒ (๒-๐-๔)
NSID  317 Clinical Nursing Leader       
พยสจ ๓๐๒ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      ๓ (๓-๐-๖)
NSPC 302 Mental Health and Psychiatric Nursing                 

รวม ๕ หน่วยกิต
 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
กลุ่มที่ ๑                                             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                

พยสธ ๔๐๔ การรักษาพยาบาลข้ันต้น      ๑ (๑-๐-๒)
NSPN 404 Primary Medical Care            
พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒      ๓ (๓-๐-๖)
NSOG 401 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery II       
พยสน ๔๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒      ๔ (๐-๑๒-๔)
NSOG 485 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum II
      

พยสจ ๔๘๔  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     ๔ (๐-๑๒-๔)
NSPC 484 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 
วิชาเลือก   เลือกเรียน  ๑  รายวิชา (จํานวน ๑ หน่วยกิต)

 รวม ๑๓ หน่วยกิต 
 

กลุ่มที่ ๒                                             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                
พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
NSOG 401 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery II 
พยสธ ๔๐๔ การรักษาพยาบาลข้ันต้น ๑ (๑-๐-๒)
NSPN 404 Primary Medical Care      
พยสธ ๔๘๕ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น ๒ (๐-๖-๒)
NSPN 485 Primary Medical Care Practicum
พยสธ ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน      ๔ (๐-๑๒-๔)
NSPN 482 Community Health Nursing Practicum       
พยคร ๔๙๒ ปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก   ๒ (๐-๖-๒)
NSID  492 Clinical Nursing Leader Practicum       
วิชาเลือก   เลือกเรียน  ๑  รายวิชา (จํานวน ๑ หน่วยกิต)
    รวม ๑๓ หน่วยกิต

 



๓๑ 
 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
กลุ่มที่ ๑                                                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                

พยสธ ๔๘๕ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น ๒ (๐-๖-๒)
NSPN 485 Primary Medical Care Practicum
พยสธ ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   ๔ (๐-๑๒-๔)
NSPN 482 Community Health Nursing Practicum
 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ (ต่อ)   

กลุ่มที่ ๑                                             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                
พยคร ๔๙๒ ปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก ๒ (๐-๖-๒)
NSID  492 Clinical Nursing Leader Practicum       
พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ     ๓ (๐-๙-๓)
NSID  493 Nursing Professional Internship       

รวม ๑๑ หน่วยกิต
 

กลุ่มที่ ๒                                             หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)                
พยสน ๔๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ ๔ (๐-๑๒-๔)
NSOG 485 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum II
 

พยสจ ๔๘๔  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๔ (๐-๑๒-๔)
NSPC 484 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 
พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ    ๓ (๐-๙-๓)
NSID  493 Nursing Professtional Internship       
 รวม ๑๑ หน่วยกิต 

           ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
           คําอธิบายรายวิชา รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก  
 

     ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง่และคณุวุฒิของอาจารย์   
      ๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร (รายละเอียดใน ภาคผนวก จ) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ /สาขาที่จบ/ปีที่สําเร็จ

๑ ผศ.ดร.สมสิริ  
รุ่งอมรรตัน์ 

๓-๑๑๐๑-๐๑๔๒x-xxx พย.บ. มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗ 
พย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐ 
ปร.ด.(การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐ 

๒ อ.ดร.สุพินดา  
เรืองจิรษัเฐยีร 

๓-๑๐๐๑-๐๑๑๗x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓
วท.ม.(เวชศาสตร์ชุมชน) มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖ 



๓๒ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ /สาขาที่จบ/ปีที่สําเร็จ
M.S.(Community Health Care System), Oregon 
Health and Science University, USA, ๒๕๔๕ 
Ph.D.(Family in Health, Illness, & Transitions), 
Oregon Health and Science University, USA, ๒๕๔๖  

๓ ผศ.ดร.อทิตยา  
พรชัยเกตุ โอว ยอง 

๓-๑๑๐๓-๐๐๒๗x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓
วท.ม.(สุขภาพจติ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๓๕ 
M.S.(Nursing), University of Wisconsin-Madison,   
USA, ๒๕๔๒ 
Ph.D.(Nursing), University of Wisconsin-Madison,   
USA, ๒๕๔๖ 

๔ ผศ.วันดี โตสุขศร ี ๓-๑๐๑๒-๐๓๒๒x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๔๐   

๕ ผศ.กันยรกัษ์  
เงยเจริญ 

๕-๑๒๐๑-๙๙๐๒x-xxx วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๕
พย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑ 

 

      ๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา (รายละเอียดใน ภาคผนวก จ) 
 
 

๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ
โรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งให้บริการแก่บุคคลทุกวัย ครอบครัว และ
ชุมชน เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลศิริราช  นอกจากน้ี นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีผู้รับบริการที่มีความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 
       

    ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๔.๑.๑  สามารถปฏิบัติการพยาบาลในฐานะผู้นําและ/หรือสมาชิกของทีมสุขภาพ ในการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค การบําบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ อย่างเป็นองค์รวม ในการพยาบาลบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

๔.๑.๒ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ความรู้และศิลปะทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และกระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา ตลอดจน
ผู้รับบริการทุกภาวะสุขภาพ และทุกวัย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 ๔.๑.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา เอ้ืออาทร ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม 
กฎหมาย และสิทธิของผู้ป่วย โดยคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ภาษาและ 
วัฒนธรรม 



๓๓ 
 

 

    ๔.๒ ช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศกึษา 
 

วิชา ช้ันปี ภาคการศึกษา 

๑. ปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล ๒ ฤดูร้อน
๒. ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๓ ๑ หรือ ๒
๓. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ ๑ ๓ ๑ หรือ ๒ 

๔. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ ๒ ๓ ๑ หรือ ๒ 

๕. ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ ๓ ๑ หรือ ๒ 

๖. ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ ๔ ๑ หรือ ๒ 

๗. ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๔ ๑ หรือ ๒ 

๘. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๔ ๑ หรือ ๒ 

๙. ปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น ๔ ๑ หรือ ๒ 

๑๐. ปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก ๔ ๑ หรือ ๒ 

๑๑. ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ ๔ ๒ 
 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

ชั้นป ี การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จํานวนชั่วโมงและเวลาเรียน 

๒ ฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล ๒ หน่วยกิต ๙๐ ช่ัวโมง 
จันทร-์ศุกร์  (๓ สัปดาห์) 

๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ ๓ หน่วยกิต ๑๓๕ ช่ัวโมง 
วันพุธ-วันศุกร์  (๖-๗ สัปดาห์) 

๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๔ หน่วยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 
วันพุธ-วันศุกร์  (๙ สัปดาห์) 

๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ ๑ ๔ หน่วยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 
วันพุธ-วันศุกร์  (๙ สัปดาห์) 

๓ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ ๒ ๔ หน่วยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง
วันพุธ-วันศุกร์  (๙ สัปดาห์) 

๔ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๔ หน่วยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 
วันจันทร์-วันศุกร์  (๖ สัปดาห์) 

๔ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ ๔ หน่วยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 
วันจันทร์-วันศุกร์  (๖ สัปดาห์) 



๓๔ 
 

ชั้นป ี การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จํานวนชั่วโมงและเวลาเรียน 

๔ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๔ หน่วยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 
วันจันทร์-วันศุกร์  (๖ สัปดาห์) 

๔ ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลข้ันต้น ๒ หน่วยกิต ๙๐ ช่ัวโมง 
วันจันทร์-วันศุกร์  (๓ สัปดาห์) 
 

๔ ฝึกปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก ๒ หน่วยกิต ๙๐ ช่ัวโมง 
วันจันทร์-วันศุกร์  (๓ สัปดาห์) 

๔ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ ๓ หน่วยกิต ๑๓๕ ช่ัวโมง
วันจันทร์-วันศุกร์  (๔ สัปดาห์) 

 

หมายเหตุ     
1. วันจันทร-์วันศุกร์  เวลา ๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เฉพาะวันพุธ เวลา ๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
2. กรณีบางรายวิชาที่จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใน วันเสาร์-วันอาทิตย์ นักศึกษาจะได้หยุดชดเชย 
 

๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรอืงานวิจัย  
ไม่ม ี
 

หมวดท่ี ๔    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

๑. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. ด้านการเป็นคนมุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ํา
ทางปัญญา สรา้งคุณค่าต่อสังคม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ กําหนดให้เรียนวิชา การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนา
มนุษย์ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ และศิลปวิทยาการ
เพ่ือการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นมนุษย์ การอยู่
ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะของการ
เป็นคนมุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ําทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อ
สังคม รวมทั้งกําหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๑.๒ กําหนดให้วิชาทางการพยาบาล มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาล ประเด็นทาง
จริยธรรม การให้การพยาบาลแบบองค์รวม การดูแลผู้รับ 



๓๕ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

บริการที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง  
๑.๓ กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
การปรับตัวและบุคลิกภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
เตรียมตัวเข้าสู่ วิชาชีพ จิตอาสา และกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร อย่างต่อเน่ือง 
๑ .๔ กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ กิจกรรมต่อคนและมีจํานวนช่ัวโมง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ช่ัวโมง) 
 

๒. ด้านภาวะผู้นํา ความรับผดิชอบ ความมี
วินัยในตนเอง 
 
 

๒.๑ กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการ
ทํางานกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน
นําเสนอรายงาน 
๒.๒ กําหนดกติกาในการสร้างวินัยให้นักศึกษา เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียนและส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 
๒.๓ จัดโครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษา ทั้งของคณะพยาบาล
ศาสตร์ และสถาบันสมทบอย่างต่อเน่ือง 
๒.๔ มีสโมสรนักศึกษาให้นักศึกษาฝึกภาวะผู้นํา การทํางาน
เป็นที ม  การวางแผน  การประสานงาน  การติดตาม
ประเมินผล ฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน การเป็นผู้นําการ
ประชุม การคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
๒.๕ มีการแบ่งกลุ่มรหัสนักศึกษา และมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบพ่ีดูแลน้อง ทั้งเรื่องการเรียน การทํากิจกรรม วินัย
และบุคลิกภาพ 
๒ .๖  สนับสนุน  ส่ งเสริม ให้ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนา
ภาวะผู้นํา 
๒.๗ เรียนวิชาผู้นําการพยาบาลทางคลินิกและวิชาปฏิบัติผู้นํา
การพยาบาลทางคลินิก 



๓๖ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๓. ด้านความสามารถในการสือ่สารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 
 

๓.๑ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกช้ันปี
เช่น โครงการ NS Ambassdor  
๓.๒ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ  
๓ .๓  จัดกิจกรรมอาสาสมัครในการดูแลนักศึกษา และ
อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่มาศึกษา/ดูงาน/อบรม 
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
๓.๕ สนับสนุนให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นระยะ และจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามระดับ
คะแนน 
๓.๖ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๐ ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพ 

 
 

    ๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน / อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปน้ี 
   มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์ครบ ๖ ด้าน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายที่ เก่ียวข้อง
๑.๒ แสดงออกถึงความมีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  
๑ .๓ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึด
หลั กคุณ ธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และปกป้อง
สิทธิของผู้รับบริการ 
๑.๔ แสดงออกถึงความมีจิตสํานึก
ต่อสังคมและมีจิตอาสา ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน

๑ .๑  จัดการเรียนการสอนโดยการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งในคลินิก
และ ชุ ม ชน  บทบาทสมม ติ  กรณี
ตัวอย่าง และการสัมมนา 
๑.๒ มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า 
ทํารายงานด้วยตนเอง และทํากิจกรรม
หรือโครงการกลุ่ม 
๑.๓ แสดงแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ใน
การปฏิบัติการพยาบาล การสอนข้าง
เตียง 
๑ .๔  ให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบห รื อ จั ด กิ จก รรมที่ เป็ น

๑.๑ ประเมินระหว่างเรียน และ
หลังสิ้นสุดวิชา โดยให้นักศึกษา
ประ เมิ นตน เอง  กลุ่ ม เพ่ื อน 
อาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง ด้วย
แบบประเมิน  แบบทดสอบ 
แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม 
การสะท้อนคิด  
๑.๒ สังเกตพฤติกรรม การสอบ 
การส่งงาน การนําเสนอผลงาน 
คุณภาพของผลงาน  
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน  



๓๗ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

เหมือนปฏิบัติต่อตนเอง ประโยชน์ต่อส่วนรวม ๑.๔ การสอบข้อเขียน การสอบ
ปากเปล่า  
๑ .๕ การสอบภาคปฏิบัติทาง
คลิ นิ ก ที่ มี ค ว าม เป็ น ป ร นั ย 
(OSCE)  
๑ .๖  การสอบภาคปฏิบั ติใน
ส ถ าน ก าร ณ์ จ ริ ง แ ล ะห รื อ
สถานการณ์จําลอง 
๑.๗ คุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 

๒) ด้านความรู้ 
  ๒ .๑  อ ธิบายศาสตร์ท างการ
พ ยาบ าล  การผ ดุ งค รร ภ์ และ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง   
๒ .๒  ใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ การวิจัย และหลักฐานเชิง
ป ระจั ก ษ์ ใน ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห า
ทางการพยาบาล 
  ๒ .๓  อ ธิบ าย ระบ บ สุ ข ภ าพ 
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลกที่มีผลต่อ
ภาวะสุขภาพ 

๒.๑ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วม เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การเรียนแบบทีม ศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง รวมถึงการศึกษาดูงาน  
๒.๒ ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
ได้แก่ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา 
มอบหมายให้ นักศึกษาค้นค ว้าหา
ความรู้ การทํารายงาน งานกลุ่ม การ
นําเสนอข้อมูล การสัมมนา การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเป็นทีม การสาธิต 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสะท้อนคิด
การสอนในหอผู้ป่วย การสอนข้างเตียง 
การประชุมกลุ่ม ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน 

๒ .๑  สอบ วัดความ รู้ โดย ใช้
แบบทดสอบ สอบปากเปล่า 
การสาธิตย้อนกลับ การสอบ
ภาคปฏิบัติทางคลินิกที่มีความ
เป็นปรนัย (OSCE)และการสอบ
ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง
และหรือสถานการณ์จําลอง 
๒.๒ ประเมินความรู้จากผลงาน
รายบุคคล รายกลุ่ม  
๒.๓ ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน 
๒.๔ ประเมินความรู้การ  
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล  ใ น
ส ถ าน ก าร ณ์ จ ริ ง แ ล ะห รื อ
สถานการณ์จําลอง        

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ประยุกต์องค์ความรู้ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์และ

   
๓.๑ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วม เน้นผู้ เรียนเป็น

๓ .๑  ป ระ เมิ น โด ย ใ ช้ แ บ บ 
ทดสอบ การตอบคําถาม การ



๓๘ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ศาสตร์ที่ เก่ียวข้องในการปฏิบัติ 
การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม  
แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
รวมทั้ งผู้ รับบริการที่ ได้รับการ
รักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้ 
๓ .๒ คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ และตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ 
๓.๓ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

ศูนย์กลาง การเรียนแบบทีม ศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริงรวมถึงการศึกษาดูงาน   
๓.๒ ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
ได้แก่ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา 
มอบหมายให้ นักศึกษาค้นค ว้าหา
ความรู้ การทํารายงาน งานกลุ่ม สร้าง
นวัตกรรม การนําเสนอข้อมูล การ
สัมมนา การเรียนแบบทีม การสาธิต 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสะท้อนคิด 
การสอนในหอผู้ป่วย การสอนข้างเตียง 
การประชุมกลุ่ม ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน 

อ ภิ ป ราย  ก ารแ ส ด งค วาม
คิดเห็น ผลงานรายบุคคล งาน
ก ลุ่ ม  ก า ร นํ า เส น อ  ก า ร
ปฏิบัติงาน   

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ ดี
ต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และ
สังคม สามารถปรับตัวในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและดํารงตนในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 
๔ .๒  ป ฏิ บั ติ งาน เป็ นที มทั้ ง ใน
บทบาทผู้นําและผู้ตามร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ  
๔.๓ แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
  
๔.๑ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ระห ว่ าง นั กศึ กษ า กับ
นั ก ศึ ก ษ า  นั ก ศึ ก ษ า กั บ อ าจ าร ย์ 
นักศึกษากับผู้รับบริการ และบุคลากร
ในทีมสุขภาพ การเรียนแบบทีม จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
ทั้งในคลินิกและในชุมชน การแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
๔ .๒ มอบหมายงานรายบุคคล หรือ
มอบหมายงานกลุ่ม 
 

    
   
 ๔ .๑  ป ระ เมิ น พ ฤ ติ ก ร รม 
ป ระ เมิ น ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา 
อาจารย์ ผู้รับบริการ บุคลากร
ในทีมสุขภาพ  
 ๔.๒ ประเมินนักศึกษาในการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นํา
และผู้ตาม 
๔.๓ ประเมินผลงานรายบุคคล 
ผลงานกลุ่ม  
๔ .๔ ประเมินการส่งงานตาม
เวลา 
 



๓๙ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลความหมาย ข้อมู ลทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ 
๕.๒ แปลงข้อมูลเป็นข่าวสารท่ีมี
คุณภาพและเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕ .๓  สื่ อ ส า ร ภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศท้ังการพูด การ
ฟั ง  แ ล ะก าร เขี ย น ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
๕.๔ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
๕.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียนในกลุ่มนักศึกษา ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ และบุคคลที่
เก่ียวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
รวมทั้งมอบหมายงานวิเคราะห์ สรุป
สาระหลัก ความรู้จากการอ่านวารสาร 
และตําราภาษาอังกฤษ 
๕.๒ มอบหมายให้นักศึกษานําเสนอ
งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
๕.๑ ประเมินผลงานรายบุคคล 
งานกลุ่ม 
๕ .๒  สั ง เก ต ก า รป ฏิ บั ติ ใน
สถานการณ์จริง  
๕ .๓  ประ เมิ น การ นํ า เสนอ
ผลงาน 
 

๖ ) ด้านทักษะการปฏิบั ติทาง
วิชาชีพ 
 ๖ .๑ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุง-
ครรภ์  ศาสต ร์ที่ เ ก่ี ยวข้ องและ
หลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน  รวมทั้ งผู้ รับ 
บริ ก ารที่ ไ ด้ รับ การรั กษ า ด้ วย
เทคโน โล ยีขั้ น สู ง  โดย ยึดหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
๖.๑ จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ได้แก่ การประชุมปรึกษา
ปัญหาก่อนและหลังปฏิบัติงาน การ
สอนข้างเตียง การฝึกปฏิบัติ การสาธิต 
สาธิตย้อนกลับ  การแสดงบทบาท
สมมติ ให้ข้อมูลย้อนกลับ  สะท้อนคิด 
การใช้หุ่นจําลองเสมือนจริง การฝึก
ป ฏิ บั ติ ในศูน ย์การเรียนรู้ท างการ
พยาบาล ในสถานบริการสุขภาพและ
ในชุมชน 
๖.๒ จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึก

 
๖.๑ ประเมินทักษะที่บูรณาการ
ทั้ งค วาม รู้  จริ ย ธรรม  และ
จรรยาบรรณ วิชาชีพในการ
ป ฏิ บั ติ ก า รพ ย าบ าล  โด ย
อาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง ด้วย
แบบประเมิน 
๖ .๒ การสอบภาคปฏิบัติทาง
คลิ นิ ก ที่ มี ค ว าม เป็ น ป ร นั ย 
(OSCE)  
๖ .๓  การสอบภาคปฏิบั ติใน
ส ถ าน ก าร ณ์ จ ริ ง แ ล ะห รื อ



๔๐ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ปฏิบั ติการพยาบาลแก่ผู้ รับบริการ
รวมทั้ง ผู้รับบริการที่ได้รับการรักษา
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง   
๖ .๓  การแสดงแบบอย่ างที่ ดี ของ
อาจารย์ในการปฏิบัติการพยาบาล 

สถานการณ์จําลอง

 

๒. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  รายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ข  

 

หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการวัดและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (รายละเอียดใน
เอกสารแนบ ภาคผนวก ฉ) ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินการเรื่องการวัด
และการประเมินผล ดังน้ี 

๑. ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชามีสัญลักษณ์และมีแต้มประจํา คือ A แต้มประจํา ๔.๐๐ B+ แต้ม
ประจํา ๓.๕๐ B แต้มประจํา ๓.๐๐ C+ แต้มประจํา ๒.๕๐ C แต้มประจํา ๒.๐๐ D+ แต้มประจํา ๑.๕๐ D 
แต้มประจํา ๑.๐๐ และ F แต้มประจํา ๐.๐๐ นอกจากน้ี ยังมีสัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา เพ่ือใช้แสดงผลของ
แต่ละรายวิชา ได้แก่ AU หมายถึง การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต I หมายถึง รอการประเมินผล P หมายถึง 
การศึกษายังไม่สิ้นสุด S หมายถึง พอใจ (satisfactory) T หมายถึง การโอนหน่วยกิต U หมายถึง ไม่พอใจ 
(unsatisfactory) W หมายถึง ถอนการศึกษา และ X หมายถึง ยังไม่ได้รับผลการประเมิน 

๒. การตัดสินผลการศึกษา  
    ๒.๑ สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ (A, B+, B, C+, และ C) หรือสัญลักษณ์ S เพ่ือ

ประเมินผลว่า “ได้” หรือ “ผ่าน” ในแต่ละรายวิชา 
    ๒.๒ สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์  U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี

ความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์  ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ



๔๑ 
 

คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล-
ศาสตร์ ในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว  เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจําได้ไม่ เกิน 
๒.๐๐  หรือสัญลักษณ์ S  
              ๒.๓ สําหรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังสอบแก้ตัว ถ้านักศึกษาได้
เกรดตํ่ากว่า C (สัญลักษณ์ D+ และ D) จะได้รับการประเมินว่า ไม่ผ่าน ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๒ การจัดการศึกษา ส่วนที่ ๔ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

   
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
         ๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา 
                  การทวนสอบในระดับรายวิชา ได้ดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

        ๒.๑.๑ มีคณะกรรมการทวนสอบประกอบด้วย อาจารย์ที่ไม่ได้ร่วมสอนในรายวิชาน้ันอย่างน้อย  
๒ คน ทําหน้าที่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาอย่างน้อยร้อยละ ๒๕  ของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 

        ๒.๑.๒ ตรวจสอบวิธีการวัด สัดส่วนคะแนนของวิธีการวัด ผังข้อสอบ คุณภาพข้อสอบและแบบ
สังเกตพฤติกรรม ผลการให้คะแนนทุกรายวิชาและการประเมินผลของรายวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้รายวิชา 
          ๒.๑.๓ ตรวจสอบการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาจากผลการประเมินรายวิชา 
และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา          

        ๒.๑.๔ หัวหน้าวิชานําเสนอผลการทวนสอบต่อภาควิชา และคณะกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

 

๒.๒ ระดับหลักสูตร 
      การทวนสอบในระดับหลักสูตร ได้ดําเนินการปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ 

ดังน้ี 
              ๒.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๒ คน  

       ๒.๒.๒ กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สุ่มทวนสอบ การจัดการเรียนการสอน การวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  ของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ  

       ๒.๒.๓ กรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
 
 



๔๒ 
 

๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
๓.๑ ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องมีระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า ๒.๐๐ (จากระบบ ๔ ระดับ

คะแนน) 
๓.๒ เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดใน

แผนการศึกษาของหลักสูตร  
เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก ฉ 
- ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย  การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
     พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
- ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร-

บัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการวัดและการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(ต่อเน่ือง) ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากร 
 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
     ๑.๑ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม  
       ๑) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์พยาบาลในพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน 
                 ๒) สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
                 ๓) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
                 ๔) ศึกษางานและฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
                     อย่างน้อย ๓ - ๖ เดือน 
 

     ๑.๒  แต่งต้ังอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
                 ๑) ให้คําปรึกษาและแนะนําในการปรับตัวสู่การเป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
                 ๒) นิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
                 ๓) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 

     ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 
           ๑) จัดให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการศึกษาอบรม 
ทั้งในและต่างประเทศ 



๔๓ 
 

                 ๒) จัดให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลในรายวิชา
ต่างๆ ที่ภาควิชาฯรับผิดชอบทั้งรายวิชาภาควิชาทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
                 ๓) จัดให้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในรายวิชาที่ภาควิชาฯรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 
                 ๔) สนับสนุนให้ทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์                       
 ๕) สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 
     ๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            ๑)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนประจําปีตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 
            ๒) จัดอบรมเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลทั้งในห้องเรียนและในคลินิกที่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
           ๓) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 
            ๔) สนับสนุนให้ทําวิจัยด้านการเรียนการสอน 
            ๕) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดย
ใช้ผลการประเมินการสอนโดยผู้ร่วมงานและตามความต้องการของอาจารย์ 
           ๖) สนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

     ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
            ๑) พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ สือ่การสอน การวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
             ๒) สนับสนุนการขอตําแหน่งวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง 
             ๓) มีโครงการ Faculty Practice เพ่ือส่งเสริมความเช่ียวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา 
             ๔) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการพยาบาลและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
              ๕) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาดูงานและอบรมระยะสั้นเก่ียวกับการพยาบาลในสาขาที่เก่ียวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 

     ๒.๓ การพัฒนาเชงิวิชาชีพแก่บคุลากรสายสนับสนุน 
           ๑) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
           ๒) กําหนดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมหรืออบรม เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะตําแหน่งตามผลการประเมิน
สมรรถนะ 
           ๓) จัดอบรมให้ความรู้ที่ทันสมัยและเสริมทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคน 



๔๔ 
 

           ๔) สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
 

หมวดท่ี ๗  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

๑. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดย 

๑.๑ คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์กําหนดนโยบายในการจัดการศึกษา       และแต่งต้ัง   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือทําหน้าที่กํากับและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลรายวิชาและการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๑.๒ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายและ ดําเนินงานหลักสูตร ตลอดจนการควบคุมภาพการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 

๑.๓ แต่งต้ังหัวหน้าวิชาหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในราย 
วิชาต่างๆ รวมทั้งการวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ของรายวิชาและเสนอผลการจัดการ 
ศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบและประเมินผลการดําเนินการการจัดการเรียนการสอน 
๑.๕ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะ- 

กรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ โดยกําหนดวิธีการประเมิน และกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ที่ต้องได้รับการประเมิน  

๑.๖ มีการประเมินและทบทวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองในทุก ๕ ปี เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของ
สังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
 

๒. บัณฑิต 
          คุณภาพบัณฑิตจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ทั้งน้ีมีสภา
การพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพทําหน้าที่ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การ
รับรองสถาบันและการอนุมัติการขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 



๔๕ 
 

                  ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทยเป็นปัญหาระดับชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองและ
รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ข้อมูลของสภาการพยาบาลพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรมีพยาบาลประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ 
คน หรืออัตราส่วนพยาบาล ๒.๕ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน หรือพยาบาล ๑ คนต่อประชากร ๔๐๐ แต่ต้อง
ประสบการสูญเสียพยาบาลอย่างรุนแรงในอัตราร้อยละ ๔.๔๔ ต่อปี จากการมีอายุทํางานในวิชาชีพสั้น คือ
เฉลี่ยเพียง ๒๒.๕ ปี ทําให้สูญเสียกําลังคนถึงปีละประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ คน นอกจากน้ีการที่ประเทศ 
ไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ซึ่งอาชีพพยาบาลเป็น ๑ ใน ๘ อาชีพที่เปิดเสรี ทําให้พยาบาลวิชาชีพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและประเทศในแถบอาเซียนด้วย อีกทั้งยังมีพยาบาลบางส่วนที่ย้ายงาน
หรือเปลี่ยนอาชีพ และจากการที่เป็นสังคมมีผู้สูงอายุ โรคมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนโรคเรื้อรัง
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยเหล่าน้ีทําให้พยาบาลเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น ทั้งน้ีมีการคาดคะเนว่าช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ ประเทศไทยจะมีความต้องการพยาบาลในอัตราส่วน ๒.๗ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ซึ่ง
อาจต้องมีพยาบาลจํานวนมากขึ้นถึงประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐ คน เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุและ
ความเจ็บป่วยดังกล่าว ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีกําลังผลิตปีละ ๙,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งยังไม่เพียงพอหรือ
ทดแทนจํานวนพยาบาลที่ต้องการได้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคนมี
สัญญาข้อผูกพันในการชดใช้ทุน  ดังน้ันบัณฑิตทุกคนที่ สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนในหน่วยงานที่นักศึกษาทําสัญญาผูกพัน ผลการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา พบว่าบัณฑิตที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ มีงานทํา
ร้อยละ ๑๐๐ 

          

๓. นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินการรับ

นักศึกษาในระบบรับตรงและระบบแอดมิช่ันตามกําหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้มีสิทธ์ิสมัครจะต้องมีคุณ 
สมบัติทั่วไปตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ กําหนดในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดเพิ่มเติม คือ มีสัญชาติไทย 
และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ไม่เป็นผู้กระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน 
การศึกษาในระดับต่างๆ ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ
กระทําความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้แก่ การจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเพ่ือแนะนําวิธีการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย จัดอาจารย์ประจําช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษาให้พบกับนักศึกษาเพ่ือให้คําแนะนํา  

๓.๒ การควบคุมและการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   คณะพยาบาลศาสตร์ 
มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาทุกช้ันปี เพ่ือแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา นอกจากน้ัน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มีกําหนดการให้นักศึกษาพบกับอาจารย์ประจําช้ัน และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําแนะ นําเป็น
ประจําอย่างน้อยภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง ทั้งน้ีอาจารย์และนักศึกษาในความดูแลมีการติดต่อสื่อสารกันอย่าง



๔๖ 
 

สม่ําเสมอด้วยรูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์, e-mail, facebook หรือ line 
อาจารย์ประจําวิชามีการจัดพัฒนาความรู้รายวิชาเป็นกลุ่มย่อยให้กับนักศึกษาที่มีผลการประเมินการเรียนรู้ตํ่า
กว่าเกณฑ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์กําหนด  นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดโครงการทบทวนความรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ ๔ และบัณฑิตที่ยังสอบไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ในครั้งแรก 

๓.๓ มีการรายงานผลการดําเนินงานทั้งด้านผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ การคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ต่อที่ประชุมทั้งในระดับภาควิชา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  นอกจากน้ีการอุทธรณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นไปข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ การอุทธรณ์ 
ซึ่งการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้นักศึกษาส่งเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน ๑๕ วันทําการนับจาก
วันที่ทราบคําสั่งลงโทษ และให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก ฉ 

 

๔. อาจารย์ 
       การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่การรับอาจารย์ใหม่มีกระบวนการ ดังน้ี 
    ๑) มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ ดําเนินการโดยหน่วยทรัพยากรบุคคลและมีการกําหนด
คุณสมบัติโดยภาควิชาและผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
    ๒) ประกาศการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
    ๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของผู้สมัคร 
    ๔) ทดสอบความรู้ความสามารถในการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕) สัมภาษณ์ผู้สมคัรที่ผ่านการทดสอบแล้วโดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
    ๖) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดําเนินการแต่งต้ังตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

      คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมของในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดย 
     ๑) มีการนําผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอนเสนอในการสัมมนาภาควิชา เพ่ือทบทวน ปรับปรุง 
และวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 
     ๒) มีการสมัมนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยอาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตาม ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตร 
     ๓) นําผลการสัมมนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือดําเนินการ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 



๔๗ 
 

      การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
     ๑)  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือ 
ประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสภาการ
พยาบาลกําหนด  
     ๒) สัดส่วนอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติต่ออาจารย์ประจําในแต่ละรายวิชาจํานวนไม่เกินข้อกําหนดตาม
ข้อบังคับของสภาการพยาบาล  
 

๕. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  การบริหารจัดการหลักสูตร สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ๒ คน และผู้แทนสภาการพยาบาล ๑ คน ตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก ฉ เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ในการจัดทํา/พัฒนาหลักสตูร คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ดําเนินการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
สมรรถนะตามผลการเรียนรูท้ั้ง ๖ ด้าน และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลังบัณฑิตปฏิบัติงาน
ครบ ๑ ปี โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาจารย์ประจําวิชา ศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบันทุกช้ันปี  
  ผลการสมัภาษณ์ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นํา สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผูเ้ก่ียวข้อง มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการนําเสนอ
งาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ร่วมทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล หรือร่วมพัฒนา
โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้กับหน่วยงานได้ สําหรับกิจกรรมการเรยีนการสอนใหส้่งเสริมการ
ทํางานเป็นทีมและการปรับตัวในการทํางาน 
  คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้นําผลการ
ประเมินดังกล่าว มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐น้ี 
โดยจัดให้การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ิมบางรายวิชาเช่น สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สขุภาพ LAEN 
271 Writing for Work and Study พยคร ๑๐๘ แนวคิดทางการพยาบาลและสุขภาพโลก พยคร ๓๑๗ ผู้นํา
การพยาบาลทางคลินิก พยคร ๔๙๒ ปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
การพัฒนาเข้าสู่วิชาชีพ เป็นต้น นอกจากน้ี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม และ
สนับสนุนให้นักศึกษาทํา โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วย  



๔๘ 
 

         หลักสูตรมีการบริหารจัดการ กํากับ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองทั้งเรื่องการจัดทํารายวิชาต่างๆให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย การวางระบบ
ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกํากับให้มีการประเมิน 
ตามสภาพจริง   โดยมีวิธีที่หลากหลาย   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     ทั้งหมดเพ่ือให้ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีผู้รับผดิชอบ คือ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาเป็นประธาน รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หวัหน้าภาควิชาทั้ง ๗ ภาควิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ๕ คน และหัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ ซึ่งกําหนดให้มีการ
ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
 

๖.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
          ๖.๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยความรับผิดชอบของ ๗ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ภาควิชาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์ ทั้ง ๗ ภาควิชาจะร่วมกันบริหารหลักสูตรและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ มีการรายงานและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน เสนอ
ต่อที่ประชุมภาควิชา มาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง   และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ตามลําดับเพ่ือพิจารณา
ผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน 
            ๖.๒  มีการกําหนดแผนงบประมาณและการคลัง จัดสรรงบประมาณประจําปีเพ่ือจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนรวมทั้งการปรับปรุงห้องเรียน สภาพแวดล้อม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล และเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษา
หน่ึงคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ให้เพียงพอต่อการดําเนินการ 
            ๖.๓ มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่เพียงพอ ได้แก่ 

๑) ตําราและหนังสือเก่ียวกับการพยาบาลและศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษในห้องสมุดของคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องสมุดที่หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ หอสมุดคณะแพทย-
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมท้ังหอสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา     

๒) วารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๓) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์างการพยาบาลที่ทันสมัยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



๔๙ 
 

๔) ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา เปิด
บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ต้ังแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ห้องสมุดที่หอพักบางขุนนนท์ เปิดบริการวัน
จันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. วันเสาร์เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ 

๕) ศูนย์การเรยีนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center) เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มี
อุปกรณ์ หุ่นจาํลอง หุ่นจําลองเสมือนจริง และเคร่ืองมอืต่างๆท่ีทันสมัย มีความพรอ้มที่จะใช้ฝึกปฏิบัติทักษะ
ทางการพยาบาลตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล 

๖) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะพยาบาลศาสตร์เปิดให้
นักศึกษาใช้ได้ทุกวัน 

๗) มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยั รวมทั้งจัดระบบ Wireless ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนที่
ของคณะพยาบาลศาสตร์และหอพักเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

๘) มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน online เพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาอย่างต่อเน่ืองและสามารถทบทวนเน้ือหาได้ตามความต้องการ 

๙) มีห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมยัพร้อมใช้ในการเรียนการสอน 
๑๐) มีห้องฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลในหอพักโดยให้นักศึกษาได้ร่วมรับผิดชอบการเปิด 

บริการทุกวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝกึทักษะปฏิบัติการพยาบาลเพ่ิมเติม 
๑๑) มีแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพ

ครอบคลุมทุกสาขาทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ รวมทั้งแหล่งฝึกในชุมชน สําหรับการฝึกภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

              ๖.๔ มีการประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
                     ๑) มีการประเมินปริมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ จาก 
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ตํารา วารสาร สื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง 
ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรวบรวมข้อมูลใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
และนําผลมาปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
                     ๒) มีการสาํรวจพัสดุ   ครุภัณฑ์เก่ียวกับการเรียนการสอนประจําปีและดําเนินการปรับปรุง 
หรือจัดหาให้มปีริมาณเพียงพอกับความต้องการทันสมัยและพร้อมใช้ 
           ๓) มีคณะกรรมการบริหารคณะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพ่ือจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนตามความต้องการ 

              ๖.๕ มีการจัดสรรทุนการศึกษา    
              ๖.๖ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาไปต่างประเทศกับสถาบันศึกษา 
              ๖.๗ มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น หอพัก ห้องพยาบาล     
 
 
 
 



๕๐ 
 

 ๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานทั้งหมด ๑๕ ตัวบ่งช้ีซึ่งสอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวมอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อยสองปีการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองก่อนการรับรอง โดยเกณฑ์การประเมิน คือผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ต้องผ่านตัวบ่งช้ี
บังคับ ข้อที่ ๑ - ๑๐ และผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับดี คือมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายไมน้่อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัว
บ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดังน้ี 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

๗.๑ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๗.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ทีส่อดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ใน
ทุกประเด็น 

X X X X X 

๗.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อน
การเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๗.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 
๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๗.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 X X X X 

๗.๖ มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ ในแต่ละปี
การศึกษา 

 X X X X 

๗.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานในรายงาน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว  

  X X X 



๕๑ 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

๗.๘ อาจารยพ์ยาบาลประจําทกุคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็น 
อย่างน้อย 

X X X X X 

๗.๙ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๗.๑๐ อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

X X X X X 

๗.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรง
ตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าคนละ ๑๐ 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

X X X X X 

๗.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

   X X 

๗.๑๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

๗.๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์พยาบาล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

 X X X X 

๗.๑๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอนเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 X X X X 

 
 

หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
           ๑.๑.๑ ประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษาโดยนักศึกษา 
  ๑.๑.๒ ประเมินการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษาโดยหัวหน้าวิชาและ/หรือทีมอาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๑.๓ ประเมินการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 
 
 
    



๕๒ 
 

     ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           ๑.๒.๑  ประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน และแจ้งผลการประเมินกับ
อาจารย์ผู้สอนโดยตรงและรายงานผลต่อหัวหน้าวิชาและหัวหน้าภาคฯ 
           ๑ .๒ .๒   นั กศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ เมื่ อสิ้ นสุ ดการสอน  ผ่ านระบบ  Online 
http://www.ns.mahidol.ac.th/eva  และอาจารย์ผู้สอนสามารถทราบผลการประเมินได้ด้วยตนเอง 
           ๑.๒.๓  สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นประจําทุกปี เพ่ือปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์การ
สอนสําหรับปีการศึกษาต่อไป 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  โดยภาพรวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี วางแผนและดําเนินการประเมินหลักสูตร มีการ
กําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม การสร้างคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การทําแบบประเมิน 
ผ่านช่องทางหลากหลายและนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และนําผลการวิเคราะห์
มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  
     ๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิต 
           ๒.๑.๑  บัณฑิตใหม่ที่สําเร็จการศึกษาประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
           ๒.๑.๒  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีนําผลการประเมินตลอดหลักสูตรมาใช้เพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  ๒.๑.๓  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้แทนของ
นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีน้ัน 
      ๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
         คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันทําการวิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรในภาพรวม 
      ๒.๓ ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
   มีการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งเปิดช่องทางให้บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตสามารถประเมินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ระบุไว้ในหมวด ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา อย่างน้อย ๑ คน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี      
 
 



๕๓ 
 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานประเมินผลและเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
  ๔.๒  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล  

๔.๓  จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร  
๔.๔  นําเสนอหลักสูตรที่ปรบัปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 



๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวชิา 
 
 



๕๕ 
 

ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑.หมวดศึกษาท่ัวไป 
 ๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์          ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

 

ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/
สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษา  

The meaning, significance, and relation of General Education to other 
vocational/ specific subjects, the relation between behavior and mentality, critical thinking, 
the qualifications of ideal graduates, analysis of causes and consequences of events / 
situations /problems, synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those 
events / situations to benefit individuals and their community, and the application of 
knowledge to solve the problems of case studies 
 

มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพือ่การพัฒนามนุษย์          ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  

 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา 
และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the 
Thai and global communities, for example, evolution of civilization, important events in 
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc., 
analysis of causes and consequences of events / situations / problems, synthesis of solutions 



๕๖ 
 

to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals 
and their community, and the application of knowledge to solve the problems of case 
studies   
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์           ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103 Arts and Science for Human Development 

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการที่
สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัย
และผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน  และสังคม  การประยุกต์
ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation 
to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities, concepts of 
the sufficiency economy, analysis of causes and consequences of events / situations / 
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / 
situations to benefit individuals and their community, and the application of knowledge to 
solve the problems of case studies   

 

สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ          ๒ (๒-๐-๔)   
SHSS 135 Health Economics 

 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา/ที่มาของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบ้ืองต้นที่สําคัญทางเศรษฐศาสตร์ 

เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อธิบายระบบบริการสุขภาพ การผลิตบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพ ความเป็น
ธรรม/ความเสมอภาคในการกระจายบริการทางสุขภาพ 

Philosophy/evolution of health economics, comprehensive knowledge based in 
economics, economic tools applied to health services system, health care production, 
efficiency, equity/equally distribution in health services allocation 
 

พยสจ ๒๐๒   จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์                   ๒ (๒-๐-๔) 
NSPC 202     Psychological Development and Human Behavior  
 

แนวคิด ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ สมองและ
พฤติกรรม การทํางานของระบบประสาท พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและพฤติกรรม
มนุษย์ พัฒนาการทางกาย จิตสังคมและการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย  



๕๗ 
 

  Concepts and theories related to human development and behaviors, relationship 
among minds, brain, and behaviors, functions of the nervous system, genes, and 
environment influencing human development and behaviors, physical and psychosocial 
development, and promotion of human development across life span 

 

พยคร  ๒๑๙   การสรา้งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค       ๓ (๓-๐-๖) 
NSID  219     Health Promotion and Disease Prevention   

 

แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ ความต่อเน่ืองของภาวะสุขภาพ ปัจจัยกําหนดภาวะสุขภาพ แนวคิดและทฤษฏี
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพของโลกและของประเทศ กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ประเด็นและแนวโน้มของการสร้างเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มต่างๆของประเทศ บทบาทและสมรรถนะ
ของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

Concepts of health, health continuum, and health determinants. Concepts and 
theories of health promotion and disease prevention. Global/national health 
situations/problems and health promotion policies and strategies. Health promotion and 
disease prevention strategies in individual, family, and community levels. National issues and 
trends of health promotion in various populations. Roles and competencies of nurses in 
health promotion and disease prevention. 
 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication 
  

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด 
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication 
 

ศศภอ ๑๐๓   ภาษาอังกฤษระดับ ๑           ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103  English Level 1 

 

โครงสร้าง ไวยากรณ์  และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่ เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการ



๕๘ 
 

อ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้น
เรียนระดับบทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing  with integration in listening, speaking, reading, and writing skills, reading strategies,  
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication 
 

ศศภอ ๑๐๔   ภาษาอังกฤษระดับ ๒           ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104   English Level 2 

 

 คําศัพท์ สํานวน  ไวยากรณ ์และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะการสนทนาใน
กลุ่มย่อย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเน้ือหาการอ่านและการ
ฟังเรื่องต่างๆ 

 Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language, essential 
communicative skills in small groups, simulations in various situations, writing practice at a 
paragraph level, and reading and listening from various sources 

  
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓            ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105  English Level 3 

 

กลยุทธ์ที่สําคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจําวัน 
และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความส้ันๆ รวมท้ังทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพท์ 
เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมโลก  

Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills 
i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary, focusing on English in everyday life and in 
academic reading and issues  that  enhance  students  world knowledge 
 

ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔          ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN ๑๐๖  English Level 4 

 
  บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเน้ือหาทางวิชาการ  
เพ่ือความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เก่ียวกับสังคมโลก 
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมท้ังการฝึกพูดในที่ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การ



๕๙ 
 

อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งน้ีรวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพท์ในบริบทที่
เหมาะสม   

Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various 
sources  focusing on  the issues that enhance students’ world knowledge;  listening to news, 
lecture, and speech via multimedia and the Internet, making conversations in various 
situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations;  and  
writing essays in various types using citations and references, also practicing  sub-skills such 
as grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in appropriate context  
 

ศศภอ ๒๗๑  การเขียนเพื่อการทํางานและการศึกษา        ๓ (๓ -๐ -๖) 
LAEN 271  Writing for Work and Study 
 

  การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและบทความสั้นๆ จากสือ่การอ่านและ
การฟังประเภทต่างๆ  
   Writing announcement, advertisement, news, report, letters, summary, and short 
articles from various types of reading and listening materials   
 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตรส์ําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ          ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182  Statistics for Health Science    
  

แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ การแปล
ความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย่างเพ่ือให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนําไปใช้ในการ
ประมาณค่าและการทดสอบ สมมุติฐาน     

Concepts and applications of probability and probability distributions in various 
events, interpretation of statistical values, descriptive statistics, sampling for good 
representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing 

 

๑.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนนัทนาการ 
วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพื่อชวิีต                   ๒ (๑–๒–๓) 
SPGE 119 Health for Life 
 

           แนวคิดและหลักการสุขภาพเชิงบูรณาการและองค์รวม คุณค่า ความหมาย และความเช่ือมโยงระหว่าง
สุขภาพ   เชิงบูรณาการ  และองค์รวมกับวิถีชีวิตและสังคมท่ีหลากหลาย การประยุกต์สหวิทยาการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพทางกาย  จิต  สังคม และปัญญาเชิงบูรณาการและองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม       



๖๐ 
 

และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทั้งในและนอกช้ันเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการถอด
บทเรียน การสํารวจและออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ร่วมกัน 
 Concepts and principles of integrated and holistic health, values, meaning and 
connection between integrated and holistic health among different lifestyles and society, 
application of interdisciplinary learning for integrated, holistic and creative health promotion, 
group process and learning through one’s direct experience from both inside-and-outside-
classroom activities and sharing to others, course surveying and designing altogether 
 

วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ        ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  120       Bike  for Health and Recreation 

 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการขี่จักรยาน การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย   
และจิตใจของ นักป่ันจักรยาน ประโยชน์ หลักการพื้นฐาน ทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา 
มารยาทในการขี่จักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการรอบ
มหาวิทยาลัย 

        Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for bike     
rider benefits , basic principles bike skills safety, rules and regulations and manner in riding in 
bike lane, tour around MU by bike for recreation and health 

 

วกศท ๑๒๑ กายและจิต           ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 121 Body and Mind  

   หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของการ   
ออกกําลังกายแบบกายและจิต ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของการฝึกการออกกําลังกายแบบกายและจิตใจ 
ทักษะการออกกําลังกาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตในรูปแบบต่างๆ  เช่น โยคะ, มวยจีน, พีลาเต้, 
บอล  

   Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for mind and 
body exercise benefits and basic principles of mind and body training. Skills and safety,  Mind 
and Body activities such as Yoga, Tai Chi,  Pilates, and Fit Ball 
 

วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ                  ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 128 Yoga for Health  
 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายแบบโยคะเพ่ือสุขภาพ ประวัติ  
ความหมาย  สถานที่และอุปกรณ์ และประโยชน์ ของการฝึกโยคะ  การเตรียมพร้อมของร่างกาย  การยืด
เหยียดข้อต่อและกล้ามเน้ือ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเน้ือ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลมหายใจ 
ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก 



๖๑ 
 

Sport science principles and their application to Yoga for Health. History, meaning, 
training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint and muscle 
stretching, techniques of muscle contraction and relaxation.  Practice of Asana (body 
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety.   

 

วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว          ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 136 Arts Self-defense  
 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ใน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ประโยชน์ ความหมาย             
ความปลอดภัย ทักษะเบ้ืองต้นในการต่อสู้ป้องกันตัว เช่น การล้ม การม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การเตะ การต่อย 
การทุ่ม การควบคุมและการแก้ไขจากการถูกควบคุม  

Sport science principles and their application to Art Self-defense. Usefulness, 
definition, safety, Basic skills, such as rolls and somersaults kick, punch, immobilization, 
attacks and self-defense. 

 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขัน้แนะนาํ           ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory Biology   

เคมีและชีวโมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล์ พลังงานของเซล์ พันธุศาสตร์ โรคทางพันธุกรรม เทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ทางการแพทย์ วิวัฒนาการ วิวัฒนาการมนุษย์ นิเวศวิทยาและปัญหาทางมลพิษ
และความหลากหลายทางชีวภาพ  

Chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics and genetic 
diseases, DNA technology and its medical applications, evolution, human evolution, ecology 
and pollution problems and biodiversity 
 

วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พืน้ฐาน           ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry   

 

โครงสร้างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกช่ือ และ 
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก- 
ไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์-
บอกซิลิก  อะมีน   



๖๒ 
 

Molecular structure and classification of organic compounds, reactions of organic  
compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes,  
cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, 
aldehydes, ketones, carboxylic  acids, carboxylic acid derivatives, amines    
 

วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน          ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy   

  

วิชากายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของสิ่งมีชีวิต เน้นศึกษา
โครงสร้างและการทําหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครงร่างของ
มนุษย์เป็นสําคัญ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาจะได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป            

The basic concept of living cells, organs and systems of human body. The 
relationship of human structures and functions is emphasized. The human skeleton and 
cadavers are utilized in the laboratory study 

 

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน          ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic Physiology 
 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเก่ียวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลล์ 
อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธ์ุ รวมท้ังการทํางานประสานกันของ
ระบบต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การทรงสภาพปกติภายในร่างกาย  

The course covers basic concepts and principles of cell functions and the functions 
of different organ systems such as nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, 
gastrointestinal tract, endocrine and reproductive systems. It also deals with the mechanisms 
of regulation of organ system integration and adaptations in order to keep the body in a 
homeostatic state     
 

วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป           ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 206 General Biochemistry 

        

โครงสร้างและหน้าที่พ้ืนฐานของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค 
กระบวนการพ้ืนฐานเมตาบอลิสึมของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด และกระบวนการพ้ืนฐานการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทพ้ืนฐานของชีวโมเลกุลเก่ียวกับการ
ทํางานในระบบต่างๆ ในร่างกายปกติการนําไปประยุกต์ใช้ 



๖๓ 
 

Basic structures and functions of four biomolecules, carbohydrate, lipid, protein and 
nucleic acid, basic metabolic processes and regulation of metabolic pathways of four 
biomolecules, flow of genetic information and gene regulation, DNA technology, basic role of 
biomolecules in normal physiological systems with some applications 
 

วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์        ๓ (๒-๑-๕) 
SCMI 206 Medical Microbiology and Parasitology 

 

เป็นวิชาที่กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐาน โครงสร้าง ลักษณะการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิตชนิดต่าง ๆ 
ภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอยู่เองตามธรรมชาติและชนิดจําเพาะ การถ่ายทอดยีนและความสําคัญของการ
ถ่ายทอดยีนด้ือ ยาในจุลินทรีย์บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติและการทําให้เกิดโรค การทําให้ปลอดเช้ือ และ
การทําลายเช้ือ จุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปรสิตและปัจจัยที่เก่ียวข้องในการก่อโรค วงชีพของ
ปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพที่เกิดจากปรสิตระบาดวิทยา การป้องกัน และพ้ืนฐานเบื้องต้น
ทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบและวินิจฉัยเช้ือ จุลินทรีย์และปรสิต 

The basic principle of morphology, structure, growth of microorganisms and parasite, 
natural and specific immunology, methods of microbial genes transfer and drug resistant 
genes transfer, role of natural and pathogenic microorganisms, sterile techniques, 
pathogenicity of microorganisms and virus, host immune response, medical important 
parasites, basic laboratory test to detect microorganisms, virus and parasite 

 

วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน          ๓ (๓-๐-๖) 
SCPM 202 Basic Pharmacology 

 

หลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ยาออกฤทธ์ิในระบบประสาทอัตโนมัติ 
ระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต ยาออกฤทธ์ิในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์ุ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยารักษาโรคผิวหนัง ยากลุ่มวิตามิน การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

Fundamental principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics. Drugs used for 
the treatment of cardiovascular diseases, renal, central nervous system, respiratory, 
gastrointestinal, endocrine and reproductive system, antibiotics, chemotherapy, treatments of 
skin diseases, vitamin drugs, rational drug use 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

พยคร ๒๑๔ พยาธสิรรีวิทยาสําหรับพยาบาล         ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 214        Pathophysiology for Nurses 

การทํางานผิดปกติของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการไหลเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินนํ้าดีและตับอ่อน  ซึ่งก่อให้เกิดโรคของ
ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบร่วมกัน ความผิดปกติอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะดุลยภาพของร่างกาย 
การเกิดเน้ืองอกของระบบต่างๆ                                                   
          Dysfunction of nervous system, endocrine system, immune system, circulatory 
system, respiratory system, urinary system, gastrointestinal and hepatobiliary system, 
pancreas  that may cause diseases of a system or multisystems, impacting physical balance 
disturbance of homeostasis, tumors of body systems 
 

๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ 
 ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาทฤษฎี 
พยคร ๑๐๘  แนวคิดทางการพยาบาลและสุขภาพโลก  ๒ (๒-๐- ๔) 
NSID 108    Nursing Concepts and Global Health  
 

วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล บทบาทพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพล ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสุขภาพของพลเมืองโลก 

Evolution of nursing sciences, concepts and nursing theories, nurses’ roles in health 

system, health problems and influencing factors, global health problems and trends 
 

พยคร ๒๒๑  สารสนเทศทางการพยาบาล           ๒ (๑-๒-๓)  
NSID 221  Nursing informatics  

 

แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับพยาบาล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร การปฏิบัติ 
การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาล ประเด็นจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล การสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน
การสร้างสื่อการเรียนการสอน นําเสนอข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

Concept of the nursing information system, information technology for nursing; 
development of the nursing information system, hospital information system, information 
system of the nursing administration, practice, education, and research, ethic issue of using 
information; design of instructional media in nursing; searching nursing data and evidence 



๖๕ 
 

based practice; using software application for creating instructional media, data presentation, 
and data processing 

 

พยคร  ๒๐๖ กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสขุภาพ     ๓ (๒–๓–๕) 
NSID 206 Nursing Process and Health Assessment 
 

แนวคิด กระบวนการพยาบาล  หลักการ วิธีการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัยในภาวะปกติ
และผิดปกติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัย 

Concept, nursing process, principles and techniques of health assessment in 
individuals from infant through the elderly including history taking, physical examination,  
psychosocial  assessment,  interpretation  of laboratory findings and health status analysis 

 

พยคร ๒๒๐     การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์            ๓ (๓-๐-๖) 
NSID 220 Nursing Research and Evidence-Based Practice 
 

 ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
กระบวนการวิจัย รูปแบบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย สถิติในการวิจัย จริยธรรมการวิจัย กระบวนการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
 Significance of nursing research, nursing evidences, and innovation, research 
methodology, research design, research measurement, research statistics, research ethics, 
process of evidence-based practice, innovation development in nursing practice 
 

พยคร ๒๑๘   ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล      ๓ (๑-๖-๔)    
NSID 218      Basic Skills in Nursing 
 

หลักและวิธีการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน การป้องกันการติดเช้ือ การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล ความปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และสิ่งแวดล้อม การบําบัดรักษาทางการพยาบาล การใช้
กระบวนการพยาบาล คํานึงถึงสิทธิของบุคคลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Study in principles and basic nursing procedures, standard precautions, personal 
hygiene, safety of patient, nurse and environment, therapeutic nursing care, using nursing 
process, considering human rights, code of professional ethics 
 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

พยกม ๓๐๓    การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น          ๓ (๓–๐–๖)  
NSPD 303  Child and Adolescent Nursing  
 

หลักการพยาบาลเด็กและครอบครัวแบบองค์รวม ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบโลหิตวิทยาและมะเร็ง  และโรคติดเช้ือ  

Principle of holistic nursing care for children and families from birth through 
adolescence, emphasizing health promotion and disease prevention, care for children with 
illness in gastrointestinal, respiratory, cardiovascular, urological, endocrine, neurological, 
hematological system and cancer as well as infectious disease 

 

พยคร ๓๑๔ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ๑        ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 314    Adult and Gerontological Nursing I      
 

การเปลี่ยนแปลงตามวัย การประเมินผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ชะลอและบรรเทาอาการที่เกิดจาก
ความเสื่อม หลักการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ การจัดการปัญหาสุขภาพที่
พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สุขภาพทางเพศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การบริหารยาอย่างปลอดภัย 
โภชนาการในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย การดูแลต่อเน่ือง การดูแลช่ัวคราว การดูแลระยะยาว การดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

Aging changes, comprehensive geriatric assessment, delay and alleviation of aging, 
principles of medical and surgical nursing for adults and older persons, management of 
common health problems in adult and older persons, sexual health, patients safety, drug 
administration safety, nutrition in adults and older persons with illness, continuing care, 
respite care, long-term care, palliative care with the concerning patients’ rights, code of 
professional ethics  

 

พยคร ๓๑๕   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ  ๒            ๓ (๓-๐-๖) 
NSID 315     Adult  and Gerontological  Nursing  II  

 

การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระบบหายใจ  หัวใจและหลอดเลือด เลือด 
ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบภูมิคุ้มกัน การติดเช้ือ ผิวหนัง ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ และ มะเร็งวิทยา ที่ได้รับการรักษาทางยาและการตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต และเร้ือรัง โดยให้การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การสร้างเสริมสุขสภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน แก้ไขบรรเทาปัญหาที่คุกคามสุขภาพ มุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล 



๖๗ 
 

 Nursing care of adults and elderly patients with health problems in respiratory, 
cardiovascular, hematological, neurological, gastroenterological, endocrine, immunological, 
infection, dermatological, urological systems and oncology with medical treatment and 
advanced technological procedures in acute, critical, and chronic situations, using evidence- 
based practices for holistic nursing care in promotion, rehabilitation, complications 
prevention and solving threatening health problems and enhancing continuing care abilities 
of patients, families, and caregivers 
 

พยคร ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ๓     ๓ (๓-๐-๖) 
NISD 316 Adult and Gerontological Nursing III 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระบบหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและเต้านม ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ุชาย  
ระบบประสาทสัมผัสพิเศษ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธ์ุสตรี ที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรมและ
การตรวจรักษาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง  โดยให้การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการส่งเสริมการฟ้ืนตัว การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การ
ฟ้ืนฟูสภาพ แก้ไขบรรเทาปัญหาที่คุกคามสุขภาพ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองของ
ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ดูแล 
 Nursing care of adults and elderly patients with health problems in cardiovascular 
and thoracic system, neurological system, gastrointestinal system, endocrine system and 
breast, urological and male reproductive system, sensation and perception systems, 
musculoskeletal system, female reproductive system with surgical treatment and advanced 
technological procedures in acute, critical, and chronic situations, using evidence-based 
practices for holistic nursing care in promoting recovery, complications prevention 
rehabilitation, and solving  threatening health problems and enhancing continuing care 
abilities of patients, families, and caregivers 
 

พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
NSOG ๓๐๕ Maternity-Newborn Nursing and Midwifery I 

 สถานการณ์และแนวโน้มทางการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ การเตรียมตัวก่อนสมรส 
การวางแผนครอบครัว การต้ังครรภ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพทารกในครรภ์ ภาวะมีบุตรยาก การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระ-จิตสังคม การเสริมสร้างสัมพันธภาพมารดา-ทารกและครอบครัว และหลักการพยาบาล



๖๘ 
 

แบบองค์รวมในการดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดจนทารกแรกเกิดปกติและ
ครอบครัว โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ  

Situations and trends in maternal-newborn nursing and midwifery, pre-marriage 
preparation, family planning, pregnancy, factor affecting fetal health, infertility, physio-
psychosocial change, maternal-newborn-family attachment, principle of holistic nursing in 
caring for women during pregnancy, labor, and postpartum periods and newborn in normal 
condition by using empirical evidence combined  with local wisdom in health care 
 

พยคร ๓๓๑ การพยาบาลสาธารณภัยและฉุกเฉิน       ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 331 Disaster Nursing and Emergency 
 

ภัยพิบัติ อุบัติภัยหมู่ และการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การใช้แผนรองรับภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน การ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การช่วยเหลือ การช่วยเหลือเบ้ืองต้นในที่เกิดเหตุและห้องฉุกเฉิน การแก้ไข
ปัญหาที่คุกคามชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรทางการแพทย์ การ
ติดต่อประสานงาน การเคลื่อนย้าย การส่งต่อเพ่ือการรักษา  และการดูแลจิตสังคมของผู้ประสบภัย ญาติ และ
ผู้ให้การช่วยเหลือ 

Disasters, mass-casualty incident and emergency, disaster planning management, 
analysis of problems and situations of care at the scene and emergency department, initial 
and life-threatening care, basic life support for healthcare professionals, communication and 
cooperation for transferring to definitive care, acute posttraumatic stress disorders care of the 
victims, families and providers 
 

พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 326 Ethics and Laws in Nursing Profession 
 

แนวคิดจริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาล สิทธิของผู้ป่วย 
ประเด็นปัญหาจริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

Ethical concepts and code of professional ethics, legal concept and law regarding 
nursing practice, nurses’ rights, duty, patients’ rights, and responsibilities, ethical and legal 
issues in the professional nursing practice 
 

 

 

 

 



๖๙ 
 

พยคร ๓๑๗ ผู้นาํการพยาบาลทางคลนิกิ      ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 317 Clinical Nursing Leader 
 

 สมรรถนะของผู้นําการพยาบาลทางคลินิก ทักษะของผู้นําทางการพยาบาลทางคลินิก การจัดการ
ความรู้ แนวคิดและหลักการบริหารจัดการทางคลินิก  การวางแผนงาน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล 
การอํานวยการ การควบคุม  และการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล   
 Clinical nursing leader competencies, leadership skills, knowledge management, 
concepts and principles in clinical management, planning, organizing, staffing, directing, 
controlling, and quality improvement 
  

พยสจ ๓๐๒   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช       ๓ (๓-๐-๖) 
NSPC 302    Mental Health and Psychiatric Nursing  
 

การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานใน
การพยาบาลจิตเวช การบําบัดทางจิตเวช การพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลที่มีการเจ็บป่วยทางจิตในระยะ
เฉียบพลันและเร้ือรัง การดูแลอย่างต่อเน่ืองทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
คํานึงถึงความปลอดภัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Mental health promotion, prevention of mental health problems and psychiatric 
illnesses, theoretical basis of psychiatric nursing, psychiatric interventions, holistic nursing care 
for psychiatric patients in acute and chronic phases, providing continuing care in the hospital 
and community, using concerning empirical evidence, realizing patients’ safety and code of 
professional ethics 
 

พยสธ ๓๐๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน      ๓ (๓-๐-๖) 
NSPN 302 Community Health Nursing 
 

การดูแลชุมชน  กระบวนการพยาบาลชุมชน กลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา สาธารณะ
ภัยในชุมชน การดูแลต่อเน่ือง  การดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยในครอบครัวกลุ่มคน และชุมชน 

Care of community, community health nursing process, public health strategies, 
epidemiology, community disaster, continuity of care, care of person in the family, aggregate 
group and community 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
NSOG 401 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery II 
   

  การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และการคลอด
ผิดปกติ การทําสูติศาสตร์หัตถการ การใช้ยาทางสูติศาสตร์ โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวม ในการสร้าง
เสริม การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพมารดา-ทารก และครอบครัว 

The nursing care for mothers and newborns at risk during the antepartum, 
intrapartum, and postpartum periods. Abnormal and obstetrical operating deliveries, and 
obstetrical medication management. Utilization of holistic nursing care principles to promote 
health, prevent health problems, provide nursing care and recover health. Promotion of the 
relationships among mothers, newborns, and the families 
 

พยสธ ๔๐๔ การรักษาพยาบาลข้ันต้น           ๑ (๑-๐-๒) 
NSPN 404 Primary Medical Care 
 

บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาล
ขั้นต้น การส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ 

Roles and functions of nurses in health assessment, differential diagnosis, and primary 
medical care, referring patients with complex health problems based on the scope of 
professional laws  
 

๒.๒.๒ กลุ่มวิชาปฏิบัติ 
พยคร ๒๘๒ ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล             ๒ (๐-๖-๒) 
NSID 282 Basic Nursing Skills Practicum  

 

ปฏิบัติทักษะการพยาบาลพ้ืนฐาน การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของบุคคล การป้องกันการติดเช้ือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และสิ่งแวดล้อม การบําบัดรักษาทางการ
พยาบาล คํานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Nursing practicum in nursing procedures, personal hygiene, responding to basic 
human needs, infection prevention, patients’, nurses’ and environment safety, patient rights, 
therapeutic nursing care, concerning patients’ rights and code of professional ethics  

 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

พยกม ๓๘๑   ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น         ๔ (๐-๑๒-๔) 
NSPD 381     Child and Adolescent Nursing Practicum  
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในทารก เด็กและวัยรุ่น ทั้งที่มีสุขภาพ
ดี และมีความเจ็บป่วย ในโรคระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตวิทยา 
มะเร็ง  ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และโรคติดเช้ือ ที่ได้รับการรักษาด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยนํากระบวนการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
คํานึงถึงสิทธิ ความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

Practicing holistic family-centered care for infants, children, and adolescents both 
wellness, and illness with the gastrointestinal, respiratory, cardiovascular, hematologic, 
cancer, urologic, endocrine, neurologic system and infectious diseases, integrating nursing 
process, high medical technology, application of evidences-based practice concerning the 
virtue, patients’ safety, and code of professional ethics  

 

พยคร ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ๑     ๔ (๐-๑๒-๔) 
NSID 385 Adult and Gerontological Nursing Practicum I 
 

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจากระบบหายใจ หัวใจ  เลือด การ
ไหลเวียนเลือด  ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร   ต่อมไร้ท่อ  ระบบภูมิคุ้มกัน การติดเช้ือ ผิวหนัง ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  การเสียสมดุลของนํ้า เกลือแร่และกรด-ด่าง และมะเร็งวิทยาท่ีได้รับการรักษาทางยาและการ
ตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ระยะเฉียบพลัน วิกฤต และ เรื้อรัง  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  การประยุกต์
ความรู้ทางทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การรักษา การส่งเสริมฟ้ืนฟูสภาพ 
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน แก้ไขบรรเทาปัญหาที่คุกคามสุขภาพ การส่งเสริมโภชนาการในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วย การดูแลแบบประคับประคอง คํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           Nursing practice in adults and older persons with health problems in respiratory, 
cardiovascular, hematology, blood circulation, neurological, gastrointestinal, endocrine, 
immunology, infection, dermatological, urological systems, water electrolytes, acid-base 
imbalance, and oncology in acute, critical, and chronic situations with medical treatment and 
advanced technological procedures considering patients’ safety, integration of theories and 
evidence-based concepts in holistic nursing, incorporation of care, curative treatment, 
rehabilitation, complication prevention, nutritional promotion in adult and elderly patients, 
palliative care with the concerning patients’ rights, virtue, and code of professional ethics  
 
 
 



๗๒ 
 

พยคร  ๓๘๖  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒     ๔ (๐-๑๒-๔) 
NSID   386   Adult and Gerontological Nursing Practicum  II  
 

การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบหัวใจ ทรวงอกและ
หลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบปัสสาวะและอวัยวะ
สืบพันธ์ุชาย ระบบสืบพันธ์ุสตรี  ตา หู คอ จมูก ต่อมไทรอยด์และเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและ
การตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และฟ้ืนฟูสภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สืบค้นข้อมูลเพ่ือบูรณาการงานวิจัยและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ป่วย คํานึงถึงความปลอดภัย สิทธิและศักด์ิศรีผู้ ป่วย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
            Holistic nursing practice for adults and older persons with health problems in 
cardiothoracic and vascular, gastrointestinal, neurological, musculoskeletal, urological and 
men’s reproductive system, women’s reproductive system, eye, ear, nose, throat, thyroid 
and breast receiving surgery and advanced technological procedures, providing care for 
patients at acute, critical and chronic phase, performing health promotion, preventing and 
solving health problems, and rehabilitation to enhance patients’ resiliency, integrating 
research and empirical evidence using information technology, developing patients’ 
database, concerning patients’ safety, rights and dignity, virtue, and code of professional 
ethics  

 

พยสน ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑           ๓ (๐-๙-๓) 
NSOG 384 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 
 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกแบบองค์รวมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด นํา
กระบวนการพยาบาลมาใช้และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล การวางแผนการจําหน่าย การดูแล
ต่อเน่ืองที่บ้านเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองและเสริมสร้างสัมพันธภาพมารดา-ทารกและครอบครัวโดย
คํานึงถึงสิทธิผู้รับบริการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

Holistic care nursing for mothers and newborns during prenatal, intranatal and 
postnatal period, using nursing processes integrating alternative medicine in nursing care, 
discharge planning, continuing care to promote ability in self-care and relationship between 
maternal-newborn and family, concerning of clients’ rights and code of professional ethics 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

พยสธ  ๔๘๒   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน           ๔ (๐-๑๒-๔) 
NSPN  482   Community Health Nursing Practicum    
 

ประเมินสุขภาพชุมชน  วินิจฉัยปัญหาและความต้องการ  วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล การ
พยาบาลบุคคลในครอบครัว อนามัยโรงเรียน  สุขภาพชุมชน การดูแลต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้
แหล่งประโยชน์  การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฐมพยาบาล 
คํานึงถงึความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

Community health assessment, diagnosis, planning, implementation, evaluation, 
individual health, school health, community health, continuing care, community  
participation, resources utilization, integration of  local wisdom, community life style, the 
philosophy of sufficiency economy, first aid, concerning patients’ safety, patients’ rights, 
code of professional ethics 

 

พยสธ ๔๘๕  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น      ๒ (๐-๖-๒) 
NSPN 485    Primary Medical Care Practicum 
 

  ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ของการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและศาสตร์ที่เก่ียวข้องโดยการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย แปลผลการตรวจร่างกาย แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  คัดกรองผู้รับบริการ วินิจฉัยโรค
ให้การรักษาพยาบาลข้ันต้น  บันทึกการตรวจรักษาพยาบาลข้ันต้น การให้คําแนะนํา การส่งต่อผู้รับบริการ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Application of primary care knowledge and related sciences to practice, history taking, 
physical examination and interpretation, laboratory interpretation, health screening, 
diagnosis, treatment, and writing report. Providing appropriate advice and referring. 
Concerning of patients’ safety, code of professional ethics 

 

พยสจ ๔๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      ๔ (๐-๑๒-๔) 
NSPC 484 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum  

 

ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต การพยาบาลแบบองค์
รวมแก่บุคคลที่มีการเจ็บป่วยทางจิต  การใช้กระบวนการพยาบาล การบําบัดรักษาทางจิตเวช การวางแผน
จําหน่ายโดยนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คํานึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Practice for mental health promotion, prevention of mental illnesses, and holistic 
nursing care for individuals with psychiatric illnesses. Utilizing nursing process together with 



๗๔ 
 

psychiatric interventions. Preparation of discharge planning with family participation based on 
evidences, concerning of patients’ rights, virtue, and code of professional ethics  
 

พยสน  ๔๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒   ๔ (๐-๑๒-๔) 
NSOG  485 Maternity-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 
 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่สตรีในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ทารก
แรกเกิด ในภาวะปกติ ภาวะแทรกซ้อน/ติดเช้ือ การเฝ้าคลอด การทําคลอดปกติ การช่วยเหลือการคลอดใน
รายปกติและรายผิดปกติ การวางแผนการจําหน่าย การเย่ียมหลังคลอด สอนและให้คําแนะนําการดูแลตนเอง
รายบุคคล/รายกลุ่ม ส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา-ทารก และครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาล คํานึงถึง
ความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ สิทธิของผู้รับบริการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Nursing practice with holistic nursing care for women during pregnancy, labor, and 
postpartum periods, newborn in both normal, and complicated/infected conditions, 
attending, delivering the baby in normal labor, assisting with both normal and abnormal 
delivery, discharge planning, postpartum visiting, teaching and advising self-care in 
person/group by corporate local wisdom, promoting maternal-newborn attachment and the 
family, using nursing process concerning of staff and clients’ safety, client’s rights, cultural 
diversity, virtue, and code of professional ethics  
 

พยคร ๔๙๒ ปฏิบัติผูน้ําการพยาบาลทางคลนิิก         ๒ (๐-๖-๒) 
NSID  492  Clinical Nursing Leader Practicum  
 

การปฏิบัติบริหารจัดการในคลินิก ผู้นําทางคลินิก การจัดระบบการให้การพยาบาล  การนําทีมการ
พยาบาล การวางแผน การมอบหมายงาน  การประสานงาน  การนิเทศโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาล การประเมินผลงาน  การตัดสินใจทางการพยาบาล คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Nursing management practicum, clinical leader, nursing care delivery system, nursing team 
leading, planning, assignment, coordinating, supervising based on evidence-based nursing, 
evaluation, decision making in nursing, concerning of code of professional ethics 
 

พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเตรยีมเข้าสู่วิชาชพี                 ๓ (๐-๙-๓) 
NSID 493 Nursing Professional Internship  
         ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาทางคลินิกที่สนใจ  ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก และวิเคราะห์
โครงสร้างหน่วยงาน ฝึกทักษะการพยาบาลเฉพาะด้านในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ฝึกการ
ทํางานเป็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพ คํานึงถึงขอบเขต ข้อบังคับ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  



๗๕ 
 

  Clinical practice in area of interest, competency development in clinical situation 
analysis, organizational structure or unit profile analysis, selected practice in nursing specialty 
area, practicing roles of professional nurses, collaboratively work as a team member, 
concerning of virtue , and codes of professional ethics 
 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
พยคร ๒๐๘  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่       ๑ (๑-๐-๒) 

NSID 208 Breastfeeding 
 

แนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หลักการพ้ืนฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การ
สื่อสารและการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือมารดาและทารกให้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้ังแต่ระยะ
ต้ังครรภ์ต่อเน่ืองถึงช่วงเด็กปฐมวัย วิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหา ให้การปรึกษาแก่มารดาในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่  

Concepts, significance, advantages of breastfeeding, basic principles of breastfeeding, 
communication, and practice to enhance mothers and infants to be success in breastfeeding 
from antenatal through primary childhood, analyzing and planning for problem solving in 
breastfeeding, breastfeeding counseling 
 

พยคร ๒๒๓ การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา      ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 223 Principles of Self Development in Buddhism 
 

 กระบวนการและทักษะการพัฒนาตน เป้าหมายของชีวิต หลักธรรมท่ีพึงรู้ พึงละ พึงทําให้เจริญ พึง
ปฏิบัติเพ่ือดําเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุข 
  Process and skills for personal development.  Ultimate goal of life.  Fundamental 
Buddhist teachings,  understanding of the Dhamma, ones that should be relinquished, and 
ones that should be cultivated and practiced, spiritual awakening, growth, and well-being. 
 

พยคร ๓๒๙ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ      ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 329 Cultural Diversity and Health Care  
 

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสุขภาพ หลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บทบาทของวัฒนธรรมและมรดกทางชาติพันธ์ุที่มีผลกระทบต่อความเช่ือด้านสุขภาพ
และการเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในแต่ละสังคม ความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมกัน แนวคิดทางการพยาบาลบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 



๗๖ 
 

Basic concepts of culture and health, concepts of human rights and equality, cross 
cultural communication, roles of  cultures and ethnic heritage that impact health and illness 
of individuals, family, and society, health beliefs and health care behaviors in individuals, 
family, and society under cultural diversity, nursing care among cultural diversity 
 

พยคร ๓๓๐    โครงการพฒันานวัตกรรมทางสขุภาพ            ๑ (๐-๓-๑) 
NSID 330      Health Innovation Project  
 

วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในคลินิกหรือชุมชน ระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนา พัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการบริการในคลินิกหรือชุมชน ประสานความร่วมมือกับทีม
พยาบาลและทีมสุขภาพ สร้างนวัตกรรม  นําไปใช้ ประเมินผล และเผยแพร่ 

Clinical problem analysis, identifying a selected clinical problems, develop clinical 
innovative project writing to improve quality of nursing services for solving selected clinical 
problems, collaborative work with nursing and health care team, develop, utilize, evaluate 
and distribute a selected clinical innovation 
 

พยสจ ๑๐๑   การสื่อสารและการปรึกษาทางสุขภาพ     ๒ (๑-๒-๓) 
NSPC 101 Communication and Health Counseling 
 

 หลักการ กระบวนการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนา
ความตระหนักรู้ในตนเอง หลักการและกระบวนการให้การปรึกษา ทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษา การ
ประยุกต์ทักษะพ้ืนฐานในการปรึกษาทางสุขภาพในสถานการณ์สมมติ 
 Principle, processes, and factors influencing communication and interpersonal 
relationship. Development of self-awareness.  Principles and processes of counseling, basic 
skill in counseling, and application of the skill in health counseling in simulated situations 
 

พยคร ๓๓๒  การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔) 
NSID 332    Enhancing Patient Safety Through Inter – Professional  
                    Collaborative Practice 

ความรู้เบ้ืองต้นเรื่องวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ความสัมพันธ์ของศาสตร์น้ีกับปัญหาความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในระบบสุขภาพ บทบาทการทํางานของบุคคลและของทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ
เพ่ือแก้ปัญหา ทํางานเป็นทีม และวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย
โดยสหสาขาวิชาชีพ 



๗๗ 
 

   Introduction to the science of safety, how it relates to problems with patient 
safety in health care system, role of individuals and inter-professional health care team 
in problem- solving,  team work, inter-professional project planning for improving patient 
safety   
 
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม       ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 110 Man and Culture 
 

 ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้าที่ของวัฒนธรรม  รูปแบบการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
บรรทัดฐานและการจัดระเบียบทางสังคม  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Meanings, types, components and functions of culture; forms of cultural learning; 
social norms and regulation; cross-cultural interaction, globalization and local cultures      
 

สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ        ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 107 Society and Health 
 

 ความหมายสุขภาพและความเจ็บป่วย  โลกาภิวัตน์  การบริโภคสัญญะ รา่งกาย ตัวตน ความเจ็บป่วย
เรื้อรัง การจัดการทางการแพทย์  กลยุทธทางสังคม เพศภาวะ เพศวิถี ความหลากหลายเพศ สารเสพติด การ
เรียนรู้ทางสังคม บทบาทวิชาชีพพยาบาล 
 Meaning of health and illness, sociological concepts, globalization, consumption of 
sign, body, self , chronic illness, medicalization, social strategy, gender, sexuality and LBGT, 
drug addition, social learning, profession of nursing’ s role  
   
 

สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 112 Life Skill for Modern Living 

 วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่ ผลกระทบของชีวิตยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพ
ทางจิต  ปัญหา  (ทุกข์)  จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริโภค   สิ่งแวดล้อม   ความเครียด  ความว้าเหว่   
โดดเดียว การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว ความสับสน ฟุ้งซ่านของจิต การขาดเป้าหมายในชีวิต) มูลเหตุ
(สมุทัย) ของวิกฤตชีวิตในสังคมยุคใหม่ หลักของการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะ
และเทคนิคการใช้ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็นสุขในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค)    
เช่น  การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ การออกกําลังกายอิงสติ (โยคะ ไทเก็ก) การสร้างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีสมานฉันท์ และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและ
เลือกบริโภคข้อมูล และการเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบและมีจิตสํานึกในสังคมสาธารณะ 



๗๘ 
 

 Living in the modern age, impacts of modern life on physical, social and mental  
health,  sufferings (Dukkha) of people generated from the modern age (consumerism, 
environmental threats, stress, loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, 
confusion, bewilderment, lack of life goal) causes (Samudaya) of life crisis in the modern age, 
principles of how to have a peaceful and happy living in the modern society (Nirodha), skills 
and techniques for pursuing a balanced and happy life amid rapid societal changes (Magga) 
such as meditation, mindful exercise techniques (Yoga, Ta-chi), building a goodwill society, 
skills of how to live with other people with harmony and tolerance of differences, ability to 
choose and consume information, being responsible and engaged members of society with 
public mind  
 

 สมมน ๑๐๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน        ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 108 Human Relations and Self-Development 
 

 ความหมายและหลักการมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาตนโดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์เพ่ือชีวิตและการงานที่ดี 
   Meaning and principles of human relations; techniques to develop and promote 
human relations skills; self-development through human relations for good life and work  
 
 

สมมน ๑๑๗ สตรีกับการพัฒนา               ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 117 Women and Development 
 

  บทบาทของสตรีในการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อิทธิพลของปัจจัย ทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมต่อบทบาทของสตรี ความแตกต่างระหว่างสตรีในสังคมเมืองและสังคมชนบทในประเทศ
ไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับสตรี 
 The role of women in the political, economic, and social development. The influence 
of the political, economic, and social factors on the role of women. The differences between 
women in urban and rural societies in Thailand. The development of the women quality of 
life  
 

วกศท ๑๒๗ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 127 Aerobic for Health 
 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพ้ืนฐานของการฝึกเต้น แอโรบิก ทักษะ



๗๙ 
 

การเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก   ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น แอโรบิกในนํ้า 
ศิลปะการต่อสู้ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอด้ี และบู๊ท แคมป์ 

Sport science principles and their application to Aerobic for Health. Aerobic exercise 
significance, benefits and basic principles of aerobic dance training. Skills of aerobic dance 
movements, safety, and Aerobic activities such as Water Aerobics , Martial Art with music, 
Step Aerobic, New Body and Boot Camp  
 

วกศท ๑๓๑ ว่ายน้ํา           ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 131 Swimming 
 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในว่ายนํ้าประโยชน์ ความปลอดภัย มารยาท การแต่ง
กาย ทักษะเบ้ืองต้นในการว่ายนํ้า เช่น การลงนํ้า การลอยตัว การหายใจในนํ้า การใช้แขน ขา รวมถึงทักษะการ
ว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง  และท่ากบ 
  Sport science principles and their application to Swimming. Significance,  benefits, 
safety, rules and regulations, uniforms.  Basic skill such as breathing, floating, leg movements. 
Styles of swimming such as Freestyle,  Back stroke and Breast stroke. 
 

วกศท ๑๓๔ ลีลาศ           ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 134 Social Dance 
 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในลีลาศ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความ
ปลอดภัย และทักษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์  คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า และ ไจว์   

Sport science principles and their application to Social Dance. Cultural significance,  
benefits,  rules and regulations , safety and uniforms. Basic skill  of  waltz, Cuban-rumba and 
cha cha cha and Jive.  



๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 (Curriculum Mapping) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

ผลการเรียนรู้ในตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชามี 
ความหมายดังน้ี  

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    ๑.๒ แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  
    ๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 
    ๑.๔ แสดงออกถึงความมีจิตสํานึกต่อสังคมและมีจิตอาสา ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเหมือน 
          ปฏิบัติต่อตนเอง 

 

๒. ด้านความรู้ 
     ๒.๑ อธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง   
     ๒.๒ ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การวิจัย และหลกัฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการ  
           พยาบาล 
     ๒.๓ อธิบายระบบสุขภาพ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มีผลต่อภาวะสุขภาพโลก 
           ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
    ๓.๑ ประยุกต์องค์ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการ 
          พยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาด้วย   
          เทคโนโลยีขั้นสูงได้ 
    ๓.๒ คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
    ๓.๓ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล 

 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๔.๑ แสดงออกถึงความมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และสังคม สามารถปรับตัวในสังคมท่ี   
          เปลี่ยนแปลงและดํารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    ๔.๒ ปฏิบัติงานเป็นทีมทั้งในบทบาทผู้นําและผู้ตามร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
    ๔.๓ แสดงออกถึงความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๑ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    ๕.๒ แปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๘๒ 
 

    ๕.๓ สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การฟัง และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๕.๔ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ได้อย่าง 
          เหมาะสม 

 

๖. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
    ๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เก่ียวข้องและหลักฐานเชิง 
          ประจักษ์ แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดย 
          ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 

รายวิชา 

๑.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕ . ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖ .ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชพี 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์              

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์               

สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                

พยสจ ๒๐๒ จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์                         

พยคร ๒๑๙ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค                 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป: กลุม่วิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑              

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒               

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓              

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔              

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทํางานและการศึกษา               

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุม่วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                



๘๔ 
 

 

รายวิชา 

๑.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕ . ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖ .ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชพี 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุม่วิชาสุขภาพและนันทนาการ
วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพื่อชีวิต              

วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ              

วกศท ๑๒๑ กายและจิต               

วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ              

วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว              

๒. หมวดวิชาเฉพาะ :  กลุม่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนํา                 

วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน               

วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน               

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน               

วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป               

วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์               

วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพื้นฐาน            

พยคร ๒๑๔ พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล        

 
 
 

                  



๘๕ 
 

 

รายวิชา 

๑.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕ . ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖ .ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชพี 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒. หมวดวิชาเฉพาะ :  กลุม่วิชาชีพ กลุ่มวิชาทฤษฏี
พยคร ๑๐๘ แนวคิดทางการพยาบาลและสุขภาพโลก                  

พยคร ๒๒๑ สารสนเทศทางการพยาบาล        

พยคร ๒๐๖ กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ           

พยคร ๒๒๐ การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์         

พยคร ๒๑๘ ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล           

พยกม ๓๐๓ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น          

พยคร ๓๑๔ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑            

พยคร ๓๑๕ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒           

พยคร ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓                  

พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑            

พยคร ๓๓๑ การพยาบาลสาธารณภัยและฉุกเฉิน        

พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล          

พยคร ๓๑๗ ผู้นําการพยาบาลทางคลินิก         

พยสจ ๓๐๒ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                   

พยสธ ๓๐๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน                  

พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒                  

พยสธ ๔๐๔  การรักษาพยาบาลขั้นต้น                                           



๘๖ 
 

 

รายวิชา 

๑.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕ . ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖ .ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชพี 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒. หมวดวิชาเฉพาะ : กลุม่วิชาชีพ กลุ่มวิชาปฏิบัติ
พยคร ๒๘๒ ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล            

พยกม ๓๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น              

พยคร ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑                 

พยคร ๓๘๖ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒                   

พยสน ๓๘๔     ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑                   

พยสธ ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน                   

พยสธ ๔๘๕ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น                           

พยสจ ๔๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                   

พยสน ๔๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒                     

พยคร ๔๙๒  ปฏิบัติผู้นําการพยาบาลทางคลินิก                         

พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ                   

๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี
พยคร ๒๐๘ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่           

พยคร ๒๒๓ การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา                   

พยคร ๓๒๙ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ        

พยคร ๓๓๐ โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ                

พยคร ๑๐๑ การสื่อสารและการปรึกษาทางสุขภาพ                  



๘๗ 
 

 

รายวิชา 

๑.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕ . ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖ .ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชพี 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑
พยคร ๓๓๒ การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการเรียนแบบ

สหสาขาวิชาชีพ 
                  

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม           

สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ           

สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่              

สมมน ๑๐๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน              

สมมน ๑๑๗ สตรีกับการพัฒนา             

วกศท ๑๒๗ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ          

วกศท ๑๓๑ ว่ายน้ํา          

วกศท ๑๓๔ ลีลาศ        



๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตร 
และการเทียบเคียงผลการเรียนรู้กับวัฒนธรรมองค์กร

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Core Values Mahidol University) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ภาคผนวก ค. 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบจากหลกัสูตรและการเทียบเคียงผลการเรียนรู้กบัวัฒนธรรมองคก์รมหาวิทยาลัยมหิดล 

(Core Values Mahidol University) 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล

M A H I D O L
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑.๒ แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ และซือ่สัตย์  
๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และปกป้องสิทธิ
ของผู้รับบริการ        

๑.๔ แสดงออกถึงความมีจิตสํานึกตอ่สังคมและมีจิตอาสา ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตอ่ผู้อื่น
เหมือนปฏิบัตติอ่ตนเอง 

       

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ อธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล การผดงุครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
๒.๒ ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษใ์นการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาล 

      

๒.๓ อธิบายระบบสุขภาพ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกทีม่ีผลตอ่ภาวะ
สุขภาพ       

๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๓.๑ ประยุกตอ์งค์ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาด้วย        



๙๐ 
 

ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล

M A H I D O L
เทคโนโลยีขั้นสูงได้
๓.๒ คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และตดัสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ  
๓.๓ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ แสดงออกถึงความมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และสังคม สามารถปรับตัวในสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงและดํารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม        

๔.๒ ปฏิบัตงิานเป็นทีมทั้งในบทบาทผู้นําและผู้ตามร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ   
๔.๓ แสดงออกถึงความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๕.๒ แปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเผยแพร่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๓ สือ่สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด การฟัง และการเขียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๔ เลือกใช้รปูแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสม        

๖. ด้านทกัษะการปฏิบัติทางวิชาชพี       
๖.๑ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องและ
หลักฐานเชิงประจักษแ์ก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูง โดยยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 

       

 



๙๑ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ  
ภาคผนวก ง  

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตร 
ระหว่างหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา-
ลัยมหิดล มีความเช่ือว่าวิชาชีพ
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อดูแลสุขภาวะของผู้ใช้ 
บริการอย่างเป็นองค์รวม หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงมุ่งผลิต
บัณฑิตทีม่ีสมรรถนะด้านวิชาการ 
โดยมคีวามรู้ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ทักษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาล การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ทักษะในการส่ือสารและ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น เจตคติทีด่ี 
โดยการบูรณาการความรู้และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทักษะทาง
สังคม การใช้เทคโนโลยีสาร-     
สนเทศ  และพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตใหม้ีอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิต
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  
คือ “แกร่งวิชาการ ชํานาญปฏิบัติ 
พัฒนาจิตสาธารณะ มีทักษะใฝ่
เรียนรู้” รวมทั้งมีภาวะผู้นํา มี
ความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกใน
การให้บริการดา้นสุขภาพกอปร- 

 

ปรัชญาของหลักสูตร
ห ลัก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต 
ค ณ ะ -พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานระดับสากล รู้ลึกในสาขา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
รู้กว้างในการเปลี่ยนแปลงของประเด็น
และแนวโน้มสุขภาพโลก มีทักษะใน
การดูแลผู้รับบริการที่ได้รับการรักษา
ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง มีภาวะผู้นํา มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตบริการ คิด
อย่ างมี วิ จ ารณญ าณ  สร้ างสรรค์
น วั ต ก รรม  รับ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั งค ม 
ป รับ ตั ว ใน สั งค ม ที่ เป ล่ี ยน แป ล ง 
คุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ คือ “มุ่งมั่นคุณธรรม 
เลิศ ลํ้าทางปัญญา สร้างคุณ ค่าต่อ
สังคม” 

 

ปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆที่
เปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยแสดงให้
เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร-
บัณฑิต มหาวทิยาลัย 
มหดิล 



๙๓ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ดํารงไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมไทย โดยผ่าน
กระบวน การจัดการศึกษา
พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

    

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.  มีความรู้ทางการพยาบาลและ
ศ า ส ต ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม
แก่บุคคล  ครอบครัว และชุมชน 
โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
๒. มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
ในการสร้างเสริม สุขภาพ  การ
ป้องกัน การบําบัดรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและบูรณาการความรู้ 
ผลงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวิถี
ชุมชนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับ ผิดชอบ  และเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  
๔ .  มี ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ  แก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ตามหลักวิชา การจรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติการพยาบาล 
 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑ . มี ค วาม รู้ ใน สาขาวิ ช า ชีพ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติการพยาบาล
แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน และมี
ค วาม รู้ ใน ก าร เป ล่ี ยน แป ลงขอ ง
ประเด็นและแนวโน้มสุขภาพโลก 
๒. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัย 
และผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาด้วย
เทคโนโลยีข้ันสูง โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลและบูรณาการความรู้ ผลงาน 
วิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น  บน พ้ื น ฐาน ขอ งค วามมี
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๓. มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
แก้ ไขปัญหาและตัด สิน ใจอย่ างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ  
๔. มีภาวะผู้นํา คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนานวัตกรรม งานวิจัย 
และสามารถทํางานร่วมกับทีมสุขภาพ
ได้ 
๕. มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขและ
การใช้สถิติ  รวมทั้ ง ใช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศในการสืบค้น นําเสนอและ 
  

 

ปรับให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร 



๙๔ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

๕ .  มีภาวะผู้นํา คิดสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรม ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการส่ือสาร
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๖.  มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง  สถาบัน 
วิชาชีพ และสังคม ดํารงตนเป็น
พลเมืองดี และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

 
ส่ื อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาต่างประเทศได ้
  

 

๖ . มี เจตคติที่ ดีต่อตนเอง สถาบัน 
วิ ช า ชีพ  และ สั งคม  มี จิ ต บ ริ ก าร 
ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ น สั ง ค ม ที่
เปล่ียนแปลงและดํารงตนในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๑ ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ 

๑) กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

๙ 
๑) กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๑๔ 
 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือ 
                การพัฒนามนุษย์ 

๒ (๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือ
                การพัฒนามนุษย์ 

๒ (๑-๒-๓) 
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการ 
                พัฒนามนุษย์ 

๓ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการ
                พัฒนามนุษย์ 

๓ (๒-๒-๕) 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการ 
                พัฒนามนุษย์ 

๒ (๑-๒-๓) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการ
                พัฒนามนุษย์ 

๒ (๑-๒-๓) 
 

พยสจ ๒๐๒ จิตวิทยาพัฒนาการ 
และพฤติกรรมมนุษย์ 

๒ (๒-๐-๔) 
พยสจ ๒๐๒ จิตวิทยาพัฒนาการ
                และพฤติกรรมมนุษย์ 

๒ (๒-๐-๔)  

  
สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

รายวิชาเพ่ิมเข้ามา
ใหม ่

  
พยคร ๒๑๙ การสร้างเสริมสุขภาพ 
               และการป้องกันโรค 

๓ (๓-๐-๖) 

ย้ายมาจากหมวด
วิชาชีพ เปล่ียนรหัส
วิชา ปรับคําอธิบาย
รายวิชาและเน้ือหา 
วิชา 

๒) กลุม่วิชาภาษา ๑๒ ๒) กลุม่วิชาภาษา ๑๒ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
                เพื่อการส่ือสาร 

๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทย
                เพ่ือการส่ือสาร 

๓ (๒-๒-๕) 
 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ  
                       ระดับ ๑ - ๔ 

๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ  
                       ระดับ ๑ - ๔ 

๓ (๒-๒-๕) 

เรียน ๒ วิชา รวม ๖
ห น่ วย กิ ต แล ะ จั ด
ก ลุ่ม เรียนตามผล
การทดสอบภาษา 
อังกฤษ 

ศศภอ ๒๗๕ ภาษาอังกฤษสําหรับ 
                การพยาบาล 

๓ (๓-๐-๖) 
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการ
                ทํางานและการศึกษา 

๓ (๓-๐-๖) 
เปล่ียนช่ือและรหัส
วิชาใหม ่



๙๖ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

๓) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

๙ ๓) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๒  

วทคม ๑๑๒ เคมทีั่วไป ๓ (๓-๐-๖) ตดัออก 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นสําหรับ 
                วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓ (๓-๐-๖)   ตดัออก 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๐) 
 

ตดัออก 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)   
ย้ายไปอยู่กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ 

  
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับ 
                วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๒ (๒-๐-๔) 
ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ 

๔) กลุม่วิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 

๑ 
๔) กลุม่วิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 

๒ 
 

 วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพ่ือชีวิต ๒ (๑-๒-๓) 

ปิดรายวิชา วกศท 
๑๐๓  เส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย
และให้เลือกรายวิชา
อื่ น ม า แ ท น  โด ย
เ ลื อ ก เ รี ย น  ๑ 
รายวิชา ๒ หน่วยกิต 

วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพ 
               ทางกาย 

๑ (๐-๒-๑) 

วกศท ๑๒๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพ
                และนันทนาการ 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๒๑ กายและจิต ๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๒๘ โยคะเพ่ือสุขภาพ
 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๖ ศิลปะการต่อสู้ป้องกัน 
               ตัว 

๒ (๑-๒-๓) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๖ ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๑  

๑) กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๘ ๑) กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๒  

  วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาข้ันแนะนํา ๒ (๒-๐-๔) 
ย้ายมาจากหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 



๙๗ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

วทคม ๑๒๑ เคมอีินทรีย์พ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) เปล่ียนรหัสวิชา 

วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒(๑.๕-๐.๕-๓.๕)
 

ตดัออก 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคม ี ๑ (๐-๓-๐) ตดัออก 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับ 
                วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๒ (๒-๐-๔) 
  

ย้ า ย ไป ก ลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์ 
               พ้ืนฐาน 

๓ (๒-๓-๕) 
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์ 
               พ้ืนฐาน 

๓ (๒-๓-๕) 
 

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๕) วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๕) 
 

วทชค ๒๐๖ ชีวเคมทีั่วไป ๓ (๒-๓-๕) วทชค ๒๐๖ ชีวเคมทีั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 

วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิต 
               วิทยาทางการแพทย์ 

๓ (๒-๓-๕) 
วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิต 
               วิทยาทางการแพทย์ 

๓ (๒-๑-๕) 
 

วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
 

พยสจ ๑๐๑ การส่ือสารและการ 
               ปรึกษาทางสุขภาพ 

๒(๑-๒-๓) 
  

ตั ด ออก  โด ย ให้ มี
เน้ื อหาในวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช และวิชา
กระบวนการการ
พยาบาลและการ
ป ร ะ เ มิ น ภ า ว ะ
สุขภาพ 

พยคร ๒๑๔ พยาธิสรีรวิทยาสําหรับ 
               พยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๒๑๔ พยาธิสรีรวิทยาสําหรับ 
                พยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
 



๙๘ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

พยคร ๒๑๓ ระบาดวทิยา ๑ (๐-๓-๐) 
  

ตดัออก โดยให้มเีน้ือ
หาในวิชาการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชน 

๒) กลุม่วิชาชีพ ๗๘ ๒) กลุม่วิชาชีพ ๗๙ 
 

๒.๑) กลุ่มวิชาทฤษฏี ๕๑ ๒.๑) กลุ่มวิชาทฤษฏี ๔๓ 
 

พยคร ๑๐๗ มโนมติพ้ืนฐานทางการ 
               พยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๑๐๘ แนวคิดทางการ
               พยาบาลและสุขภาพ 
               โลก    

๒ (๒-๐-๔) 
เปล่ียนช่ือวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชาฯ 

พยคร ๒๐๕ สารสนเทศทางการ 
               พยาบาลข้ันแนะนํา 

๒ (๑-๒-๓) 
พยคร ๒๒๑ สารสนเทศทางการ 
               พยาบาล 

๒ (๑-๒-๓) 
เปล่ียนช่ือวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 

พยคร ๒๐๖ กระบวนการพยาบาล 
               และการประเมินภาวะ 
               สุขภาพ 

๓ (๒-๓-๕) 
พยคร ๒๐๖ กระบวนการพยาบาล
               และการประเมินภาวะ 
               สุขภาพ 

๓ (๒-๓-๕)  

พยคร ๒๐๗ การวิจัยขั้นแนะนําและ 
               การใช้หลักฐานเชิง 
               ประจักษ์ 

๓ (๓-๐-๖) 
พยคร ๒๒๐ การวิจัยทางการ
               พยาบาลและการใช้ 
               หลักฐานเชิงประจักษ์     

๓ (๓-๐-๖) 
ปรับช่ือวิชาและคํา 
อธิบายรายวิชา 

พยคร ๒๐๙ ทักษะพ้ืนฐานทางการ 
                พยาบาล 

๔ (๒-๖-๖) 
พยคร ๒๑๘ ทักษะพ้ืนฐานทางการ 
                พยาบาล 

๓ (๑-๖-๔) 

ปรับลดหน่วยกิต 
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
เน้ือหาวิชา 

พยคร ๒๑๒ การสร้างเสริมสุขภาพ 
               และการป้องกันโรค 

๓ (๓-๐-๖) 
พยคร ๒๑๙ การสร้างเสริมสุขภาพ 
               และการป้องกันโรค 

๓ (๓-๐-๖) 

เปล่ียนรหัสวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และย้ายไปหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 



๙๙ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

พยกม ๓๐๓ การพยาบาลเด็กและ 
               วัยรุ่น 

๓ (๓-๐-๖) 
พยกม ๓๐๓ การพยาบาลเด็กและ 
                วัยรุ่น 

๓ (๓-๐-๖) 
 

พยรฐ ๓๐๑ การพยาบาลผู้สูงอายุ ๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๓๑๔ การพยาบาลผู้ใหญ่และ 
               ผู้สูงอายุ ๑ 

๒ (๒-๐-๔) 

เปล่ียนช่ือวิชา
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
เน้ือหาวิชา 

พยอย ๓๐๓ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
พยคร ๓๑๕ การพยาบาลผู้ใหญ่และ 
                ผู้สูงอายุ ๒ 

๓ (๓-๐-๖) 
เปล่ียนช่ือวิชาปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 

 

พยศศ ๓๐๕ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ๔ (๔-๐-๘) 
พยคร ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญ่และ 
               ผู้สูงอายุ ๓ 

๓ (๓-๐-๖) 

ป รับ ลดห น่ วยกิ ต 
เปล่ียนช่ือวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 

พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา- 
                ทารกและการ 
                ผดุงครรภ์ ๑ 

๓ (๓-๐-๖) 
พยสน ๓๐๕ การพยาบาลมารดา-
                ทารกและการ 
                ผดุงครรภ์ ๑ 

๓ (๓-๐-๖) 
 
 
 

พยคร ๓๒๕ การพยาบาลสาธารณ- 
               ภัยและฉุกเฉิน 

๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๓๓๑ การพยาบาลสาธารณ- 
               ภัยและฉุกเฉิน 

๒ (๒-๐-๔) 
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
เน้ือหาวิชา 

พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และ
                กฎหมาย 
                วิชาชีพการพยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๓๒๖ จริยศาสตร์และ
               กฎหมาย 
               วิชาชีพการพยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
 

พยคร ๓๒๘ สัมมนาประเด็นและ 
               แนวโน้มวิชาชีพการ 
               พยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
  

ตัดออก  เนื่ องจาก
บูรณาการเนื้อหาไป
อยู่ ใน วิช าแนวคิด
ท างการพยาบ าล
และสุขภาพโลก 
 



๑๐๐ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

พยคร ๓๒๗ การบริหารจัดการการ 
               พยาบาล 

๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๓๑๗ ผู้นําการพยาบาลทาง 
               คลินิก 

๒ (๒-๐-๔) 
เปล่ียนช่ือวิชาปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 

พยสจ ๓๐๑ การพยาบาลจิตเวช ๓ (๓-๐-๖) 
พยสจ ๓๐๒ การพยาบาลสุขภาพจิต 
                และจิตเวช 

๓ (๓-๐-๖) 
เปล่ียนช่ือวิชาปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 

พยสธ ๓๐๒ การพยาบาลอนามัย 
               ชุมชน 

๓ (๓-๐-๖) 
พยสธ ๓๐๒ การพยาบาลอนามัย
               ชุมชน 

๓ (๓-๐-๖) 
 

พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา- 
               ทารกและการ 
               ผดุงครรภ์ ๒ 

๓ (๓-๐-๖) 
พยสน ๔๐๑ การพยาบาลมารดา-
                ทารกและการ 
                ผดุงครรภ์ ๒ 

๓ (๓-๐-๖) 
 

พยสธ ๔๐๔ การรักษาพยาบาล 
               ขั้นต้น 

๑ (๑-๐-๒) 
พยสธ ๔๐๔ การรักษาพยาบาล 
               ข้ันต้น 

๑ (๑-๐-๒) 
 

พยคร ๒๐๘ การเล้ียงลูกด้วยนมแม ่ ๑ (๑-๐-๒) 
  

ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
เสรี 

๒.๒) กลุ่มวิชาปฏิบัติ ๒๗ ๒.๒) กลุ่มวิชาปฏิบัติ ๓๖ 

พยคร ๒๘๑ ปฏิบัตทิักษะพ้ืนฐาน 
                ทางการพยาบาล 

๑ (๐-๔-๑) 
พยคร ๒๘๒ ปฏิบัตทิักษะพ้ืนฐาน
                ทางการพยาบาล 

๒ (๐-๖-๒) ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 

พยกม ๓๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
                และวัยรุ่น 

๓ (๐-๑๒-๓) 
พยกม ๓๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
                และวัยรุ่น 

๔ (๐-๑๒-๔) 
เพ่ิมห น่วยกิตและ
ปรับคําอธิบายราย 
วิชาและเนื้อหาวิชา 

พยอย ๓๘๓ ปฏิบัติการพยาบาล 
                ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ๑ 

๓ (๐-๑๒-๓) 
พยคร ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาล 
                ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ๑ 

๔ (๐-๑๒-๔) 
เพ่ิมห น่วยกิตและ
ปรับคําอธิบายราย 
วิชาและเนื้อหาวิชา 

พยศศ ๓๘๓ ปฏิบัติการพยาบาล 
                ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 

๓ (๐-๑๒-๓) 
พยคร ๓๘๖ ปฏิบัติการพยาบาล 
                ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ 

๔ (๐-๑๒-๔) 
เพ่ิมห น่วยกิตและ
ปรับคําอธิบายราย 
วิชาและเนื้อหาวิชา 



๑๐๑ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗  

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

พยสน ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาล 
                มารดา-ทารกและการ 
                ผดุงครรภ์ ๑ 

๓ (๐-๑๒-๓) 
พยสน ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาล
                มารดา-ทารกและการ 
                ผดุงครรภ์ ๑ 

 
๓ (๐-๙-๓) 

 
 

พยสธ ๔๘๔ ปฏิบัติการพยาบาล 
                อนามัยชุมชน 

๓ (๐-๑๒-๓) 
พยสธ ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาล 
                อนามัยชุมชน 

๔ (๐-๑๒-๔) 

เพ่ิมห น่วยกิตและ
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
เน้ือหาวิชา 

พยสธ ๔๘๕ ปฏิบัติการรักษา 
                พยาบาลขั้นต้น 

๒ (๐-๘-๒) 
พยสธ ๔๘๕ ปฏิบัติการรักษา 
                พยาบาลข้ันต้น 

๒ (๐-๖-๒)  

พยสจ ๔๘๒  ปฏิบัติการพยาบาล 
                จิตเวช 

๒ (๐-๘-๒) 
พยสจ ๔๘๔  ปฏิบัติการพยาบาล 
                 สุขภาพจิตและจิตเวช 

๔ (๐-๑๒-๔) 

เพ่ิมหน่วยกิตเปล่ียน
ช่ือวิชาและปรับคํา 
อธิบายรายวิชาและ
เน้ือหาวิชา 
 

พยสน ๔๘๑  ปฏิบัติการพยาบาล 
                 มารดา-ทารกและการ 
                 ผดุงครรภ์ ๒ 

๓ (๐-๑๒-๓) 
พยสน ๔๘๕  ปฏิบัติการพยาบาล 
                 มารดา-ทารกและการ 
                 ผดุงครรภ์ ๒ 

๔ (๐-๑๒-๔) 

เพ่ิมห น่วยกิตและ
ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
เน้ือหาวิชา 

พยคร ๔๘๒  ปฏิบัติการบริหาร 
                จัดการการพยาบาล 

๒ (๐-๘-๒) 
พยคร ๔๙๒  ปฏิบัติผู้นําการ 
                พยาบาลทางคลินิก 

๒ (๐-๖-๒) 
เปล่ียนช่ือวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา 
และเน้ือหาวิชา 

พยคร ๔๘๘ ปฏิบัติเสริมทักษะ 
                ทางการพยาบาล 

๒ (๐-๘-๒) 
พยคร ๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ 
                เตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 

๓ (๐-๙-๓) 

 
เปล่ียนช่ือวิชา เพ่ิม
หน่วยกิตและปรับ
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 
 



๑๐๒ 
 

หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยกิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยกิต หมายเหตุ 

หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๔๓ หน่วยกิตตลอดหลักสตูร ๑๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรไีม่น้อยกว่า ๖ ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ 

  พยคร ๒๐๘ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ๑ (๑-๐-๒) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ

พยคร ๒๑๗ การพัฒนาตนตามหลัก 
               ศาสนา 

๒ (๒-๐-๔) 
พยคร ๒๒๓ การพัฒนาตนตามหลัก 
               พุทธศาสนา 

๒ (๒-๐-๔) 
ป รั บ ช่ื อ วิ ช า
คําอธิบายรายวิชา
และเน้ือหาวิชา 

  

พยคร ๓๒๙ ความหลากหลายทาง
               วัฒนธรรมและการดูแล 
               สุขภาพ 

๒ (๒-๐-๔) 
 

  
พยคร ๓๓๐  โครงการพัฒนา
                นวัตกรรมทางสุขภาพ 

๑ (๐-๓-๑) วิชาเพ่ิมใหม่ 

  
พยสจ ๑๐๑ การส่ือสารและการ 
                ปรึกษาทางสุขภาพ 

๒ (๑-๒-๓) 
ย้ายมาจากกลุ่ม 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

  

พยคร ๓๓๒  การส่งเสริมความ 
                 ปลอดภัยของผู้ป่วย 
                 ผ่านการเรียนแบบ 
                 สหสาขาวิชาชีพ          

๒ (๒-๐-๔) วิชาเพ่ิมใหม่ 

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม ่ ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ ๒ (๒-๐-๔)  

สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)  
 
 

ย้ าย ไปหมวดวิช า
ศึกษาทั่วไป 

สมมน ๑๐๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการ 
                พัฒนาตน 

๒ (๒-๐-๔) 
สมมน ๑๐๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการ
                พัฒนาตน 

๒ (๒-๐-๔) 
 

สมมน ๑๑๗ สตรีกับการพัฒนา ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๑๗ สตรีกับการพัฒนา ๒ (๒-๐-๔) 

วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๒๗ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๐๙ ว่ายนํ้า ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๓๑ ว่ายน้ํา ๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๓๔ ลีลาศ ๒ (๑-๒-๓) 



๑๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก จ 

รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๑. ชื่อ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ 
คุณวุฒิ    

คุณวุฒิ   สาขาวชิา สําเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร.ด. การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 
พย.ม.  การพยาบาลแม่และเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗
  

สังกัด 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตํารา     - 
วิจัย 
สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, วรานุช กาญจนเวนิช, อุทุมพร ม่วงอยู่. การมีส่วนรว่มของมารดาในการดูแลทารก

เกิดก่อนกําหนดและต้องได้รับเคร่ืองช่วยหายใจ. วารสารพยาบาลศาสตร์. ๒๕๕๕; ๓๐(๔):  

         ๔๙-๖๐. 

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, เพชรัตน์ รุจิพงศ์. การศึกษาสถานการณ์และแนวทาง

พัฒนาการทํางานในคณะพยาบาลศาสตร ์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. ไทยเภสัชศาสตร์และ

วิทยาการสุขภาพ. ๒๕๕๕; ๗(๗):๑๗๕-๙๐. 

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, สุภาภัค เภตราสุวรรณ, รมัภาพรรณ ประมวลทรัพย์. การ

สร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสภาการพยาบาล. 

๒๕๕๕; ๒๗  (ฉบับพิเศษ):๗๗-๘๙.  

สุพัตรา นุตรักษ์, สมสริิ รุ่งอมรรัตน์, อุ่นเรอืน แก้วพินิจ. ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

สําหรับเด็กวัยก่อนเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ. ๒๕๕๕; ๗(๒):๘๔-๙๕. 



๑๐๕ 
 

สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. การจัดการสุขภาพเด็กของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหน่ึงในภาคกลาง. วารสารพยาบาลศาสตร์. ๒๕๕๖; ๓๑

(ฉบับพิเศษ ๒):๗๗-๘๗. 

วรานุช กาญจนเวนิช, ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, อ้อมจิต ว่องวาณิช. พัฒนาการเด็ก

และคุณลกัษณะของผู้ดูแลเด็กท่ีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ ๒๕๕๗; ๙(๑):๙-๑๖. 

เต็มดวง บุญเป่ียมศักด์ิ, สมสริิ รุ่งอมรรัตน์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, มณีรัตน์ ภาค

ธูป, สุพรรณี สุม่เล็ก, ชิดกมล สังข์ทอง. การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบใน

สถาบันการศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. ๒๕๕๗; ๒๘(๓): ๑๖๑-๗๔.  

อาภาวรรณ หนูคง, สมสิร ิรุง่อมรรัตน์. การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนทีภ่าคกลางของ

ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. ๒๕๕๘; ๓๓(๒): ๓๒-๔๓. 

สมหญิง โควศวนนท์, สมสริิ รุ่งอมรรัตน์, สพุรรณิการ์ ปานบางพระ. ผลของการเรียนการสอนโดยใช้

กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล. วารสาร

พยาบาลศาสตร์. ๒๕๕๘; ๓๓(๓): ๙๙-๑๐๘. 

 

๒. ชื่อ อาจารย์ ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 
 คณุวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.
Ph.D. Family in Health, 

Illness, & Transitions  
Oregon Health & Science 
University, USA 

๒๕๔๖

M.S. Community Health 
Care System 

Oregon Health & Science 
University, USA 

๒๕๔๕

วท.ม. เวชศาสตร์ชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

วท.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

สังกัด 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 



๑๐๖ 
 

ตํารา     - 
วิจัย 
เอกชัย แดงสอาด, นันทิยา วัฒายุ, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ด้าน

พฤติกรรมในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. วารสารพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๗: ๒๖(๒), ๑-๑๓ 

สุปริญญา สมัพันธรัตน์, สุพนิดา เรืองจิรัษเฐียร, กนกพร หมู่พยัคฆ์. ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือซ้ําของผู้ติดเช้ือเมลิออยด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
พยาบาลศาสตร์. ๒๕๕๗: ๓๒(๓), ๑๔-๒๓ 

 
๓. ชื่อ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อทิตยา   พรชัยเกตุ โอว ยอง    

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจากสถาบัน                 พ.ศ.
Ph.D.  Nursing University of Wisconsin-Madison, 

U.S.A. 
๒๕๔๖

M.S. Nursing 
(Mental Health and Psychiatric)

University of Wisconsin-Madison, 
U.S.A. 

๒๕๔๒

วท.ม. สุขภาพจิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕
วท.บ.  พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓
 

สังกัด 
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตํารา      
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง. ทฤษฎีพ้ืนฐานทางการพยาบาลจิตเวช. ใน: อัจฉราพร สี่หรัิญวงศ์, ประภา
 ยุทธไตร, พวงเพชร เกษรสมทุร, และวารีรัตน์ ถาน้อย, บรรณาธิการ. การพยาบาลจิตเวช- 
          ศาสตร์.  กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิซซิ่งจํากัด; ๒๕๕๗. หน้า ๓๕-๖๖. 
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง. การพยาบาลบุคคลที่มคีวามผิดปกติทางเพศ. ใน: อัจฉราพร สี่หิรญัวงศ์,  

ประภา ยุทธไตร, พวงเพชร เกษรสมุทร, และวารีรัตน์ ถาน้อย, บรรณาธิการ. การพยาบาลจิต-  
เวชศาสตร์. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิซซิ่งจํากดั; ๒๕๕๗. หน้า ๔๖๓-๘๑. 

 



๑๐๗ 
 

วิจัย 
อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์, ประภา ยุทธไตร. การส่ือสารเรื่องเพศระหว่าง 

วัยรุ่นกับเพ่ือนสนิท: ความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย. วารสารพยาบาลศาสตร์  
๒๕๕๘; ๓๓(๒):๘-๑๘.   

นารีลักษณ์ ถิ่นพายัพ, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, อทิตยา พรชยัเกตุ โอว ยอง, พัชร อ่องจริต. ปัจจัยที่ม ี
  ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วารสารพยาบาล-  
  ศาสตร์. ๒๕๕๘; ๓๓(๑):๑๔-๒๓. 

ดวงหทัย ยอดทอง, อัจฉราพร สี่หิรญัวงศ์, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง. 
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแล กับอาการซึมเศร้าในปู่ย่าตายายที่
ดูแลหลาน. วารสารสภาการพยาบาล. ๒๕๕๗; ๒๙(๑):๑๐๘-๑๒๑. 

วารีรัตน์ ถาน้อย, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, ภาศิษฏา อ่อนดี. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสภาการพยาบาล. ๒๕๕๕; ๒๗ 

 (ฉบับพิเศษ), ๖๐-๗๖. 
เกวลี นาควิโรจน์, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อัจฉราพร สี่หิรญัวงศ์, และ ประภา ยุทธไตร.   

ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง รูปแบบการเลี้ยงดู และการปฏิบัติของ
เพ่ือนกับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุ่น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.๒๕๕๕; 
๒๐(๓): ๖๑-๗๒. 

มรกต สิทธิขันแก้ว, นงลักษณ์ จินตนาดิลก, พรรณรัตน์ แสงเพ่ิม, และ อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง.  
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สิ่งก่อความเครียด และอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมยี. 
วารสารพยาบาลศาสตร์.๒๕๕๕; ๓๐(๓): ๒๕-๓๕. 

อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ประภา ยุทธไตร, อติรัตน์ วัฒนไพลิน, และ อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง.  
ประสบการณ์ของพยาบาลในการให้บริการสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบภัยสนึามิ พ.ศ. ๒๕๔๗  
หลังภัยพิบัติ ๖ เดือนแรก. วารสารพยาบาลศาสตร์. ๒๕๕๕; ๓๐(๑), ๑๖-๒๗. 

ราตรี  ทองยู, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, และลิวรรณ อุนนาภิรักษ์.  
ผลของการบําบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผูสู้งอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2.  
วารสารสภาการพยาบาล. ๒๕๕๔; ๒๖(๓), ๗๘-๙๒. 
 



๑๐๘ 
 

บทความ 
ศิริกาญจน ์โภคะสวัสด์ิ, อทติยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, และ อติรัตน์ วัฒนไพลิน. การบําบัดการรู้คิดและ     
          ปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรควิตกกังวลในวัยรุ่น: การพยาบาลตามหลักฐานเชิง  
   ประจักษ์. วารสารพยาบาลศาสตร์. ๒๕๕๗; ๓๒(๔):๗-๑๔. 
วรรณา เรืองประยูร, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, และ อัจฉราพร สี่หริญัวงศ์. การบําบัดโดยการ 

แก้ปัญหาเพ่ือลดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ:การสังเคราะห์งานวิจัย. วารสารการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต. ๒๕๕๗; ๒๘(๓): ๓๗-๔๘. 

บุบผา จันมูล, อทิตยา พรชยัเกตุ โอว ยอง, ประภา ยุทธไตร. การบําบัดแบบกระชับเพ่ือลดหรือ หยุด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยผูใ้หญ่: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข. ๒๕๕๖; ๒๗(๑): ๖๑-๗๓.    

พิมพ์ชนา ศิริเหมอนนต์, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, และอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง. การบําบัดความคิด-
ปรับพฤติกรรมเพ่ือลดอาการทางบวกในผู้ป่วยจิตเภท : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติ. วารสารสมาคมจิตแพทย์แหง่ประเทศไทย.๒๕๕๕; ๕๗(๒): ๒๓๕-๒๔๘. 

สุณิสา ศรีโมอ่อน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, และอัจฉราพร สี่หิรญัวงศ์. การบําบัดโดยการแก้ปัญหา 
           ในการลดอาการซึมเศร้าในวัยผู้ใหญ:่ การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารสภาการ

พยาบาล. ๒๕๕๔; ๒๖(๓), ๑๐๗-๑๑๖. 
 
๔. ชื่อ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วันดี โตสขุศรี 
 คณุวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๐ 

วท.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๒๗ 

สังกัด 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตํารา     - 
วิจัย 
พรรณิภา สืบสขุ วันด ีโตสขุศรี และกลิ่นชบา สุวรรณรงค์.ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน

ของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.วารสารพยาบาล. 2555;61(4) :33-40. 



๑๐๙ 
 

รัตนาภรณ์ คงคา  วิชชุดา เจริญกิจการ  วนัดี โตสุขศรี และเพ็ญจันทร ์ เสรีวิวัฒนา. ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล. วารสาร
พยาบาลศาสตร์. 2555; 30(3):82-92.    

 
๕. ชื่อ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กันยรักษ ์ เงยเจริญ  
 คณุวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
พย.ม. การพยาบาลแม่และเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

วท.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕ 

 
สังกัด 

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ตํารา      
กันยรักษ์ เงยเจริญ . การทําคลอดปกติ.ใน ยุวดี วัฒนานนท์ และศิริวรรณ์ สันทัด บรรณาธิการ.
 ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.กรุงเทพมหานคร : เอ็นพีเพรส; ๒๕๕๗ หน้า   
           ๔๔-๖๔. 
 

วิจัย - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
รายชื่ออาจารย์ประจํา 

 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา 
๑. อ. กาญจนา ครองธรรมชาต ิ ๓-๑๐๑๔-๐๐๒๙x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๙,

พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๓ 
๒. ผศ. ฉันทิกา จันทร์เปีย ๓-๑๐๐๒-๐๑๗๙x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๗,

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๓๔ 
๓. รศ. ทัศน ี ประสบกิติคุณ ๓-๑๐๐๒-๐๓๐๙x-xxx

 
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๖,
ศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) ๒๕๓๗,  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๑, 
M.S.(Parent-Child Nursing) ๒๕๔๐, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๔ 

๔. อ. เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี ๕-๗๒๐๔-๙๙๐๐x-xxx พย.บ. ๒๕๔๖, 
วท.ม. (การเจริญพันธ์และวางแผนประชากร)   
  ๒๕๕๐ 

๕. รศ. ฟองคํา ติลกสกุลชัย ๓-๑๐๑๒-๐๒๒๙x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๑๙]    
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๒๓,  
Ph.D. (Nursing) ๒๕๓๖ 

๖. ผศ. พรรรณรัตน์ แสงเพ่ิม ๓-๑๐๑๙-๐๐๓๔x-xxx พย.บ. ๒๕๓๔, 
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๐, 
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๔๙ 

๗. ผศ. ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล ๓-๔๓๙๙-๐๐๑๑x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๓,
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๓๙ 

๘. รศ. วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ ๓-๑๐๒๐-๐๐๑๕x-xxx ป.พ.ส. ๒๕๒๑, 
วท.ม. (พยาบาล) ๒๕๒๗, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๓ 

๙. ผศ. วีรยา จึงสมเจตไพศาล ๓-๕๐๙๙-๐๐๗๐x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๓๘ 
 



๑๑๑ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๑๐. ผศ. วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ ๕-๔๑๙๙-๙๐๐๐x-xxx ป.พ.ส. ๒๕๒๗  
วท.ม. (พยาบาล) ๒๕๓๓,   
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๒ 

๑๑. ผศ. สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ๓-๑๑๐๑-๐๑๔๒x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๗,   
พย .ม.  (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๐, 
ปร .ด.  (การพยาบาล) ๒๕๕๐ 

๑๒. ผศ. สมหญิง โควศวนนท ์ ๓-๑๐๑๖-๐๐๓๗x-xxx วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๒๓,  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๒๙ 

๑๓. ผศ. สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง ๓-๑๕๐๖-๐๐๕๓x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๕,  
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๒ 

๑๔. อ. สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุปต์ ๓-๑๐๐๒-๐๑๔๒x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๗,
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๕ 

๑๕. ผศ. อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ๓-๑๐๑๕-๐๒๐๖x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๗,
พย.ม. (บริหารการพยาบาล) ๒๕๓๙, 
พย.ด. ๒๕๕๒ 

๑๖. อ. อุดมญา        พันธนิตย์ ๓-๘๐๐๒-๐๐๐๑x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๙ 
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๕ 

๑๗. ผศ. อาภาวรรณ หนูคง ๓--๘๖๙๙-๐๐๐๙x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๑,
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๓๖, 
M.N.S. (Pediatric Nurse Practitioner) ๒๕๔๓,
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๘ 

๑๘. อ.  จินต์ณาภัส แสงงาม ๑-๔๕๙๙-๐๐๐๓x-xxx พย.บ. ๒๕๕๑,  
 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ๒๕๕๗ 

๑๙. อ. ทีปภา       แจ่มกระจ่าง      ๓-๒๑๐๕-๐๐๒๔x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๔๔,   
พย.ม. (พยาบาลสูงอายุ) ๒๕๕๑ 

๒๐. ผศ. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ๓-๗๓๙๙-๐๐๔๓x-xxx พย.บ. ๒๕๒๒,   
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๒๘ 

๒๑. อ. ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ ๓-๑๐๑๒-๐๐๙๘x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๓๗, 



๑๑๒ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

บธ.ม.(การตลาด) ๒๕๔๗ 
๒๒. รศ. นารีรัตน์ จิตรมนตร ี ๓-๑๒๐๑-๐๑๒๕x-xxx พย.บ. ๒๕๒๓,   

วท.ม (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๒๙, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๖ 

๒๓. รศ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ๓-๑๒๐๖-๐๐๒๘x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๘,
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๓๓ 

๒๔. ผศ. วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ๓-๑๐๑๕-๐๑๕๖x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๑,
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)     
  ๒๕๔๑, 
ค.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) ๒๕๔๙ 

๒๕. ผศ. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ ๓-๔๖๙๙-๐๐๑๐x-xxx ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี) ๒๕๓๐,
วท.ม. (Ambulatory Care) ๒๕๓๔, 
M.S (Gerontological Nursing) ๒๕๓๙, 
Ph.D (Gerontological Nursing) ๒๕๔๕ 

๒๖. ผศ. อรุณรัตน์ เทพนา ๓-๕๐๑๓-๐๐๑๑x-xxx พย.บ. ๒๕๔๖,   
ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ๒๕๔๙

๒๗. อ. จิราวรรณ       เผ่ือแผ่       ๑-๒๑๙๘-๐๐๑๐x-xxx
 

พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑  ๒๕๕๔,
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ๒๕๕๘ 

๒๘. อ. จิรวรรณ      
       

มาลา 
       

๓-๔๑๑๓-๐๐๑๖x-xxx
 

พย.บ.เกียรตินิยมอันดับ ๒  ๒๕๔๘, 
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๕๕ 

๒๙. รศ. กันยา ออประเสริฐ ๓-๑๐๑๔-๐๓๕๔x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๑๙, 
วท.ม. (พยาบาล) ๒๕๒๕ 

๓๐. รศ. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ ๓-๑๑๐๔-๐๐๐๕x-xxx พย.บ. ๒๕๒๕,   
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๓๐,    
Certificate in Cardiothoracic Nursing ๒๕๓๖
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๔ 

๓๑. อ. เกศศิริ วงษ์คงคํา ๓-๗๓๐๔-๐๐๓๔x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๔๔,   
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๙,  
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๓ 
 



๑๑๓ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๓๒ อ. คัทลียา คงเพ็ชร ๕-๗๔๐๑-๐๐๐๗x-xxx พย.บ. ๒๕๔๕,   
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๓ 

๓๓. อ. ธิราวรรณ เช้ือตาเล็ง ๓-๗๒๐๓-๐๐๒๘x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๔๘, 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๓ 

๓๔. ผศ. นภาพร วาณิชย์กุล ๓-๑๐๒๐-๐๒๑๙x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๘,  
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๓๒,  
Special Certificate in Cardiovascular 
 Nursing  ๒๕๔๒, 
Ph.D. (Gerontological Nursing) ๒๕๔๖ 

๓๕. อ. ณัฐมา ทองธีรธรรม ๔-๗๑๙๙-๐๐๐๐x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๗ , 
Certificate in Oncology ๒๕๔๕, 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๙, 
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๖ 

๓๖. อ. ปิยาภรณ์ เยาวเรศ ๓-๔๖๐๒-๐๐๐๘x-xxx พย.บ. ๒๕๔๑,  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๕๑ 

๓๗. รศ. ปรางทิพย ์ ฉายพุทธ ๓-๑๙๙๙-๐๐๓๕x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๐,
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๓๙, 
M.Sc.(Adult Heath Nursing) ๒๕๔๓, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๕๑ 

๓๘. รศ. ผ่องศรี ศรีมรกต ๕-๑๐๒๐-๙๙๐๓x-xxx วท.บ. (พยาบาล)๒๕๒๑, 
วท.ม. (พยาบาล) ๒๕๒๖,   
พย.ด. ๒๕๓๗ 

๓๙. อ. พรสินี เต็งพานิชกุล ๓-๕๔๙๙-๐๐๐๐x-xxx พย.บ. ๒๕๔๑,  
วท.ม. (สุขศึกษา) ๒๕๔๘ 

๔๐. อ. รัตตมิา ศิริโหราชัย ๓-๑๐๐๑-๐๐๙๐x-xxx พย.บ. ๒๕๓๘,  
ศศ.ม .(จิตวิทยาการปรึกษา) ๒๕๕๑ 

๔๑. ผศ. วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ ๓-๑๐๑๘-๐๐๘๔x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๕,
วท.ม. (พยาบาล) ๒๕๓๓,  
พย.ด. ๒๕๔๘ 
 



๑๑๔ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๔๒. รศ. ศิริอร สินธุ ๓-๑๐๐๖๐-๑๒๐x-xxx ค.บ.(พยาบาล) ๒๕๒๑, 
D.N.S. (Nursing) ๒๕๓๑  

๔๓. อ. สกุลรัตน์ เตียววานิช ๓-๒๔๐๖-๐๐๒๔x-xxx พย.บ. ๒๕๔๑,  
พย.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๕๐ 

๔๔. อ. สุชาดา ภัทรมงคลฤทธ์ิ ๓-๑๐๒๐-๐๐๑๕x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๖,
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๒,  
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๓ 

๔๕. รศ. สุพร ดนัยดุษฎีกุล ๓-๑๐๑๕-๐๑๘๐x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๕,
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๑,  
พย.ด. ๒๕๔๒ 

๔๖. ผศ. อรพรรณ โตสิงห ์ ๓-๑๐๒๐-๐๑๓๑x-xxx
 

ป.พ.ส. ๒๕๒๑ ,  M.S.N. (Advance
Medical Surgical Nursing) ๒๕๒๖,  
Special cert. In Aging ๒๕๔๒,   
พย.ด.  ๒๕๔๓ 

๔๗. อ. อรชุมา นากรณ์ ๕-๓๕๐๑-๙๐๐๐x-xxx พย.บ. ๒๕๔๗,  
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๓ 

๔๘. รศ. อุษาวดี อัศดรวิเศษ ๓-๑๐๒๐-๐๑๖๘x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๖,
วท.ม. (พยาบาล) ๒๕๓๓,   
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๓ 

๔๙. อ. ณัฏฐ์ณรัณ แคล่วคล่อง ๑-๔๖๐๖-๐๐๐๕x-xxx
 

พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ ๒๕๕๓ ,
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๗ 

๕๐. อ. ธิมาภรณ์ ซ่ือตรง ๑-๘๑๙๙-๐๐๐๙x-xxx พย.บ. ๒๕๕๔, 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๘ 

๕๑. ผศ. กีรดา ไกรนุวัตร ๓-๑๐๐๗-๐๐๓๓x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๙,
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ๒๕๓๗,  
M.S. (Community  Health Nursing) ๒๕๔๔,  
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๙ 

๕๒. ผศ. ดวงใจ รัตนธัญญา ๓-๕๒๐๓-๐๐๐๕x-xxx วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๒๖,  
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ๒๕๒๙, 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๒๙,   



๑๑๕ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๓, 
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) ๒๕๔๔ 

๕๓. ผศ. นงนุช เพ็ชรร่วง ๓-๗๖๐๗-๐๐๐๑x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,
พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) ๒๕๔๓ 

๕๔. ผศ. นันทิยา วัฒายุ ๓-๒๐๐๙-๐๐๒๒x-xxx พย.บ. ๒๕๓๓,  
MSc. (Health Development) ๒๕๓๗,  
MSc. (Community  Health Nursing) ๒๕๔๒,  
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๗ 

๕๕. ผศ. นันทวัน สุวรรณรูป ๓-๑๐๐๕-๐๐๒๖x-xxx ป.พ.ส. ๒๕๒๒, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๒  

๕๖. ผศ. เบญจพร สุขประเสริฐ ๓-๑๐๐๙-๐๕๔๒x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  
วท.ม. (อาหารและโภชนาการ เพ่ือการพัฒนา)    
  ๒๕๔๐ 

๕๗. ผศ. ปิยะธิดา นาคะเกษียร ๓-๑๐๑๘-๐๐๔๐x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๘,  
ศศ.ม. (วัฒนธรรมสาธารณสุข) ๒๕๔๑,  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมครูคลินิก        
  ๒๕๔๓ ,   
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๐ 

๕๘. ผศ. ยุพา จ๋ิวพัฒนกุล ๓-๘๔๐๑-๐๐๔๑x-xxx พย.บ. ๒๕๓๘,  
พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน)  ๒๕๔๓,
Ph.D. (Nursing) ๒๕๕๓ 

๕๙. ผศ. รักชนก คชไกร ๓-๑๐๑๙-๐๐๓๖x-xxx พย.บ. ๒๕๓๖,  
วท.ม. (อนามัยครอบครัว) ๒๕๔๑, 
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๑ 

๖๐. อ. เวหา เกษมสุข ๓-๓๔๑๖-๐๐๒๒x-xxx พย.บ. ๒๕๔๘,  
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ๒๕๕๓   

๖๑. อ. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร ๓-๑๐๐๑-๐๑๑๗x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๓,
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) ๒๕๓๖, 
M.S. (Community Health Care System)    
  ๒๕๔๕,  



๑๑๖ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๖ 
๖๒. อ. เสาวรส มีกุศล ๓-๔๑๐๑-๐๑๑๖x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  

พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) ๒๕๔๒ 
๖๓. อ. สุรัสวดี  ไวว่อง       ๓-๔๙๐๑-๐๐๐๓x-xxx

 
พย.บ. ๒๕๔๗,  
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๕๔ 

๖๔. ผศ. กันยรักษ์ เงยเจริญ ๕ -๑๒๐๑-๙๙๐๒๘- xx-x วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๕,
พย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๑ 

๖๕. ผศ. จรรยา เจริญสุข ๕-๑๐๑๗-๙๙๐๓x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒, 
วท.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๓๗, 
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๕ 

๖๖. อ. จิตต์ระพี บูรณศักดิ์ ๓-๑๐๑๖-๐๐๗๖x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๗,  
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)    
  ๒๕๔๙ 

๖๗. ผศ. ฉวีวรรณ อยู่สําราญ ๓-๑๐๒๐-๐๒๗๗x-xxx พย.บ. ๒๕๓๔,  
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๗, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๖ 

๖๘. อ. ทิวาภรณ์ เฉลิมชัย ๓-๑๐๐๕-๐๐๒๖x-xxx พย.บ. ๒๕๓๙ , 
พย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
๒๕๔๘ 

๖๙. รศ. นันทนา ธนาโนวรรณ ๓-๑๐๑๒-๐๒๙๖x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๑,
M.S.N. (Women’s Health Nursing) ๒๕๔๓, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๗ 

๗๐. อ. นัยนา แขดกิ่ง ๓-๑๐๑๘-๐๐๒๐x-xxx พย.บ. ๒๕๓๘,  
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๔ 

๗๑. รศ. นิตยา สินสุกใส ๓-๑๐๒๔-๐๐๐๙x-xxx วท.บ. (พยาบาล),  
ประกาศนียบัตร ผดุงครรภ์ ๒๕๒๑,  
วท.ม.(การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) 
๒๕๒๕, Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๑ 

๗๒. ผศ. ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง ๓-๗๓๙๙-๐๐๐๙x-xxx
 

ป.พ.ส. ๒๕๓๔,    
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๐,   



๑๑๗ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

Ph.D. (Nursing) ๒๕๕๔ 
๗๓. อ. พรทิพย์ คณานับ ๓-๗๗๐๓-๐๐๒๐x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๐,

M.S.N. (Maternal-Child Health Nursing) 
๒๕๔๒,  
Ph. D. (Nursing) ๒๕๔๗ 

๗๔. ผศ. พรนภา ตั้งสุขสันต์ ๓-๒๐๙๖-๐๐๐๐x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
๒๕๕๐ 

๗๕. อ. พุทธิราภรณ์ หังสวนัส ๓-๑๑๙๙-๐๐๒๖x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๔๗,   
วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) 
๒๕๕๐ 

๗๖. ผศ. รุ่งทิพย์ กาศักดิ ์ ๓-๗๓๐๑-๐๑๐๖x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  
วท.ม.(จิตวิทยาคลีนิค) ๒๕๔๔ 

๗๗. ผศ. ฤด ี ปุงบางกะดี ่ ๓-๑๐๒๑-๐๑๖๔x-xxx  พย.บ. ๒๕๓๕,  
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๔๐ 
 Ph.D. (Nursing) ๒๕๕๐ 

๗๘. ผศ. วชิรา วรรณสถิตย์ ๔-๑๐๒๐-๐๐๐๒x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๕,   
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๔ 

๗๙. ผศ. วรรณา พาหุวัฒนกร ๓-๑๐๐๑-๐๐๙๔x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๘,
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๓, 
M.S.N. (Health Care of Women Nurse 
Practitioner) ๒๕๔๒,   
Ph. D. (Nursing) ๒๕๔๗ 

๘๐. ผศ. วาสนา จิติมา ๓-๑๐๑๓-๐๐๔๘x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๘,
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ๒๕๓๗ 

๘๑. รศ. ศิริวรรณ์ สันทัด ๓-๑๐๒๐-๐๒๗๙x-xxx วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๑๖, 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๒๘  

๘๒. อ. ศุภาวด ี วายุเหือด ๓-๑๙๙๙-๐๐๑๗x-xxx ป.พส. ๒๕๒๙,  
วท.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) ๒๕๓๖, 
ปรด. (การพยาบาล) ๒๕๕๓ 



๑๑๘ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๘๓. อ. อัจฉรา มาศมาลัย ๓-๑๐๒๒-๐๐๗๕x-xxx พย.บ. ๒๕๕๔,  
สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) ๒๕๓๒,  
ปรด. (ประชากรศาสตร์) ๒๕๔๙ 

๘๔. ผศ. เอมพร รตินธร ๓-๑๐๑๕-๐๐๙๖x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๗, 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) ๒๕๓๔, 
M.S. (Maternal and Newborn Nursing)     
  ๒๕๓๙,   
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๓ 

๘๕. อ. นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี ๑-๑๐๑๒-๐๐๒๑x-xxx พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ ๒๕๕๓,
พย.ม. (การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง) ๒๕๕๘    

๘๖. อ. จารุพร       เพชรอยู่ ๑-๗๕๙๙-๐๐๑๓x-xxx พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ ๒๕๕๔,
พย.ม. (การพยาบาลผดุงครรภ์) ๒๕๕๙       

๘๗. รศ. คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล ๓-๑๐๒๐-๐๐๓๑x-xxx
 

วท.บ (พยาบาล) ๒๕๑๘,    
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๒๒, 
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๓ 

๘๘. ผศ. จงกลวรรณ มุสิกทอง ๓-๑๑๐๓-๐๐๐๙x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๓,
วท.ม. (สรีรวิทยา) ๒๕๓๙ 

๘๙. รศ. จงจิต เสน่หา ๓-๑๒๐๑-๐๐๖๖x-xxx พย.บ. ๒๕๒๓,  
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๒๘,   
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๒ 

๙๐. รศ. ดวงรตัน์ วัฒนกิจไกรเลิศ ๓-๙๐๙๘-๐๐๘๗๘x-xxx วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๒๒, 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๒๗,  
พย.ด. ๒๕๔๑ 

๙๑. อ. ธนิษฐา สมัย ๓-๓๔๐๑-๐๐๖๖x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  
พย.ม.(บริหารการพยาบาล) ๒๕๔๑ 

๙๒. อ. นาตยา แสงวิชัยภัทร ๓-๖๕๙๙-๐๐๖๐x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  
พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) ๒๕๔๑ 

๙๓. ผศ. พรรณิภา บุญเพียร ๕-๗๐๐๔-๐๐๐๑x-xxx พย.บ. ๒๕๔๔, 
พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) ๒๕๔๘ 
 



๑๑๙ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๙๔. ผศ. รัตนาภรณ์ คงคา ๓-๔๑๙๙-๐๐๑๑x-xxx พย.บ. ๒๕๓๗,  
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๓ 

๙๕. ผศ. วันดี โตสุขศรี ๓-๑๐๑๒-๐๓๒๒x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๗,
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๐ 

๙๖. รศ. วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล ๓-๑๐๐๒-๐๑๗๗x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๖,
M.N.S. ๒๕๓๙,   
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๓ 

๙๗. อ. วารุณี       พลิกบัว ๓-๖๔๙๘-๐๐๐๓x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๘,  
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๘,  
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๕ 

๙๘. รศ. วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช ๓-๑๐๐๖-๐๒๘๖x-xxx วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๒๕,  
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๒,  
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ๒๕๔๘ 

๙๙. ผศ. ศรัณยา โฆสิตะมงคล ๕-๑๐๐๖-๐๐๐๕x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๓๙, 
ป.ร.ด. (พยาบาล) ๒๕๕๔ 

๑๐๐. อ. ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ ๓-๑๐๒๒-๐๐๒๖x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๙,
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๓,  
ป.ร.ด. (พยาบาล) ๒๕๕๑ 

๑๐๑. รศ. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา ๓-๑๐๐๒-๐๒๓๗x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๑๙,   
ภ.ม. (สรีรวิทยา)  ๒๕๒๓, 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) ๒๕๔๖ 

๑๐๒. รศ. อรวมน ศรียุกตศุทธ ๕-๑๐๒๐-๐๐๐๔x-xxx พย.บ. ๒๕๓๓,  
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๗,  
D.S.N. ๒๕๔๕ 

๑๐๓. ผศ. อัจฉริยา พ่วงแก้ว ๓-๑๐๒๒-๐๐๕๙x-xxx พย.บ. ๒๕๓๕,  
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๔๐ 

๑๐๔. อ. ปิโยรส       เกษตรกาลาม์ ๑-๑๐๑๔-๐๐๙๙x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๕๒, 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๖ 
 



๑๒๐ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๑๐๕. อ. ปิยะณัฐ  อมรชีวานันท์   ๑-๑๐๐๘-๐๐๔๙x-xxx พย.บ. เกียรตินิยม อันดับ ๒ ๒๕๕๔
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๘ 

๑๐๖. ผศ. กล่ินชบา สุวรรณรงค์ ๓-๕๕๐๖-๐๐๑๘x-xxx พย.บ.๒๕๔๔,  
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๕๐ 

๑๐๗. ผศ. จรรยา ธัญญาด ี ๓-๑๐๐๗-๐๐๓๔x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๑,
วท.ม. (สุขภาพจิต) ๒๕๓๗,  
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๘ 

๑๐๘. อ. ฐินีรัตน์ ถาวร ๓-๑๐๐๖-๐๑๗๘x-xxx พย.บ. ๒๕๔๖,  
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๕๐ 

๑๐๙. ผศ. นพพร ว่องสิริมาศ ๓-๑๐๑๗-๐๒๒๖x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๔๐, 
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๘ 

๑๑๐. ผศ. พวงเพชร เกษรสมุทร ๓-๗๔๐๑-๐๐๔๗x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๙,
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) ๒๕๓๖, 
ปร.ด. (พยาบาล) ๒๕๕๑ 

๑๑๑. อ. ภาศิษฏา อ่อนดี ๓-๑๒๐๑-๐๐๔๔x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒,   
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๓๙ , 
ปร.ด. (พยาบาล) ๒๕๕๔ 

๑๑๒. รศ. ยาใจ สิทธิมลคล ๓-๒๔๐๑-๐๐๐๙x-xxx
 

วท.บ. (พยาบาล) ๒๕๒๓,   
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) ๒๕๒๖, 
M.S. (Psychiatric Nursing) ๒๕๓๕,   
Ph.D. (Nursing) ๒๕๓๗ 

๑๑๓. ผศ. รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ ๓-๑๐๐๘-๐๐๘๔x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๙, 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) ๒๕๓๔,  
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๔ 

๑๑๔. อ. สุดารัตน์ เพียรชอบ ๓-๓๒๐๑-๐๐๑๔x-xxx
 

พย .บ ๒๕๔๓, 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)  
  ๒๕๔๘, 
ปร.ด. (พยาบาล) ๒๕๕๖ 
 



๑๒๑ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๑๑๕. อ. สุภาภัค เภตราสุวรรณ ๔-๑๐๑๗-๐๐๐๐x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๖,  
M.S.N. (Psychiatric Mental Health   
  Nursing) ๒๕๔๒,  
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๖ 

๑๑๖. อ. วไลลักษณ์ พุ่มพวง ๓-๑๖๐๑-๐๐๓๒x-xxx
 

พย.บ. ๒๕๓๕,  
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)    
  ๒๕๔๑, 
ปร.ด. (การพยาบาล) ๒๕๕๔ 

๑๑๗. ผศ. วารีรัตน์ ถาน้อย ๓-๕๒๐๑-๐๑๒๐x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๑,   
วท.ม. (สุขภาพจิต) ๒๕๓๖ , 
ปร.ด. ๒๕๕๒ (การพยาบาล) 

๑๑๘. ผศ. วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์ ๓-๕๐๐๑-๐๐๑๖x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๒๘,  
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๓๔,   
M.S. (Psychiatric Mental Health Nursing)     
   ๒๕๔๐,  
D.N.S. ๒๕๔๕ 

๑๑๙. อ. ศิรดา เกษรศรี ๓-๑๐๑๗-๐๐๐๖x-xxx พย.บ. ๒๕๔๕,   
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
๒๕๔๙ 

๑๒๐. ผศ. ศิริลักษณ์ เวชการวิทยา ๓-๑๐๐๕-๐๐๓๓x-xxx ปพ.ส. ๒๕๒๑,   
M.S. (Child Development / Nursery 
Education) ๒๕๒๘ 

๑๒๑. อ. สาธกา พิมพ์รุณ ๓-๗๓๙๙-๐๐๐๕x-xxx พย.บ. ๒๕๔๕,   
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
  ๒๕๕๐. 

๑๒๒ อ. อทิตยา พรชัยเกตุ โอวยอง ๓-๑๐๒๐-๐๐๘๙x-xxx วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๓,  
วท.ม. (สุขภาพจิต) ๒๕๓๕,   
M.S. (Mental Health and Psychiatric  
 Nursing) ๒๕๔๒,  
Ph.D. (Nursing) ๒๕๔๖  



๑๒๒ 
 

ช่ือ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและสถาบัน 

๑๒๓ รศ. อัจฉราพร ส่ีหิรัญวงศ์ ๓-๑๐๒๐-๐๑๖๗x-xxx พย.บ. (มารดา-ทารก) ๒๕๒๔,   
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ๒๕๒๙,   
พย.ด  ๒๕๔๕ 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ฉ  

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_______________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให้เหมาะสม  และ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   

สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้    

 

ข้อ ๑.   ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา 

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒.  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าศึกษาใน 

 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒    เป็นต้นไป   

ข้อ ๓.   ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”           หมายความว่า   มหาวิทยาลัยมหิดล 

               “คณะ”            หมายความรวมถึง   ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

          ที่มีการเรียนการสอน    

              “คณะกรรมการประจําคณะ”   หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี 

          ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน  

 “คณบดี”          หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

         คณะที่มีการเรียนการสอน 

          “หลักสูตร”          หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคล้องและ 

         สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ 

         สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการ 

         อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-  

                         ได้รับทราบการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุง หลักสูตรแล้ว                              



๑๒๕ 
 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”     หมายถึง   อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”          หมายถึง   คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี  เพ่ือทําหน้าที่บริหาร 

        จัดการและพิจารณาหลักสูตร 

ข้อ ๔.   การรับนักศึกษา   

 ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข     

และวิธีการที่ระบุไว้ในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี   มี   ๓ ประเภท คือ  

 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา 

 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผ่านสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังน้ี 

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปีการศึกษาหน่ึง ๆ  ให้แบ่งเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  

         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย  

  กว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็นของแต่ละ  

  คณะ และให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาค  

                        ปกติ 

 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็น ๓  ภาคการศึกษาปกติ  คือ 

  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมี 

  ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์     ซ่ึงอาจแบ่งช่วงได้  ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัด 

  ได้ตามความจําเปน็ของแต่ละคณะ  และให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน 

                        เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    

 ๕.๓ ระบบอ่ืน   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบน้ันในหลักสูตร   

 ให้ชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  หรือระบบ   

                        ไตรภาค 

 

 

 



๑๒๖ 
 

ข้อ ๖.   การกําหนดหน่วยกิตสําหรับแต่ละรายวิชา   ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

 ๖.๑   ระบบทวิภาค 

        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปัญหา      หรือการศึกษาที่  

   เทียบเท่าที่ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาด้วยตนเอง   

   ๒  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ   ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  

   หน่วยกิตระบบทวิภาค  

                         (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่า  ที่ใช้เวลา๒ - ๓   

 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาด้วยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 หรือ ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 (๓)  การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  (ภาคฝึกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน  หรือกิจกรรม 

 การเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือ  ๔๕-๙๐  

 ช่ัวโมงและศึกษาด้วยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติให้ 

 มีค่าเท่ากับ  ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 

                         (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา  หรือการศึกษาที่ 

           เทียบเท่า  ที่ใช้เวลา ๑  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาด้วย 

  ตนเอง ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า 

                                 เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

                        (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  หรือการศึกษาที่เทียบเท่า  ที่ใช้เวลา ๒-๓   

  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

  หรือ  ๑๒  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

(๓)     การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม  (ภาคฝึกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือ 

  กิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือ  

  ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ต่อภาค 

  การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

               ๖.๓  ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๑   หรือ ข้อ ๖.๒ ได้    ให้คณะกรรมการประจําคณะ 

  หรือผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความ 

  เหมาะสม โดยให้แสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

                        ด้วย  

 



๑๒๗ 
 

ข้อ ๗.    จํานวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  

  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   

  หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา     

 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕   

   หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 

   ทวิภาค หรือ ๒๒๕  หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า  ๗๒ หน่วยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หน่วยกิตไตรภาค   ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อน 

ปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ คําว่า  “ต่อเน่ือง”  ในวงเล็บต่อท้ายช่ือ

หลักสูตร   

  ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 

ข้อ ๘.  การกําหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 

 ๘.๑    สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา    
         ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซ่ึงมีแต้มประจํา ดังน้ี   
 

                  สัญลักษณ์          แต้มประจํา 

           A    ๔.๐๐ 

           B +    ๓.๕๐ 

           B    ๓.๐๐ 

       C +    ๒.๕๐ 

           C    ๒.๐๐ 

           D +   ๑.๕๐ 

           D    ๑.๐๐ 

           F    ๐.๐๐  

 

 ๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา 

        ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 



๑๒๘ 
 

 สัญลักษณ์   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

       I   รอการประเมินผล (Incomplete) 

       P   การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In Progress) 

                       S     พอใจ (Satisfactory) 

       T              การโอนหน่วยกิต (Transfer of  Credit) 

                       U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                       X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 

 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 

   (๑)  สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจําไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S   เป็นการประเมินผลว่า  

  ได้ หรือ  ผ่าน (Pass)  ในแต่ละรายวิชา 

   (๒)  สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์  U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี 

  ความรู้ความสามารถต่ํากว่าเกณฑ์  ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจ 

  ของคณะกรรมการประจําคณะ   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ใน 

  กรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว  เมื่อเสร็จส้ินแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจําได้ไม่  

  เกิน ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ์  S   

 ๘.๔   การให้  F  จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
 (๑)  นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่า  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 
                           (๓)  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ    เช่น   เข้าสอบสายเกินเวลาที่กําหนด  ทําผิดวินัยว่าด้วย 
  การแต่งกายนักศึกษา  หรือมีการกระทําตามข้อ ๒๒  และได้รับการตัดสินให้ตก 
                    (๕)  นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I  แล้วไม่ดําเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา 

  ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังส้ินภาคการศึกษาที่ได้สัญลักษณ์   
    I  ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์  P   แล้วไม่สอบ    และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
 



๑๒๙ 
 

                           (๗)  นักศึกษาที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามที่กําหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแก้ตัว 
  หรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว    แต่ยังประเมินผลว่า  “ไม่ได้” หรือ  “ไม่ผ่าน” 
 ๘.๕    การให้  S   หรือ  U   จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต  แต่ภาควิชา 
  หรือคณะเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา 
 ๘.๖   การให้ AU จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจํานงเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต   
  แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให้  I  จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (๑)  นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทยจ์ากหน่วยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมใีบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจําหน่วยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรม-        
  การประจําคณะมอบหมาย 
                          (๒)  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑   เน่ืองจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก 
  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ 
  ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
  ของผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

              (๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ  และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให้  P    จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเน่ืองกันมากกว่า  ๑ ภาค   
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชาน้ันยังไม่ส้ินสุด 

 ๘.๙    การให้  T จะกระทําได้ในกรณีที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                 ๘.๑๐  การให้ W  จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษา 
               ๘.๑๑ การให้ X จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา
ของรายวิชาน้ัน ๆ  ตามกําหนด 
 

ข้อ  ๙.   การลงทะเบียน   

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหน่วยกิตที่ไม่น้อยกว่าที่แต่ละหลักสูตรกําหนด   

โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 

 



๑๓๐ 
 

               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ     สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ 

 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต   และในภาคฤดูร้อนให้ 

 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษา 

 ดําเนินการได้ครบข้ันตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเป็น  อาจให้ 

                        มีการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกตา่งไปจากเกณฑ์ข้างต้นได้  ทั้งน้ีต้องไม่กระทบ 

                        กระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยต้องเรียนให้ครบตามรายวิชาและจํานวน 

  หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร   

               ๙.๒   การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําได้ต่อเมื่อ  

(๑) รายวิชาน้ันได้สัญลักษณ์ F  หรือ  W  หรือ U  หรือคณะกรรมการประจําคณะ หรือผู้ที่ 

  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซํ้า ตามข้อ ๘.๓  

          (๒)  กรณี ที่เป็นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้  หรือ 

 (๒)     นักศึกษาต้องการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแล้ว   เพ่ือแก้ไขผลการศึกษาให้ได้แต้มเฉล่ียสะสม 

   สูงขึ้น  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ที่   

                                 ปรึกษา 

 (๓)     การลงทะเบียนเรียนซํ้าในแต่ละรายวิชา   ตามข้อ  ๙.๒ (๑)    และ  ข้อ ๙.๒(๒)   นักศึกษา 

  จะลงทะเบียนเรียนซํ้าได้ตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แต่ซ้ําได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง   ยกเว้น 

  กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาต ให้ลาพักการศึกษา   ตามข้อ ๑๕.๑(๑)   ข้อ ๑๕.๑(๒)   และ                     

                                  ข้อ ๑๕.๑(๓)   

 ๙.๓    การลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ หลักสูตร   

                    นักศึกษาที่ต้องการเรียนมากกว่า ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แต่ละ 

        หลักสูตรกําหนดได้ตามข้อ  ๙.๑    และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แต่ละหลักสูตรกําหนดแล้ว   จะได้รับ 

  อนุมัติปริญญาของหลักสูตรน้ัน   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา   

  โดยนับตั้งแต่แรกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

ข้อ ๑๐.   การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   

 นักศึกษาจะขอเพ่ิม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 

 ๑๐.๑   การขอเพ่ิมรายวิชา    จะต้องดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  

  หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน       สําหรับรายวิชาที่มิได้เปดิสอนพร้อมกับ 

  การเปิดภาคการศึกษาให้ขอเพ่ิมภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชาน้ัน 



๑๓๑ 
 

             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา      รายวิชาที่ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั้งในการลง 

  ทะเบียน  หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์   นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ 

  แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน   สําหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษา ให้ขอ 

  ลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 

         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนินการได้หลังสัปดาห์ที่  ๒    นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือ 

  หลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  หรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเร่ิมการศึกษารายวิชา 

  ที่เปิดสอนไม่พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย   จนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบส้ินสุด 

  รายวิชาน้ัน รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน 

        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไม่อนุญาต ใ ห้เพ่ิม  ลด   และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดี 

  มอบหมาย จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย 

 

ข้อ ๑๑.   เวลาเรียน 

 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ   ทั้งภาคทฤษฎี   ภาคปฏิบัติ      การฝึกงาน     และการฝึก    

ภาคสนามไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาน้ัน ๆ   

 

ข้อ ๑๒.    การนับจํานวนหน่วยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหน่วยกิตของนักศึกษาเพ่ือจบการศึกษาตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิต 

   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลว่า  “ได้”   หรือ  “ผ่าน”   เท่านั้น 

  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิต 

  ครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่า “ได้”   หรือ   “ผ่าน”  ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณแต้มเฉล่ีย    ให้นับจํานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ 

  ผลการศึกษามีแต้มประจํา 

  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง        ให้นับจํานวนหน่วยกิตที่ลง 

  ทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน  ๆ   ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉล่ีย 

 

ข้อ ๑๓.  การคิดแต้มเฉลี่ย    

 แต้มเฉล่ียมี  ๒ ประเภท  คือ  แต้มเฉล่ียประจําภาค   และแต้มเฉล่ียสะสม  การคํานวณแต้มเฉล่ียให้ทํา

ดังน้ี 

 ๑๓.๑   แต้มเฉลี่ยประจําภาค     ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น  โดยเอา 

   ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วย 



๑๓๒ 
 

   จํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน ๆ ให้มี 

   ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แต้มเฉลี่ยสะสม    ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผล 

  การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา    และผล 

  การศึกษามีแต้มประจํา ตามข้อ ๑๒.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่ ๓ 

   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้า    ให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับการ

ประเมิน   ครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี่ย 

 

ข้อ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต    

 นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือ

นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิตให้ครบหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรน้ัน  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ์เป็น T 

การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนี้ให้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้

เรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตร  

หรือผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต 

           (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษา      ทั้งในหรือต่างประเทศที่ 

  มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 

 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหา    และให้ประสบการณ์การเรยีนรู้     ครอบคลุมหรือ 

  เทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วย

กิต        และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 

 (๓) เป็นรายวิชา   หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี   ถ้าไม่เป็นไปตามนี้         

  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวชิาที่มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า C หรือเทียบเท่า 

                       (๕)  การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต    ให้ทําได้ไม่เกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยกิตรวม 

  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ทําหนังสือถึงคณบดี   พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ 

  รายวิชาที่ขอโอน      ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที่เกี่ยวข้อง    และ/หรือคณะ 

  กรรมการประจําคณะเป็นผู้พิจารณาพร้อมเหตุผลในการอนุมัติ     และนําเสนอมหาวิทยาลัย และ/ 



๑๓๓ 
 

  หรืออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามช่ือรายวิชาที่เทียบโอน 

  ให้   โดยใช้สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่นํามาคิดแต้มเฉล่ีย 

 ๑๔.๔     นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุ่มรายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต  ตามข้อ ๑๔.๑(๑) -                           

   ๑๔.๑(๓) มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามข้อ ๒๑  ของข้อบังคับฉบับน้ี   

 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตที่มิได้อยู่ในข้อบังคับใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกี่ยวข้อง   และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบ 

 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เป็นผู้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ   

 ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔.๑   
 

ข้อ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (๑)  ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบด้วย 
                            (๓)  เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมีใบ 
  รับรองแพทย์จากหน่วยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ 
  อื่นที่รับรองโดยแพทย์ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                           (๔)  เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัว  อาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้แต่ต้องได้ศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๑  ภาคการศึกษา  และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑  ให้นักศึกษาย่ืนคําร้องต่อคณบดี  หรือผู้ที่ 
   คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด  และให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา 
                                    อนุมัติ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําต้องลาพักการศึกษา  ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๕.๑   
   ให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด   และให้คณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ให้อนุมัติได้คร้ังละไม่เกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค  หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถ้ามีความจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก   ให้ยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แล้วแต่กรณี 
 



๑๓๔ 
 

 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา   ให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษา 
  ด้วย   ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ  ๑๕.๑(๑)   และ ข้อ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย   ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหว่างที ่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

               โดยชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหน่ายช่ือออกจาก  
                          มหาวิทยาลัย 
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนคําร้องขอกลับเข้าศึกษา 
  ต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายก่อนกําหนดวันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า  
  ๑ สัปดาห์ 
       การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อน คณบดีหรือผู้ที่ 
  ได้รับมอบหมายจะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้วย     
 

ข้อ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา    สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก    จะจําแนกสภาพนักศึกษา 
     เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สาม 
     ตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๒    
     เป็นต้นไป จะจําแนกสภาพนักศึกษา   เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค  หรือเมื่อส้ินปี 
     การศึกษาสําหรับหลักสูตรที่มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดปี    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานง 
     ขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  อาจให้จําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษา 
   ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบ ได้แต้มเฉล่ียสะสมตั้งแต่  ๑.๕๐ แต่ไม่  
  ถึง ๒.๐๐  จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทท่ี  ๑   ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี  ๒  ได้แก่  นักศึกษาที่สอบได้แตม้เฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  
 

ข้อ ๑๗.    ฐานะชั้นปีของนักศึกษา 
 ให้เทียบฐานะช้ันปีของนักศึกษาจากจํานวนหน่วยกิตที่สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรน้ัน 
 



๑๓๕ 
 

ข้อ ๑๘.    การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปน้ี 
 ๑๘.๑   ศึกษาครบตามหลักสูตร   และได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตามข้อ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก  
               ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี  ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา  และมีแตม้เฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐  
                (๒)     นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๑  ที่มีแต้มเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาค 
   การศึกษาติดต่อกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ  
   อีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ  
   ไตรภาค หรืออีก ๑ ปีการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใช้ระบบอื่นตาม       
                                   ข้อ ๕.๓ 
 (๓)  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่  ๒  ที่มีแต้มเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐  อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดต่อกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค  หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดต่อกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปีการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใช้ระบบอ่ืนตามข้อ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาบังคับครบจํานวนคร้ังตามข้อ ๙.๒(๓) แล้วผลการศึกษา 
  หรือผลการสอบ  ยังคง  “ไม่ได้”  หรือ “ไม่ผ่าน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพ้นกําหนดเวลา  ๒  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือ 
  ยังไม่ได้ดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยขาดการติดต่อหรือโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือ 
  สถาบันร่วม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ 
  วิชาชีพ ทั้งน้ี ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาข้อมูล   และนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามข้อ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 

 

ข้อ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 

           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 

  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    



๑๓๖ 
 

 ๑๙.๒     หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ปี)   สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 

  การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    

               ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ    

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 

  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

 

ข้อ ๒๐.    การให้อนุปริญญาหรือปริญญา   

 การพิจารณาให้ได้อนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   ๒๐.๑    สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่น ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 

 ๒๐.๒   ได้แต้มเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐    

 ๒๐.๓    เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญาน้ัน 

 

ข้อ ๒๑.   การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่

นักศึกษาย้ายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และเป็นรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า B (หรือเทียบเท่า) โดยไม่นําหน่วยกิตและแต้มประจําที่เทียบรายวิชา  หรือ

โอนย้ายหน่วยกิตมาคิดแต้มเฉล่ียสะสม จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได้

แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๓.๕๐  และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๒ เมื่อสอบได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 

๓.๒๕  และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี   

 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร    

 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดป้ริญญาตรีตามข้อ  ๒๐ 

 ๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซํ้า   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแก้ตัว  หรือปฏิบัติ 

  งานแก้ตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 

 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา   และโอนย้ายหน่วยกิต   จํานวนรายวิชาที่ขอย้าย   หรือขอ

โอน    จะต้องไม่เกินหน่ึงในส่ีของจํานวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตร  

 

ข้อ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ     

 ให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี  

ดังต่อไปน้ี 



๑๓๗ 
 

 ๒๒.๑  ให้ได้สัญลักษณ์  F ในรายวิชาที่ทุจริต 

 ๒๒.๒  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตและให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑  

   ภาคการศึกษาปกติ   

 ๒๒.๓  ให้ได้สัญลักษณ์  F  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น    

 ๒๒.๔  ให้ได้สัญลักษณ์  F  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น    และให้พักการศึกษาใน 

  ภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกวา่  ๑  ภาคการศึกษาปกติ   

 ๒๒.๕   พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   

    อธิการบดีมีอํานาจส่ังให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   และนักศึกษาที่ถูกส่ังให้พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีน้ีหมดสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป 

 

ข้อ ๒๓.    การใดที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับน้ี  ให้นําแนวปฏิบัติ  ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวกับการศึกษาของคณะ   

 หรือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๔.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี    ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี    ให้ 

 อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ  และส่ังการตามที่เห็นสมควร 

 
     ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๗    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

              
 
                                                                                    (ลงนาม)          วิจารณ์  พานิช 

                                                                         (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์   พานิช) 
                                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

        

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
.................................... 

 

เพ่ือให้นักศึกษามหาวทิยาลัยมหิดลได้มโีอกาสใช้ข้อบังคับวินัยนักศึกษาเป็นกรอบและแนวทางในการใช้สิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันนักศึกษาให้พ้นจากส่ิงที่เป็นอุปสรรคตอ่การ
เรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจ ตามมาตรา ๒๔ (๒) แหง่พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัย 
มหดิล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”  
ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวทิยาลัย ”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยมหดิล 
“ อธิการบดี ”    หมายความว่า   อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล 
“ ส่วนงาน ”   หมายความว่า   คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตทีม่ีการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
“หัวหน้าส่วนงาน”  หมายความว่า   คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  รวมถึงรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมายใหดู้แลวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
“ เจ้าหน้าที่ของมหาวทิยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวทิยาลัยมหิดลที่ปฏิบัตหิน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 
“นักศึกษา”   หมายความว่า   นักศึกษาระดับต่าํกว่าปริญญาตร ี   ระดับปริญญาตร ี   และระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 

หมวด ๑ 
   วินัยและการรักษาวินัย 
 

   ข้อ ๕ นักศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไวใ้นข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวทิยาลัย และส่วนงานโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  



๑๓๙ 
 

                การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยใหด้ําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๖ นักศึกษาต้องรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวทิยาลัย  

ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกาย หรือทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอ่ืน 
ข้อ ๗  นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในส่ิงที่อาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือเสียหาย

แก่ตนเอง  บุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๘  นักศึกษาต้องเช่ือฟังคําส่ัง และปฏิบัติตามคาํส่ัง หรือคําตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวทิยาลัย 
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องแตง่กายสุภาพ เรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงานที่กําหนด   
              ในกรณีที่เข้าช้ันเรียน เข้าห้องสอบ หรอืติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง 

แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องไม่ดืม่สุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือเมื่ออยู่

ในชุดเครื่องแต่งกายนักศึกษา   
ข้อ ๑๑  นักศึกษากระทําการดงัต่อไปนี้ ถือว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 (๑)  เล่นการพนัน หรือทําธุรกิจเก่ียวกับการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการพนัน ทุกชนิด 
 (๒) เสพ มีไว้ในครอบครอง มีไว้เพ่ือขายหรือจําหน่าย  รวมทั้งเป็นตัวแทนขาย หรือจําหน่ายซ่ึงยา

เสพติด หรือส่ิงเสพติดใหโ้ทษที่ผิดกฎหมาย 
 (๓)  กระทําการลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์  ข่มขู่ บังคับขืนใจ รีดไถบุคคลอ่ืน 

หรือทุจริตในเรื่องการเงิน  
(๔)  ครอบครอง หรือนําอาวุธปืน หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
(๕) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเป็น

เหตุให้เส่ือมเสียแก่มหาวทิยาลัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย 

หรือเป็นเหตุให้เส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
(๗)  กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
             (๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเช่นว่านั้น รวมถึงต้องไม่กระทาํการอื่นๆอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น 

(๙) จัดทํา เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึง ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ส่ิงวาด หรือส่ิงเขียน หรือกระทําการอ่ืน
ใด  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น 

(๑๐)  กระทําการปลอมลายมือช่ือผู้อ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง 
หรือใช้เอกสารเช่นว่าน้ันเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น 



๑๔๐ 
 

 (๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง  

 (๑๒)  กระทําการอื่นใดที่อธิการบดีได้กําหนดว่าเป็นการกระผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
            ข้อ ๑๒  นักศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยตามที่บัญญัติไวใ้นข้อบังคับน้ี จักต้องได้รับโทษทางวินัย   

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณา  งดโทษโดยให้
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได ้  

ข้อ ๑๓  โทษทางวินัยมี ๖ สถาน 
(๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒)  ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
(๓)   ตัดสิทธิการเข้าสอบ 
(๔)  งด  ยับยั้ง  หรือชะลอการเสนอช่ือ  เพ่ือขออนุมัติ  หรือรับปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตร 

            (๕)  ให้พักการศึกษา มีกําหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา 
 (๖)   ให้พ้นสภาพนักศึกษา 
ข้อ ๑๔  นักศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยที่ยังไม่ถึงข้ันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องได้รับโทษทํา

ทัณฑ์บน ตามความเหมาะสมแก่กรณีแห่งความผิด  แต่สําหรับการลงโทษว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิด
วินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทําทัณฑบ์น 

ข้อ ๑๕  นักศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องได้รับโทษตดัสิทธิการเข้าสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือ
ชะลอการเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  หรือให้พักการศึกษา มีกําหนดไม่เกินหน่ึงปี
การศึกษา  หรือให้พ้นสภาพนักศึกษาตามความร้ายแรงแห่งกรณี 

ข้อ ๑๖  ให้หัวหน้าส่วนงานมีสิทธิออกประกาศเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับส่วนงานของตนได้เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี แล้วแจ้งให้มหาวทิยาลัยทราบ 

 

หมวด ๒ 
การดําเนินการทางวินัย 

 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวน
เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๘  นักศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหา    โดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทําผิดวินัย   หรือความปรากฏต่อ
หัวหน้าส่วนงานว่านักศึกษาผู้ใดกระทําความผิด    ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดย
พลัน เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งในกรณีดังต่อไปน้ี  จะไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 

(๑)  กระทําผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้น้ันกระทําผิด จนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่
หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 



๑๔๑ 
 

     (๒)  กระทําผิดวินัย และได้รับสารภาพหรือให้ถ้อยคําเป็นหนังสือต่อหัวหน้าส่วนงาน หรือให้
ถ้อยคํารับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน และได้มีการบนัทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๑๙  คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๘  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ 
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ัง
แต่งตั้ง   
                              ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไม่เสร็จภายในกําหนดเวลา ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอขอ
ขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๒๐  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  ข้อกล่าวหา
เท่าทีม่ีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุช่ือพยานหรือไม่ก็ได ้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง และมีสิทธินําพยาน 
หลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณา ก่อนเสร็จส้ินการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๒๑  การกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ให้หัวหน้าส่วนงานส่ังลงโทษ โดยใหท้ําทณัฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่า
กล่าวตักเตือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด   แล้วรายงานใหม้หาวทิยาลัยทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๒  การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   ให้หัวหน้าส่วนงานรายงานกรณีที่เป็นสาเหตุและรายงานผลการ
สอบสวน (ถ้าม)ี มายังอธิการบดเีพ่ือพิจารณาโทษ และส่ังลงโทษตดัสิทธิการเข้าสอบ หรืองด ยับย้ัง หรือชะลอการเสนอ
ช่ือเพ่ือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือให้พักการศึกษามีกําหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา  หรือให้
พ้นสภาพนักศึกษาตามความร้ายแรงแห่งกรณี 

 การส่ังลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงานส่ังลงโทษแทนได้ไม่เกิน
หน่ึงภาคการศึกษา  

ข้อ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาทีก่ระทําผิดวินัยให้ทําเป็นหนังสือ และให้ผู้ส่ังลงโทษแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ไว้ด้วย 

 เมื่อได้ส่ังลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองของนักศึกษาผู้น้ัน  
อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ         

        

หมวด ๓ 
การอุทธรณ ์

 

ข้อ  ๒๔.  นักศึกษาผู้ใด ซึ่งถูกส่ังลงโทษตามข้อบังคับนี้   และไม่เห็นด้วยกับคําส่ังถูกลงโทษ  นักศึกษาผู้น้ัน
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

               ในระหว่างอุทธรณ์ให้นักศึกษายังคงได้รับโทษ 
ข้อ ๒๕  การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทําเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือของตนในหนังสือน้ันด้วย และ

ให้อุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเทา่น้ัน  จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนตนไม่ได ้



๑๔๒ 
 

ข้อ ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์  ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนได้ 
ส่วนบันทึกถ้อยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานหรือคณะกรรมการสอบ สวนแล้วแต่
กรณี  ที่จะอนุญาตใหต้รวจหรือคัด โดยให้คาํนึงถึงเหตุผลและความจําเป็นเป็นกรณี ๆ ไป 

ข้อ ๒๗  ใหม้ีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหน่ึงจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินเจ็ดคนโดยต้องมีผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายอย่างน้อยหน่ึงคนซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง และใหม้ีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่าอธิการบดีที่แต่งตั้ง  

ข้อ ๒๘  คณะกรรมการอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  วินิจฉัยส่ังการเรื่องที่อุทธรณ์ 
(๒)  ออกคําส่ังเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 
(๓)  แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงอยู่ในอํานาจ

ของคณะกรรมการก็ได ้
(๔)  หน้าที่อ่ืน ๆ   ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๒๙ การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันทําการนับจากวันทราบคําส่ัง
หรือควรทราบคาํส่ังลงโทษ  

ข้อ ๓๐ ในการอุทธรณ์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโดยตรง และใหค้ณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยและส่ังการให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์  เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็น ก็อาจขยาย
เวลาได้ แต่ไม่เกินหกสิบวันนับจากวันครบกําหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแหง่การนั้นไว้ 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า การส่ังลงโทษสมควรแก่ความผิด  หรือเห็นว่าการส่ังลงโทษน้ันไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม  ให้เสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดี เพ่ือส่ังยกอุทธรณ์หรือเพ่ิมโทษ หรือ
ลดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี 

   คําวินิจฉัยตามวรรคแรกให้ถือเป็นยุติและให้คณะกรรมการแจ้งคําวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็น
หนังสือโดยเร็ว 

ข้อ ๓๒  การนับเวลาตามข้อบังคับนี้   หากเวลาส้ินสุดตรงกับวนัหยุดทําการของมหาวิทยาลัย   ให้นับวัน
เริ่มทําการถัดวันหยุดเป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา 

ข้อ ๓๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ บังคับนี้  
ให้อธิการบดมีีอํานาจส่ังการให้ปฏิบัตติามท่ีเห็นสมควร และถือเป็นที่สุด 

 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๓๔  ในกรณีที่ไดม้ีการดําเนินการทางวินัย หรือมีการย่ืนเรื่องอุทธรณ์ไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ
ใหด้ําเนินการตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  ตอ่ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 



๑๔๓ 
 

ข้อ ๓๕ ในระหว่างที่ยังไมม่ีการแต่งตัง้คณะกรรมการตามข้อบังคับน้ี  ให้คณะกรรมการตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับน้ี 

 
      ประกาศ   ณ   วันที่       ๘        ตุลาคม     พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                
                                      (ลงนาม)                  วิจารณ์  พานิช 

                                               (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช) 
                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

_______________________ 
 

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 

ปริญญาตรีให้มคีวามเหมาะสมย่ิงขึ้น     
               อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๔ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   สภา

มหาวทิยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๗๘  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้   

 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
               “ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะโดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรตาม

เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ทั้งน้ีการรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

               ข้อ ๔.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๓ (๖) ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                      “ข้อ ๑๘.๓  อธิการบดีส่ังให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี  ดังต่อไปน้ี 

               (๖) เมื่อพ้นกําหนดเวลา  ๒  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว  ยังไม่ลงทะเบียน
เรียน  ในภาคการศึกษาปกติ หรือยังไม่ได้ดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันในการ
ลงทะเบียนเรียน” 

 ข้อ ๕.  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๘/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                “ข้อ ๑๘/๑ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 



๑๔๕ 
 

      ๑๘/๑.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจย่ืนคําร้องขอ
คืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยให้ดําเนินการยื่นคําร้องต่ออธิการบดีเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่อธิการบดีส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

    ๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผ่านความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามลําดับ 

    ๑๘/๑.๓ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษากลับเข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้คืนสภาพ 

    ๑๘/๑ .๔ ให้ นับรวมระยะเวลาที่ นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรนั้นด้วย 

    ๑๘/๑.๕ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ 

            ๑๘/๑.๖ นกัศึกษาที่ไดรั้บอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะมีสถานภาพเช่น 

เดียวกับสถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพแต่ทัง้นี้การนับระยะเวลาศึกษาเป็นไปตามข้อ ๗” 

 
      ประกาศ ณ วันที่    ๑๖    ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
                                                                           (ลงนาม)                      วิจารณ์  พานิช 
            (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

_______________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๔ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐  สภา

มหาวทิยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมือ่วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๒๓/๑ ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                 “ข้อ ๒๓/๑ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจพิจารณายกเว้นการดําเนินการใดๆ ตามข้อบังคับนี้ได้ 

แต่ต้องมีมติเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้า
ประชุม” 

 
      ประกาศ ณ วันที่    ๒๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
                                                                          (ลงนาม)                         วิจารณ์  พานิช 
            (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

_______________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี ใหม้คีวามเหมาะสมย่ิงข้ึน   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐  

สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๕๐๐  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี ้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคํานิยาม คําวา่ “คณะ”  และ “คณะกรรมการประจําคณะ” ตามข้อ ๓ ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้ใช้ความตามลําดับต่อไปนี้

แทน 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มกีารเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตทีม่ีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

               “คณะกรรมการประจําส่วนงาน” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานที่มกีารเรียนการสอน 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ ๘.๔ การให้  F  จะกระทําไดใ้นกรณีดังต่อไปน้ี   
 (๑) นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมผีลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่า  ตก 
 (๒) นักศึกษาขาดสอบ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย 
           (๓) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ 



๑๔๘ 
 

 (๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกินเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินัยว่าด้วยการแตง่
กายนักศึกษา  หรือมีการกระทาํตามข้อ ๒๒  และได้รับการตดัสินใหต้ก 
                   (๕) นักศึกษาที่ไดสั้ญลักษณ์ I แล้วไมด่ําเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังส้ินภาคการศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I   ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  
                    (๖) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ P แล้วไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                        (๗) นักศึกษาที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามที่กําหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือสอบ แก้ตัวหรือ
ปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว  แต่ยังประเมินผลว่า  “ไม่ได้” หรือ  “ไม่ผ่าน” 
 (๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัตใินการเข้ารับการประเมินผลของรายวิชาตามที่คณะกรรมการประจํา
ส่วนงานกําหนด” 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ ๒๒  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์  F ในรายวิชาที่ทจุริตน้ัน และให้
ดําเนินการทางวนัิยตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี”  
 ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ กําหนดคําว่า “คณะ”  และ “คณะกรรมการประจําคณะ” ไว้  ให้หมายความถึง “ส่วนงาน” และ 
“คณะกรรมการประจําส่วนงาน” ตามข้อบงัคบัน้ี 
 
      ประกาศ ณ วันที่    ๑๔    ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
                                                                           (ลงนาม)                           วิจารณ์  พานิช 
            (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ ๒๕๕๙ 

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

                โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสอดคล้อง      

     ตามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕o  

                อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕o สภา

มหาวทิยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕o๗ เมื่อวันที่ ๒o เมษายน ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ ดงัน้ี 

                ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า“ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙” 

            ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป 

            ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๙/๑ ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

           “๑๙/๑ การสอบภาษาอังกฤษ 

            นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

            ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๒o.๔ ของข้อบงัคับมหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

            “๒o.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย”     

 

                                        ประกาศ ณ วันที่    ๓๐    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                    
                                                           (ลงนาม)          วิจารณ์  พานิช 

                           (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) 
                                 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 



๑๕๐ 
 

 
 
 

ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาในหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบณัฑิต(ต่อเน่ือง) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
------------------------- 

   
เพ่ือให้การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอ่เน่ือง)  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐ 
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙  จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปน้ี  
 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า "ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๓๙"
           

 ข้อ ๒   ระเบียบน้ีให้ใช้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
           

 ข้อ ๓   ให้ยกเลกิ  
           ๓.๑   ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ต่อเน่ือง) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
                          บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล  
ในส่วนที่วางไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือ ซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
              

 ข้อ ๔   ในระเบียบนี ้ 
  "คณะ"       หมายถึง   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  "คณบดี"      หมายถึง   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  "นักศึกษา"    

หมายถึง     
นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเน่ือง) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

 ข้อ ๕   เวลาเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ และพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนื่อง)  
 ๕.๑   นักศึกษาต้องเข้ารับการศึกษาในภาคทฤษฎีแต่ละวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
ให้ทันภายในกําหนดเวลา    และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุดหรือตามที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 
 ๕.๒ นักศึกษาต้องศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาล  ตามตารางหมุนเวียนที่คณะกําหนดไว้แต่ละ



๑๕๑ 
 

   ข้อ ๖   ข้อปฏิบัติในการสอบ 
 ๖.๑ นักศึกษาควรเข้าห้องสอบให้ตรงกําหนดเวลาสอบของคณะ  ถ้านักศึกษาเข้าห้องสอบช้า
กว่ากําหนด เวลาไม่ว่าด้วยเหตุใดทั้งส้ิน  จะไม่มีการยืดกําหนดเวลาการสอบให้
 ๖.๒   นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  ในกรณีดังต่อไปน้ี  
  ๖.๒.๑   มีนักศึกษาผู้หน่ึงผู้ใดที่เข้าสอบวิชาน้ันได้ออกไปก่อนแล้ว  
  ๖.๒.๒ นักศึกษาป่วยในวันจัดสอบ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือ 
                                                  อยู่ในความดูแลของแพทย์ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา หรืออาจารย์
                                                  ผู้คุมสอบได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่าป่วยจริง นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบต้องติดต่อกับ 
                                                  อาจารย์ประจําวิชาเพื่อนัดวันสอบใหม่  
 ๖.๓ ให้นักศึกษานําเฉพาะเคร่ืองใช้ในการเขียนเท่าน้ันเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ประจําวิชาน้ัน
 ๖.๔   ห้ามนักศึกษานําข้อสอบและหรือกระดาษคําตอบทุกวิชาออกจากห้องสอบ  
 

 ข้อ ๗   การประเมินผลการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเน่ือง) 
 ๗.๑   ให้ประเมินผลการศึกษาแตล่ะรายวิชาเป็นสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี       
  ๗.๑.๑   สัญลักษณ์ที่มีแตม้ประจํา 
 

สัญลกัษณ ์ แตม้ประจํา   สัญลกัษณ์ แตม้ประจํา   
A ๔.๐๐ C ๒.๐๐ 

B+ ๓.๕๐ D+ ๑.๕๐ 

B ๓.๐๐ D ๑.๐๐ 

C+ ๒.๕๐ F ๐.๐๐ 

             
    ๗.๑.๒ สัญลักษณ์ที่ไม่มแีต้มประจํา 

สัญลักษณ์     ความหมาย
S พอใจ (Satifactory) 
U ไม่พอใจ (Unsatifactory) 
I รอการประเมินผล (Incomplete)  
P การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In Progress) 
W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
X ยังไม่ได้รบัผลการประเมิน (No report) 



๑๕๒ 
 

                          ๗.๒ ให้สัญลกัษณด์ังต่อไปนี้เป็นการประเมินผลว่า ได้หรือผ่าน และไม่ได้หรอืไมผ่่านใน 
แตล่ะวิชา คือ 
  ๗.๒.๑   วิชาภาคทฤษฎีที่ได้สัญลักษณ์  A  B+  B  C+  C  เป็นการประเมินผลว่า 

                                                  ได้หรือผ่าน และผู้ที่ได้สัญลักษณ์ D+ D ถือว่ามีความรู้ต่ํากว่าเกณฑ์  ต้องสอบ 
                                                  แก้ตัว และสัญลักษณ์ F เป็นการประเมินผลว่า ไม่ได้หรือไม่ผ่าน 
  ๗.๒.๒   วิชาภาคปฏิบัติทีไ่ด้สัญลักษณ์  A  B+   B  C+  C  เป็นการประเมินผลว่า 

                                                  ได้หรือผ่าน และสัญลักษณ์  D+  D เป็นการประเมินผลว่า ไม่ไดห้รือไม่ผ่าน  
 

 ๗.๓   การให้สัญลกัษณ์ X จะกระทําได้ดังน้ี  
  ๗.๓.๑   กรณีที่นักศึกษามีความรู้ต่าํกว่าเกณฑ์ และรอการประเมินผล  
  ๗.๓.๒   กรณีที่นักศึกษาต้องปฏิบัตงิานเพ่ิมหลังวันส้ินสุดการศึกษา  
 การแก้ X ให้สญัลกัษณไ์ด้ไม่เกนิ C
                   

 ข้อ ๘   การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์  F  หรือ  W  หรือ  U  ตามหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง   ยกเว้น  กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาต
ให้ลาพักการศึกษาด้วยเหตุต่อไปน้ี 
          ๘.๑   ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
          ๘.๒   ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย  
เห็นสมควรสนับสนุน 
 ๘.๓   เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมีใบรับรองที่ แพทย์ประจําหน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง 
 ๘.๔   เมื่อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัวอาจย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาได้  แต่ต้องได้ศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  และมีแต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐        
             

              การลาพักการศึกษาน้ี ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อคณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด และให้คณบดี
หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ  
 

 ข้อ ๙   การลา  
          ๙.๑   การลากิจ  
                                     นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องลากิจส่วนตัว ให้จัดส่งใบลากิจตามแบบของคณะฯ ต่อผู้มีอํานาจ
อนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดการศึกษาได้เว้นแต่กรณีฉุกเฉินให้จัดส่งใบลากิจพร้อมระบุ
เหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดการศึกษาไปก่อน แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบทันทีเมื่อกลับมาศึกษา  



๑๕๓ 
 

                                     การอนุญาตให้นักศกึษาลากิจส่วนตัว ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ เป็นผู้มี
อํานาจอนุญาตในเวลาราชการ  และให้ผู้ปกครองประจําหอพักเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตนอกเวลาราชการ  
          ๙.๒   การลาป่วย 
  ๙.๒.๑   นักศึกษาที่ป่วย ต้องส่งใบลาป่วยตามแบบของคณะฯ และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
                                                  ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในแบบใบลาป่วยน้ัน
  ๙.๒.๒   นักศึกษาที่ป่วย ต้องแจ้งลาป่วยต่อผู้ปกครองประจําหอพักก่อนเวลา ๘.๐๐ น.
                                                  เว้นแต่กรณีนักศึกษาเวรบ่าย   หรือเวรดึกป่วยกระทันหันให้แจ้งทันที   และ
                                                  เมื่อนักศึกษามาเข้าศึกษาแล้ว  ให้ส่งใบลาป่วยตามแบบของคณะฯ ต่อรอง 
                                                  คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ 
  ๙.๒.๓   กรณีลาป่วยติดตอ่กันตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากหน่วย
                                                  บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิลหรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์
                                                  ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง 
                   หากนักศกึษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลาถือว่าขาดการศึกษา
    

 ข้อ ๑๐  การให้ปริญญา 
  การพิจารณาให้ได้ปริญญานักศึกษาจะต้องมีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ 
                                         ตามเกณฑ์ที่กําหนด
  ๑๐.๒ ได้แต้มเฉล่ียสะสมไมต่่ํากว่า ๒.๐๐ 
 ๑๐.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแหง่ปริญญาน้ัน   
 

 ข้อ ๑๑  การใดท่ีมิได้บัญญัติไว้ในระเบียบน้ี  ให้ปฏิบัตติามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษา 
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
 

 ข้อ ๑๒    ให้คณบดีเปน็ผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
  
                                         ประกาศ ณ วันที่  ๒๖   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๓๙  
  

 
                                                                     (ลงนาม)                     ทัศนา บุญทอง                                           
                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง)  
                                                                   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

 



๑๕๔ 
 

 
 
 

ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วย  การศึกษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   และพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเน่ือง) 

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
……………………. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วย 
การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) พ.ศ.๒๕๓๙  ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘  จึง 
วางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 
 

ข้อ  ๑   ระเบียบน้ี เรียกว่า  ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง)  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ข้อ  ๒   ให้ยกเลิกข้อความใน   ข้อ ๕  และข้อ ๗    ในระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง)  พ.ศ.๒๕๓๙  และให้ใช้
ข้อความดงัต่อไปน้ีแทน 

ข้อ  ๕   เวลาเรียนของนักศึกษา 

                        ๕.๑  นักศึกษาต้องเข้าเรียน  และร่วมกิจกรรมการเรียนในรายวิชาภาคทฤษฎี  ตามที่ได้กําหนดไว้ 
ในแต่ละรายวิชา 
 

             ๕.๒  นักศึกษาต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติการพยาบาล  ในรายวิชาภาคปฏิบัติ  ตามที่ได้กําหนดไว้ 
ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของเวลาเรียนภาคปฏิบัติทัง้หมดในแต่ละรายวิชา   
 

             ๕.๓  การปฏิบัติงานชดเชย หรือศึกษาเพ่ิมเติม 
         ๕.๓.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี   กรณีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าเวลาเรียนที่รายวิชากําหนดไว้   
                                         หัวหน้าวิชาเป็นผู้พิจารณาสิทธ์ิในการสอบและการประเมินผลการศึกษารายวิชา โดย 
                                         มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษา เพ่ิมเติม  ตามวัตถุประสงค์การเรียนเป็นกรณีไป 
              ๕.๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ   นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานชดเชย  ในกรณีดังตอ่ไปน้ี 
                   ๑)  ขาดการศึกษาภาคปฏิบัติโดยไม่แจ้งการลา 



๑๕๕ 
 

                                         ๒)  การลาที่ได้รับอนุญาต  แต่ลาเกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาเรียนภาคปฏิบัตทิั้งหมด 
                                              ในรายวิชา 
                      กรณีที่มีการปฏิบัติงานชดเชย  นักศึกษาต้องตดิตามกําหนดการฝึกปฏิบัติงานชดเชย โดย
ประสาน งานกับหัวหน้าวิชา เพ่ือปฏิบัติงานชดเชยให้เสร็จส้ิน  ภายในปีการศึกษาน้ัน ทั้งน้ีต้องไม่ใช้เวลาเรียนในรายวิชา
อ่ืนของหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ 

ข้อ  ๗   การตดัสนิผลการศึกษารายวิชา 

                        ๗.๑ กําหนดให้สัญลักษณ์  A, B+, B, C+  และ C หรือสัญลักษณ์  S  เป็นการประเมินผลว่า  ได้  
หรือ  ผ่าน 
                        ๗.๒ กําหนดให้สัญลักษณ์ D+ และ D ของรายวิชาภาคทฤษฎีในกลุม่วิชาชีพ เป็นการประเมินผล
ว่า ความรู้อ่อน   นักศึกษาต้องสอบแก้ตัว   
              ในกรณีให้สอบแก้ตัว   ผลการสอบแก้ตัวให้สัญลักษณ์ได้  ไม่เกิน C  หรอื  S  และต้องดําเนินการ
ให้เสร็จส้ิน  ภายในปีการศึกษาน้ัน  
                        ๗.๓   กําหนดให้สัญลักษณ์  D+ และ D ของรายวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล  เป็นการประเมินผล
ว่า  ไม่ผ่าน   นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซํ้า 
                        ๗.๔   การให้สัญลักษณ์  X  จะกระทําเฉพาะกรณี  ต่อไปน้ี 
                                 ๗.๔.๑  รอผลการสอบแก้ตัว หรือฝึกปฏิบัติงานแก้ตัว 
                                 ๗.๔.๒  รอการฝึกปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  หลังกําหนดวันส้ินสุดการศึกษาตามหลักสูตร เนื่องจาก
กระทําผิดขณะศึกษาภาคปฏิบัติ   
   การแก้  X   ให้สัญลักษณ์ได้   ไม่เกิน   C 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๗   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 

(ลงนาม)                     กอบกุล  พันธ์เจริญวรกุล 
                                                    (รองศาสตราจารย์ กอบกุล   พันธ์เจริญวรกุล) 
                                                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
 
   
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 
 
 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร ์
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการวัดและการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ต่อเน่ือง)    
 
  เพ่ือให้กระบวนการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   คณะพยาบาลศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  ๑๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๕๘  เห็นสมควร
ยกเลิก  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ตอ่เน่ือง)  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  ให้ผู้สอนดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
       ๑.๑  กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรายวิชา และขอบเขตสาระหลักให้ชัดเจน ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
       ๑.๒  จัดทํา test  blueprint โดยการวิเคราะห์เน้ือหารายวิชา กําหนดสัดส่วนของเน้ือหา และ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
       ๑.๓  กําหนดวิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา โดยพิจารณาจากพัฒนา การของ
ผู้เรียนพฤติกรรมการเรียนและการทดสอบ ซึ่งจําเป็นต้องวัดมากกว่า ๑ ครั้ง และควรวัดมากกว่า  ๑ วิธี   
       ๑.๔  จัดทําแบบทดสอบ ตาม test blueprint ที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงคุณลักษณะที่ดีของ
แบบทดสอบ 
       ๑.๕  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนนําไปใช้ โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์แบบทดสอบ 
เพ่ือพิจารณาความเป็นปรนัยและความเที่ยงตรง 
       ๑.๖  วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบภายหลังการนําไปใช้ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
แบบทดสอบวิธีการวัด  รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน   และจัดทําคลังข้อสอบต่อไป 
  ๒.  การประเมินผลการศึกษา 
       ๒.๑  การประเมินผลการศึกษารายวิชา   มีหลักการดําเนินการ  ดังนี้ 
      ๒.๑.๑  กําหนดสัดส่วนคะแนนของส่วนประกอบ และเกณฑ์การประเมินผลประจํา
รายวิชา 
   ๒.๑.๒  การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์   ให้ใช้คะแนนดิบเป็นเกณฑ์ในการกําหนดเกรด 
ส่วนการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม  ให้ใช้คะแนนมาตรฐานในการตัดเกรด   
 



๑๕๗ 
 

            ทั้งน้ี การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ให้ใช้คะแนนดิบเป็นเกณฑ์ในการกําหนดเกรด  ดังน้ี 
   คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ  ๘๐ ให้    A 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๗๕ – ๗๙ ให้    B+ 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๔ ให้    B 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๖๕ – ๖๙ ให้    C+ 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๖๐ – ๖๔ ให้    C 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๕๕ – ๕๙ ให้    D+ 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๕๐ – ๕๔ ให้    D 
   คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ให้    F 
    

       ๒.๒  การประเมินผลรายวิชาภาคทฤษฎี   มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้
๒.๒.๑ การประเมินผลการศึกษา ให้ใช้ทั้งแบบอิงเกณฑ์  และแบบอิงกลุ่ม                                       
๒.๒.๒ คะแนนจากการทดสอบย่อยของแต่ละรายวิชา (formative evaluation) ที่น้อย 
        กว่าร้อยละ ๖๐ ให้ผู้สอนดําเนินการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ไม่มี
ผล         ต่อคะแนนการทดสอบย่อยในคร้ังแรก 

      ๒.๒.๓  การตัดเกรด ให้ปฏิบัติดังน้ี 
             ๑) การกําหนดเกณฑ์ผ่าน ให้พิจารณาจากคะแนนดิบรวมของนักศึกษาทุกคน 
โดยใช้คะแนนที่ได้จากการทดสอบย่อยและคะแนนที่ได้จากการวัดผลด้วยวิธีอื่นๆ  เช่น  คะแนนรายงาน   คะแนนการ
นําเสนอ ฯลฯ มารวมกันต้องไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ ถ้าคะแนนดิบรวมน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ จะได้รับการประเมินว่า  ไม่
ผ่าน  นักศึกษาต้องสอบแก้ตัว หลังสอบแก้ตัว  ถ้าคะแนนรวมได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จะได้รับการประเมินว่า ผ่าน และ
ให้เกรดได้ไม่เกิน C หากคะแนนรวมได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้เกรด D+  D และ F ตามคะแนนที่ได้ 

  สําหรับรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ หลังสอบแก้ตัว หากคะแนนรวมได้ตั้งแต่ร้อย
ละ ๖๐ นักศึกษาจะได้รับการประเมินว่า ผ่านและให้เกรดได้ไม่เกิน C หากคะแนนรวมได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
นักศึกษาได้เกรดต่ํากว่า C และจะได้รับการประเมินว่า ไม่ผ่าน ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การจัดการ
ศึกษา ส่วนที่ ๔ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
                                              ๒) การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม ให้นําคะแนนดิบที่ได้จากการวัดผลแต่ละวิธีของ
นักศึกษาทุกคนมาทดสอบการแจกแจงของข้อมูลว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ โดยใช้ Kolmogorov-Smirnov 
test (K-S) จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

   ๒.๑) ถ้าคะแนนจากการวัดผลทุกวิธีมีการแจกแจงเป็นแบบปกติ (normal 
curve) ให้แปลงคะแนนดิบของแต่ละส่วนเป็นคะแนน linear T-score หลังจากน้ัน นําคะแนนทีของการวัดผลแต่ละวิธี
มาคูณด้วยค่าน้ําหนักที่กําหนดไว้ และนํามารวมกันเป็นค่าคะแนนทีรวม (กําหนดให้มีค่านํ้าหนักรวมของการวัดผลทุกวิธี
เท่ากับ ๑)  จากนั้นจึงนําค่าคะแนนทีรวมมาตัดเกรด ตามจํานวนเกรดที่ต้องการ 



๑๕๘ 
 

          ๒.๒) ถ้าคะแนนจากการวัดผลทุกวิธีมีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ (ไม่เป็น 
normal curve) ให้ใช้การคํานวณค่าเปอร์เซนต์ไทล์ในการกําหนดตําแหน่งก่อนหลังแทน และนําค่าเปอร์เซนต์ไทล์ของ
ตําแหน่งของคะแนนแต่ละค่ามาแปลงเป็น normalized T-score หลังจากน้ัน นําคะแนนทีของการวัดผลแต่ละวิธีคูณ
ด้วยค่าน้ําหนักที่กําหนดไว้  และนํามารวมกันเป็นค่าคะแนนทีรวม (กําหนดให้มีค่านํ้าหนักรวมของการวัดผลทุกวิธี
เท่ากับ ๑) จากนั้นจึงนําค่าคะแนนทีรวมมาตัดเกรดตามจํานวนเกรดที่ต้องการ 
                                              ๓) การตัดเกรด ให้นําคะแนนที (T-score) ก่อนสอบแก้ตัวของนักศึกษาทุกคน
มาตัดเกรด 
       ๒.๓  การประเมินผลรายวิชาภาคปฏิบัติ  มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
      ๒.๓.๑  การประเมินผลการศึกษา ให้ใช้แบบอิงเกณฑ์ 

๒.๓.๒ กําหนดสัดส่วนน้ําหนักของแต่ละส่วนประกอบในการประเมินผล ดังน้ี 
             ๑)  การปฏิบัติการพยาบาล            ๗๕ – ๘๐ % 
             ๒)  รายงานกรณีศึกษา /งานลักษณะอื่น ๆ         ๑๐ – ๒๐ % 
             ๓)  สอบการปฏิบัติการพยาบาล / ทดสอบลักษณะอื่น     ๕ – ๑๐ % 

๒.๓.๓ คะแนนของแตล่ะส่วนประกอบที่น้อยกว่า ร้อยละ  ๖๐ จะได้รับการประเมินว่า  
         ไม่ผ่าน ให้ผู้สอนดําเนินการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง  ทั้งนี้ไม่มีผลต่อ  
         คะแนนในครั้งแรก 
๒.๓.๔ เกณฑ์การให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ พิจารณาจากคะแนนรวม ดังน้ี 

   คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ  ๘๐ ให้    A 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๗๕ – ๗๙ ให้    B+ 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๔ ให้    B 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๖๕ – ๖๙ ให้    C+ 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๖๐ – ๖๔ ให้    C 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๕๕ – ๕๙ ให้    D+ 
   คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ  ๕๐ – ๕๔ ให้    D 
   คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ให้    F 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                            

                                     
                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล) 
                                          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  



๑๕๙ 
 

 

 

 
 
      

คําสั่ง  คณะพยาบาลศาสตร์  
ท่ี    ๐๓๐/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐                
............................................... 

 
 

  ด้วย   คณะพยาบาลศาสตร์  จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ให้เหมาะสม 
กับการเปล่ียนแปลงของสังคม และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังรายนามต่อไปน้ี  
 

            ๑.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการที่ปรึกษา 
            ๒.   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา      ประธาน 
            ๓.   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                  รองประธาน 
 ๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล 
 ๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา      สุคนธสรรพ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 ๖.   รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๗.   หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์                 กรรมการ 
 ๘.   หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน      กรรมการ 
 ๙.   หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์                 กรรมการ 
 ๑๐. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์     กรรมการ 
 ๑๑. หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์            กรรมการ          

๑๒. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                กรรมการ   
 ๑๓. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์                 กรรมการ 
 ๑๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศกึษา          กรรมการ 
 ๑๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                  กรรมการ 
 ๑๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ     กรรมการ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  โตสุขศรี                  กรรมการ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยรักษ์  เงยเจริญ                   กรรมการ 
 ๑๙. หัวหน้างานบริการการศึกษา                  เลขานุการ 
 ๒๐. นางสาววิลาวัลย์  ดวงล้อมจันทร์                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางสาวสุชลิตา  ยืนนาน                             ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๖๐ 
 

       หน้าที่ 
   ๑.    ร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.    วางแผนจัดการศึกษาแต่ละช้ันปีตลอดหลักสูตร 
 ๓.    ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคําแนะนํา 
                  ของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
 ๔.    จัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับสมบูรณ์ ส่งมหาวิทยาลัยมหิดลและสภาการ 
                  การพยาบาล 
 

  ทั้งน้ี ตัง้แตบ่ัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐จะผ่าน
การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล  

  
  ส่ัง ณ วันที่   ๒๕   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล) 
                                                              คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพอาเซียน  

(ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) 



๑๖๒ 
 

๑.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
๑. อธิบายความรู้ทางด้านการศึกษาท่ัวไปและวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ เพ่ือการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ตลอดจนอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประเด็นและแนวโน้มสุขภาพ
ของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 

๒. ใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการวางแผนการ
พยาบาลและ /หรือการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่บุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชน 
รวมทั้งผู้รับบริการที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงได้ 

๓. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ 
๔. ปฏิบัติการพยาบาล บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๕. ปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๖ . ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบ ค้น  นํ าเสนอ  และสื่ อสารด้วยภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
๗ . พัฒนาภาวะผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนานวัตกรรม วิจัย และ

ความสามารถทํางานร่วมกับทีมสุขภาพ 
๘. แสดงออกถึงการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และสังคม มีจิตบริการ สามารถ

ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและดํารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 


