-๑มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมวดที่ ๑ ข+อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร ๒๕๕๐๐๐๖๑๑๐๒๕๕๕
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
พย.บ.
B.N.S.
๓. วิชาเอก
ไม;มี
๔. จํานวนหน3วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๓๔ หน;วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป@ ใชCเวลาศึกษาไม;เกิน ๘ ป@การศึกษา ตามเกณฑ!
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร! พ.ศ. ๒๕๕๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

-๒มคอ.๒
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๕.๓ ภาษาที่ใช+ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข+าศึกษา รับนักศึกษาสัญชาติไทย
๕.๕ ความร3วมมือกับสถาบันอื่น เปOนหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๖ การให+ปริญญาแก3ผู+สําเร็จการศึกษา ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ คณะกรรมการประจําโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๒๓/
๒๕๕๙ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๒ คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๕๒๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่.......................................
๖.๘ เปZดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ป@การศึกษา ๒๕๖๐
๖.๙ ป@การศึกษาที่ปรับปรุงครั้งสุดทCาย ป@การศึกษา ๒๕๕๕
๗. ความพร+อมในการเผยแพร3หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป@การศึกษา ๒๕๖๒ (หลังเปZดสอนเปOนเวลา ๒ ป@)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได+หลังจบการศึกษา
เปOนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) และในสถาบันการศึกษา
พยาบาล พยาบาลประจําโรงเรียน/ สถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวขCองกับการบริการสุขภาพ อาจารย!พยาบาล
นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระดCานการพยาบาลและการผดุงครรภ! ทั้งในประเทศและต;างประเทศ
นอกจากนี้สามารถศึกษาต;อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร! หรือสาขาที่เกี่ยวขCอง

-๓มคอ.๒
๙. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน3ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย?ผู+รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล

ตําแหน3งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

Ph.D. (Nursing)
๑. นางสตรีรัตน! ธาดากานต!
ผูCช;วยศาสตราจารย! The University of
Sydney
ปร.ด. (การพยาบาล)
๒. นางเบญจมาภรณ! บุตรศรีภูมิ ผูCช;วยศาสตราจารย!
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
๓. นางสาววรรณา สนองเดช
อาจารย!
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing)
๔. นางจําป@ เกรนเจอร!
อาจารย!
University of
Massachusetts
วท.ม. (จิตวิทยาการใหC
๕. นางสาวกนกพร เรืองเพิ่มพูล ผูCช;วยศาสตราจารย!
คําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร!)
๖. นางสาวเพ็ญนภา อุ;นสนิท
อาจารย!
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความ
เชี่ยวชาญ
การพยาบาล
มารดา-ทารก
และการผดุงครรภ!
การพยาบาล
ผูCใหญ;และผูสC ูงอายุ
การพยาบาล
อนามัยชุมชน
การพยาบาลเด็ก

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
๓๑๐๐๕๐๐๑๓๗xxx
๓๑๒๐๖๐๐๐๒๘xxx
๓๑๐๐๙๐๐๗๔๗xxx
๓๗๓๐๑๐๐๓๐๙xxx

การพยาบาลจิตเวช
๓๑๐๒๔๐๑๒๗๓xxx
และสุขภาพจิต
การพยาบาล
ผูCใหญ;และผูสC ูงอายุ

๓๑๐๒๐๐๒๗๕๙xxx

หมายเหตุ: ผลงานวิชาการของอาจารย!ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อยู;ภาคผนวกที่ ๘
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นป@ที่ ๑ เรียนภาคทฤษฎีเพียงอย;างเดียวที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ชั้นป@ที่ ๒ ภาคทฤษฎีเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาคปฏิบัติฝkกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลใกลCเคียงวิทยาเขตศาลายา เช;น ศูนย!การแพทย!กาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ! (ไร;ขิง) โรงพยาบาลราชพิพัฒน! โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลหลวง
พ;อทวีศักดิ์ เปOนตCน และ สถาบันมะเร็งแห;งชาติ
ชั้นป@ที่ ๓ ภาคทฤษฎีเรียนที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และ สถาบันการแพทย!จักรีนฤบดินทร!
ภาคปฏิบัติฝkกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร และต;างจังหวัด เช;น โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลบางบ;อ และ
โรงพยาบาลบางพลี เปOนตCน
ชั้นป@ที่ ๔ ภาคทฤษฎีเรียนที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และ สถาบันการแพทย!จักรีนฤบดินทร!
ภาคปฏิบัติฝkกปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันจิตเวชศาสตร!สมเด็จเจCาพระยา โรงพยาบาลเลิดสิน เปOนตCน และ ศูนย!บริการ
สาธารณสุข ในเขตต;างจังหวัด เช;น โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลบางบ;อ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาล
ศูนย!พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลหCวยพลู โรงพยาบาลบ;อพลอย เปOนตCน และโรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลส;งเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปOนตCน

-๔มคอ.๒
๑๑. สถานการณ?ที่ต+องนํามาพิจารณาในการวางแผนจัดหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ?ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล+อม สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
จากยุทธศาสตร!ดCานเศรษฐกิจที่มีการเปZดเสรีการคCาดCานบริการสาธารณสุข รวมทั้งนโยบายประเทศ
ที่มุ;งสู;ศูนย!กลางบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย (medical hub) มีการเคลื่อนยCายประชากรทั้งผูCใชCและผูCใหCบริการ
สุขภาพเกิดความแตกต;างทางวัฒนธรรม บุคคล/กลุ;มบุคคลมีความขัดแยCงกันทางความคิดทั้งดCานเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) เพื่อยกขีดความสามารถทั้งดCานการคCา การบริการ แรงงาน
และธุรกิจ ทําใหCประชากรทุกภาคส;วนตCองมีการปรับตัว ทําใหCเกิดปpญหาสุขภาพจิตของประชาชนเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการที่โครงสรCางของครอบครัวจากครอบครัวขยายไปสู;ครอบครัวเดี่ยว
และจํานวนประชากรทั้งในเชิงปริ มาณและคุ ณภาพของประชากรในทุ กช;วงวัย ผูCสู งอายุ มีจํา นวนมากขึ้น
ในขณะที่ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย;างรวดเร็ว ส;งผลใหCตCองมีการจัดหาแหล;งประโยชน! ปpจจัย
เกื้อหนุนมากขึ้นเพื่อการดูแลผูCสูงอายุ ในขณะเดียวกันประชากรที่อายุนCอย เช;น วัยรุ;น ก็มีรูปแบบการดํารงชีวิต
เปลี่ยนไป เช;น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การมีเพศสัมพันธ! การใชCสารเสพติด เปOนตCน ทําใหCการตั้งครรภ!ใน
กลุ;มวัยรุ;นที่มีแนวโนCมเพิ่มขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงดC า นสิ่ ง แวดลC อ ม เช; น ภาวะภู มิ อ ากาศของโลกที่ รC อ นมากขึ้ น อย; า งต; อ เนื่ อ ง
(global warming) ทําใหCปpญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม; โรคอุบัติซ้ํา เกิดภาวะ
สาธารณภัยจากธรรมชาติที่รุนแรงและบ;อยขึ้น โรคติดต;อที่สามารถแพร;กระจายอย;างรวดเร็ว
ระบบสุขภาพของประเทศ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ไดCใหCความสําคัญต;อการดูแลดCานสุขภาพของประชากรไทยอย;างชัดเจน เนื่องจากพบว;าประชากรเสียชีวิตก;อน
วัยอันควรจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมซึ่งเปOนโรคที่สามารถปtองกันไดC รวมทั้งอุบัติเหตุ จึงเนCนการสรCางเสริม
สุขภาพ และการปtองกันเปOนหลัก รวมทั้งการกระจายระบบบริการสุขภาพใหCเขCาถึงประชากรทุกกลุ;ม ทุกพื้นที่
อย;างทั่วถึง
๑๑.๒ นโยบายของมหาวิทยาลัยและผลจากการประเมินหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสอดคลCองกับประเทศ คือ ประเทศไทย ๔.๐ ใหCครอบคลุมทุกพันธกิจ
โดยในกลุ;มสาธารณสุขสนับสนุนเทคโนโลยีดCานการแพทย!และนวตกรรมสรCางสรรค! รวมทั้งมีเปtาหมายใหC
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนมีทักษะดCานภาษาอังกฤษ ดCวยการกําหนดนโยบายคุณสมบัติของผูCสําเร็จ
การศึกษาที่เขCาศึกษาตั้งแต;ป@การศึกษา ๒๕๖๐ เปOนตCนไป ตCองผ;านการประเมินความรูCและทักษะการใชC
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ!ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ยังคงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค! คือ ๑) T-shape
breath and depth ๒) Globally talented ๓) Socially contributing ๔) Entrepreneurially minded และ
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามศตวรรษที่ ๒๑ ส;งเสริมใหCนักศึกษามีแนวคิดริเริ่ม มี
อิสระทางความคิด มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีจิตสํานึกต;อสังคม คิดดี ทําดี เขCาใจความหลากหลาย สรCาง
ความสุขภายในตนเองและขยายความสุขใหCผูCอื่นไดC มีภาวะผูCนํา และมีความคิดสรCางสรรค! นอกจากมี
นโยบายใหCพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ (TQF) รวมทั้งนโยบายใหC

-๕มคอ.๒
หลักสูตรมีการพัฒนาสอดคลCองตามเกณฑ! ASEAN university network– quality assurance (AUN –
QA) อี กดCว ย รวมทั้งนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุ ด มศึ กษา และมหาวิทยาลัยมหิดลไดCกําหนด
เกณฑ!การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตที่ตCองผ;านการประเมินความรูCและทักษะดCานภาษาอังกฤษก;อนสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งนโยบายนี้สอดคลCองกับผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา ที่พบว;า นักศึกษาส;วนใหญ;เสนอใหCมี
การพัฒนาทักษะการใชCภาษาอังกฤษ การใชCเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร! และการสืบคCนขCอมูลทาง
วิชาการที่จําเปOนต;อการปฏิบัติการพยาบาล
นอกจากนี้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดียังขานรับนโยบายจากคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในการปรับปรุงหลักสูตรภายใตCแนวคิดหลัก 3 ประการ (3Cs) คือ competency/outcome-based curriculum,
community engagement และ continuity of care และมุ;งเนCนใหCผลิตบัณฑิตใหCมีคุณลักษณะปOนผูCนําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent)
๑๑.๓ การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของสภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล กําหนดสมรรถนะการปฏิบัติพยาบาลและผดุงครรภ!ระดับปริญญาตรี ๘ สมรรถนะ คือ
๑) ดCานจริยธรรม คุณธรรม และกฏหมาย ๒) ดCานปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ! ๓) ดCานคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ ๔) ดCานภาวะผูCนาํ การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ ๕) ดCานวิชาการและการวิจัย ๖) ดCานการ
สื่อสารและสัมพันธภาพ ๗) ดCานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ๘) ดCานสังคม และเปOนที่คาดหวังว;าบัณฑิตพยาบาล
ตCองเปOนผูCมีทักษะในการปฏิบัติงานครบทุกสมรรถนะ สามารถใหCบริการทางวิชาชีพไดCอย;างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ยังคงเปOนหลักสูตรที่มีการ
พัฒนา เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตใหCมีศักยภาพครบทุกสมรรถนะตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
๑๑.๔ ผลการประเมินผู+มีส3วนได+ส3วนเสีย
ในทุกป@โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยความรับผิดชอบของรองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ฝ€ายการศึ กษาพยาบาลศาสตร! ดําเนิน การสํารวจความคิ ดเห็น ของผูC มีส;วนไดCส;วนเสีย (stakeholder)
(นักศึกษาทุกชั้นป@ อาจารย!พยาบาล ผูCสําเร็จการศึกษา ผูCบังคับบัญชา/นายจCาง ผูCบริหารฝ€ายแพทย!และพยาบาล
ศิษย!เก;า ผูCปกครองและนักเรียนมัธยม) มีการประเมินความพึงพอใจต;อหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษา และความตCองการเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตจบใหม; พบว;า ผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย
ตCองการเห็นบัณฑิตพยาบาลเปOนคนดี คนเก;ง ทั้งดCานการพยาบาล มีความสามารถดCานการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ดCานเทคโนโลยี สามารถทํางานเปOนทีม มีสัมพันธภาพที่ดี พูดจายิ้มแยCมแจ;มใส เปOนตCน ผล
การสํารวจที่ไดCมาทั้งหมด ถูกรวบรวมนํามาใชCในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหC
นักศึกษาไดCรับการพัฒนาตามความคิดเห็นและความคาดหวัง

-๖มคอ.๒
๑๒. ผลกระทบจากข+อ ๑๑ ต3อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
มุ; งเนC น ใหC นั กศึ ก ษามี ความรูC และทั ก ษะครอบคลุ ม ทั้ ง ๘ สมรรถนะ ตามที่ ส ภาการพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งในดCานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการพยาบาล พัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มบทบาทผูCสําเร็จการศึกษาในการสรCางเสริม
สุขภาพและปtองกันพฤติกรรมเสี่ยงดCานสุขภาพแก;ประชาชนทุกช;วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ;นและผูCสูงอายุ การ
ช;วยเหลือผูCประสบภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู; เพิ่มทักษะการใชCภาษาอังกฤษ จากความตCองการของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย
โดยปรับและเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ และส;งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชCภาษาอังกฤษในรายวิชา
ทางการพยาบาล และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร! รวมทั้งเพิ่มทักษะเพื่อการเรียนรูCตลอด
ชีวิต (life-long learning) การเรียนรูCสู;การเปลี่ ย นแปลง (transformative learning) ซึ่ งไดC มี การจั ด การ
เรี ย นการสอนโดยใชC ห ลั กจิ ต ตปp ญ ญา (contemplative education) มุ;งเนCนใหCนักศึกษามีการเขCาใจตนเอง
เขCาใจผูCอื่น ปรับตัวไดC ตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ (21st century)
โครงสรCา งหลัก สูต รเปOน หลัก สูต รที่มีก ารกํา หนดวิช าสอดคลCอ งตามผลการเรีย นรูC (expected
learning outcomes: ELOs) และวัต ถุป ระสงค!ข องหลัก สูต ร (program educational objectives:
PEOs) ที่นํากรอบสมรรถนะสภาการพยาบาล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห;งชาติ สมรรถนะ
ตาม quality and safety education for nurses (QSEN) พัฒนาโดย The American Association of
Colleges of Nursing และ world health organization (WHO) patient safety รวมทั้ง ขCอมูลจากผูCมี
ส;ว นไดCส;ว นเสีย (stakeholders) ทั้งหมด พรCอมกับจัดใหCมีความยืดหยุ;น เพื่อใหCนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนดCวยตนเอง การเรียนการสอนเนCนการเรียนรูCมากกว;าการถ;ายทอดความรูC และมีช;วงเวลาใหCสะทCอน
กลับประสบการณ!โดยอาจารย! นักศึกษา และผูCใชCบัณฑิต เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูCของนักศึกษาใน
ดCานต; า งๆ ส; งเสริ มใหC มีพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมในบริ เ วณโรงเรี ย น และหอพั กนั กศึ ก ษา ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหCไดCบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค!
๑๒.๒ ความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร!ที่ตอบสนองต;อนโยบายของ
ประเทศ มหาวิทยาลัย สถาวิชาชีพ ความตCองการของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย การเปลี่ยนแปลงต;างๆ ดังกล;าว
ขCางตCน โดยการบูรณาการพันธกิจดCานการวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริการ
รักษาพยาบาลที่ตอบสนองต;อปpญหาสุขภาพของประชาชนเขCากับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของโรงเรียนฯ และการเรียนการสอนในรายวิชาต;างๆ รวมทั้งส;งเสริมใหCนักศึกษาทํากิจกรรมการวิจัย บริการ
วิชาการ รวมถึงการบริการรักษาพยาบาลแก;ประชาชนร;วมกับอาจารย! โดยคํานึงถึงสถานการณ!ปpญหาสุขภาพ

-๗มคอ.๒
ของประเทศ นอกจากนี้ยังส;งเสริมใหCผูCเรียนมีกิจกรรมพัฒนาตนเอง และกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. ความสัมพันธ?กับหลักสูตรอื่นที่เปCดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาที่เปCดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร?/คณะศิลปศาสตร? จํานวน ๑๔ รายวิชา ไดCแก;
๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๙ รายวิชา
รายวิชาที่จัดสอนโดยมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ วิชา คือ
มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย!
General Education for Human Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย!
Social Studies for Human Development

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!
Arts and Science for Human Development

รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร? จํานวน ๕ วิชา คือ
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Communication in Thai

ศศภอ ๒๖๖
LAEN 266

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยศาสตร!สุขภาพ
English for Health Science

ศศภอ ๒๖๓
LAEN 263

การอ;านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Reading and Writing for Communication

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1

ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2

หรือ
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2

ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3

-๘มคอ.๒
หรือ
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3

ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

หมายเหตุ : รหัสวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ เรียน ๒ วิชา ตามระดับความสามารถของนักศึกษา
รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร? จํานวน ๓ วิชา คือ
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182

สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!สุขภาพ
Statistics for Health Science

๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน ๖ รายวิชา
รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร? จํานวน ๖ วิชา คือ
วทคม ๑๒๕
SCCH 125

เคมีอินทรีย!พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry

วทจช ๒๐๖
SCMI 206

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!
Medical Microbiology & Parasitology

วทภส ๒๐๒
SCPM 202

เภสัชวิทยาพื้นฐาน
Basic Pharmacology

วทสร ๒๐๒
SCPS 202

สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology

วทกว ๑๐๑
SCAN 101

กายวิภาคศาสตร!พื้นฐาน
Basic Anatomy

วทชค ๒๐๖
SCBC 206

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

๑๓.๒ รายวิชาที่หลักสูตรเปCดสอนให+คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม;มี

-๙มคอ.๒
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ ผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และรองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ€าย
การศึกษาพยาบาลศาสตร! ทําหนCาที่ประสานงานกับผูCบริหารที่เกี่ยวขCองในระดับมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร!
โรงพยาบาลรามาธิบดี และผูCรับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชาดังกล;าว ทั้งในมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร!/
คณะศิลปศาสตร!/คณะสังคมศาสตร!และมนุษยศาสตร! รวมถึงอาจารย!ผูCสอน และนักศึกษา ในการพิจารณา
ขCอกําหนด การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการของทุกรายวิชา
๑๓.๓.๒ ผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กํากับ และติดตามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อใหCเปOนไปตาม
เกณฑ!ของมหาวิทยาลัยและขCอกําหนดรายวิชา
หมวดที่ ๒ ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค?ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดCรับการพัฒนาบนพื้นฐาน และความสอดคลCอง กับ
ปรัชญาขององค!กรที่เกี่ยวขCองและกํากับการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งถือเปOนองค!กรที่กํากับและกําหนดเกณฑ!มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีปรัชญาที่ “มุ;งการผลิตบัณฑิต มีความสัมพันธ!สอดคลCองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพที่เปOนสากล ใหCการ
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู;บนพื้นฐานความเชื่อว;า กําลังคนที่มีคุณภาพตCองเปOนบุคคลที่มีจิตสํานึกของ
ความเปOนพลเมืองดีที่สรCางสรรค!ประโยชน!ต;อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง บนฐานภูมิปpญญาไทย
ภายใตCกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสู;การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล”
สภาการพยาบาล ซึ่งเปOนองค!กรวิชาชีพที่เกี่ยวขCองโดยตรงกับการกํากับสมรรถนะทางการพยาบาลของ
บัณฑิต ใหCสถาบันการการศึกษาพยาบาลนําไปเปOนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีปรัชญาที่มุ;งใหCบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักว;า “ความสําเร็จที่แทCจริง
อยู;ที่การนําความรูCไปประยุกต!ใชC เพื่อประโยชน!สุขแก;มวลมนุษยชาติ”
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีปรัชญาที่สอดคลCองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “การบูรณา
การระหว;างการศึกษา การวิจัย และการบริการพยาบาล เปOนปpจจัยสําคัญสู;ความเปOนเลิศ ในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลและสรCางสรรค!วิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน!สุขแก;ต;อมวลมนุษย!ชาติ”

- ๑๐ มคอ.๒
ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถูกพัฒนาใหCสอดคลCอง
กับปรัชญาและแนวคิดหลักขององค!กรที่เกี่ยวขCองดังกล;าว โดยเริ่มจากการคํานึงถึงการกําหนดความหมายและ
ความสําคัญของวิชาชีพใหCชัดเจนในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อที่จะใหCไดCบัณฑิตและ
สมรรถนะที่คาดหวัง เพื่อสามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน!ต;อประชาชน กล;าวคือ
“โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีความเชื่อว;า การพยาบาลเปOนวิชาชีพที่ช;วยเหลือดูแลสุขภาพของ
มนุ ษย! อย; างเปOน องค!รวม โดยบูร ณาการความรูCจ ากศาสตร!และศิล ปะการพยาบาล ศาสตร! ทางการแพทย!
ศาสตร!อื่นที่เกี่ยวขCอง เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง ส;งเสริมใหCบุคคล
ครอบครัว กลุ;มคนในสังคมและชุมชน มีส;วนร;วมในการดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเอง สามารถตัดสินใจ พัฒนา
สิ่งแวดลCอมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี สามารถเรียนรูCและมีชีวิตอยู;กับความเจ็บป€วยและขCอจํากัดไดCอย;างปกติสุขบน
พื้นฐานของความปลอดภัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจและสุขภาพพอเพียง
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปOนการจัดประสบการณ!การเรียนรูCอย;างต;อเนื่องทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยเนCนผูCเรียนเปOนสําคัญ เปZดโอกาสใหCมีการบูรณาการศาสตร!ต;างๆ และใชCหลักฐาน
เชิงประจักษ! สู;การปฏิบัติการพยาบาลในสถานพยาบาล และในชุมชน ใหCการพยาบาลเปOนรายบุคคล ครอบครัว
และชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดยผ;านการคิดวิเคราะห!อย;างมีวิจารณญาณ มีทักษะเชิงวิชาชีพและวิชาการ และ
ทักษะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสื่อสารไดCอย;างมีประสิทธิภาพในระดับสากล มีภาวะผูCนํา กลCาคิด มี
ความคิดริเริ่มสรCางสรรค! เขCาใจตนเอง เขCาใจผูCอื่น พัฒนาตนอย;างต;อเนื่อง มีจิตอาสา สามารถทํางานร;วมกันใน
ทีมพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูCอื่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีอุดมการณ!และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ”
๑.๒ ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปรียบเสมือนเครื่องมือและเปOนขCอกําหนด
แผนการเรียนการสอน ที่ไดCตามเกณฑ!มาตรฐานการศึกษา ในการจัดการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ!
เพื่อใหCผูCเรียนบรรลุผลตามจุดมุ;งหมายของการศึกษา ช;วยพัฒนาผูCเรียนใหCเปOนคนที่มีความรูCความสามารถใน
การพยาบาลและการผดุงครรภ! มีคุณลักษณะตามผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวังตามที่กําหนดไวCในหลักสูตร
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามที่ไดCรับ
การพัฒนา ใหCบริการแก;บุคคลทุกช;วงวัยทั้งที่มีสุขภาพปกติและที่มีปpญหาสุขภาพ ครอบครัว และชุมชน เปOน
การบําเพ็ญตนใหCเปOนประโยชน!แก;สังคมและประเทศชาติ
๑.๓ วัตถุประสงค?ของหลักสูตร (Program Educational Objectives : PEOs)
วัตถุประสงค!ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดCรับการพัฒนาจากเกณฑ!และความตCองการ ของ
ผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย ดังนี้
๑) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ๑๑ มคอ.๒
๓) เกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔) สมรรถนะทางการพยาบาล ที่กําหนดโดยสภาการพยาบาล
๕) กรอบสมรรถนะสากลของ ตาม QSEN ที่สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชCในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร!
๖) กรอบแนวคิดของ WHO patient safety สําหรับการศึกษาดCานวิทยาศาสตร!สุขภาพ
๗) ผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย (stakeholders)
หลังจากการพิจารณาตามเกณฑ!และความตCองการของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กําหนดวัตถุประสงค!ของหลักสูตร คือ เพื่อพัฒนาผูCเรียนใหC:
๑.๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ!
๑.๓.๒ รอบรูCและบูรณาการศาสตร!ทางการพยาบาล ศาสตร!ที่เกี่ยวขCอง หลักฐานเชิงประจักษ! สู;
การปฏิบัติการพยาบาลรายบุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความ
แตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน!และสิทธิของผูCใชCบริการ
๑.๓.๓ คิด อย; างเปO นระบบ สรC างสรรค! มีวิจ ารณญาณ
๑.๓.๔ ประยุกต!ความรูCเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ในการริเริ่ มพัฒนาโครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจัย
ที่เหมาะสมในการแกCปpญหาทางการพยาบาล
๑.๓.๕ สามารถใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรูCและการปฏิบัติการพยาบาล
๑.๓.๖ แสดงภาวะผูCนํา เขCาใจตน เขCาใจผูCอื่น ใชCทักษะในการสื่อสารและแสดงออกอย;างเหมาะสม มี
จิตอาสา สามารถทํางานร;วมกันในทีมพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพและผูCอื่น และ
๑.๓.๗ ส;งเสริมและดํารงไวCซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค;านิยม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปOนประมุข และมีความเขCาใจในความ
แตกต;างทางวัฒนธรรม เปOนพลเมืองที่ดีของสังคม และมีจิตอาสา
๑.๔ ผลลัพธ?การเรียนรู+ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
วัตถุประสงค!ดังกล;าวขCางตCน ถูกนํามากําหนดผลลัพธ!การเรียนรูCของบัณฑิต (ELOs) ในหลักสูตรโดย
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ:
๑.๔.๑ ประยุกต!ใชCความรูCทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ในการบริการสุขภาพไดCตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (ELO1, subject specific learning outcome)
๑.๔.๒ ใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ! โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพื้นฐาน
ของขCอมูลเชิงประจักษ! (ELO2, subject specific learning outcome)
๑.๔.๓ เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ELO3, subject specific
learning outcome)

- ๑๒ มคอ.๒
๑.๔.๔ แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต!ความรูCเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ! (ELO4, subject specific learning outcome)
๑.๔.๕ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดCานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา (ELO5,
generic learning outcome)
๑.๔.๖ ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูCและการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ!
(ELO6, generic learning outcome)
๑.๔.๗ แสดงออกซึ่งการเขCาใจตนเองและผูCอื่น ยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคล และทํางาน
ร;วมกับทีม (ELO7, generic learning outcome)
๑.๔.๘ ใชCภาษา วิธีสื่อสารและการนําเสนออย;างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและความเปOนสากล
(ELO8, generic learning outcome)
๑.๔.๙ คิดอย;างเปOนระบบ และมีวิจารณญาณ (ELO9, generic learning outcome)
๑.๔.๑๐ แสดงภาวะผูCนํา สะทCอนคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง (ELO10, generic learning outcome)
ผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวัง (ELOs) มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค!ของหลักสูตร (Program
Educational Objectives : PEOs) ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ตารางแสดงความสอดคล+องของผลลัพธ?การเรียนรู+ที่คาดหวัง (ELOs) กับวัตถุประสงค?ของ
หลักสูตร (Program Educational Objectives : PEOs)
วัตถุประสงค?ของหลักสูตร(PEOs)
ผลลัพธ?การเรียนรู+ที่คาดหวัง (ELOs)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ELO1 ประยุกต!ใชCความรูCทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ในการบริการสุขภาพไดC
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ELO2 ใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ! โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และ
ความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพื้นฐานของขCอมูลเชิงประจักษ!
ELO3 เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามมาตรฐานวิชาชีพ

√ √ √

√

√ √

√

√ √ √

ELO4 แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต!ความรูCเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
√
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!
ELO5 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดCานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา √
ELO6 ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูCและการปฏิบัติการพยาบาล และ
การผดุงครรภ!
ELO7 แสดงออกซึ่งการเขCาใจตนเองและผูCอื่น ยอมรับ ความแตกต;างและความรูCสึก √ √
ของผูCอื่น และทํางานร;วมกับทีม
ELO8 ใชCภาษา วิธีสื่อสารและการนําเสนออย;างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและ
ความเปOนสากล

√ √ √
√
√ √
√
√ √
√ √

- ๑๓ ผลลัพธ?การเรียนรู+ที่คาดหวัง (ELOs)
ELO9 คิดอย;างเปOนระบบ และอย;างมีวิจารณญาณ
ELO10 แสดงภาวะผูCนํา สะทCอนคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง

มคอ.๒
วัตถุประสงค?ของหลักสูตร(PEOs)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
√ √
√ √ √

√ √

ผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวัง (ELOs) มีความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูCตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความสอดคล+องของผลลัพธ?การเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร?
ด+าน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร?

Expected Learning Outcomes (ELOs)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๑. คุณธรรม ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการกับ
จริยธรรม ปpญหาจริยธรรม ในการดํารงชีพ และในการปฏิบัติการพยาบาล (คุณธรรม:
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย! มีระเบียบวินัย ตรงต;อเวลา และอดทน สามารถ
√
√
แยกแยะความถูกตCอง ความดี ความชั่ว และการปฏิบัติงานโดยการเคารพใน
คุณค;า และศักดิ์ศรีของความเปOนมนุษย! เขCาใจในสิทธิของผูCประกอบวิชาชีพ
พยาบาล)
๒.ความรูC
๒.๑ มีความรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของศาสตร!ที่เปOนพื้นฐาน
ครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร! มนุษยศาสตร! สังคมศาสตร! ภาษาศาสตร!
√
√ √ √
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.๒ มีความรูCและความเขCาใจศาสตร!ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ
ปpจจัยและแนวโนCมที่เกีย่ วขCองกับปpญหาวิชาชีพทางการพยาบาลและระบบ √
สุขภาพ
๒.๓ มีความรูCและความเขCาใจกระบวนการพยาบาล
√ √
๒.๔ มีความรูCและความเขCาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาและการ
จัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การใชCหลักฐานเชิงประจักษ!การบริหารและ
√ √ √ √ √
การจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล
๓.ปpญญา
๓.๑ ตระหนักรูCในศักยภาพของตน สามารถวิเคราะห!จดุ ดCอย เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง
√
√ √
ใหCมีความรูCความสามารถเพิ่มขึ้น
๓.๒ สามารถสืบคCนและวิเคราะห!ขCอมูลจากแหล;งขCอมูลที่หลากหลาย
√
√
เพื่อใหCเกิดผลลัพธ! ที่ปลอดภัยในการใหCบริการทางพยาบาล
๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based)
และ นวัตกรรมทางการพยาบาลในการแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหC
√
√
√ √
เกิดผลลัพธ! ทางการพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพ
๓.๔ ใฝ€รูC รักความกCาวหนCา มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง และกลCาคิดใหม;ทําใหม;
√

- ๑๔ มคอ.๒
ด+าน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร?

Expected Learning Outcomes (ELOs)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๓.๕ มีภาวะผูCนํา กลCาแสดงออก มีไหวพริบปฏิภาณ
๔.
ความสัมพันธ!
ระหว;างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๔.๑ มีปฏิสมั พันธ! แสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมอย;างเหมาะสมถูก
กาลเทศะ (assertiveness) กับผูCใชCบริการ บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ
และบุคคลอื่นๆ
๔.๒ รับรูCถึงอุปสรรคการมีส;วนร;วมของบุคคลและกลุ;ม และสามารถทํางาน
เปOนทีมกับบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพและบุคคลที่เกี่ยวขCองในฐานะผูCนํา
และสมาชิกในทีมไดCอย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูCใชCบริการ/ครอบครัว และบรรลุเปtาหมายทางสุขภาพ
๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป€วย ครอบครัว
และสมาชิกอื่นๆ ในทีมสุขภาพ
๔.๔ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยCมแจ;มใส และใหCบริการดCวยความเต็มใจ

๔.๕ เขCาใจผลกระทบของรูปแบบการสื่อสาร และจัดการปpญหาความขัดแยCง
ในทีมอย;างมีประสิทธิภาพ
๕. การ
๕.๑ รวบรวม วิเคราะห! แปลผล และประเมินผลขCอมูลทางสถิติทั้งเชิง
วิเคราะห!เชิง ปริมาณ และเชิงคุณภาพไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม
ตัวเลข การ ๕.๒ เลือกใชCวิธีการสื่อสาร นําเสนอขCอมูลหรือรายงาน และใชCเทคโนโลยี
สื่อสาร และ สารสนเทศไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม ทั้งการฟpง การพูด และการเขียน ใน
การใชC
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี ๕.๓ ประยุกต!ใชCและ เผยแพร;ขCอมูลไดCอย;างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบุคคลและ
สารสนเทศ กลุ;มคน ในสถานการณ!ที่หลากหลาย และนําไปใชCในการปฏิบัติการพยาบาลไดC
อย;างเหมาะสม
๕.๔ มีทักษะในการใชCโปรแกรมคอมพิวเตอร! ฐานขCอมูล และเทคโนโลยี
ต;างๆ ในการดูแลผูCใชCบริการอย;างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๖. การ
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัว
ปฏิบัติทาง และชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดยครอบคลุมทั้งดCานการสรCางเสริมสุขภาพ
วิชาชีพ
การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ•–นฟูสุขภาพ รวมทั้งการปรึกษา
ทางสุขภาพแก;ผูCใชCบริการทุกกลุ;มเปtาหมาย ทุกช;วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ
๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความเปOนปpจเจกบุคคล และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ใหCการดูแลโดยเนCนผูCใชCบริการ ชุมชนเปOน
ศูนย!กลาง และมีส;วนร;วมในการดูแลครอบครัว
๖.๓ ใหCการพยาบาลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูCใชCบริการในทุกมิติ
โดยคํานึงถึงความคุมC ค;าคุCมประโยชน! รวมทั้งการใชCยาอย;างสมเหตุสมผล
๖.๔ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการพยาบาล

√
√

√

√

√

√

√ √

√
√
√

√

√
√

√

√ √

√

√

√

√ √ √

√

√ √ √

√

√ √ √

√

√ √ √

√

√

√

√

- ๑๕ มคอ.๒
๑.๕ ความเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น? แ ละพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย คณะแพทยศาสตร? โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผลการเรียนรูCที่คาดหวัง (ELOs) ทั้ง ๑๐ ขCอ มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พั น ธกิ จ ของคณะแพทยศาสตร! โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี และกั บ วิสัยทัศน!และพันธกิจของ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี กล;าวคือ
มหาวิ ทยาลัย กํา หนดวิสัยทัศน! “มหาวิ ทยาลั ยมหิดลมุ; งมั่ นที่จ ะเปOน มหาวิทยาลั ยระดั บโลก” และ
กําหนดพันธกิจ ของมหาวิ ทยาลัย ที่ “มุ; งมั่ นที่ จะสรCา งความเปOน เลิ ศทางดCานสุขภาพ เพื่ อสั งคมไทย และ
ประโยชน!สุขแก;มวลมนุษยชาติ”
คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีการกําหนดวิสัยทัศน!และ
พันธกิจที่มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ;งมั่นในการเปOนสถาบันการศึกษาดCาน
การแพทย!การพยาบาลในระดับสากล สรCางความเปOนเลิศในวิชาชีพเพื่อสุขภาวะของสังคม
จะเห็นไดCว;าผลการเรียนรูCตามที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิ บดี คื อ มุ; งผลิ ตบั ณ ฑิ ตใหC เปO นผูC ที่ มี สมรรถนะตามมาตรฐานสากล โดยการนํ ากรอบแนวคิ ดสากล คื อ
สมรรถนะ QSEN (6 competencies; Patient-centered Care, Evidence-based Practice, Safety,
Teamwork and Collaboration, Quality Improvement, and Informatics) จาก The American
Association of Colleges of Nursing ซึ่งเปOนกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาพยาบาลที่สถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาใชCในการพัฒนาหลักสูตร และกรอบแนวคิดสําหรับการจัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร!สุขภาพขององค!การอนามัยโลก (WHO) ในเรื่องของ ความปลอดภัย (patient safety) ๑๑ หัวขCอ
(modules) ไดC แ ก; ๑ ) What is patient safety? ๒ ) Why applying human factors is important for
patient safety ๓ ) Understanding systems and the effect of complexity on patient care ๔ )
Being an effective team player ๕) Learning from errors to prevent harm ๖) Understanding and
managing clinical risk ๗ ) Using quality-improvement methods to improve care ๘ ) Engaging
with patients and carers ๙) Infection prevention and control ๑๐) Patient safety and invasive
procedures ๑๑) Improving medication safety. ของผูCใชCบริการ มาเปOนส;วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร
มุ;งสรCางความเปOนเลิศในการผลิตพยาบาลซึ่งเปOนบุคลากรดCานสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และสรCาง
ความรูC/วิจัยเปOนที่ยอมรับขององค!กรระดับชาติและนานาชาติ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
เพื่อใหCการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค!ของหลักสูตรตามแผนพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว;าจะ
ดําเนินการใหCแลCวเสร็จครบถCวนภายในเวลาที่กําหนด หลักสูตรมีแผนพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

- ๑๖ มคอ.๒
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. แผนพัฒนาใหC
ผูCเรียนเขCาใจตนเอง
และผูCอื่น ยอมรับความ
แตกต;างระหว;างบุคคล

๒. แผนการพัฒนา ใหC
นักศึกษามีทักษะดCาน
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ?
- ส;งเสริมโครงการ การเตรียมความพรCอม
สําหรับนักศึกษาในการเรียนรูC
ระดับอุดมศึกษาโดยใชCหลักจิตตปpญญา
สําหรับนักศึกษาชั้นป@ที่๑
- ส;งเสริมการอบรมพัฒนาจิตใหCนักศึกษารูCจัก
ตนเองและผูCอื่น พัฒนาใหCเกิดปpญญาและ
สันติสุข ยอมรับความแตกต;างและความรูCสึก
ของผูCอื่น อย;างนCอยป@การศึกษาละ ๑ ครั้ง

หลักฐาน/ตัวบ3งชี้
- มีการจัดครงการเตรียมความพรCอมสําหรับ
นักศึกษาในการเรียนรูCระดับอุดมศึกษาโดยใชC
หลักจิตตปpญญาสําหรับนักศึกษาชั้นป@ที่๑
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษาชั้นป@ที่ ๑
เขCาร;วมโครงการ การเตรียมความพรCอม
สําหรับนักศึกษาในการเรียนรูC
ระดับอุดมศึกษาโดยใชCหลักจิตตปpญญา
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่เขCาร;วม
โครงการ การเตรียมความพรCอม สําหรับ
นักศึกษาในการเรียนรูCระดับอุดมศึกษาโดยใชC
หลักจิตตปpญญามีความพึงพอใจในระดับดี –
ดีมาก ต;อการเขCาร;วมโครงการฯ
ส;งเสริมการพัฒนาทักษะการสอนของ
- มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย!เกี่ยวกับแนวคิดจิตตปpญญาศึกษา อาจารย!เกี่ยวกับแนวคิดจิตตปpญญาศึกษา
ใหCกับอาจารย!ที่สนใจ
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของอาจารย!ที่เขCาร;วม
โครงการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย! มี
ความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ต;อการเขCา
ร;วมโครงการ และนําแนวคิดไปใชCในการ
จัดการเรียนการสอน
ประกาศนโยบายสนับสนุนใหCมีรายวิชา
- มากกว;ารCอยละ ๒๐ ของอาจารย!ที่เขCาร;วม
ทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนโดย โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยใชCหลักจิตต
ใชCหลักจิตตปpญญาทุกชั้นป@การศึกษา
ปpญญามีการนําแนวคิดจิตตปpญญาศึกษาไปใชC
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/หัวขCอ
ที่รับผิดชอบ
- ส;งเสริมการจัดประสบการณ!ในหลักสูตรฯ
เพื่อ พัฒนาทักษะการเรียนรูCภาษาอังกฤษ
- สนับสนุนใหCมีวิชา/หัวขCอที่มีการสอนดCวย
ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาทางการพยาบาล

- มีรายวิชา/หัวขCอที่สอนเปOนภาษาอังกฤษ
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของจํานวนนักศึกษา ที่มี
รายวิชา/หัวขCอสอนเปOนภาษาอังกฤษมีความพึง
พอใจต;อการจัดการเรียนการสอน
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของจํานวนอาจารย!
ผูCสอนมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ต;อ

- ๑๗ มคอ.๒
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

๓. แผนการพัฒนา การ
จัดการเรียน การสอน
แบบ สหสาขาวิชาชีพ
(inter-professional
education: IPE)

๔. แผนการพัฒนา การ
จัดการเรียนการ สอนที่
ใหCผูCเรียน คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูCป€วย
(patient safety) การ
ใชCยา อย;างสมเหตุสมผล
(rationale drug used
: RDU) และรูปแบบของ
QSEN

กลยุทธ?

หลักฐาน/ตัวบ3งชี้
การจัดการเรียนการสอนดCวยภาษาอังกฤษ
ส;งเสริมการจัดประสบการณ!เสริมหลักสูตรฯ - มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษามีความพึง
เพื่อ พัฒนาทักษะการเรียนรูCภาษาอังกฤษ พอใจต;อระบบประเมิน/ติดตามความกCาวหนCา
- จัดระบบใหCนักศึกษาประเมิน/ติดตาม
ของตนเองดCานทักษะภาษาอังกฤษ
ความกCาวหนCาของตนเอง
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษามีความพึง
- ส;งเสริมระบบใหCความช;วยเหลือนักศึกษา ที่ พอใจในระดับดี – ดีมาก ต;อระบบการ
มีความกCาวหนCาดCานทักษะภาษาอังกฤษ
ช;วยเหลือ
ค;อนขCางชCา
- นักศึกษาเขCาร;วมโครงการแลกเปลี่ยน
- สนับสนุนใหCนักศึกษาเขCาร;วม
ต;างประเทศตามเปtาหมายที่กําหนดโดยฝ€าย
โครงการแลกเปลี่ยนต;างประเทศที่จัดโดย วิเทศสัมพันธ!
ฝ€ายวิเทศสัมพันธ!
- ส;งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสห - มีวิชาภาคทฤษฏีที่มีการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาชีพ (inter-professional
ร;วมกับนักศึกษาสาขาอื่น เช;น แพทย! และเภสัชกร
education: IPE)
- รCอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักศึกษาพยาบาลมี
- วางแผนร;วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ใหC
โอกาสเขCาร;วมกิจกรรมการเรียนแบบสหสาขา
นักศึกษามีโอกาสมีประสบการณ!การเรียนรูC วิชาชีพในคลินิก อย;างนCอย ๑ ครั้งในวิชา
ร;วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรฯ
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของจํานวนอาจารย! และ
นักศึกษาที่เขCาร;วมกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหสาขาวิชาชีพมีความพึงพอใจใน
ระดับดี – ดีมาก
- สนับสนุนการนํารูปแบบขององค!การ
- กําหนดหัวขCอต;างๆที่เกี่ยวขCองกับ patient
อนามัยโลก (WHO patient safety 11
safety, QSEN, และ RDU เขCาในวัตถุประสงค!
modules) การใชCยาอย;างสมเหตุสมผล
ของหลักสูตรฯ และของรายวิชาทางการ
(RDU) และกรอบสมารรถนะของ QSEN ทั้ง พยาบาล
๖ ดCานในการกําหนดผลลัพธ!การเรียนรูCของ - มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของอาจารย!และ
ผูCเรียน และจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา มีความพึงพอใจการจัดการเรียนการ
หลักสูตรฯ
สอนตามแนวคิดของ WHO patient safety,
RDU และ QSEN
- กรณีเหตุการณ!ไม;พึงประสงค!ของ นักศึกษา
ขณะฝkกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลลดลงจากเดิมอย;างนCอยรCอยละ ๕๐

- ๑๘ มคอ.๒
จิตตปpญญา หมายถึง กระบวนการเรียนรูCดCวยใจอย;างใคร;ครวญ การศึกษาที่เนCนการพัฒนาดCานในอย;างแทCจริงเพื่อใหCเกิดความตระหนักรูCถึงคุณค;าของสิ่งต;างๆ โดยปราศจากอคติ
เกิดความรักความเมตตา อ;อนนCอมต;อธรรมชาติ มีจิตสํานึกต;อส;วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร!ต;างๆ มาประยุกต!ใชCในชีวิตไดCอย;างสมดุล

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
เปOนระบบการศึกษา ทวิภาค จัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑
และภาคการศึกษาที่ ๒ ตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ใชCระบบหน;วยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหน;วยกิต หมายถึง ปริมาณการศึกษาของแต;ละรายวิชา การ
กําหนดหน;วยกิตของแต;ละรายวิชาใหCเทียบเกณฑ!กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฏีที่ใชCเวลา ๑๕ ชั่วโมง ต;อภาคการศึกษาปกติ เท;ากับ ๑ หน;วยกิต
(๒) รายวิชาที่มีการฝkกภาคปฏิบัติในคลินิก การผึกภาคสนาม ๔๕ ชั่วโมง ต;อภาคการศึกษาปกติ
เท;ากับ ๑ หน;วยกิต
(๓) รายวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบัติในหCองฝkกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล ๓๐ ชั่วโมง ต;อภาค
การศึกษาปกติ เท;ากับ ๑ หน;วยกิต
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร+อน
ไม;มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน3วยกิตในระบบทวิภาค
ไม;มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร! ถึงวันศุกร! ช;วงเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร! ถึงวันอาทิตย!
เวรเชCา เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หรือ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวรบ;าย เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. หรือ ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
เวรดึก เวลา ๒๓.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. หรือ ๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
หมายเหตุ เรียนและ/หรือปฏิบัติการพยาบาลสัปดาห!ละไม;เกิน ๓๕ ชั่วโมง
๒.๒ คุณสมบัติของผู+เข+าศึกษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาไม;ต่ํากว;ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนCนวิทยาศาสตร!และ
คณิตศาสตร!

- ๑๙ มคอ.๒
๒.๒.๒ มีสุขภาพสมบูรณ!ทั้งร;างกายและจิตใจ ไม;เจ็บป€วยหรือเปOนโรคติดต;อรCายแรงหรือมีความ
ผิดปกติที่เปOนอุปสรรคต;อการศึกษา
๒.๒.๓ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ปbญหาของนักศึกษาแรกเข+า
๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา สถานที่ และสิ่งแวดลCอม
๒.๓.๒ ปpญหาทางดCานเศรษฐกิจ
๒.๓.๓ ปpญหาทางดCานภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ?ในการดําเนินการเพื่อแก+ไขปbญหา/ข+อจํากัดของนักศึกษาในข+อ ๒.๓
๒.๔.๑ มีระบบอาจารย!ที่ปรึกษา และครูประจําชั้น
๒.๔.๒ มี ระบบการใหCคําปรึกษาเพื่ อการปรับตัวจากอาจารย!พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
๒.๔.๓ มีโครงการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม;
๒.๔.๔ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ! แสวงหาและจั ด สรรทุ นการศึ กษา ใหC แก; นั กศึ กษาที่ มี ปp ญหาทางดC าน
เศรษฐกิจ
๒.๔.๕ มีรายวิชาที่มีการสอนดCวยภาษาอังกฤษทั้งในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพ
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปc
รับป@ละ ๒๓๐-๒๔๐ คน คาดว;าจะมีผูCสําเร็จการศึกษาป@ละ ๒๓๐-๒๔๐ คน
จํานวนนักศึกษาแต3ละปcการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ชั้นปcที่ ๑
๒๓๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
ชั้นปcที่ ๒
๒๓๐
๒๔๐
๒๔๐
ชั้นปcที่ ๓
๒๓๐
๒๔๐
ชั้นปcที่ ๔
๒๓๐
รวม
๒๓๐
๔๗๐
๗๑๐
๙๕๐
คาดว3าจะสําเร็จการศึกษา
๐
๐
๐
๒๓๐

๒๕๖๔
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๙๖๐
๒๔๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
รายการ
๑. พันธกิจด+านการศึกษา
๑.๑ การบริหารจัดการ
หมวดเงินเดือนและค;าตอบแทนอาจารย!และ
บุคลากรสายสนับสนุน

แหล3งงบประมาณ

รายไดCคณะฯ
แผ;นดิน

รายจ3าย

๕๗,๘๓๒,๑๑๐.๐๐
๙๕,๕๐๐,๙๓๙.๐๐

- ๒๐ มคอ.๒
รายการ
ค;าสาธารณูปโภค** (เฉพาะศาลายา)
ค;าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ค;าครุภัณฑ!ในการจัดการเรียนการสอน
ค;าใชCจ;ายอื่น (รายการปรับปรุง)

แหล3งงบประมาณ

รวม
๑.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการและกิจกรรมดCานการเรียนการสอน

๑.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โครงการและกิจกรรมดCานการเรียนการสอน

๑.๔ หลักสูตรฝfกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
โครงการและกิจกรรมดCานการเรียนการสอน

๑.๕ พันธกิจด+านกิจการนักศึกษา
โครงการและกิจกรรมดCานกิจการนักศึกษา

๑.๖ พันธกิจวิเทศสัมพันธ?
โครงการและกิจกรรมดCานวิเทศสัมพันธ!

๒. พันธกิจบริหาร
๒.๑ ด+านพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการและกิจกรรมดCานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายจ3าย
๓,๓๖๘,๒๗๕.๒๖
๒,๐๗๗,๑๒๔.๘๐
๖,๒๓๔,๑๒๗.๖๐
๑๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๗๖,๑๐๒,๕๗๖.๖๖

รายไดCคณะฯ
งบแผ;นดิน
รวม

๓,๓๖๖,๑๗๗.๖๖
๒,๖๖๖,๗๐๑.๐๑
๖,๐๓๒,๘๗๘.๖๗

รายไดCหลักสูตร
รายไดCคณะฯ
รวม

๑,๖๙๑,๙๔๓.๙๙
๑,๖๙๑,๙๔๓.๙๙

รายไดCหลักสูตร
แผ;นดิน
รวม

๑,๓๗๘,๕๐๐.๖๙
๑,๓๗๘,๕๐๐.๖๙

รายไดCโรงเรียนฯ
แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ
รวม

๗๖๒,๙๕๘.๐๐
๑๐,๕๒๒,๐๐๗.๒๐
๑๑,๒๘๔,๙๖๕.๐๐

แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ
รวม

๔๙๘,๗๓๖.๐๔
๑,๖๕๐,๖๔๒.๐๐
๒,๑๔๙,๓๗๘.๐๔

แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ

๓๖,๕๒๓.๕๕
๙๗,๘๓๗.๙๐

- ๒๑ มคอ.๒
รายการ
๒.๒ ด+านสื่อสารองค?กรและสารสนเทศ
โครงการและกิจกรรมดCานการประชาสัมพันธ!สื่อสาร
องค!กรและสารสนเทศ

แหล3งงบประมาณ
รวม

รายจ3าย
๑๓๔,๓๖๑.๔๕

แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ
รวม

๔๑๗,๕๗๔.๕๕
๒๖๙,๐๐๐.๐๐
๖๘๖,๕๗๔.๕๕

๒.๓ ด+านพัฒนาอาจารย?ในการศึกษาต3อ
โครงการและกิจกรรมดCานพัฒนาอาจารย!ในการศึกษาต;อ แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ
รวม
๒.๔ ด+านบริหารทั่วไป
โครงการและกิจกรรมดCานการบริหาร
แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ
รวม
๒.๕ ด+านบริหาร ณ ศาลายา
โครงการและกิจกรรมดCานบริหาร ณ ศาลายา
แผ;นดิน
รายไดCคณะฯ
รวม
๓. พันธกิจด+านการวิจัย
แผ;นดิน
โครงการและกิจกรรมดCานการวิจัย
รายไดCคณะฯ
รวม
แผ;นดิน
๔. พันธกิจด+านบริการวิชาการ
๔.๑ โครงการและกิจกรรมดCานประชุมวิชาการและ
หลักสูตรระยะสั้น
รายไดCคณะฯ/
๔.๒ โครงการและกิจกรรมดCานวิชาการ ตําราวารสาร
โรงเรียน
รวม
๕. พันธกิจด+านทํานุบํารุงศิลปและ
งบโรงเรียนฯ
วัฒนธรรม
รายไดCคณะฯ
งบแผ;นดิน
รวม
รวมทั้งสิ้น
ที่มา: หน;วยนโยบายและแผน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ป@งบประมาณ ๒๕๖๐
๒.๗ ระบบการศึกษา

๖,๕๙๕,๗๒๙.๖๐
๖,๗๖๐,๙๑๑.๓๐
๑๓,๓๕๖,๖๔๐.๙๐
๙๓๗,๗๓๑.๐๘
๕๕๔,๖๑๐.๓๕
๑,๔๙๒,๓๔๑.๔๓
๓๔๐,๗๐๘.๐๐
๕๒,๑๐๖.๔๔
๓๙๒,๘๑๔.๔๔
๖๐๔,๖๓๒.๗๐
๖๐๔,๖๓๒.๗๐
๒๙๓,๙๔๐.๐๐

๖,๙๙๐,๙๘๖.๘๒
๗,๒๘๔,๙๒๖.๘๒
๘,๗๙๐.๐๐
๒๖๔,๑๗๘.๐๐
๘๖,๘๒๕.๐๐
๓๕๙,๗๙๓.๐๐
๒๒๑,๗๔๖,๓๒๘.๓๔

- ๒๒ มคอ.๒
เปOนการจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหน3วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข+ามมหาวิทยาลัย (ถ+ามี)
เปOนไปตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว;าดCวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หลักสูตรและอาจารย?ผู+สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน3วยกิต ๑๓๔ หน;วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร+างหลักสูตร แบ;งเปOนหมวดวิชาสอดคลCองกับเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหน3วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

๑๓๔ หน3วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๑

หน3วยกิต

กลุ;มวิชามนุษยศาสตร!-สังคมศาสตร!
กลุ;มวิชาภาษา
กลุ;มวิชาวิทยาศาสตร! - คณิตศาสตร!
ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน

๑๔ หน;วยกิต
๑๔ หน;วยกิต
๓ หน;วยกิต
๙๗

หน3วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ

๒๐ หน;วยกิต
๗๗ หน;วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

๖

หน3วยกิต

๑๔

หน3วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ3มวิชามนุษยศาสตร?-สังคมศาสตร?
๑.๑ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๓ วิชา

๗

หน;วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย!
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย!
Social Studies for Human Development

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๓

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!

๒ (๑-๒-๓)

- ๒๓ มคอ.๒
MUGE 103

Arts and Science for Human Development

๑.๒ รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดจํานวน ๔ วิชา

๗

หน;วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
รมพย ๑๐๓
RANS 103

จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
๒ (๒-๐-๔)
Development Psychology and Mental Health

รมพย ๑๒๒
RANS 122

การสรCางเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
Health Promotion and Health education

รมพย ๒๑๒
RANS 212

แนวคิดพื้นฐานของการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ ๑ (๑-๐-๒)
Foundation concept of Interprofessional Practice

รมพย ๓๔๒
RANS 342

สุขภาพประชาคมโลก
Global Health

๒. กลุ3มวิชาภาษา รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๑ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๓ วิชา

๓ (๓-๐-๖)

๑ (๑-๐-๒)
๑๔ หน3วยกิต
๙

หน;วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Communication in Thai
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

หมายเหตุ : รหัสวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ เรียน ๒ วิชา ๖ หน;วยกิต
๒.๒ รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด จํานวน ๒ วิชา

๕
หน;วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)

- ๒๔ ศศภอ ๒๖๖
LAEN 266
ศศภอ ๒๖๓
LAEN 263

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยศาสตร!สุขภาพ
English for Health Science
การอ;านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Reading and Writing for Communication

๓. กลุ3มวิชาวิทยาศาสตร? - คณิตศาสตร?

มคอ.๒
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)

๓ หน3วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)

วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
รมพย ๓๔๖
RANS 346

สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!สุขภาพ
Statistics for Health Science
วิทยาการระบาด
Epidemiology

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ3มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

๒๐

หน3วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)

วทกว ๑๐๑
SCAN 101
วทคม ๑๒๕
SCCH 125
วทภส ๒๐๒
SCPM 202
วทสร ๒๐๒
SCPS 202
วทชค ๒๐๖
SCBC 206
วทจช ๒๐๖
SCMI 206
รมพย ๓๔๕
RANS 345

กายวิภาคศาสตร!พื้นฐาน
Basic Anatomy
เคมีอินทรีย!พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
Basic Pharmacology
สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!
Medical Microbiology & Parasitology
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
Pathophysiology in Nursing

๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)

๒. กลุ3มวิชาชีพ

๗๗

หน3วยกิต

๒.๑ ภาคทฤษฎี

๔๑

หน3วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)

- ๒๕ รมพย ๑๒๑
RANS 121
รมพย ๒๐๙
RANS 209
รมพย ๒๕๒
RANS 252
รมพย ๒๑๓
RANS 213
รมพย ๒๑๔
RANS 214
รมพย ๓๐๙
RANS 309
รมพย ๔๔๕
RANS 445
รมพย ๒๐๖
RANS 206
รมพย ๒๐๗
RANS 207
รมพย ๓๑๘
RANS 318
รมพย ๓๑๙
RANS 319
รมพย ๓๒๐
RANS 320
รมพย ๓๒๔
RANS 324
รมพย ๓๒๕
RANS 325
รมพย ๔๐๗
RANS 407
รมพย ๔๐๘
RANS 408

มคอ.๒
บทนําวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล ๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basis
of Nursing
กระบวนการพยาบาล
๓ (๒-๒-๕)
Nursing Process
จริยศาสตร!ทางการพยาบาล
๑ (๑-๐-๒)
Nursing Ethics
วิจัยทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Nursing Research
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Information Technology in Nursing
ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ๑ (๑-๐-๒)
Legal and Ethical Issues in Nursing
การบริหารการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Nursing Management
การพยาบาลรากฐาน ๑
๔ (๒-๔-๖)
Fundamental Nursing I
การพยาบาลรากฐาน ๒
๑ (๐-๒-๑)
Fundamental Nursing II
การพยาบาลผูCสูงอายุ
๑ (๑-๐-๒)
Gerontological Nursing
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Adult and Gerontological Nursing I
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Adult and Gerontological Nursing II
การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๓ (๓-๐-๖)
Nursing of Child and Adolescent
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ ๓ (๓-๐-๖)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I
การพยาบาลจิตเวช
๓ (๓-๐-๖)
Psychiatric Nursing
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!๒
๓ (๓-๐-๖)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II

- ๒๖ รมพย ๔๕๑
RANS 451

การรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
Primary Medical Care for Nurses

รมพย ๔๐๙
RANS 409

การพยาบาลอนามัยชุมชน
Community Health Nursing

๒.๒ ภาคปฏิบัติ

มคอ.๒
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๓๖

หน3วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
รมพย ๒๘๔
RANS 284

ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
Fundamental Nursing Practicum

๑ (๐-๓-๑)

รมพย ๓๘๔
RANS 384

ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
Nursing of Adult and Elderly Practicum I

๔ (๐-๑๒-๔)

รมพย ๓๘๕
RANS 385

ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
Nursing of Adult and Elderly Practicum II

๔ (๐-๑๒-๔)

รมพย ๓๘๗
RANS 387

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Child and Adolescent Practicum

รมพย ๓๘๘
RANS 388

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๑ ๔ (๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I

รมพย ๔๘๑
RANS 481
รมพย ๔๘๒
RANS 482

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๓ (๐-๙-๓)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
๔ (๐-๑๒-๔)
Community Health Nursing Practicum

รมพย ๔๘๓
RANS 483

ปฏิบัติการรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
Primary Medical for Nurses Practicum

รมพย ๔๘๗
RANS 487

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๒ ๔ (๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II

รมพย ๔๘๐
RANS 480

ฝkกปฏิบัติการพยาบาลสู;การเปOนพยาบาลวิชาชีพ
Nursing Internship

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

๓ (๐-๙-๓)

๖

๕ (๐-๑๔-๕)
หน3วยกิต

- ๒๗ มคอ.๒
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปZดสอนจากคณะต;างๆ ในมหาวิทยาลัย
มหิดลไดCตามความสนใจ
หมายเหตุ ความหมายของรหัสรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กําหนดรหัสประจําวิชา
รหัสวิชาประกอบดCวยตัวอักษร ๔ ตัว ตามดCวยตัวเลข ๓ ตัว รวมเปOน ๗ ตัว อักษร ๒ ตัวแรก
หมายถึง ชื่อย;อของคณะ/สถาบันต;างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลที่รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น
มม MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
วท SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร!
สค,สม SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร! และมนุษยศาสตร!
รม
RA หมายถึง คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศศ LA
หมายถึง คณะศิลปศาสตร!
อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง ชื่อย;อของภาควิชา/โรงเรียนในคณะที่รับผิดชอบในการจัดใหCมีการสอนรายวิชานั้น
ศท GE หมายถึง คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พย NS หมายถึง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
คม CH หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร!
คณ MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร! คณะวิทยาศาสตร!
กว
AN หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร! คณะวิทยาศาสตร!
จช
MI
หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร!
สร
PS
หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร!
ชค BC หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร!
ภส PM หมายถึง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร!
ภท TH หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร!
ภอ EN หมายถึง ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร!
รหัสตัวเลข สําหรับวิชาที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบ ตัวเลขหลักแรกแสดงชั้นป@ที่เรียน
ตัวเลข ๒ หลักถัดมาแสดงลักษณะวิชาและลําดับรายวิชาที่จัดสอนในหมวดเดียวกันโดยกําหนดดังนี้
รหัสตัวเลข ๐๑-๗๙ หมายถึง รายวิชาที่มีการสอนภาคทฤษฎี
รหัสตัวเลข ๘๐-๘๙ หมายถึง รายวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก หรือภาคสนาม
ตัวอย;าง : รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน ๑ หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเรียนในชั้นป@ที่ ๒ เปOนวิชาภาคทฤษฎี
รหัสแสดงจํานวนหน;วยกิตประจํารายวิชา กําหนดเปOนตัวเลขไวCหนCาและในวงเล็บ ดังนี้
ตัวเลขหนCาวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน;วยกิตของรายวิชา
ตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต;อสัปดาห!

- ๒๘ มคอ.๒
ตัวเลขกลางในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติในหCองปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล
ในคลินิก หรือภาคสนามต;อสัปดาห!
ตัวเลขหลังในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาควรคCนควCาต;อสัปดาห!

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
ชั้นปcที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
ศศภท ๑๐๐***
LATH 100
มมศท ๑๐๑**
MUGE 101
มมศท ๑๐๒**
MUGE 102
มมศท ๑๐๓***
MUGE 103
ศศภอ ๑๐๓*
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔*
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕*
LAEN 105
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
รมพย ๑๐๓
RANS 103
รมพย ๑๒๑
RANS 121
………….

ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Communication in Thai
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย!
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย!
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!
Arts and Science for Human Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level 3
สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!สุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Statistics for Health Science
จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
๒ (๒-๐-๔)
Development Psychology and Mental Health
บทนําวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basic of Nursing
วิชาเลือกเสรี
Elective Course
รวมหน3วยกิต ๑๔ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี

- ๒๙ มคอ.๒
หมายเหตุ:

* จัดกลุ;มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพียง ๑ วิชา
** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท;านั้น
*** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒

เท;านั้น
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
วทกว ๑๐๑
SCAN 101
วทคม ๑๒๕
SCCH 125
ศศภท ๑๐๐***
LATH 100
มมศท ๑๐๑**
MUGE 101
มมศท ๑๐๒**
MUGE 102
มมศท ๑๐๓***
MUGE 103
ศศภอ ๑๐๔*
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕*
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖*
LAEN 106

กายวิภาคศาสตร!พื้นฐาน
Basic Anatomy
เคมีอินทรีย!พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Communication in Thai
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย!
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย!
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!
Arts and Science for Human Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

รมพย ๑๒๒
RANS 122

การสรCางเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
Health promotion and Health education

………….

วิชาเลือกเสรี
Elective Course

๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)

รวมหน3วยกิต ๑๗ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี

- ๓๐ มคอ.๒
หมายเหตุ:

* จัดกลุ;มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพียง ๑ วิชา
** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท;านั้น
*** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒

เท;านั้น
ชั้นปcที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
วทสร ๒๐๒
SCPS 202

สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology

๓ (๒-๓-๕)

วทชค ๒๐๖
SCBC 206

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

๓ (๓-๐-๖)

รมพย ๒๐๖
RANS 206

การพยาบาลรากฐาน ๑
Fundamental Nursing 1

๔ (๒-๔-๖)

รมพย ๒๐๙
RANS 209

กระบวนการพยาบาล
Nursing Process

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๒๖๖
LAEN 266
รมพย ๓๔๖
RANS 346
รมพย ๓๔๒
RANS 342

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยศาสตร!สุขภาพ
English for Health Science
วิทยาการระบาด
Epidemiology
สุขภาพประชาคมโลก
Global Health

๓ (๓-๐-๖)

………….

วิชาเลือกเสรี
Elective Course

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

รวมหน3วยกิต ๑๘ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี

- ๓๑ มคอ.๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
วทภส ๒๐๒
SCPM 202
วทจช ๒๐๖
SCMI 206
รมพย ๒๕๒
RANS 252
รมพย ๓๔๕
RANS 345
รมพย ๒๐๗
RANS 207
รมพย ๒๘๔
RANS 284
ศศภอ ๒๖๓
LAEN 263
รมพย ๒๑๓
RANS 213
รมพย ๒๑๔
RANS 214
รมศท ๑๐๓
RAGE 103
………….

เภสัชวิทยาพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!
๓ (๒-๒-๕)
Medical Microbiology & Parasitology
จริยศาสตร!ทางการพยาบาล
๑ (๑-๐-๒)
Nursing Ethics
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Patho physiology in Nursing
การพยาบาลรากฐาน ๒
๑ (๐-๒-๑)
Fundamental Nursing 2
ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
๑ (๐-๓-๑)
Fundamental Nursing Practicum
การอ;านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒ (๑-๒-๓)
Reading and Writing for Communication
การวิจัยทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Nursing Research
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Information Technology in Nursing
สุขภาวะร;วมสมัย
๑ (๑-๐-๒)
Contemporary health
วิชาเลือกเสรี
Elective Course
รวมหน3วยกิต ๑๘ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี

- ๓๒ มคอ.๒
หมายเหตุ:
๑. วิชาเลือกเสรี นักศึกษาตCองลงทะเบียนเรียนใหCไดCจํานวน ๖ หน;วยกิตก;อนขึ้นชั้นป@ที่ ๓
๒. นักศึกษาตCองสอบผ;านทุกวิชาของชั้นป@ที่ ๑ และ ๒ ที่ไม;ใช;รหัส รมพย... จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาในชั้นป@ที่ ๓ ไดC

กลุ3ม เอ
รมพย ๓๐๙
RANS 309
รมพย ๓๑๘
RANS 318
รมพย ๓๑๙
RANS 319
รมพย ๓๒๐
RANS 320
รมพย ๓๘๔
RANS 384
รมพย ๓๘๕
RANS 385

ชั้นปcที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ๑ (๑-๐-๒)
Legal and Ethical Issues in Nursing
การพยาบาลผูCสูงอายุ
๑ (๑-๐-๒)
Gerontological Nursing
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Adult and Gerontological Nursing I
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Adult and Gerontological Nursing II
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Adult and Elderly Practicum I
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Adult and Elderly Practicum II
เรียน ๓๒ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๖ หน3วยกิต

กลุ3ม บี
รมพย ๓๐๙
RANS 309
รมพย ๓๒๔
RANS 324
รมพย ๓๒๕
RANS 325
รมพย ๓๘๗
RANS 387

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ๑ (๑-๐-๒)
Legal and Ethical Issues in Nursing
การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๓ (๓-๐-๖)
Nursing of Child and Adolescent
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ! ๑
๓ (๓-๐-๖)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Child and Adolescent Practicum

- ๓๓ มคอ.๒
รมพย ๓๘๘
RANS 388

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๑ ๔ (๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I
เรียน ๓๑ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๕ หน3วยกิต

กลุ3ม เอ
รมพย ๔๔๕
RANS 445
รมพย ๓๒๔
RANS 324
รมพย ๓๘๗
RANS 387
รมพย ๓๒๕
RANS 325
รมพย ๓๘๘
RANS 388

ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
การบริหารการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Nursing Management
การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๓ (๓-๐-๖)
Nursing of Child and Adolescent
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Child and Adolescent Practicum
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ! ๑
๓ (๓-๐-๖)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๑ ๔ (๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I
เรียน ๓๒ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๖ หน3วยกิต

กลุ3ม บี
รมพย ๔๔๕
RANS 445
รมพย ๓๑๘
RANS 318
รมพย ๓๑๙
RANS 319
รมพย ๓๒๐
RANS 320
รมพย ๓๘๔
RANS 384
รมพย ๓๘๕
RANS 385

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
๒ (๒-๐-๔)

การบริหารการพยาบาล
Nursing Management
การพยาบาลผูCสูงอายุ
๑ (๑-๐-๒)
Gerontological Nursing
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Adult and Gerontological Nursing I
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Adult and Gerontological Nursing II
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Adult and Elderly Practicum I
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
Nursing of Adult and Elderly Practicum II
เรียน ๓๓ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๗ หน3วยกิต

- ๓๔ มคอ.๒

ชั้นปcที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
กลุ3ม เอ (๑๒ สัปดาห?)

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)

รมพย ๔๐๗
RANS 407
รมพย ๔๐๘
RANS 408

การพยาบาลจิตเวช
Psychiatric Nursing
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!๒
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II

๓ (๓-๐-๖)

รมพย ๔๘๑
RANS 481
รมพย ๔๘๗
RANS 487

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๓ (๐-๙-๓)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๒ ๔ (๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II

๓ (๓-๐-๖)

เรียน ๓๔ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๓ หน3วยกิต
กลุ3ม บี (๑๒ สัปดาห?)
รมพย ๔๕๑
RANS 451
รมพย ๔๐๙
RANS 409
รมพย ๔๘๒
RANS 482
รมพย ๔๘๓
RANS 483

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
การรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Primary Medical Care for Nurses
การพยาบาลอนามัยชุมชน
๒ (๒-๐-๔)
Community Health Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
๔ (๐-๑๒-๔)
Community Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
๓ (๐-๙-๓)
Primary Medical for Nurses Practicum
เรียน ๓๒ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๑ หน3วยกิต

- ๓๕ มคอ.๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
กลุ3ม เอ (๑๒ สัปดาห?)
รมพย ๔๕๑
RANS 451
รมพย ๔๐๙
RANS 409
รมพย ๔๘๒
RANS 482
รมพย ๔๘๓
RANS 483

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)
การรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Primary Medical Care for Nurses
การพยาบาลอนามัยชุมชน
๒ (๒-๐-๔)
Community Health Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
๔ (๐-๑๒-๔)
Community Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
๓ (๐-๙-๓)
Primary Medical for Nurses Practicum
เรียน ๓๒ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๑ หน3วยกิต

กลุ3ม บี (๑๒ สัปดาห?)

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา)

รมพย ๔๐๗
RANS 407
รมพย ๔๐๘
RANS 408

การพยาบาลจิตเวช
Psychiatric Nursing
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!๒
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II

๓ (๓-๐-๖)

รมพย ๔๘๑
RANS 481
รมพย ๔๘๗
RANS 487

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๓ (๐-๙-๓)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๒ ๔ (๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II

๓ (๓-๐-๖)

เรียน ๓๔ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๓ หน3วยกิต
กลุ3ม เอ และกลุ3ม บี (๖ สัปดาห?สุดท+าย)
รมพย ๔๘๐
ฝkกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติงาน

๕ (๐-๑๔-๕)

- ๓๖ มคอ.๒
RANS 480
Nursing Internship
หมายเหตุ ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน คือ ฝkกปฏิบัติในหCองฝkกทักษะ ๒ ชั่วโมง และฝkกปฏิบัติการ
พยาบาลในคลินิก ๑๒ ชั่วโมง
เรียน ๓๕ ชั่วโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๕ หน3วยกิต

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ3มวิชามนุษยศาสตร?-สังคมศาสตร?
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย?
MUGE 101 General Education for Human Development

๒ (๑-๒-๓)

รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisite): มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย! และมมศท
๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!
ความหมาย ความสํ าคั ญ และความสั มพั นธ! ของวิชาศึ กษาทั่ วไปกั บวิ ชาชี พ/วิชาเฉพาะ ความเชื่ อมโยง
สัมพันธ!ระหว;างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห!สังเคราะห!อย;างมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค! การวิเคราะห!เหตุปpจจัยและผลกระทบของเหตุการณ!/สถานการณ!/ปpญหา
และการสังเคราะห!แนวทางแกCไข ปtองกันปpญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ!/สถานการณ! เพื่อคุณประโยชน!
ต;อตนเอง ผูCอื่น และสังคม การประยุกต!ความรูCเพื่อเสนอแนวทางแกCไขปpญหากรณีศึกษา
Definition, significance, relation of general education and vocational/specific subjects;
relationship between behavior and mentality; ability of critically thinking analysis and
synthesis; qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events,
situations, problems; synthesis of problem solving, problem prevention, improvements,
situations for benefit of individuals, other population, society application of knowledge for
problem solving problems of case studies
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย?
MUGE 102 Social Studies for Human Development

๓ (๒-๒-๕)

รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisite): มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย! และมมศท
๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!
หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวขCองกับสถานการณ! เหตุการณ! ปpญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก วิ วั ฒ นาการของอารยธรรม เหตุ ก ารณ! สํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร! ระบบการเมื อ ง การปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห!เหตุปpจจัย ผลกระทบของเหตุการณ! สถานการณ! ปpญหา การสังเคราะห!

- ๓๗ มคอ.๒
แนวทางแกC ไข ปt องกั น ปp ญ หา แนวทางปรับ ปรุงสถานการณ! เพื่ อคุ ณ ประโยชน! ต; อตนเอง ผูC อื่น สั งคม การ
ประยุกต!ความรูCเพื่อเสนอแนวทางแกCไขปpญหากรณีศึกษา
Principles, theory related to events, situations, major problems of Thai and global
societies; evolution of civilization; important events of history; political; public administration
economic; health systems; analysis of causes and consequences of events; situations;
problems; synthesis of problem solving; problem prevention; improvements situations for
benefit of individuals; other population; society application of knowledge for problem solving
problems of case studies
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย?
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisite): มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย! และมมศท
๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย!
มนุษยภาพในอดีต ปpจจุบัน และอนาคต เหตุการณ! /สถานการณ!/ปpญหาเกี่ยวกับวิวัฒ นาการที่สําคัญ
ทางดCานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห!เหตุปpจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ!/สถานการณ!/ปpญหา และการสังเคราะห!แนวทางแกCไข ปtองกันปpญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ!/สถานการณ!/เพื่อคุณประโยชน!ต;อตนเอง ผูCอื่น และสังคม การประยุกต!ความรูCเพื่อ
เสนอแนวทางแกCไขปpญหากรณีศึกษา
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, precaution against, or improvements in those events / situations to
benefit individuals and their community; the application of knowledge to solve the problems
of case studies
รมพย ๑๒๒ การสร+างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
RANS 122 Health promotion and Health education

๓ (๓-๐-๖)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสรCางเสริมสุขภาพ หลัก การและการใหCสุขศึกษา ทฤษฎีก ารเรีย นรูC
ปpญ หาสุข ภาพ ปpจ จัย กํ า หนดสุข ภาพ และนโยบายสุข ภาพ กลวิธีก ารสรCา งเสริม สุข ภาพ บทบาทของ
พยาบาลในการสรCางเสริมสุขภาพ และการประยุกต!ใชCวิธีการใหCสุขศึกษาแก;ผูCใชCบริการ
Concepts, theories and principles of health promotion; principles of health education;
learning theories; health problems; health determinants; and health policy; strategies for
health promotion; roles of nurses in health promotion and applying methods of health
education to clients

- ๓๘ มคอ.๒
รมพย ๓๔๒ สุขภาพประชาคมโลก
RANS 342 Global Health

๑ (๑-๐-๒)

ระบบสุขภาพในประเทศพัฒนาแลCวและประเทศกําลังพัฒนา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวขCองกับ
สุขภาพ ประเด็นในประชาคมโลกที่เกี่ยวขCองกับความเจ็บป€วยและสภาวะสุขภาพ นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวขCอง
กับการส;งเสริมสุขภาพและการปtองกันโรค อนามัยแม;และเด็ก โรคติดต;อ โรคเรื้อรัง และ ปpญหาสุขภาพอื่นๆ
Health care system in developed and developing countries; socio-cultural contexts of
health; global issues related to major diseases and health conditions; concerned health
policies related to health promotion and disease prevention; maternal and child health;
communicable diseases; chronic illnesses, and emerging health problems
รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
RANS 103 Development Psychology and Mental Health

๒ (๒-๐-๔)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวขCองกับพัฒนาการและสุขภาพจิต พัฒนาการตามช;วงวัย ปpจจัยที่มีผล
ต;อพั ฒ นาการและภาวะวิกฤตที่เกิ ดขึ้น กลไกพฤติ กรรมของมนุ ษย! ปpจ จัยที่ มีผ ลกระทบต;อสุขภาพจิต การ
ส;งเสริมสุขภาพจิตและการปรับตัว พฤติกรรมการกลCาแสดงออก การดูแลผูCที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ!
Principle theory and concept regards to human-mental health development
throughout lifespan; factor on development and critical issue, dynamic of human behavior;
factors affecting mental health; mental health promotion and adaptation; assertive
behavior; emotional crisis care
รมพย ๒๑๒
RANS 212

แนวคิดพื้นฐานของการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ
Fundamental concept of Interprofessional Practice

๑ (๐-๓๐-๒)

ความสําคัญของการปฏิบัติที่ก;อใหCเกิดผลลัพธ!ที่เปOนเลิศสําหรับความเปOนมืออาชีพ บทบาทหนCาที่ของ
วิชาชีพในทีมสุขภาพและการทํางานเปOนทีมในคลินิก ทักษะการสื่อสารในการทํางานร;วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยในการดูแลผูCป€วย
The importance of best practices for professionalism, roles and responsibilities,
teamwork; communication skills for collaborative practice as a means to improve the quality
and safety of patient care


กลุ3มวิชาภาษา

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใช+ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Communication in Thai

๓ (๒-๒-๕)

- ๓๙ มคอ.๒
ศิลปะการใชCภาษาไทย ทักษะการใชCภาษาไทยในดCานการพูด การฟpง การอ;าน การเขียน และการคิด
เพื่อการสื่อสารไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking
skills for accurate and appropriate communication

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1

๓ (๒-๒-๕)

โครงสรC า ง ไวยากรณ! และศั พ ท! ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วขC อ งกั บ การใชC ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใชCภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟpง การพูด การอ;าน และ
การเขียน) รวมทั้งกลยุทธ!ในการอ;านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟpงเพื่อจับใจความสําคัญ การ
ออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use,
dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading
strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom
communication
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2

๓ (๒-๒-๕)

คําศัพท! สํานวน ไวยากรณ! และการใชCภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปpจจุบัน ทักษะการสนทนาใน
กลุ;มย;อย ทักษะการเขียนในระดับย;อหนCา และกลยุทธ!ในการอ;าน
Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills
in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3

๓ (๒-๒-๕)

การอ;านขCอความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย;อหนCาที่เกี่ยวกับสัดส;วน ความถี่ และ
ความน;าจะเปOน รูปร;าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต;าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียน
อย;างมีเอกภาพ การใชCคําเชื่อม การฟpงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟpงเพื่อรายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการ
อนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion,
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and

- ๔๐ มคอ.๒
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main
idea; listening for specific details; and making inferences

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4

๓ (๒-๒-๕)

บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝkกอ;านข;าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ
เพื่อความเขCาใจและคิดอย;างวิเคราะห! จากแหล;งต;างๆโดยเนCนประเด็นซึ่งช;วยใหCนักศึกษารูCเกี่ยวกับสังคมโลก
ฝkกการฟpงข;าว การบรรยายและสุนทรพจน!จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร!เน็ต การสนทนาในสถานการณ!ต;างๆ
รวมทั้งการฝkกพูดในที่ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝkกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชCการ
อCางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝkกทักษะย;อย เช;น ไวยากรณ! การออกเสียงและคําศัพท!ในบริบทที่
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 ๒๖๖
LAEN 266

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร?สุขภาพ
English for Health Science

๓ (๓-๐-๖)

การศึกษาคํารูปประโยคและสํานวนที่ใชCในวิชาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร!สุขภาพโดยการฝkกฝนเชิง
สื่อสารในทักษะการพูดฟpง อ;านและเขียน
Study of English terms, sentence structures and expressions used in health sciencerelated professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skills
ศศภอ ๒๖๓
LAEN 263

การอ3านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
Reading and Writing for Communication

๒ (๑-๒-๓)

การอ;านและการเขียนในสถานการณ!ต;างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห!ขCอความ
จากการสนทนา การบรรยายและการอ;านขCอความทางวิชาการ ข;าวสาร รายงานขCอมูลจากแหล;งต;างๆ

- ๔๑ มคอ.๒
Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, letters,
and articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on main idea,
details in paragraph and essay forms

 กลุ3มวิชาวิทยาศาสตร? - คณิตศาสตร?
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182

สถิติศาสตร?สําหรับวิทยาศาสตร?สุขภาพ
Statistics for Health Science

๒ (๒-๐-๔)

แนวคิดความน;าจะเปOนและการแจกแจงความน;าจะเปOนและการประยุกต!กับเหตุการณ!ต;างๆ การแปล
ความค; า สถิ ติ สถิ ติ พ รรณนา การซั ก ตั ว อย; างเพื่ อใหC ไดC ตั ว แทนที่ ดี ของประชากรและการนํ าไปใชC ในการ
ประมาณค;าและการทดสอบสมมุติฐาน
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.
รมพย ๓๔๖ วิทยาการระบาด
RANS 346 Epidemiology

๑ (๑-๐-๒)

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายโรค ดัชนีอนามัย วิธีการศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การเฝtาระวัง การปtองกันโรค
Basic concept of epidemiology; disease occurrences, disease distributions; health
indices; epidemiological study method; epidemiological investigation; disease surveillance;
disease prevention and control
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ3มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร?พื้นฐาน
SCAN 101 Basic Anatomy

๓ (๒-๓-๕)

วิช ากายวิภ าคศาสตร!พื้น ฐาน เปO น วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกั บ คุณ สมบั ติทั่ว ๆ ไปของสิ่ งมี ชีวิต เนC น ศึกษา
โครงสรCางและการทําหนCาที่ของส;วนต;าง ๆ ของร;างกายมนุษย! การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครงร;างของ
มนุษย!เปOนสําคัญ เพื่อเปOนพื้นฐานสําหรับนักศึกษาจะไดCนําไปใชCเปOนประโยชน!ในวิชาชีพต;อไป

- ๔๒ มคอ.๒
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

วทคม ๑๒๕
SCCH 125

เคมีอินทรีย?พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

โครงสรCางโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย! ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย! การเรียกชื่อ
และสเตอริโอเคมี การสั งเคราะห! และปฏิ กิริย าของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคี น แอลไคน! อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร!บอน สารเฮไลด! แอลกอฮอล! ฟ@นอล อีเทอร! อัลดีไฮด! คีโตน กรดคาร!บอกซิลิก อนุพันธ!กรดคาร!บอก
ซิลิก อะมีน
Molecular structure and classification of organic compounds; reactions of organic
compounds; nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkalnes,
cycloalkanes, alkenes, aromatic hydracarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes,
ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
SCPS 202 Basic Physiology

๓ (๒-๓-๕)

ศึกษาความรูCพื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวขCองกับหนCาที่ กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลล!
อวัยวะ และระบบต;างๆ ภายในร;างกาย ไดCแก; ระบบประสาท ระบบกลCามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต;อมไรCท;อ และระบบสืบพันธุ! รวมทั้งการทํางานประสานกันของ
ระบบต;าง ๆ เพื่อนําไปสู;การทรงสภาพปกติภายในร;างกาย
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, mechanisms of regulation of organ
system integration and adaptations in order to keep the body in a homeostatic state
วทภส ๒๐๒
SCPM 202

เภสัชวิทยาพื้นฐาน
Basic Pharmacology

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): วสจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!

- ๔๓ มคอ.๒
ความรูCพื้นฐานและหลักการดCานเภสัชจลนศาสตร! และเภสัชพลศาสตร! การใชCยารักษาโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหายใจ ระบบต;อมไรCท;อ ยาที่ใชCบําบัดรักษาโรคติดเชื้อ ยา
รักษามะเร็ง และสมุนไพรไทยที่ใชCในการสาธารณสุขมูลฐาน รูปแบบยาเตรียม วิธีการใชCยา กลไกการออกฤทธิ์
ประโยชน!ทางการรักษา ขCอหCามใชCและขCอควรระวังของการใชCยา ปฏิกิริยาต;อกันของยา อาการไม;พึงประสงค!
พิษของยา
Fundamental principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics; drugs used for
treatment of cardiovascular system, nervous system, respiratory system, endocrine system;
infectious medicines, chemotherapy, Thai herbal medicine in primary health care;
pharmaceutical preparation, drug administration, mechanism of action, therapeutic use,
contraindication and precaution of drug use, drug interaction, drug toxicity
วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย?
SCMI 206 Medical Microbiology & Parasitology

๓ (๒-๒-๕)

รูป พรรณสั ณ ฐาน โครงสรC าง ลั กษณะการเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย! และปรสิ ต ชนิ ด ต; างๆ ภู มิคุCมกั น ของ
ร;างกายชนิดที่มีอยู;เองตามธรรมชาติและชนิดจําเพาะ การถ;ายทอดยีนและความสําคัญของการถ;ายทอดยีนดื้อยาใน
จุลินทรีย! บทบาทของจุลิน ทรีย!ใ นธรรมชาติแ ละการทํา ใหCเ กิด โรค การทํา ใหCป ลอดเชื้อ และการทํา ลาย
เชื้อ จุลิน ทรีย! ความสัมพันธ!ระหว;างมนุษย!กับปรสิตและปpจจัยที่เกี่ยวขCองในการก;อโรค วงชีพของปรสิตที่มี
ความสําคัญ ทางการแพทย! พยาธิสภาพที่เกิดจากปรสิต ระบาดวิทยา การปtองกัน และพื้นฐานเบื้องตCนทาง
หCองปฏิบัติการที่ใชCในการตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย!และปรสิต
Basic principle of morphology; growth of microorganisms and virus, 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
วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป
SCBC 206 General Biochemistry

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย!พื้นฐาน
โครงสรC างและหนC าที่ พื้ น ฐานของชี วโมเลกุ ล ๔ ชนิ ด คาร! โบไฮเดรท ลิ ปZ ด โปรตี น กรดนิ ว คลี อิ ค
กระบวนการเมตาบอลิสมพื้นฐานของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด และการควบคุม การถ;ายทอดทางพันธุกรรมและ
การควบคุมการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทพื้ นฐานของชีวโมเลกุลเกี่ยวกับ การทํางานใน
ระบบต;างๆ ของร;างกายปกติ การประยุกต!

- ๔๔ มคอ.๒
Basic structures and functions of 4 biomolecules, carbohydrate, lipid, protein, nucleic
acid; basic metabolic processes of 4 biomolecules and its regulation; flow of genetic
information and gene regulation, DNA technology, basic role of biomolecules related to
normal physiological systems, applications
รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
RANS 345 Pathophysiology in Nursing

๒ (๒-๐-๔)

กลไกการเกิดโรค ความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงการทํางานระบบต;างๆ ของร;างกาย ความผิดปกติ
อื่นๆ ที่ส;งผลกระทบต;อภาวะดุลยภาพของร;างกาย การประยุกต!ทางการพยาบาล
Mechanism of diseases; alteration of body system functions that cause diseases;
other abnormalities resulting in disturbance of homeostasis; applying knowledge in nursing
 กลุ3มวิชาวิชาชีพ
รมพย ๑๒๑
RANS 121

บทนําวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basic of Nursing

แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล ปรัชญาการพยาบาล วิวัฒนาการของวิชาชีพการ
พยาบาล แนวคิดพื้นฐานมโนมติทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล แนวคิดเบื้องตCนเกี่ยวกับสุขภาพ ความ
เจ็บป€วย พฤติกรรมและความตCองการของผูCป€วย ระดับบริการสุขภาพ ความกCาวหนCาในวิชาชีพของพยาบาล
องค!กรวิชาชีพการพยาบาล และการควบคุมคุณภาพการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
Concepts of nursing and nursing profession; nursing philosophy; evolution of the
nursing profession; basic concepts of nursing; nursing theories; basic concepts of health,
illness, behaviors and needs of patients; health care level; career progression of nurses;
nursing organizations; quality control in nursing practice
รมพย ๒๐๙
RANS 209

กระบวนการพยาบาล
Nursing Process

๓ (๒-๒-๕)

รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน ๑
แนวคิด ความสําคัญ และขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล วิธีการประเมินภาวะสุขภาพในการ
ปฏิบัติการพยาบาลทุกช;วงวัย การคิดอย;างมีวิจารณญาณกับกระบวนการพยาบาล ความสัมพันธ!ระหว;าง
กระบวนการพยาบาล และทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดในการประยุกต!ใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแล
ผูCรับบริการและฝkกประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล
Concepts, significances and methods of nursing process, methods of health
assessment in nursing practice across life spans; critical thinking and nursing process;

- ๔๕ มคอ.๒
relationships between nursing process and nursing theory; applying nursing process to care
patients and health assessment practice

รมพย ๒๕๒
RANS 252

จริยศาสตร?ทางการพยาบาล
Nursing Ethics

๑ (๑-๐-๒)

แนวคิ ด จริ ย ศาสตร! จริ ย ศาสตร! ท างการพยาบาล หลั ก จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การใหCเหตุผลทางจริยธรรม การประยุกต!ทฤษฎีจริยศาสตร!ที่คัดสรรในการ
วิเคราะห!ตัดสินประเด็นปpญหาทางจริยธรรมที่พบบ;อยในการปฏิบัติการพยาบาล
Concepts of ethics; nursing ethics; principle of ethics in nursing practice; code of
ethics in nursing; ethical reasoning; application of selected ethical theories to analyze the
rationale underlying ethical issues commonly found in nursing practice
รมพย ๒๑๓
RANS 213

การวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research

๒ (๒-๐-๔)

หลักการเบื้องตCนเกี่ยกับการวิจัยและการใชCผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย การ
โจรกรรมทางวิชาการ กระบวนการวิจัย ตัวแปร ประชากรและลุ;มตัวอย;าง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและ
คุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขCอมูล การวิเคราะห!ขCอมูล การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การพัฒนา
โครงร;างวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล
Basic principles of research and research utilization in nursing; research ethics;
plagiarism research process; variables; population and sample; research designs; research
instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; writing research project
and report; research proposal development; nursing innovation
รมพย ๓๐๙
RANS 309

ประเด็นปbญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
Legal and Ethical Issues in Nursing

๑ (๑-๐-๒)

ความรูCเบื้องตCนของกฎหมายและระบบกฎหมาย ความรับผิดทางแพ;งและทางอาญากับการพยาบาล
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ! กฎหมายการแพทย!และสาธารณสุข ประเด็นปpญหาทาง
กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!
Introduction to basic law and legal systems; civil and criminal liability in nursing;
Professional Nursing and Midwifery Act, Medical & Public Health Act, legal and ethical issues
in nursing and midwifery

- ๔๖ มคอ.๒

รมพย ๒๑๔
RANS 214

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
Information Technology in Nursing

๒ (๒-๐-๔)

แนวคิด พื้นฐานเกี่ ยวกับสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลการประยุ กต!
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลดCานการศึกษา การวิจัยและการบริการทางการ
พยาบาล การสืบคCนและประเมินคุณภาพสารสนเทศที่ไดCจากแหล;งขCอมูลความรูCทางการพยาบาล ฝkกปฏิบัติการ
ใชCโปรแกรมคอมพิวเตอร! ในการจัดเก็บ ประมวลผลสรCางสื่อสุขภาพ เพื่อนําเสนอขCอมูลทางวิชาการ ประเด็น
จริยธรรมและผลกระทบต;อสังคมของการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพ
Basic concepts of nursing informatics; hospital information technology system;
application of information technology in nursing education; research and service, searching
and evaluation a quality of health information, practicing computer program include data
management; developing health media for presentation; ethical issue and social impact of
information technology use in health system
รมพย ๔๔๕
RANS 445

การบริหารการพยาบาล
Nursing Management

๒ (๒-๐-๔)

แนวคิด หลักการ วิธีการบริหารงานทั่วไปและการบริหารการพยาบาล การจัดการในหอผูCป€วย และ
บทบาทของพยาบาลในฐานะผูCบริหารการพยาบาลระดับตCน
Concepts, principles, and strategies of general and nursing management; management
in clinics; roles of a nurse as an initial nursing administrator
รมพย ๒๐๖
RANS 206

การพยาบาลรากฐาน ๑
Fundamental Nursing I

๔ (๒-๔-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๙ กระบวนการพยาบาล
แนวคิดการพยาบาลพื้นฐานที่การตอบสนองความตCองการดCานร;างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
หลักการและเทคนิคการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลความสุขสบายและความปลอดภัยของบุคคลเมื่อเจ็บป€วย ฝkก
เทคนิคการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การใชCกระบวนการพยาบาลในดูแลกิจวัตรประจําวัน ความสุขสบายและความ
ปลอดภัย โคยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

- ๔๗ มคอ.๒
Concepts of fundamental nursing; response on physical, psycho-social, and spiritual
needs; principles and techniques of basic nursing care, comfort and safety for ill persons;
practicing basic nursing practice; applying nursing process for patients daily living; comfort
and safety concerning about moral, ethics and professional code of ethics

รมพย ๒๐๗
RANS 207

การพยาบาลรากฐาน ๒
Fundamental Nursing II

๑ (๐-๒-๑)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน๑ และรมพย ๒๐๙
กระบวนการพยาบาล
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
การฝkกหัตถการพื้นฐานและการดูแลผูCป€วยที่มีปpญหาทางสุขภาพที่ไม;ซับซCอนในสถานการณ!เหมือนจริง
และฝkกใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูCป€วยเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน ความสุขสบายและความปลอดภัย
โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
Virtual scenarios practice of fundamental nursing; providing nursing care for patients
who having basic health problems and applying nursing process for patients daily living,
comfort and safety concerning about moral, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๑๘
RANS 318

การพยาบาลผู+สูงอายุ
Gerontological Nursing

๑ (๑-๐-๒)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
สถานการณ!และภาวะสุขภาพของผูCสูงอายุ ผลกระทบของการเขCาสู;สังคมผูCสูงอายุ นโยบายของรัฐ
และกฎหมายที่เกี่ยวขCองกับผูCสูงอายุ ระบบบริการสุขภาพและสังคมสําหรับผูCสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูCสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ แหล;งประโยชน!
ปpญหา ความตCองการของผูCสูงอายุ และผลกระทบต;อครอบครัว หลักการดูแลและการจัดการระบบดูแลผูCสูงอายุ
หลักการสรCางเสริมสุขภาพ ฟ•–นฟูสุขภาพ การปรับตัว การพึ่งพาตนเอง และการมีส;วนร;วมของครอบครัวของ
ผูCสูงอายุ เจตคติของบุคลากรสุขภาพในการดูแลผูCสูงอายุภายใตCคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Situations and health conditions of older people; impact of an aging society; national
policies and legislation related to older persons; healthcare and social service system for
older persons; theories of aging, physiological, mental, social, and spiritual changes in older
persons; health assessment; helpful resources, problems, needs of older persons, and their
impact on the family; principles of caring and care system management for older persons;

- ๔๘ มคอ.๒
principles of health promotion, rehabilitation, adaptation, self-reliance, and family
participation of older persons; attitudes of healthcare personnel to care for older persons
with moral and ethical concerns, and professional code of ethics

รมพย ๓๑๙
RANS 319

การพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๑
Adult and Gerontological Nursing I

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
แนวคิด เกี่ย วกับ ความพิก าร การสูญ เสีย หนCา ที ่ข องอวัย วะ ผลกระทบทางจิต สัง คม และความ
เบี ่ย งเบนสุข ภาพในวัย ผู Cใหญ;แ ละผู Cสูง อายุทั้ง ในภาวะวิก ฤต เฉีย บพลัน และเรื้อ รัง ทีมีผ ลมาจากความ
ผิด ปกติข องการย;อ ยการเผาผลาญและการขับ ถ;า ย การติด เชื้อ การเสีย สมดุล น้ํ า เหลือ แร; การขับ ถ;า ย
ปpสสาวะ การควบคุมการแบ;งเซลล!ผิดปกติ รวมทั้งการพยาบาลฉุกเฉินบาดเจ็บและสาธารณภัย การประยุกต!
กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความตCองการทางดCานร;ากาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูCป€วย เพื่อ
การรักษาพยาบาล สรCางเสริมสุขภาพ การปt องกัน โรค ฟ•– นฟู สภาพ และการดูแลแบบประคับ ประคอง โดย
คํานึงถึงสิทธิส;วนบุคคล สิทธิผูCป€วย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Concepts of handicap, disability, and psychosocial impact; health deviation in adult
and elderly population experiencing critical, acute, and chronic conditions resulting from
impairment of digestion and absorption, infection, fluid & electrolyte, urinary function, and
regulatory processes of cell division including emergency, trauma, & disaster nursing; use of
nursing process in response to needs of adult physical, psychosocial, and spiritual health for
restoration, promotion, prevention, rehabilitation, and palliative care with concerning of
human rights, patient’s rights, and professional code of ethics
รมพย ๓๒๐
RANS 320

การพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๒
Adult and Gerontological Nursing II

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
ความเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพในวัยผูCใหญ; และผูCสูงอายุ ทั้งภาวะวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง
ความผิดปกติเกี่ยวกับการขนส;งออกซิเจน การรับรูCและการเคลื่อนไหว และกระบวนการควบคุม ประยุกต!
กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความตCองการทางดCานร;างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูCป€วย เพื่อ
การรักษาพยาบาล สรCางเสริมสุขภาพ ปtองกันโรค และฟ•–นฟูสภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิส;วนบุคคล สิทธิผูCป€วย หลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- ๔๙ มคอ.๒
Health deviation in adult and elderly population experiencing critical, acute, chronic,
impairment of oxygen transportation; perception and mobility and regulatory process; use of
nursing process in response to needs of adult physical, psychosocial, and spiritual health for
restoration, promotion, prevention, and rehabilitation concerning about human rights, patient’s
right, and professional code of ethics
รมพย ๓๒๔
RANS 324

การพยาบาลเด็กและวัยรุ3น
Nursing of Child and Adolescent

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต และรมพย
๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
นโยบายสุขภาพเด็ก สิทธิเด็ก สถานการณ!สุขภาพเด็กของประเทศ การส;งเสริมการเจริญเติบโต
พัฒนาการ การปtองกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กตามช;วงวัย ปpญหาสุขภาพทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ;นที่มี
ความเจ็บป€วยในระบบต;างๆ ที่พบบ;อยทั้งดCานร;างกาย และจิตสังคม ผลกระทบที่เกิดจากความเจ็บป€วยต;อเด็ก
และครอบครัว การจัดการความปวด การพยาบาลตามแนวคิดครอบครัวเปOนศูนย!กลางของการดูแล การดูแล
ผูCป€วยเด็กในภาวะวิกฤตจนถึงระยะทCาย
National child health policy; child rights; national child health situations; promoting
growth; development disease prevention and accidents in each age group; apply nursing
process to take care of the newborn, infant, children, and adolescent with health problems
in each system including physical and psychosocial aspects by consider patient safety and
rational drug used frequently found health problems in newborn, infant, child, and
adolescent in each system including physical and psychosocial aspects pain management,
family-centered care; critically ill children and palliative care
รมพย ๓๒๕
RANS 325

การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ? ๑
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
สุขภาพการเจริญพันธุ! การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกําเนิด การปฏิสนธิ การตั้งครรภ!
การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยาและจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ!ปกติ กลไกการคลอด กระบวนการ
คลอด ทารกแรกเกิดปกติ การดูแลสตรีและครอบครัวในระยะก;อนสมรส ระยะก;อนตั้งครรภ! ตั้งครรภ! คลอด
และหลังคลอด บทบาทพยาบาลผดุงครรภ!ในการดูแลสตรีตั้งครรภ!ปกติและครอบครัว ภายใตCขอบเขตของ
กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- ๕๐ มคอ.๒
Reproductive health; family planning and contraceptive technologies; fertilization and
pregnancy; anatomical, physiological and psychosocial changes of normally pregnant
women; mechanism of labour; labour process; normal newborn; role of nurse midwives in
caring for women and families in pre-marriage, pre-conception, antepartum and postpartum
periods within the realm of law, ethics, and professional code of ethics

รมพย ๔๐๗
RANS 407

การพยาบาลจิตเวช
Psychiatric Nursing

๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
วิวัฒนาการของศาสตร!ทางจิตเวช การใชCหลักการทางการพยาบาลจิตเวช บทบาทและหนCาที่ของ
พยาบาลจิตเวช การสรCางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การสื่อสารเพื่อการบําบัด การใชCตนเองเพื่อการบําบัด
การใชCกระบวนการพยาบาลในการใหCการพยาบาลบุคคลที่มีปpญหาทางสุขภาพจิตและทางจิตเวช ทั้งดCานกายจิต-สังคม วิธีการรักษาทางจิตเวชและการพยาบาลจิตเวชชุมชน
Evolution of psychiatric science; principle of psychiatric nursing; role and function,
therapeutic relationship; therapeutic communication, therapeutic use of self; applying
nursing process for caring of individual having mental health problems and mental illness;
bio-psycho-social, psychiatric treatment and community psychiatric nursing
รมพย ๔๐๘ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ? ๒
๓ (๓-๐-๖)
RANS 408 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II
รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๒๕ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑
ภาวะมีบุตรยาก ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซCอน และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ! การคลอด หลัง
คลอด การคัดกรองภาวะเสี่ยง แนวทางการช;วยเหลือ บทบาทพยาบาลผดุงครรภ!ในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ!
คลอด หลังคลอด ครอบครัว ทารกในครรภ! และทารกแรกเกิด ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซCอน ภาวะสูญเสีย
บุตร และคู;สมรสที่มีบุตรยาก ภายใตCขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นปpญหา
แนวโนCมของการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!
Infertility; risks, complications, and abnormal signs and symptoms during pregnancy,
delivery, and postpartum periods; risk screening, management; nurse-midwife’s roles in caring
for pregnant women, family, fetus and newborns with risks, complications and grieving after
fetal loss and infertile couple within the realm of law, ethics, and professional code of
ethics, issues and trend in maternal-newborn nursing and midwifery
รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน
๒ (๒-๐-๔)
RANS 409 Community Health Nursing

- ๕๑ มคอ.๒
รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๖ วิทยาการระบาด
แนวคิ ด หลักการ การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสาธารณสุข แผนพั ฒ นาสุ ขภาพ นวัต กรรมและ
กลวิธีทางสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามั ยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามั ย
อนามัยสิ่งแวดลCอม
Concept, principle, community health nursing; public health system; national health
development plan; innovations and strategies of public health; community health nursing
process; family health; school health; occupational health; environment health
รมพย ๔๕๑
RANS 451

การรักษาขั้นต+นสําหรับพยาบาล
Primary Medical Care for Nurses

๒ (๒-๐-๔)

การซักประวัติ การตรวจร;างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจและแปลผลทางหCองปฏิบัติการ การ
รักษาขั้นตCนตามปpญหาสุขภาพระบบต;างๆ ของร;างกาย การใชCยาอย;างสมเหตุผล การปฐมพยาบาลและดูแล
รักษาขั้นตCนในผูCที่ไดCรับบาดเจ็บและผูCประสบสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การส;งต;อ
History taking; physical examination; differential diagnosis; laboratory investigation and
interpretation; primary medical care related to health problems of body systems; rational
drug use; first aids and primary medical care for injured patients and disaster victims at
scene; referral
รมพย ๒๘๔
RANS 284

ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
Fundamental Nursing Practicum

๑ (๐-๓-๑)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน๑ และรมพย ๒๐๙
กระบวนการพยาบาล
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๗ การพยาบาลรากฐาน๒
ปฏิ บั ติ การพยาบาลขั้ น พื้ น ฐานอย; างเปO น องค! รวมแก; ผูC ใชC บ ริการ เพื่ อตอบสนองความตC องการดCา น
กิจวัตรประจําวัน ความสุขสบายและความปลอดภัย โคยประยุกต!ใชCกระบวนการพยาบาล ภายใตCขอบเขตของ
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practicing fundamental nursing; applying nursing process for assisting patients to
maintain daily live activities; comfort and safety for person during their illness concerning
about moral, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๘๔
RANS 384

ปฏิบัติการพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๑
Nursing of Adult and Elderly Practicum I

๔ (๐-๑๒-๔)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

- ๕๒ มคอ.๒
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๑๘ การพยาบาลผูCสูงอายุ รมพย ๓๑๙ การพยาบาล
ผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ และรมพย ๓๒๐ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒
ฝkกนํากระบวนการพยาบาลมาใชCเปOนแนวทางในการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ทั้งในภาวะวิกฤต
เฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่มีผลมาจากความผิดปกติของการย;อย การเผาผลาญ และการขับถ;าย การเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการและความเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพ ความปวด การติดเชื้อ การเกิดแผล การผ;าตัด ความพิการ การ
สูญเสียหนCาที่ ความผิดปกติของกระบวนการควบคุม การตอบสนองความตCองการของร;างกาย จิตสังคม และ
จิตวิญญาณของผูCป€วย การรักษาพยาบาล สรCางเสริมสุขภาพ ปtองกันโรค และฟ•–นฟูสภาพอย;างต;อเนื่อง รวมทั้ง
การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็ บ และสาธารณภั ย โดยคํานึ งถึงสิ ทธิส;วนบุ คคล สิทธิผูC ป€ วย ภายใตC ขอบเขตของ
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practicing holistic care and utilizing nursing process to provide care for diverse adult
and older populations with critical, acute and chronic alterations resulting from impairment
of digestion and absorption, and the development across the life span and health problems
related to pain, infections, surgical experiences, wounds, disabilities/ dysfunctions, regulatory
process to meet the needs of clients in health promotion, maintenance of health and
prevention of illness: including emergency, trauma, and disaster nursing concerning about
human and patients’ rights, moral, ethics, and professional code of ethics
รมพย ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 385 Nursing of Adult and Elderly Practicum II
รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๑๘ การพยาบาลผูCสูงอายุ รมพย ๓๑๙ การพยาบาล
ผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ และรมพย ๓๒๐ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒
ฝkกนํากระบวนการพยาบาลมาใชCเปOนแนวทางในการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ทั้งในภาวะวิกฤต
เฉี ยบพลั นและเรื้อรัง ความผิ ดปกติ เกี่ ยวกั บการขนส; งออกซิ เจน การรับรูC และการเคลื่ อนไหว และกระบวนการ
ควบคุม การตอบสนองความตCองการของร;างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูCป€วย การรักษาพยาบาล สรCางเสริม
สุขภาพ ปt องกั นโรค และฟ•– นฟู สภาพอย;างต;อเนื่ อง โดยคํานึงถึงสิทธิส;วนบุ คคล สิทธิผูCป€ วย ภายใตCขอบเขตของ
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practicing holistic care and utilizing the nursing process to provide care for diverse
adult and older populations with critical, acute and chronic alterations in oxygen transport,
sensory and perception, mobility, and regulatory process to meet the needs of clients in
health promotion, maintenance of health and prevention of illness concerning about human
and patients’ right, moral, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๘๗
RANS 387

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ3น
Nursing of Child and Adolescent Practicum

๔ (๐-๑๒-๔)

- ๕๓ มคอ.๒
รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๒๔ การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส;งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการการปtองกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กตาม
ช;วงวัย การนํากระบวนการพยาบาลมาใชCในการดูแลผูCป€วยทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ;นที่มีความเจ็บป€วยใน
ระบบต;างๆ ที่พบบ;อยทั้งทางดCานร;างกายและจิตสังคม คํานึงถึงความปลอดภัยและการใชCยาอย;างสมเหตุสมผล
การเสริมสรCางสัมพันธภาพ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การฟ•–นฟูสภาพ โดยยึดครอบครัวเปOนศูนย!กลางของ
การดูแล และคํานึงถึงความแตกต;างทางวัฒ นธรรม สิทธิเด็ก ภายใตCขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Clinical nursing practice to promote growth, development disease prevention, and
accident of children in each age group; apply nursing process to take care of the newborn,
infant, children and adolescent with health problems in each system including physical and
psychosocial aspects by considering patient safety and rational drug used promote
relationships; child life program; rehabilitations highlighting on family-centered care, different
culture and child’s right under national laws, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๘๘
RANS 388

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ? ๑
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I

๔ (๐-๑๒-๔)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๒๕ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและครอบครัวอย;างเปOนองค!รวมแก;สตรีในระยะตั้งครรภ! คลอด และ
หลังคลอดปกติ การส;งเสริมการเลี้ยงบุตรดCวยนมมารดา การสรCางสัมพันธภาพระหว;างมารดา-ทารกและ
ครอบครัว การใหCคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับบทบาทการเปOนมารดาบิดา และการเลี้ยงดูบุตร การใหCบริการ
คุมกําเนิดและการวางแผนครอบครัว ภายใตCขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพ
Holistic practice in maternal-newborn and family nursing for normal pregnancy
throughout delivery and postpartum; breastfeeding promotion, bonding and attachment of
maternal, child and family, counseling of parent roles and childrearing, family planning and
contraceptive services within the realm of law, ethics, and professional code ethics
รมพย ๔๘๑
RANS 481

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum

๓ (๐-๙-๓)

รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๗ การพยาบาลจิตเวช
ฝkกปฏิบัติการพยาบาลในบุคคลที่มีปpญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต สรCางสัมพันธภาพและการสื่อสาร
เพื่ อการบํ าบั ด จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การบํ าบั ด นํ า กระบวนการพยาบาลมาใชC ในการวิ นิ จ ฉั ย และวางแผนการ

- ๕๔ มคอ.๒
พยาบาลผูCป€วยจิตเวช ใหCความรูCทางสุขภาพจิต โดยตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลจิตเวชในการสรCางเสริม
ปtองกัน บําบัด และการฟ•–นฟูปpญหาทางจิตเวช และสุขภาพจิตแก;บุคคล ครอบครัว และชุมชน
Practicing nursing care for persons with mental health and psychiatric problems;
establishing therapeutic relationships and communications with the patients; providing
therapeutic group activities; applying nursing process to establish nursing diagnosis and plan
nursing interventions for psychiatric patients; providing knowledge on mental health and
mental illness; conducting psychiatric nurse’ roles in promoting mental health; preventing
mental illness, and promoting psychiatric rehabilitation in individuals, families, and
communities
รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ? ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 487 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II
รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ!๑
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๘ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๒
ปฏิบัติการพยาบาลอย;างเปOนองค!รวมแก;สตรีที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซCอนในระยะตั้งครรภ! คลอด
และหลังคลอด การทําคลอดปกติ การดูแลผูCคลอดที่ทําสูติศาสตร!หัตถการ การช;วยฟ•–นคืนชีพทารกแรกเกิด
การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะสูญเสียบุตรภายใตCขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Holistic nursing practice in women with risks and complication during antepartum,
intrapartum, and postpartum period; conduct normal delivery, care for women with
operative obstetrics; newborn resuscitation; care for women and family with perinatal loss
within the realm of law, ethics and professional code of ethics
รมพย ๔๘๒
RANS 482

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
Community Health Nursing Practicum

๔ (๐-๑๒-๔)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ รมพย
๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น และรมพย ๓๘๘
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน
ปฏิบั ติการพยาบาลอนามัยชุมชน การประยุกต! ศาสตร!ทางการพยาบาล ศาสตร!ที่เกี่ยวขCอง และ
กระบวนการพยาบาล การสรCางเสริมสุขภาพ การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตCน และการฟ•–นฟูสุขภาพ
แก;บุคคล ครอบครัว และชุมชน เนCนผูCป€วยและครอบครัวเปOนศูนย!กลาง ความปลอดภัยและความแตกต;างทาง
วัฒนธรรม การพัฒ นาโครงการส;งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส;วนร;วม ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

- ๕๕ มคอ.๒
Practice in community health nursing; application of nursing sciences, related
sciences and nursing process; health promotion, disease prevention, primary medical care
and rehabilitation for individuals, families, and communities emphasizing on patients and
families centered care, concerning, safety and cultural diversity; project development of
health promotion based on community participation; within the realm of law, ethics and
professional code of ethics

รมพย ๔๘๓
RANS 483

ปฏิบัติการรักษาขั้นต+นสําหรับพยาบาล
Primary Medical for Nurses Practicum

๓ (๐-๙-๓)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ รมพย
๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น และรมพย ๓๘๘
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๕๑ การรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
ปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจร;างกาย วินิจฉัยแยกโรค ส;งตรวจและแปลผลทางหCองปฏิบัติการ รักษา
ขั้น ตCน ตามปp ญ หาสุขภาพระบบต; างๆ ของร;างกาย การดู แลรักษาขั้น ตCน ในผูCที่ไดC รับ บาดเจ็บ และผูCป ระสบ
สาธารณภัย ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practice in history taking; physical examination, differential diagnosis; laboratory
investigation and interpretation; primary medical care related to health problems in body
systems; primary medical care for injured patients and disaster victims within the realm of
law, ethics and professional code of ethics
รมพย ๔๘๐
RANS 480

ฝfกปฏิบัติการพยาบาลสู3การเป‰นพยาบาลวิชาชีพ
Nursing Internship

๕ (๐-๑๔-๕)

รายวิชาที่ต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑
รมพย ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ และรมพย ๔๔๕ การบริหารการพยาบาล
รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๒ รมพย ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และรมพย ๔๘๓ ปฏิบัติการรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
ฝkกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลในหน;วยงานที่นักศึกษาสนใจ โดยใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแล
ผูCใชCบริการที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซCอนอย;างเปOนองค!รวม ใชCทักษะการทํางานเปOนทีม การแกCไขปpญหา

- ๕๖ มคอ.๒
อย;างเปOนระบบ การสื่อสารทางบวก การใชCเทคโนโลยีสารสนเทศอย;างต;อเนื่อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพื้นฐานของขCอมูล
เชิงประจักษ! ภายใตCขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Clinical practice in students’ area of interest utilizing the nursing process to provide
holistice care for clients having health risks and experiencing complications; continuously
using team working, systematic problem solving, positive communication skills, and
information technology concerning safety, differences in cultural diversities, rationality, and
clients’ satisfaction based on eveidence within the realm of law, ethics and codes of ethics
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี รายวิชาเลือกเสรี
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน3งและคุณวุฒิของอาจารย?ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๑.

อ.ดร.เสริมศรี สันตติ

๓๑๐๒๑๐๐๓๓๔xxx

๒.

ศ.ดร.รุจา ภู;ไพบูลย!

๓๑๐๐๖๐๒๖๔๓xxx

๓.
๔.
๕.
๖.

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร
ผศ.ดร.ทิพวัลย! ดารามาศ
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน

๓๑๐๑๕๐๐๒๗๔xxx
๓๗๑๙๙๐๐๐๖๕xxx
๓๗๖๐๖๐๐๐๒๘xxx
๓๑๐๑๕๐๑๔๘๒xxx

๗.
๘.
๙.

ผศ.ดร.ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
อ.ดร.ดวงฤทัย บัวดCวง
อ.ดร.ปริญญา สารธิมา

๓๕๘๐๓๐๐๐๑๓xxx
๓๑๒๐๑๐๐๑๖๕xxx
๓๓๔๙๘๐๐๐๕๙xxx

๑๐. อ.ดร.สุธดิ า มาสุธน

๓๖๗๙๙๐๐๑๖๖xxx

๑๑. อ.ดร.จําป@ เกรนเจอร!

๓๗๓๐๑๐๐๓๐๙xxx

๑๒. อ.ศิริพร นิราพันธ!

๓๖๒๐๑๐๐๒๒๘xxx

๑๓. อ.ลาวัลย! สิงห!สาย

๓๗๓๐๖๐๐๖๘๓xxx

๑๔. อ.ทิพวัลย! ศรีเฉลิม*

๓๑๖๐๖๐๐๔๗๖xxx

สาขาวิชาและสถาบัน
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
D.N.S. (Family Health Care
Nursing) University of California
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
Ph.D. (Nursing)
University of California
พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
วท.ด. จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก;น
Ph.D. (Nursing Administration)
University of California
Ph.D. (Nursing)
University of Massachusetts
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๐.๙๐ ๐.๙๐
-

-

๐.๐๘
๐.๐๙
๐.๖๓
๐.๓๕

๐.๐๘
๐.๐๙
๐.๗๓
๐.๔๒

๒.๒๕ ๒.๒๕
๑๐.๗๐ ๑๐.๗๐
๑๐.๘๐ ๑๐.๕๕
๑๒

๑๒

๘.๗๕

๙.๐๐

๘.๔๙

๘.๕๐

๙.๔๕

๙.๕๐

๑๐.๐๕ ๑๐.๑๐

- ๕๗ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. อ.อารีย! วงศ!แดง*

๓๓๒๐๙๐๐๔๒๒xxx

๑๖. อ.ชาลินี สามงามเหล็ก*

๓๑๐๑๙๐๐๗๗๕xxx

๑๗. อ.ศิริวรรณ ประทุม*

๑๓๔๐๔๐๐๐๒๑xxx

๑๘. อ อ.ศิรินทิพย! ภูวยานนท!*
.
๑๙. อ.จิราภรณ! ตั้งสกุล**

๑๒๓๙๙๐๐๐๘๙xxx

๒๐. อ.สุธาสินี แซ;หุง**

๓๕๗๐๙๐๐๔๙๖xxx

๒๑. อ.จิราภรณ! ปp–นอยู;**

๓๑๖๐๕๐๐๐๓๙xxx

๒๒. อ.มนฤดี โชคประจักษ!ชัด**

๓๑๐๐๙๐๑๔๐๗xxx

๒๓. อ.จงใจ จงอร;ามเรือง**

๑๑๐๑๔๐๐๘๗๑xxx

๒๔. อ.ชญาน!นันท! ใจดี**

๓๓๓๐๕๐๐๗๙๐xxx

๒๕. อ.จุฑาทิพย! กิ่งแกCว

๓๕๐๐๙๐๐๓๘๗xxx

๒๖. รศ.ดร.พัชรินทร! นินทจันทร!

๓๖๕๐๑๐๑๐๒๑xxx

๒๗. ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ;อน

๓๑๑๐๑๐๐๗๘๘xxx

๒๘. ผศ.ดร.ทัศนา ทวีคูณ

๓๑๐๐๒๐๐๘๒๑xxx

๒๙. ผศ.กนกพร เรืองเพิ่มพูล

๓๑๐๒๔๐๑๒๗๓xxx

๓๐. อ.ดร.มาลาตี รุ;งเรืองศิริพันธ!

๓๙๒๙๙๐๐๒๗๕xxx

๓๗๒๐๓๐๐๓๒๖xxx

วท.ม. (อนามัยครอบครัว)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (พัฒนาการมนุษย!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อนามัยครอบครัว)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร!
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.ม. (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เภสัชศาสตร!ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing)
University of Virginia
Commonwealth
Ph.D. (Nursing)
University of Michigan
Ph.D. (Nursing)
University of Virginia
วท.ม. (จิตวิทยาการใหCคําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล

๘.๘๐

๘.๘๕

๗.๘๐

๘.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕.๐๙

๕.๑๐

๐.๗๐

๐.๗๐

๐.๖๘

๐.๖๘

๐.๒๙

๐.๒๙

๕.๙๙

๕.๘๘

๔.๙๘

๕.๐๐

- ๕๘ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๓๑. อ.ดร.นันทิยา เอกอธิคมกิจ

๓๑๐๑๔๐๐๓๒๔xxx

๓๒. อ.พรศิริ พฤกษชาติ

๓๓๐๙๙๐๐๒๒๔xxx

๓๓. อ.นฤมล สมรรคเสวี

๓๑๔๐๒๐๐๓๘๘xxx

๓๔. อ.นงนุช วิศิษฏ!ธรรมศรี

๓๗๑๐๖๐๐๑๕๒xxx

๓๕. อ.วิไล นาป€า

๓๓๐๐๑๐๐๙๒๔xxx

๓๖. อ.นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ*

๓๑๐๐๙๐๒๕๕๕xxx

๓๗. อ.มะลิวรรณ วงษ!ขันธ!*

๑๓๓๙๙๐๐๐๐๑xxx

๓๘. อ.สุดา รองเมือง**

๓๘๒๐๕๐๐๐๔๐xxx

๓๙. รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคํา

๓๑๐๑๒๐๑๐๑๗xxx

๔๐. รศ.ดร.นพวรรณ เป@ยซื่อ

๓๑๐๐๙๐๔๔๘๓xxx

๔๑. ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ!กูล

๓๙๐๙๘๐๐๙๓๔xxx

๔๒. ผศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน! มารุโอ

๓๑๐๐๒๐๐๕๗๑xxx

๔๓. ผศ.ดร.วราภรณ! ทิพย!สุวรรณกุล

๓๑๐๐๗๐๑๐๘๘xxx

๔๔. ผศ.ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
๔๕. ผศ.สุพรรณี ธรากุล

๓๑๖๐๑๐๐๐๗๕xxx
๓๔๐๐๗๐๐๗๑๗xxx

๔๖. อ.ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ!

๓๑๐๒๔๐๐๕๗๘xxx

สาขาวิชาและสถาบัน
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร!
ประยุกต!)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing)
Virginia Commonwealth
University
Ph.D. (Nursing)
University of Washington
Ph.D. (Nursing)
Yale University
Ph.D. (Life Science and
Human Technology)
Nara Women’s University
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๖.๒๕ ๖.๐๐
๕.๗๕

๕.๗๕

๔.๕๑

๔.๔๐

๗.๕๕

๗.๔๐

๔.๖๐

๔.๔๐

๖.๒๓

๖.๑๑

๔.๕๐

๔.๕๐

-

-

๔.๑๙

๔.๑๙

๐.๖๘

๐.๖๘

๐.๘๕

๐.๘๕

๔.๘๓

๔.๕๕

๔.๙๘

๔.๙๘

๕.๐๙
๖.๕๙

๕.๐๐
๖.๗๑

๕.๑๕

๕.๑๕

- ๕๙ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๔๗. อ.ดร.แสงเดือน ปZยะตระกูล

๓๖๓๐๑๐๐๕๒๓xxx

๔๘. อ.ดร.สมนึก สกุลหงส!โสภณ
๔๙. อ.ดร.จิราพร ไลนิงเกอร!

๓๑๐๐๒๐๒๑๐๔xxx
๓๑๐๑๙๐๐๑๔๘xxx

๕๐. อ.ดร.สุภามาศ ผาติประจักษ!

๓๑๓๐๑๐๐๔๗๓xxx

๕๑. อ.ดร.สุพิชญา หวังปZติพาณิชย!

๓๖๐๙๙๐๐๕๙๒xxx

๕๒. อ.ดร.วรรณา สนองเดช

๓๑๐๐๙๐๐๗๔๗xxx

๕๓. อ.ดร.กมลรัตน! กิตติพิมพานนท!

๓๑๐๑๗๐๐๑๑๗xxx

๕๔. อ.ดร.นรีมาลย! นีละไพจิตร

๓๑๐๐๓๐๐๑๗๐xxx

๕๕. อ.วิไล ตั้งปนิธานดี

๓๑๐๐๘๐๐๐๕๑xxx

๕๖. อ.สุวัจนา นCอยแนม

๓๘๔๐๗๐๐๑๖๔xxx

๕๗. อ.กิ่งแกCว อุดมชัยกุล

๓๑๐๑๗๐๒๑๑๕xxx

๕๘. อ.กานต! ฉลาดธัญญกิจ

๓๖๑๐๑๐๐๑๒๗xxx

๕๙. อ.ธิดา ทองวิเชียร

๓๑๑๐๑๐๑๓๖๕xxx

๖๐. อ.สุกัญญา ตันติประสพลาภ

๓๗๐๐๙๐๐๐๓๙xxx

๖๑. ผศ.เพชรรัตน! เกิดดอนแฝก

๓๑๗๐๖๐๐๒๔๔xxx

สาขาวิชาและสถาบัน
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก;น
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing)
The University of Texas at
Austin
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ด.(การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.ด. (การพยาบาลสาธารสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร!วิโรฒ
MS. (Nursing) University of
Case Western Reserve
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พบ.ม. (นโยบายสาธารณและการ
บริหารโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร!
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.ม. (สิ่งแวดลCอมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (อนามัยชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๕.๙๘ ๕.๕๘
๔.๖๑
๙.๗๘

๔.๕๑
๙.๗๘

๓.๙๔

๓.๙๔

๗.๒๐

๗.๒๒

๖.๑๔

๖.๒๐

๕.๓๔

๕.๔๐

๓.๙๐

๓.๕๐

๔.๖๕

๔.๖๕

-

-

๕.๙๖

๕.๗๖

๔.๕๕

๔.๓๓

๔.๕๐

๔.๔๑

๔.๖๕

๔.๖๖

-

๔.๕๐

- ๖๐ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๖๒. อ.สายสุนยี ! ดีประดิษฐ!*

๑๑๗๐๒๐๐๐๐๓xxx

๖๓. อ.ซูCหงษ! ดีเสมอ**

๓๑๓๐๗๐๐๑๖๐xxx

๖๔. อ.ปZยรัตน! ชลสินธุ!**

๓๗๒๐๘๐๐๐๘๐xxx

๖๕. อ.จันทรา แกCวภักดี**

๓๑๐๐๒๐๑๒๕๐xxx

๖๖. อ.สุพรรณา ครองแถว**

๑๕๓๙๙๐๐๐๔๔xxx

๖๗. อ.ชไมพร โนนศรีชัย

๓๑๐๐๖๐๑๕๕๗xxx

๖๘. รศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล
๖๙. ผศ.ดร.จันทิมา ขนบดี

๓๓๑๑๐๐๐๐๐๑xxx
๓๑๒๐๑๐๑๘๒๕xxx

๗๐. ผศ.ดร.สตรีรตั น! ธาดากานต!

๓๑๐๐๕๐๐๑๓๗xxx

๗๑. ผศ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ

๓๖๑๙๙๐๐๐๘๙xxx

๗๒. ผศ.ประนอม ภู;ศรีทอง

๓๑๔๙๙๐๐๕๖๑xxx

๗๓. ผศ.พรศรี ดิสรเตติวัฒน!

๓๑๐๒๒๐๐๗๔๗xxx

๗๔. อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังค!

๓๑๐๐๒๐๑๒๒๙xxx

๗๕. อ.ดร.ปรานี ปtองเรือ

๓๑๐๒๐๐๑๔๒๒xxx

๗๖. อ.ไพรินทร! สุคนธ!ตระกูล

๓๑๐๒๑๐๐๘๐๐xxx

๗๗. อ.เทวิกา โชคประสานชัย*

๑๒๐๙๗๐๐๐๔๑xxx

สาขาวิชาและสถาบัน
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฎิบตั ิ
ชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดลCอม
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พย.ม. (พยาบาลศาสตร!)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (พยาบาลศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
D.N.S. (Maternal and Child
Nursing)University of Alabama
Ph.D. (Nursing)
University of Sydney
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก;น
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก;น
วท.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การผดุงครรภ!)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๓.๗๖

-

-

๔.๕๘

-

-

-

๗.๑๘

-

๖.๓๘

๖.๓๘

๐.๗๖
๐.๑๘

๐.๗๖
๐.๑๘

๒.๓๓

๒.๕๕

๙.๙๑

๙.๕๐

๑๐.๕๔ ๑๐.๑๐
๘.๗๖

๘.๕๐

๑๑.๒๐ ๑๐.๒๐
๑๐.๗๘ ๑๐.๕๐
๙.๑๘

๙.๑๕

๑๐.๕๔ ๑๐.๓๓

- ๖๑ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๗๘. อ.ภาวนา พรหมเนรมิต**

๓๓๐๑๘๐๐๐๑๓xxx

๗๙. อ.วรพรรณ ผดุงโยธี**

๓๑๐๒๐๐๒๖๕๒xxx

๘๐. u อ.ชุลีพร พรห!ม**

๑๑๐๔๐๐๙๐๓xxx

๘๑. รศ.ดร.สิระยา สัมมาวาจ

๓๑๐๐๖๐๑๖๓๑xxx

๘๒. รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
๘๓. รศ.ไสว นรสาร

๓๔๕๙๙๐๐๑๕๘xxx
๔๑๐๑๔๐๐๐๑๑xxx

๘๔. ผศ.ดร.กุสมุ า คุววัฒนสัมฤทธิ์

๓๑๐๑๓๐๐๐๖๑xxx

๘๕. ผศ.ดร.มุกดา เดชประพนธ!

๓๑๐๐๖๐๑๙๕๙xxx

๘๖. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย!
วิสุทธิพันธ!
๘๗. ผศ.ดร.เบญจมาภรณ! บุตรศรีภมู ิ

๓๑๒๐๒๐๐๐๓๑xxx

๘๘. ผศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบลู ย!ธรรม

๓๑๖๐๓๐๐๕๙๕xxx

๘๙. ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน!
๙๐. ผศ.ดร.บัวหลวง สําแดงฤทธิ์

๓๑๐๑๒๐๑๑๐๗xxx
๓๑๑๐๒๐๐๑๗๓xxx

๙๑. ผศ.ดร.ธิราภรณ! จันทร!ดา

๓๓๐๙๙๐๐๙๒๑xxx

๙๒. ผศ.ดร.สิริรัตน! ลีลาจรัส

๓๑๐๑๓๐๐๑๒๙xxx

๙๓. ผศ.ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คํา

๓๑๐๐๒๐๒๑๒๕xxx

๙๔. ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

๓๑๐๐๕๐๓๕๑๑xxx

๙๕. ผศ.ดร.พรทิพย! มาลาธรรม

๓๑๐๐๖๐๐๘๕๑xxx

๓๑๒๐๖๐๐๐๒๘xxx

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
สาขาวิชาและสถาบัน
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (การเจริญพันธ!และวางแผน
ประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร!)
๙.๐๓ ๙.๐๐
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;)
๗.๑๔ ๗.๑๔
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพยาบาล)
๖.๓๘ ๖.๓๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
๓.๑๓ ๓.๑๑
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing Science)
๐.๒๐ ๐.๒๐
University of Illinois
ปร.ด. (การพยาบาล)
๕.๓๑ ๕.๐๐
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
๓.๒๘ ๓.๒๕
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
๐.๙๕ ๐.๙๓
ปร.ด. (การพยาบาล)
๘.๑๑ ๘.๐๕
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing)
๖.๘๑ ๖.๘๐
University of Washington
Ph.D. (Nursing)
๔.๒๘ ๔.๒๒
University of Michigan
พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
๓.๓๘ ๓.๔๑
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Nursing)
University of Texas

๒.๗๐

๒.๖๕

๐.๓๐

๐.๒๓

- ๖๒ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๙๖. ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง

๓๑๐๑๔๐๓๓๐๓xxx

๙๗. ผศ.กีรติกานต! ปtายงูเหลือม

๓๓๐๐๖๐๐๒๗๘xxx

๙๘. ผศ.นฤมล กิจจานนท!

๕๑๒๐๑๐๐๐๕๑xxx

๙๙. อ.ดร.ศุภร วงศ!วทัญ¡ู

๓๑๐๑๕๐๐๓๕๔xxx

๑๐๐. อ.ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

๓๑๐๐๑๐๐๙๐๕xxx

๑๐๑. อ.ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช

๓๗๓๐๓๐๐๕๑๕xxx

๑๐๒. อ.ดร.สุนทรี เจียรวิทยกิจ

๓๑๐๒๐๐๒๒๘๙xxx

๑๐๓. อ.ดร.นุชนาฏ แจCงสว;าง

๓๑๑๐๔๐๐๘๗๑xxx

๑๐๔. อ.ดร.ปZยะวรรณ โภคพลากรณ!

๓๑๐๑๗๐๐๑๑๗xxx

๑๐๕. อ.น.อ.หญิง ดร.ดลิน รัตนสุข

๓๑๐๐๖๐๒๘๔๑xxx

๑๐๖. อ.ดร.ปZยาณี ณ นคร

๓๘๔๐๗๐๐๑๑๘xxx

๑๐๗. อ.ดร.พิชญ!ประอร ยังเจริญ

๓๑๐๑๔๐๒๑๗๙xxx

๑๐๘. อ.ดร.องุ;น นCอยอุดม

๓๕๓๐๑๐๑๐๓๑xxx

๑๐๙. อ.พิชญา ทองโพธิ์

๓๑๐๐๒๐๒๑๑๕xxx

๑๑๐. อ.พรศิริ พิพัฒนพานิช

๓๗๖๐๑๐๐๒๗๔xxx

สาขาวิชาและสถาบัน
Ph.D. (Gerontological
Nursing) Oregon Health
Science University
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร!) มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Nursing)
University of Missoure
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๐.๗๘ ๐.๗๒

๗.๕๓

๗.๕๔

๘.๐๑

๗.๘๘

๔.๘๙

๔.๖๔

๙.๗๕

๙.๖๕

ปร.ด. (การพยาบาล)
๗.๖๔ ๗.๔๕
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
๑๑.๐๘ ๑๑.๐๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
๑๐.๖๖ ๑๐.๔๓
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
๙.๙๘ ๙.๙๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ด. (พยาบาลศาสตร!)
๗.๗๙ ๗.๗๙
มหาวิทยาลัยเชียงใหม;
ปร.ด. (การวิจยั และพัฒนา
๖.๒๓
หลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร!วิโรฒ
Ph.D. (Nursing)
๗.๓๐ ๗.๓๕
The University of Illinois at
Chicago, USA
ปร.ด. (วิทยาศาสตร!และ
๖.๙๘ ๖.๕๗
เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ ๕.๒๖ ๕.๒๖
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
๖.๑๕
องค!กร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!

- ๖๓ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๑๑๑. อ.ดร.ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย

๓๑๐๑๕๐๑๑๙๖xxx

๑๑๒. อ.วันวิสาข! บัวลอย*

๑๔๖๐๑๐๐๐๑๑xxx

๑๑๓. อ.อัษฎาพร นิยมญาติ*

๓๔๑๐๔๐๐๖๖๓xxx

๑๑๔. อ.ผกามาศ แกCวนันทวัฒน!*

๓๑๐๑๕๐๒๑๓๗xxx

๑๑๕. อ.ศิริวรรณ วรรณศิริ**

๕๑๖๙๙๙๙๐๐๒xxx

๑๑๖. อ.เสาวรส คงชีพ**

๓๑๐๒๒๐๐๕๓๑xxx

๑๑๗. อ.นิภาพร บุตรสิงห!**

๑๓๑๐๖๐๐๐๑๘xxx

๑๑๘. อ.ปZยวดี ทองยศ**

๓๕๒๑๐๐๐๒๔๗xxx

๑๑๙. อ.อินทิรา รูปสว;าง**

๓๖๑๙๙๐๐๐๑๒xxx

๑๒๐. อ.ปรวรรณ วิทย!วรานุกูล**

๓๒๒๐๑๐๐๓๐๔xxx

๑๒๑. อ.ดร.วรรณภา ประไพพานิช

๓๑๐๐๖๐๒๐๖๔xxx

๑๒๒. รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล

๓๑๐๐๔๐๐๖๗๒xxx

๑๒๓. รศ.ดร.พิศสมัย อรทัย

๓๑๙๐๙๐๐๑๙๕xxx

๑๒๔. ผศ.ดร.ศิราณี เก็จกรแกCว

๓๖๖๐๑๐๐๗๕๙xxx

๑๒๕. ผศ.สมหมาย วนะวนานต!

๓๑๐๒๐๐๐๗๑๓xxx

๑๒๖. ผศ.ศิรลิ ักษณ! อภิวาณิชย!

๓๑๐๐๘๐๐๐๐๘xxx

๑๒๗. ผศ.ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร

๓๑๐๑๕๐๑๓๑๐xxx

สาขาวิชาและสถาบัน
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร!) มหาวิทยาลัยมหิดล
MSN. (Nurse-Educatior)
Bowie State University
พย.ม. (พยาบาลศาสตร!)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Nursing Administration)
University of IOWA
Ph.D. (Nursing)
University of Washington
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ด. (อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๘.๐๖ ๗.๗๙
๗.๑๘

๖.๙๘

๗.๑๓

๗.๑๐

-

๗.๑๓

-

-

-

-

-

-

๘.๘๖

-

-

-

-

-

๔.๘๐

๔.๘๐

๔.๖๓

๔.๖๓

๓.๕๕

๓.๔๓

๖.๔๙

๖.๓๒

๖.๙๕

๖.๖๕

๖.๑๐

๖.๐๔

๖.๖๔

๖.๕๖

- ๖๔ มคอ.๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๑๒๘. อ.ดร.อภรชา ลําดับวงศ!

๓๑๐๐๑๐๐๘๒๒xxx

๑๒๙. อ.ดร.ดลรัตน! รุจิวัฒนากร

๓๔๑๙๙๐๐๗๒๙xxx

๑๓๐. อ.ดร.เพ็ญนภา อุ;นสนิท

๓๑๐๒๐๐๒๗๕๙xxx

๑๓๑. อ.พัชรินทร! บุญรินทร!

๓๙๒๐๓๐๐๔๗๓xxx

๑๓๒. อ.สุภลักษณ! เชยชม

๓๑๓๐๗๐๐๑๗๘xxx

๑๓๓. อ.ชื่นจิตร จันทร!สว;าง*

๓๖๖๙๙๐๐๑๕๓xxx

๑๓๔. อ.จินดา นันทวงษ!**

๓๑๓๐๑๐๐๐๔๕xxx

๑๓๕. อ.นันทนิจ สุทธิรักษ!**

๓๘๐๙๙๐๐๒๓๑xxx

๑๓๖. อ.สาวิตรี พรสินศิริรักษ!**

๓๘๑๙๙๐๐๐๘๑xxx

หมายเหตุ

สาขาวิชาและสถาบัน
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร!)
มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (สุขภาพจิต)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.ม. (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห?)
หลักสูตร หลักสูตร
ปbจจุบนั ปรับปรุง
๔.๕๕ ๔.๕๕
๗.๐๘

๗.๐๘

๗.๐๑

๗.๐๐

๖.๓๐

๖.๒๐

๗.๑๙

๗.๐๒

๖.๐๙

๖.๐๔

-

-

-

-

๖.๘๔

-

๑) *อาจารย!วุฒิปริญญาโทตามเกณฑ!สภาการพยาบาล
๒) **อาจารย!ที่ลาศึกษาต;อ
๓) ผลงานวิชาการของอาจารย!ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อยู;ภาคผนวกที่ ๘

๔. องค?ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ?ภาคสนาม/ประสบการณ?ในสถานการณ?จริง
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู+
๔.๑.๑ ประยุกต!ใชCความรูCทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ในการบริการสุขภาพไดCตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (ELO1, subject specific learning outcome)
๔.๑.๒ ใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ! โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพื้นฐาน
ของขCอมูลเชิงประจักษ! (ELO2, subject specific learning outcome)
๔.๑.๓ เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ELO3, subject
specific learning outcome)

- ๖๕ มคอ.๒
๔.๑.๔ แสดงออกซึ่งการเขCาใจตนเองและผูCอื่น ยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคล และทํางานร;วมกับ
ทีม (ELO7, generic learning outcome)
๔.๑.๕ ใชCภาษา วิธีสื่อสารและการนําเสนออย;างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและความเปOนสากล
(ELO8, generic learning outcome)
๔.๑.๖ แสดงภาวะผูCนํา สะทCอนคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง (ELO10, generic learning outcome)

๔.๒ ช3วงเวลา
ชั้นปc/
ฝfกประสบการณ?ในสถานการณ?จริง
ภาคการศึกษา
๒/๒
ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
๓/๑
๓/๒
๓/๑
๓/๒
๓/๑
๓/๒
๓/๑
๓/๒
๔/๑
๔/๒
๔/๑
๔/๒
๔/๑
๔/๒
๔/๑
๔/๒

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ! ๑
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ! ๒
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
ปฏิบัติการรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล

ช3วงเวลา/จํานวนชั่วโมง และเวลาเรียน
๑ หน;วยกิต ๔๕ ชั่วโมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๓ หน;วยกิต ๑๓๕ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๓ หน;วยกิต ๑๓๕ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- ๖๖ มคอ.๒
ชั้นปc/
ฝfกประสบการณ?ในสถานการณ?จริง
ภาคการศึกษา
๔/๒
ฝkกปฏิบัติการพยาบาลสู;การเปOนพยาบาล
วิชาชีพ
รวม

ช3วงเวลา/จํานวนชั่วโมง และเวลาเรียน
๕ หน;วยกิต ๒๑๐ ชัว่ โมง
เวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๓๖ หน3วยกิต ๑,๖๐๕ ชั่วโมง

๕. ข+อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไม;กําหนด

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู+ กลยุทธ?การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค? ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
๑. T-shape breath and depth
รูCแจCง รูCจริง ทั้งดCานกวCางและดCานลึก
๒. Globally talented
มีทักษะ ประสบการณ! สามารถแข;งขันไดCระดับโลก
๓. Socially contributing
มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน!ใหCสังคม
๔. Entrepreneurially minded
กลCาคิด กลCาทํา กลCาตัดสินใจ สรCางสรรค!สิ่งใหม;ในทางที่ถูกตCอง
ความสัมพันธ!ของผลลัพท!การเรียนรูCที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค! ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก ๒)
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
แข็งแกร;ง กลCาคิด จิตอาสา พัฒนาตนใหCรอบรูCสู;การเปOนผูCนําทางวิชาการและทํางานอย;างมืออาชีพ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา
แข็งแกร;ง
- จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใหCนักศึกษารูCจักตนเองและผูCอื่น พัฒนาใหCเกิด
ปpญญาและสันติสุข ยอมรับความแตกต;างและความรูCสึกของผูCอื่น เสริมสรCาง
ทักษะการนึกคิด ความสามารถในการจัดการกับอารมณ! การควบคุมตนเอง
และการจัดการปpญหา การจัดการความขัดแยCงระหว;างเพื่อน อย;างนCอยป@
การศึกษาละ ๑ ครั้ง

ELOs
ELO
5,6,9,10

- ๖๗ คุณลักษณะพิเศษ

กลCาคิด

จิตอาสา

พัฒนาตนใหCรอบรูC
สู;การเปOนผูCนําทาง
วิชาการและทํางาน
อย;างมืออาชีพ

กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- จัดใหCนักศึกษาชั้นป@ที่ ๒ เขCาร;วมหลักสูตรเนกขัมมบารมี เพื่อพัฒนาจิตใหC
เกิดปpญญาและสันติสุข สรCางความแข็งแกร;งใหCกับตนเอง
-เนCนการจัดการเรียนการสอนที่เปZดโอกาสใหCนักศึกษาคิดวิเคราะห!อย;างมี
วิจารณญาณ และฝkกแสดงความคิดเห็น เช;น สัมมนา อภิปราย การประชุม
กลุ;ม (conference) นําเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา ในทุก
รายวิชาทางการพยาบาล
- ส;งเสริมใหCอาจารย!เปZดโอกาสและยอมรับการถาม แสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหCนักศึกษาไดCฝkกทักษะในการคิดวิเคราะห!และ
นําเสนอตามหัวขCอที่ไดCรับมอบหมาย
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญประโยชน!และบริการวิชาการแก;สังคม ป@
การศึกษาละ ๑ ครั้ง

- กําหนดใหCเปOนวัตถุประสงค!ของทุกรายวิชาทางการพยาบาล โดยใหCนักศึกษา

มคอ.๒
ELOs

ELO
6, 8

ELO
4,7,8,10

ELO
ไดCฝkกฝนคCนหาขCอเท็จจริง เขCาใจกระบวนการวิจัย ใชCหลักฐานเชิงประจักษ!
1,2,3,4,
ประเมินความน;าเชื่อถือของขCอมูล เพื่อมาประยุกต!ใชCในการฝkกปฏิบัติในคลินิก 5,6,7,8,9,
- มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต;างประเทศอย;างนCอย ๔๐ คนต;อรุ;น และ 10
ใหCนักศึกษาต;างชาติมาเรียนรูCร;วมกับนักศึกษาไทยในจํานวนที่ใกลCเคียงกัน
- สนันสนุน ส;งเสริมนักศึกษาเขCาประกวดการแข;งขันทดสอบความรูC
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ฝkกความอดทนใหCนักศึกษา เช;น การทําโครงการ
กลุ;มในการออกค;ายอาสา ฝkกสมาธิ
- ใหCนักศึกษาจัดทําโครงการในการพัฒนางาน หรือนวัตกรรม ในหอผูCป€วย หรือ
ชุมชน
- ขยายเวลาเปZด-ปZดหCองฝkกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล ใหCนักศึกษาไดCเขCาฝkก
ดCวยตนเองเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาลใหCมากขึ้น
- สาขาวิชาทางการพยาบาลจัดสถานการณ!จําลองที่หลากหลาย ใหCนักศึกษาคิด
ตัดสินใจ ปฏิบัติ และประเมินตนเอง
- ร;วมมือกับฝ€ายการพยาบาลเพื่อใหCนักศึกษาเขCาร;วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฯที่
พัฒนาทักษะทางการพยาบาลที่สําคัญและจําเปOนในการช;วยเหลือผูCป€วยและ
ประชาชน เช;น mass casualty, advanced life support

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู+ในแต3ละด+าน

- ๖๘ มคอ.๒
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร! (มคอ.๑) กําหนดใหCมีการพัฒนาผลการเรียนรูC ๖ ดCาน ไดCแก; ๑) ดCานคุณธรรม จริยธรรม ๒)
ดCานความรูC ๓) ดCานทักษะทางปpญญา ๔) ดCานทักษะความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕)
ดCานทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) ดCานทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
เนื่องดCวยแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง ป@พ.ศ. ๒๕๖๐ เปOนการพัฒนาภายใตCกรอบ AUNQA ทั้งนี้เพื่อใหCเกิดความสอดคลCองระหว;างการพัฒนา ผลการเรียนรูC ๖ ดCาน กับผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ๑๐ ดCาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดCวิเคราะห!และสังเคราะห!ความเชื่อมโยงดังตารางที่ ๑
ตารางแสดงความสอดคลCองของผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) กับผลการเรียนรูCตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และตารางที่ ๓ แผนที่แสดงความเชื่อมโยงผลลัพธ!การเรียนรูCจาก
หลักสูตรสู;รายวิชา (ELOs)

- ๖๙ มคอ.๒
ตารางที่ ๓ การพัฒนาผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) แต3ละด+าน
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)

กลยุทธ?การสอน

กลยุทธ?การประเมินผล

ELO1 ประยุกต?ใช+ความรู+ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ?ในการให+บริการสุขภาพได+ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ข+อย3อยจาก มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานความรูC
๒.๑ มีความรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของศาสตร!ที่เปOนพื้นฐาน ครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร! มนุษยศาสตร!
สังคมศาสตร! ภาษาศาสตร! กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.๒ มีความรูCและความเขCาใจศาสตร!ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ ปpจจัย และแนวโนCมที่เกี่ยวขCองกับ
ปpญหาวิชาชีพทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ
ดCานปpญญา
๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) และ นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
การแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหCเกิดผลลัพธ! ทางการพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพ
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีปฏิสมั พันธ! แสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมอย;างเหมาะสมถูกกาลเทศะ (assertiveness) กับผูCใชCบริการ
บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ
๔.๒ รับรูCถึงอุปสรรคการมีส;วนร;วมของบุคคลและกลุ;ม และสามารถทํางานเปOนทีมกับบุคลากรในทีมสหสาขา
วิชาชีพและบุคคลที่เกี่ยวขCองในฐานะผูCนําและสมาชิกในทีมไดCอย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูCใชCบริการ/ครอบครัว และบรรลุเปtาหมายทางสุขภาพ
๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป€วย ครอบครัว และสมาชิกอื่นๆ ในทีมสุขภาพ
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ รวบรวม วิเคราะห! แปลผล และประเมินผลขCอมูลทางสถิติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม
๕.๓ ประยุกต!ใชC และเผยแพร;ขCอมูลไดCอย;างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกลุ;มคน ในสถานการณ!ที่หลากหลาย
และนําไปใชCในการปฏิบัติการพยาบาลไดCอย;างเหมาะสม

ป@ที่ ๑ – ๔ บรรยาย (lectures) การสัมนา
(tutorial and seminars) การใชCกรณีศึกษาเปOน
หลัก (case-based learning) การแสดงบทบาท
สมมติ (role plays) การประชุมและอภิปรายกลุ;ม
(group conference and discussions)
กิจกรรมกลุ;มย;อยและการนําเสนอ (small group
activities and presentations)

-การสอบ (MCQ, MEQ,
oral examination)
-การสอบปฏิบตั ิ
-การรายงานการศึกษา
คCนควCา
-การวิเคราะห!กรณีศึกษา
-การทําโครงการ
-การนําเสนอ และการ
ประเมินผลงานที่ไดCรับ
มอบหมาย
*การประเมินงานของ
นักศึกษาใชCแบบประเมินที่มี
เกณฑ!การใหCคะแนนชัดเจน

การเรียนจากประสบการณ!ตรง (experiencing
learning) จากการฝkกปฏิบัติ (practice)

- ๗๐ มคอ.๒
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)
ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดย
ครอบคลุมทั้งดCานการสรCางเสริมสุขภาพ การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ•–นฟูสุขภาพ รวมทั้งการ
ปรึกษาทางสุขภาพแก;ผูCใชCบริการทุกกลุ;มเปtาหมาย ทุกช;วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ
๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความเปOนปpจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหCการดูแลโดย
เนCนผูCใชCบริการ ชุมชนเปOนศูนย!กลาง และมีส;วนร;วมในการดูแลครอบครัว
๖.๓ ใหCการพยาบาลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูCใชCบริการในทุกมิติ โดยคํานึงถึงความคุCมค;าคุมC ประโยชน!
รวมทั้งการใชCยาอย;างสมเหตุสมผล
๖.๔ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการพยาบาล
ELO2 ใช+กระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ? โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ความแตกต3างทางวัฒนธรรม ความคุ+มค3าคุ+มประโยชน? และความพึงพอใจของผู+ใช+บริการ บนพื้นฐานของ
ข+อมูลเชิงประจักษ?
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานความรูC
๒.๓ มีความรูCและความเขCาใจกระบวนการพยาบาล
๒.๔ มีความรูCและความเขCาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาและการจัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การ
ใชCหลักฐานเชิงประจักษ!การบริหารและการจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดย
ครอบคลุมทั้งดCานการสรCางเสริมสุขภาพ การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ•–นฟูสุขภาพ รวมทั้งการ
ปรึกษาทางสุขภาพแก;ผูCใชCบริการทุกกลุ;มเปtาหมาย ทุกช;วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

กลยุทธ?การสอน

ป@ที่ ๒ – ๔ การเรียนจากสถานการณ!จําลอง
(simulations)
การเรียนจากประสบการณ!ตรง (experiencing
learning)จากการฝkกปฏิบตั ิ (practice) ใน
สถานการณ!จริง

กลยุทธ?การประเมินผล

-การสังเกตุ
- การประเมินทักษะการ
ปฏิบัติในหCองปฏิบัติการ
สถานการณ!จําลอง และใน
สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน
โดยใชCแบบประเมินที่มี
เกณฑ!การใหCคะแนนชัดเจน
- การประเมินจากขCอมูล
สะทCอนกลับ (feedback)
ผูCใชCบริการ อาจารย! อาจารย!พี่เลีย้ ง และบุคลากรในหอผูCปว€ ย
-การสอบปฏิบตั ิการในคลินิก
/หCองปฏิบัติการ

- ๗๑ มคอ.๒
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)
ELO3 เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ?ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานความรูC
๒.๓ มีความรูCและความเขCาใจกระบวนการพยาบาล
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป€วย ครอบครัว และสมาชิก อื่นๆ ในทีมสุขภาพ
ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดย
ครอบคลุมทั้งดCานการสรCางเสริมสุขภาพ การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ•–นฟูสุขภาพ รวมทั้งการ
ปรึกษาทางสุขภาพแก;ผูCใชCบริการทุกกลุ;มเปtาหมาย ทุกช;วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ
๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความเปOนปpจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหCการดูแลโดย
เนCนผูCใชCบริการ ชุมชนเปOนศูนย!กลาง และมีส;วนร;วมในการดูแลครอบครัว
๖.๓ ใหCการพยาบาลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูCใชCบริการในทุกมิติ โดยคํานึงถึงความคุCมค;าคุมC ประโยชน!
รวมทั้งการใชCยาอย;างสมเหตุสมผล
๖.๔ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการพยาบาล
ELO4 แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต?ความรู+เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานความรูC
๒.๔ มีความรูCและความเขCาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาและการจัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การ
ใชCหลักฐานเชิงประจักษ!การบริหารและการจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
ดCานปpญญา

กลยุทธ?การสอน
ป@ที่ ๒ – ๔ ฝkกเขียนบันทึกทางการพยาบาลจาก
สถานการณ!จําลอง (simulations)

กลยุทธ?การประเมินผล
-แบบประเมินการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล

ฝkกเขียนบันทึกทางการพยาบาลจากการเรียนจาก
ประสบการณ!ตรง (experiencing learning) จาก
การฝkกปฏิบัติ (practice)

ป@ ๑ – ๔: บรรยาย (lectures) การสัมมนา
(tutorial and seminars) การประชุมและ
อภิปรายกลุ;ม (group conference and
discussions)
การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง (directed, selfdirected learning activities)

การสอบ (MCQ, MEQ,
oral examination)
-การรายงานการศึกษา
คCนควCา
-การนําเสนอ และการ
ประเมินผลงานที่ไดCรับ
มอบหมาย

- ๗๒ มคอ.๒
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)
๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) และ นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
การแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหCเกิดผลลัพธ!ทางการพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพ
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ รวบรวม วิเคราะห! แปลผล และประเมินผลขCอมูลทางสถิติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ไดCอย;างถูกตCอง
เหมาะสม
ELO5 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด+านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการกับปpญหาจริยธรรม ในการดํารงชีพ และใน
การปฏิบัติการพยาบาล (มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย! มีระเบียบวินัย ตรงต;อเวลา และอดทน สามารถแยกแยะ
ความถูกตCอง ความดี ความชั่ว และการปฏิบตั ิงานโดยการเคารพในคุณค;า และศักดิ์ศรีของความเปOนมนุษย! เขCาใจ
ในสิทธิของผูCประกอบวิชาชีพพยาบาล)
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยCมแจ;มใส และใหCบริการดCวยความเต็มใจ

ELO6 ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู+และการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ?
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานความรูC

กลยุทธ?การสอน

กลยุทธ?การประเมินผล
โดยใชCแบบประเมินที่มี
เกณฑ!การใหCคะแนนชัดเจน

ป@ ๑ – ๔: อาจารย!ในโรงเรียนพยาบาลเปOน
แบบอย;างแสดงถึงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สรCาง
ระเบียบปฏิบัตเิ พื่อใหCนักศึกษามีระเบียบวินัย ตรง
ต;อเวลา และซื่อสัตย! จัดใหCทําโครงการบริการ
วิชาการแก;สังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน!ร;วมกับอาจารย!
จัดกิจกรรมส;งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช;น เขCาค;าย
ยุวพุทธ
สอดแทรกแนวคิด ดCานคุณธรรม จริยธรรมในทุก
รายวิชาทางการพยาบาล อภิปรายกรณีศึกษา
เรียนรูจC ากสถานการณ!จริง/จากบทบาทสมมุติและ
กรณีตัวอย;างที่ครอบคลุมประเด็นปpญหาดCาน
คุณธรรมและจริยธรรม ฝkกการสะทCอนคิด
(reflection)
ป@ ๑ – ๔: จัดประสบการณ!การเรียนรูCที่ส;งเสริมใหC
ผูCเรียนไดCเลือกและใชCเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบคCน กิจกรรมผ;านสื่อออนไลน!

- ในรายวิชาปฏิบัติ ประเมิน
ดCานคุณธรรม จริยธรรม โดย
แบบประเมิน
-ในรายวิชาทฤษฎี มีการ
ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา
- ใหCผูCเรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยอาจารย!และ
กลุ;มเพื่อน

-ประเมินคุณภาพของงานที่
ไดCรับมอบหมาย

- ๗๓ มคอ.๒
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)

กลยุทธ?การสอน

๒.๔ มีความรูCและความเขCาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาและการจัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การ
ใชCหลักฐานเชิงประจักษ! การบริหาร และการจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
ดCานปpญญา
๓.๒ สามารถสืบคCนและวิเคราะห!ขCอมูลจากแหล;งขCอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหCเกิดผลลัพธ!ที่ปลอดภัยในการ
ใหCบริการทางพยาบาล
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒ เลือกใชCวิธีการสื่อสาร นําเสนอขCอมูลหรือรายงาน และใชCเทคโนโลยีสารสนเทศไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม ทั้ง
การฟpง การพูด และการเขียน ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๕.๔ มีทักษะในการใชCโปรแกรมคอมพิวเตอร! ฐานขCอมูล และเทคโนโลยีต;างๆ ในการดูแลผูCใชCบริการอย;างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ELO7 แสดงออกซึ่งการเข+าใจตนเองและผู+อื่น ยอมรับความแตกต3างระหว3างบุคคล และทํางานร3วมกับทีม
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการกับปpญหาจริยธรรม ในการดํารงชีพ และใน
การปฏิบัติการพยาบาล (สามารถแยกแยะความถูกตCอง ความดี ความชั่ว และการปฏิบัติงานโดยการเคารพใน
คุณค;า และศักดิ์ศรีของความเปOนมนุษย! เขCาใจในสิทธิของผูCประกอบวิชาชีพพยาบาล)
ดCานความรูC
๒.๑ มีความรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของศาสตร!ที่เปOนพื้นฐาน ครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร! มนุษยศาสตร!
สังคมศาสตร! ภาษาศาสตร! กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดCานปpญญา
๓.๑ ตระหนักรูCในศักยภาพของตน สามารถวิเคราะห!จุดดCอย เพื่อนํามาพัฒนาตนเองใหCมีความรูCความสามารถเพิ่มขึ้น

(online activities) เช;น multimedia learning
modules, blogs, electronic resource
การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง (directed, selfdirected learning activities)

กลยุทธ?การประเมินผล

ป@ ๑ – ๔: การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง
- การสังเกต
(directed, self-directed learning activities)
กิจกรรมกลุ;มย;อยและการนําเสนอ (small group - การประเมินตนเอง
ประเมินเพื่อนร;วมกลุ;ม
activities and presentations)
การแสดงบทบาทสมมติ (role plays) การประชุม
และอภิปรายกลุ;ม (group conference and
discussions)
ป@ ๒ – ๔: การสะทCอนคิด (reflection on
practice) เปZดโอกาสใหCผูCเรียนวิเคราะห!สิ่งที่เปOน
จุดดCอยเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และการบริการ

- ๗๔ มคอ.๒
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีปฏิสมั พันธ! แสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมอย;างเหมาะสมถูกกาลเทศะ (assertiveness) กับผูCใชCบริการ
บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ
๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป€วย ครอบครัว และสมาชิกอื่นๆ ในทีมสุขภาพ
๔.๕ เขCาใจผลกระทบของรูปแบบการสื่อสาร และจัดการปpญหาความขัดแยCงในทีมอย;างมีประสิทธิภาพ
ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความเปOนปpจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหCการดูแลโดย
เนCนผูCใชCบริการ ชุมชนเปOนศูนย!กลาง และมีส;วนร;วมในการดูแลครอบครัว
ELO8 ใช+ภาษา วิธีสื่อสารและการนําเสนออย3างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและความเป‰นสากล
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๕ เขCาใจผลกระทบของรูปแบบการสื่อสาร และจัดการปpญหาความขัดแยCงในทีมอย;างมีประสิทธิภาพ
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒ เลือกใชCวิธีการสื่อสาร นําเสนอขCอมูลหรือรายงาน และใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม ทั้ง
การฟpง การพูด และการเขียน ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๕.๓ ประยุกต!ใชC และเผยแพร;ขCอมูลไดCอย;างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกลุ;มคน ในสถานการณ!ที่หลากหลาย
และนําไปใชCในการปฏิบัติการพยาบาลไดCอย;างเหมาะสม

กลยุทธ?การสอน

ป@ ๑ – ๔ การประชุมและอภิปรายกลุ;ม (group
conference and discussions) กิจกรรมกลุ;ม
ย;อยและการนําเสนอ (small group activities
and presentations)
การแสดงบทบาทสมมติ (role plays)
การสะทCอนคิด (reflection on practice) การ
เรียนจากประสบการณ!ตรง (experiencing
learning) จากการฝkกปฏิบัติ (practice)
จัดประสบการณ!การเรียนรูรC ;วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ (interprofessional education)

กลยุทธ?การประเมินผล

-การสังเกต
-ประเมินการนําเสนอโดยใชC
แบบประเมินที่มีเกณฑ!การ
ใหCคะแนนชัดเจน

- ๗๕ มคอ.๒
ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs)
ELO9 คิดอย3างเป‰นระบบ และมีวิจารณญาณ
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
ดCานปpญญา
๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) และนวัตกรรมทางการพยาบาลใน
การแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหCเกิดผลลัพธ!ทางการพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพ
๓.๔ ใฝ€รูC รักความกCาวหนCา มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง และกลCาคิดใหม;ทําใหม;

กลยุทธ?การสอน

ป@ ๑ – ๔: การประชุมและอภิปรายกลุ;ม (group
conference and discussions) กิจกรรมกลุ;ม
ย;อยและการนําเสนอ (small group activities
and presentations) การสัมนา (tutorial and
seminars) มอบหมายงานกลุ;ม (group
assignment)
การใชCกรณีศึกษาเปOนหลัก (case-based learning)
การใชCปpญหาเปOนหลัก (problem-based learning)
การสะทCอนคิด (reflection on practice)
: จัดประสบการณ!การเรียนรูCร;วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ (interprofessional education)
ELO10 แสดงภาวะผู+นํา สะท+อนคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง
ป@ ๑ – ๔: การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
(directed, self-directed learning activities)
ดCานปpญญา
การประชุมและอภิปรายกลุ;ม (group
๓.๑ ตระหนักรูCในศักยภาพของตน สามารถวิเคราะห!จุดดCอย เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง ใหCมี ความรูCความสามารถเพิ่มขึ้น conference and discussions) มอบหมายงาน
กลุ;ม (group assignment)
๓.๔ ใฝ€รูC รักความกCาวหนCา มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง และกลCาคิดใหม;ทําใหม;
การสะทCอนคิด (reflection on practice)
๓.๕ มีภาวะผูCนํา กลCาแสดงออก มีไหวพริบปฏิภาณ
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
มอบหมายงานกลุม; (group assignment)
๔.๒ รับรูCถึงอุปสรรคการมีส;วนร;วมของบุคคลและกลุ;ม และสามารถทํางานเปOนทีมกับบุคลากรในทีมสหสาขา
วิชาชีพและบุคคลที่เกี่ยวขCองในฐานะผูCนําและสมาชิกในทีมไดCอย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูCใชCบริการ/ครอบครัว และบรรลุเปtาหมายทางสุขภาพ

กลยุทธ?การประเมินผล
-สังเกตการอธิบายความคิด
ทั้งในชั้นเรียน และในแหล;ง
ฝkก
- ประเมินการชี้นําการ
เรียนรูดC Cวยตนเอง การคิด
อย;างมีวิจารณญาน โดยใชC
แบบประเมินที่มีเกณฑ!การ
ใหCคะแนนชัดเจน

- ใหCนักศึกษาประเมิน
ตนเองในดCานความรูC ก;อน
และหลังเรียน
- การสังเกตุพฤติกรรม การ
เปลี่ยนแปลง/ความกCาวหนCา
ของการเรียน/ผลงาน
- ประเมินการชี้นําการ
เรียนรูดC Cวยตนเอง การคิด
อย;างมีวิจารณญาน โดยใชC
แบบประเมินที่มีเกณฑ!การ
ใหCคะแนนชัดเจน

- ๗๖ มคอ.๒
ตารางที่ ๔ แผนที่แสดงความเชื่อมโยงผลลัพธ?การเรียนรู+จากหลักสูตร (ELOs) สู3รายวิชา
ลําดับ

รหัส

๑ ศศภท ๑๐๐
LATH 100
๒ มมศท ๑๐๑
MUGE 101
๓ มมศท ๑๐๒
MUGE 102
๔ มมศท ๑๐๓
MUGE 103
๕ รมพย ๒๑๒
RANS 212
๖ ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
หรือ ศศภอ ๑๐๔
or LAEN 104
หรือ ศศภอ ๑๐๕
or LAEN 105
หรือ ศศภอ ๑๐๖
or LAEN 106
๗ รมพย ๑๐๓
RANS 103
๘ วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
๙ วทกว ๑๐๑
SCAN 101
๑๐ วทคม ๑๒๕
SCCH 125

Generic LO

Subject specific LO

ชื่อวิชา

Credit

ศิลปะการใชCภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Communication in Thai
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย!
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย!
Social Studies for Human
Development
ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย!
Arts and Science for Human
Development
แนวคิดพื้นฐานของการทํางานฯ
Fundamental concept of
Interprofessional Practice
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4
จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
Development Psychology and
Mental Health
สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!
สุขภาพ
Statistics for Health Science
กายวิภาคศาสตร!พื้นฐาน
Basic Anatomy
เคมีอินทรีย!พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry

๓
(๒-๒-๕)
๒
(๑-๒-๓)

I

I

๓
(๒-๒-๕)

I

I

๒
(๑-๒-๓)

I

I

๑
(๑-๐-๒)

I

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

I

๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๒-๒-๕)
๒
(๒-๐-๔)

I

๒
(๒-๐-๔)

I

๓
(๒-๓-๕)
๓
(๓-๐-๖)

I

I

I
I
I
I
I

I
I

I

I

I

- ๗๗ มคอ.๒
ลําดับ

รหัส

ชื่อวิชา

๑๑ รมพย ๑๒๑ บทนําวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานฯ
RANS 121 Introduction to Nursing Profession
and Conceptual Basic of Nursing
๑๒ วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
SCPS 202 Basic Physiology
๑๓ วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั่วไป
SCBC 206 General Biochemistry
๑๔ ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร!สุขภาพ
LAEN 266 English for Health Science
๑๕ วทภส ๒๐๒ เภสัชวิทยาพื้นฐาน
SCPM 202 Basic Pharmacology
๑๖ วทจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!
SCMI 206 Medical Biology & Parasitology
๑๗ รมพย ๑๒๒ การสรCางเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
RANS 122 Health Promotion and Health
Education
๑๘ รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน ๑
RANS 206 Fundamental Nursing 1
๑๙ รมพย ๒๐๙ กระบวนการพยาบาล
RANS 209 Nursing Process
๒๐ รมพย ๒๕๒ จริยศาสตร!ทางการพยาบาล
RANS 252 Nursing Ethics
๒๑ รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
RANS 345 Pathophysiology in Nursing
๒๒ รมพย ๒๐๗ การพยาบาลรากฐาน ๒
RANS 207 Fundamental Nursing 2
๒๓ รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
RANS 284 Fundamental Nursing Practicum
๒๔ รมพย ๓๔๖ วิทยาการระบาด
RANS 346 Epidemiology
๒๕ รมพย ๓๔๒ สุขภาพประชาคมโลก
RANS 342 Global Health
๒๖ ศศภอ ๒๖๓ การอ;านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
LAEN 263 Reading and Writing for
Communication

Credit
๒
(๒-๐-๔)
๓
(๒-๓-๕)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๓-๐-๖)
๓
(๒-๒-๕)
๓
(๓-๐-๖)
๔
(๒-๔-๖)
๓
(๒-๒-๕)
๑
(๑-๐-๒)
๒
(๒-๐-๔)
๑
(๐-๒-๑)
๑
(๐-๓-๑)
๑
(๑-๐-๒)
๑
(๑-๐-๒)
๒
(๑-๒-๓)

Generic LO

Subject specific LO

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

I

I

I

I

I

I

I
I
R
I
I
I

I

I

I

R

I

I

R

I

R

I

I

I

R

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

R

R

R

R

R

I

I

R

R

R

R

R

I

R

R

I

P

P

P

R

R

I

R

R

I

R

R

R

R

R

R

R
R

I

P

R

- ๗๘ มคอ.๒
ลําดับ

รหัส

๒๗ รมพย ๒๑๓
RANS 213
๒๘ รมพย ๓๐๙
RANS 309
๒๙ รมพย ๒๑๔
RANS 214
๓๐ รมพย ๓๑๘
RANS 318
๓๑ รมพย ๓๑๙
RANS 319
๓๒ รมพย ๓๒๐
RANS 320
๓๓ รมพย ๔๔๕
RANS 445
๓๔ รมพย ๓๒๔
RANS 324
๓๕ รมพย ๓๒๕
RANS 325
๓๖ รมพย ๓๘๔
RANS 384
๓๗ รมพย ๓๘๕
RANS 385
๓๘ รมพย ๓๘๗
RANS 387
๓๙ รมพย ๓๘๘
RANS 388
๔๐ รมพย ๔๐๗
RANS 407

ชื่อวิชา

Credit

การวิจัยทางการพยาบาล
๒
Nursing Research
(๒-๐-๔)
๑
ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรม
(๑-๐-๒)
Legal & Ethical Issues in Nursing
๒
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
Information Technology in
(๒-๐-๔)
Nursing
การพยาบาลผูสC ูงอายุ
๑
Gerontological Nursing
(๑-๐-๒)
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑
๓
Adult & Gerontological Nursing 1 (๓-๐-๖)
การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
๓
Adult & Gerontological Nursing 2 (๓-๐-๖)
การบริหารการพยาบาล
๒
Nursing Management
(๒-๐-๔)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
๓
Nursing of Child and Adolescent (๓-๐-๖)
๓
การพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ! ๑
(๓-๐-๖)
Maternal-Newborn Nursing and
Midwifery I
๔
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และ
ผูCสูงอายุ ๑
(๐-๑๒-๔)
Nursing of Adult and Elderly
Practicum I
๔
ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และ
ผูCสูงอายุ ๒
(๐-๑๒-๔)
Nursing of Adult and Elderly
Practicum II
๔
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
Nursing of Child and
(๐-๑๒-๔)
Adolescent Practicum
๔
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ! ๑
(๐-๑๒-๔)
Maternal-Newborn Nursing and
Midwifery Practicum I
การพยาบาลจิตเวช
๓
Psychiatric Nursing
(๓-๐-๖)

Generic LO

Subject specific LO

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M M M

M

P

P

M

P

P

M M M

M

P

P

M

P

P

M

P

M

P

P

P

P

R

M M M

M

P

P

P

R

R

R

P

R

R

- ๗๙ มคอ.๒
ลําดับ

รหัส

Credit

ชื่อวิชา

๔๑ รมพย ๔๐๘ การพยาบาลมารดา-ทารกและการ
RANS 408 ผดุงครรภ! ๒
Maternal-Newborn Nursing and
Midwifery II
๔๒ รมพย ๔๕๑ การรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
RANS 451 Primary Medical Care for Nurses
๔๓ รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน
RANS 409 Community Health Nursing
๔๔ รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
RANS 487 และการผดุงครรภ! ๒
Maternal-Newborn Nursing and
Midwifery Practicum II
๔๕ รมพย ๔๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
RANS 481 สุขภาพจิต
Psychiatric and Mental Health
Nursing Practicum
๔๖ รมพย ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
RANS 482 Community Health Nursing
Practicum
๔๗ รมพย ๔๘๓ ปฏิบัติการรักษาขั้นตCนสําหรับพยาบาล
RANS 483 Primary Medical Care for
Nurses Practicum
๔๘ รมพย ๔๘๐ ฝkกปฏิบัติการพยาบาลสู;การเปOน
RANS 480 พยาบาลวิชาชีพ
Nursing Internship
วิชาเลือกเสรี (Free Elective) ในป@ 1 และ ป@ 2

I = ELO is Introduced & assessed
R = ELO is Reinforced & assessed

๓
(๓-๐-๖)

Generic LO

Subject specific LO

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M M M

P

M

R

M

P

M

M

๔
(๐-๑๒-๔) M M M M M M M M

P

P

๓
(๐-๙-๓)

P

P

M M M M M

M

๒
R
R
(๒-๐-๔)
๒
R R
(๒-๐-๔)
๔
(๐-๑๒-๔) M M M
๓
(๐-๙-๓)

M M P

M

M

๕
(๐-๑๔-๓) M M M

R

M

M M M M

๖

P = ELO is Practiced & assessed
M = Level of Mastery is assessed

- ๘๐ มคอ.๒
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ?ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ?ในการให+ระดับคะแนน (เกรด)
หลักสูตรฯ ยึดนโนบายตามขCอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว;าดCวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามขCอ ๘ การกําหนดสัญลักษณ!แสดงผลการศึกษา ขCอ ๑๙ การสําเร็จการศึกษา ขCอ
๒๐ การใหCอนุปริญญาหรือปริญญา ขCอ ๒๑ การใหCปริญญาเกียรตินิยม และขCอ ๒๒ การลงโทษนักศึกษาที่
ทุจริตในการสอบ
สําหรับการประเมินนักศึกษาในรายวิชา และการตัดสินผลการเรียนของนักศึกษาในระดับรายวิชา
แนวทางการการประเมินผลการเรียนของหลักสูตร ไดCรับการพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการการพัฒนาการวัด
ประเมินผลการเรียนและคลังขCอสอบ (คําสั่งแต;งตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาการวัดประเมินผลการเรียนและ
คลังขCอสอบ) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใตCการกํากับงานของรองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ฝ€ ายการศึ กษาพยาบาลศาสตร! ซึ่งทําหนCาที่ เปOน ประธานหลั กสูต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิต และ
ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ ดCวยหลักสูตรตระหนักถึงความน;าเชื่อถือ และความยุติธรรม ในเรื่องของการ
ตัดสินผลการเรียน ในการประเมินนักศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แนวทางการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการฯ มีการเชิญผูCทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหCคําปรึกษา มี
การจัดโครงการประชุมอาจารย!ในโรงเรียน เพื่อทบทวนความรูC ความเขCาใจเรื่องวัดประเมินผล การออกแบบ
ขCอสอบ เปOนระยะๆ และพัฒนาเปOนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในรูปแบบเอกสารคุณภาพ เพื่อเปOนหลักในการ
ปฏิบัติที่เกิดความเขCาใจตรงกัน โดยการประเมินผลการเรียนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผล ใน
การคํานวณค;าสถิติในการประเมินผลปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง กลวิธีทางสถิติ และในรายวิชาที่มีการ
สอบแบบปรนัย ทุกครั้งที่การสอบเสร็จสิ้นตCองทําการวิเคราะห!ขCอสอบโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การ
วิเคราะห!ขCอสอบและควบคุมเครื่องมือประเมินผล ผลที่ไดCจากการวิเคราะห!จะถูกนํามาพิจารณาเปOนแนวทาง
พัฒนาการประเมินผลใหCมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขCอสอบที่ไดCมาตรฐานจะถูกเก็บเขCาคลังขCอสอบของโรงเรียนฯ
ในการพัฒนารูปแบบการประเมินรายวิชาภาคทฤษฏี เครื่องมือประเมินและขCอประเมิน รวมทั้ง
สัดส;วนการประเมิน มีการคํานึงถึงความสอดคลCองกับวัตถุประสงค!ของวิชา ผลการเรียนรูCที่คาดหวัง และ
สมรรถนะควรไดC รั บ การพั ฒ นาที่ กํา หนดไวC ใ นรายวิ ช า ก; อ นดํา เนิ น การเรี ย นการสอนและการประเมิ น
ผูCรับผิดชอบรายวิชาพิจารณาปรับใหCเหมาะสม และทันเหตุการณ! มีการนําขCอเสนอแนะจากนักศึกษาในภาค
การศึกษาหรือป@การศึกษาที่ผ;านมามาประกอบการพิจารณา และนําเสนอแก;คณะกรรมการหลักสูตรฯเพื่อ
อนุมัติเห็นชอบ ก;อนนําไปดําเนินการ
บางรายวิชาจัดใหCมีการประเมินออนไลน! หลักสูตรฯตระหนักถึงความมีคุณภาพและความซื่อสัตย! มี
แนวปฏิบัติ คือ นักศึกษาที่เขCาทําแบบทดสอบออนไลน! จะตCองเปOนผูCที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ การเขCาทํา
แบบทดสอบตCองมีการใส;รหัสผ;าน ใส;เลขประจําตัวนักศึกษา ที่ยังไม;หมดอายุในวันที่เขCาทําแบบทดสอบ ระบุ
วันเริ่มเขCาและวันสิ้นสุดทําแบบทดสอบ และมีคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับนักศึกษาตอบใหCตรง เพื่อยืนยันการ
เขCาทําขCอสอบ

- ๘๑ มคอ.๒
ในรายวิชาภาคปฏิบัติ หลักสูตรฯมีแบบประเมินการฝkกปฏิบัติเปOนเครื่องมือในการประเมินนักศึกษา
แบบประเมินนี้มีความสอดคลCองกับผลลัพธ!การเรียนรูCทั้ง ๑๐ ดCาน แบบประเมินสมรรถนะการฝkกปฏิบัติ:
RNED-F-053/074
เพื่อใหCการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจารย!ใหม;ทุกคน
ของหลักสูตรฯ ตCองไดCรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย!ในการจัดการเรียนการสอน ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
หรือคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเรียนวิชาการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ซึ่งเปOนวิชาใน
หลักสูตรปริญญาโท สําหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนเพื่อพัฒนาตนเองเปOนอาจารย!พยาบาลต;อไป เนื้อหาในการ
เรียนและอบรมครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในคลินิก การออกขCอสอบ
และการวัดประเมินผล
ในกรณีที่ตCองใหCอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (พยาบาลพี่เลี้ยง) ช;วยสอนในคลินิก โรงเรียนฯ มีการ
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก ซึ่งเปOนหลักสูตร ๕ วัน ไดCรับการรับรองจากสภาการ
พยาบาล ผูCเขCารับการอบรมจะไดCรับใบประกาศนียบัตรเพื่อใหCไดCผูCสอนที่มีคุณภาพ เขCาใจหลักการประเมินผล
และเครื่องมือประเมินผลภาคปฏิบัติของหลักสูตร ก;อนดําเนินการสอนและประเมินนักศึกษาในคลินิก
การประเมินนักศึกษาจะดําเนินการอย;างครอบคลุมในการกําหนดระยะเวลา วิธีการ ขCอกําหนด การ
ใหCคะแนน rubrics และการใหCผลการศึกษาที่มีความชัดเจน และมีการสื่อสารแก;นักศึกษาไดCรับทราบ โดยก;อน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาฯ ผูCรับผิดชอบรายวิชาตCองนําเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งกิจกรรมการวัดประเมินผล สัดส;วนการประเมิน ระยะเวลาการส;งงานและการประเมิน เครื่องมือที่ใชCใน
การประเมิน เพื่อขออนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ก;อนนําไปปฏิบัติ และสิ่งที่ตCองระบุไวCใน
เอกสารรายละเอียดของวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม (มคอ. ๔) ที่ตCองแจก
ใหCกับทีมอาจารย!ผูCสอน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ไดCรับทราบร;วมกัน คือ
๑) การระบุชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผล ขCอกําหนดและสัดส;วนของชิ้นงานทุกชิ้นในรายวิชา
เครื่องมือประเมินทุกชนิดที่เกี่ยวขCอง รวมทั้งการประเมินชิ้นงานออนไลน!
๒) ขCอกําหนด ระเบียบที่กําหนด ก;อนมีสิทธิ์ไดCรับการประเมินผลการเรียน เช;น เปอร!เซนต!การเขCาชั้น
เรียน เกณฑ!การผ;านของการประเมินในการสอบแต;ละครั้ง และผลของการไม;ผ;านเกณฑ!
๓) ผลการเรียนรูCและสมรรถนะที่คาดหวังที่นักศึกษาควรไดCรับการพัฒนาในรายวิชา
๔) การประเมิน formative และ summative evaluation ในรายวิชา เพื่อใหCมั่นใจว;านักศึกษาไดCรับ
การพัฒนาความกCาวหนCาของนักศึกษาตามผลลัพธ!และสมรรถนะที่คาดหวัง อย;างเปOนขั้นตอน
๕) เครื่องมือแบบประเมินผล ของทุกชิ้นงาน
วิธีการประเมินครอบคลุมการประเมินแบบ rubrics และการใหCคะแนน เพื่อใหCมั่นใจว;าการประเมิน
ผูCเรียนมีความถูกตCอง น;าเชื่อถือ และเปOนธรรม โดยคณาจารย!ในโรงเรียนฯ มีการทบทวนแบบและคู;มือการ
ประเมินภาคปฏิบัติที่ใชCอยู;ปpจจุบันสําหรับรายวิชาภาคปฏิบตั ิทุกวิชาที่เปZดสอนในหลักสูตร เพื่อใหCสอดคลCองกับ
ผลลัพธ!การเรียนรูCใหCมากที่สุด มีการพิจารณาและแกCไขร;วมกันเพื่อหาขCอสรุปเปOนแบบประเมินสมรรถนะการฝkก
ปฏิบัติในคลินิก

- ๘๒ มคอ.๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกาํ หนดใหCมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว;า นักศึกษาและบัณฑิต
ทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูคC รบทุกดCานตามที่กําหนดไวCในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
โดยมีการทวนสอบ ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับรายวิชา และ ๒) ระดับหลักสูตร ดังนี้
๒.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดCวยกรรมการภายนอกรายวิชา
ทําหนCาที่ตรวจสอบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การใหCคะแนนจากกระดาษคําตอบขCอสอบ ผลการใหC
คะแนน และผลการเรียนรูCของนักศึกษา โดยโรงเรียนกําหนดนโยบายใหCกรรมการเลือกรายวิชาเพื่อรับการทวน
สอบตามประกาศ/ขCอกําหนดของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จํานวนรายวิชาอย;างนCอยรCอยละ ๒๕ ของรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เปZดสอนในแต;ละป@การศึกษา เพื่อเปOนการยืนยันว;าสิ่งที่โรงเรียนกําหนดนั้นมีการ
ดําเนินการและบรรลุเปtาหมาย
๒.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชCวิธีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาผูCสําเร็จการศึกษา ศิษย!เก;า และ
ผูCใชCบัณฑิต เพื่อเปOนการพิสูจน!ว;า ผูCสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูCครบทุกดCานตามที่กําหนดไวCในหลักสูตร
๒.๓ การรายงานผลการทวนสอบ มีการรายงานผลการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรต;อ
คณะกรรมการประจําโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกภาคการศึกษา
๓. เกณฑ?การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาตCองสอบผ;านทุกรายวิชาในกลุ;มวิชาชีพตามเกณฑ!ขั้นต่ํา คือ มีค;าเฉลี่ยไม;ต่ํากว;า ๒.๐๐ และ
ในแต;ละรายวิชาตCองไดCผลการเรียนไม;ต่ําว;า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับแตCมคะแนน และก;อนสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกจากผ;านเกณฑ!การสํา เร็ จ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย แลC ว นั ก ศึ ก ษา
จะตC อ งผ; า นการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร! (comprehensive examination) ทุกหมวดวิชา
ทางการพยาบาล ซึ่งจัดสอบโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีคณะกรรมการสอบความรูCรวบยอดที่แต;งตั้ง
โดยผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ทําหนCาที่กําหนดนโยบายแผนการดําเนินการสอบ ออกขCอสอบ จัดสอบ และ
ตัดสินผลการสอบตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร! ขCอสอบทั้งหมดถูกออก
โดยคณะกรรมการออกขCอสอบจากแต;ละหมวดวิชา และไดCรับการพิจารณาวิพากษ!ขCอสอบจากคณะกรรมการ
วิพากษ!ขCอสอบ เพื่อใหCไดCมาตรฐาน นักศึกษาตCองสอบผ;านทุก ๘ หมวดวิชา ตามเกณฑ! จึงจะไดCรับการตัดสินว;า
สําเร็จการศึกษา
นั กศึ ก ษาที่ ส อบผ; า นการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร! จึ งจะถื อเปO น ผูC สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนฯ และมีคุณสมบัติในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลการผดุงครรภ!จากสภาการพยาบาล ก;อนปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ

- ๘๓ มคอ.๒
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย?และบุคลากร
๑.การเตรียมการสําหรับอาจารย?ใหม3 และผู+ช3วยอาจารย? ตลอดจนการพั ฒนาเสริมสร+างศั กยภาพและ
ความก+าวหน+าของอาจารย?และบุคลากรสายสนับสนุนอย3างต3อเนื่อง
๑.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารย?ใหม3และผู+ช3วยอาจารย?
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีการดําเนินงานใหCอาจารย!ใหม;และผูCช;วยอาจารย! ทุกท;านไดCเขCาร;วม
โครงการดังต;อไปนี้
๑.๑.๑ โครงการ “การปฐมนิเทศอาจารย!ใหม;ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี” หลักสูตร ๓ วัน และ
โครงการปฐมนิเทศอาจารย!ใหม;ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย(ถCามี) เพื่อใหCทราบภาระงานตามพันธกิจต;างๆ
กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเปOนครูที่ตCองทราบและปฏิบัติ สิทธิประโยชน!ของ
อาจารย! และการพัฒนาเพื่อใหCเกิดความกCาวหนCาในสายงาน
๑.๑.๒ โครงการ “การเตรียมความพรCอมดCานความรูC ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับอาจารย!ใหม; ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี” หลักสูตร ๕ วัน
๑.๑.๓ โครงการ “อาจารย!พี่เลี้ยงสําหรับอาจารย!ใหม;ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี” เพื่อใหCอาจารย!ใหม;
มีอาจารย!พี่เลี้ยง ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจน
การพัฒนาสู;ความเปOนครูที่เก;ง ดี มีคุณภาพและมีความสุขในการทํางานต;อไป
๑.๑.๔ สําหรับ อาจารย! หรือผูCช;วยอาจารย!ที่ไม;ป ระสบการณ! ในการฝkกปฏิ บัติการพยาบาลในคณะ
แพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ตCองฝkกปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลประจําการอย;างนCอย ๖ เดือนก;อน
๑.๑.๕ โรงเรียนฯมีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารย!ใหม; โดยติดตามผลจาก
ผูCบั งคับบัญ ชาขั้นตCนและจากอาจารย!ผูCเขCาร;วมโครงการ โดยใชCแบบสอบถาม เพื่อนําผลมาใชCในการพัฒ นา
อาจารย! และปรับปรุงโครงการเพื่อเตรียมอาจารย!ใหม;ต;อไป
๑.๒ การพัฒนาความรู+และทักษะให+แก3คณาจารย?และบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อใหCคณาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรูCความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเปOนนโยบายของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกําหนดใหCอาจารย!ไดCรับ
การพัฒนาความรูCและทักษะไม;นCอยกว;า ๑๕ ชั่วโมง/ป@การศึกษา และบุคคลากรสายสนับสนุนไม;นCอยกว;า ๑๐
ชั่วโมง/ป@การศึกษา คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลฯของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีการสํารวจความ
ตCองการการเรียนรูC/ฝkกอบรมของอาจารย!พยาบาลและบุคลากรสายสนับสนุน ตามความตCองการและความจําเปOน
โดยพิจารณาใหCสอดคลCองกับนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน!ของโรงเรียนพยาบาลฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
ตลอดจนความกCาวหนCาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งแบ;งออกเปOนกลุ;มไดCดังนี้
๑.๒.๑ อาจารย!พยาบาล
๑.๒.๑.๑ ดCานการพัฒนาความรูCและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมุ;งเนCนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย!พยาบาลในดCานทักษะการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบต;างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในคลินิก การวัดและการประเมินผล
การศึ กษา การประกัน คุณ ภาพการศึกษา รวมทั้ งดC านคุณ ธรรมและจริยธรรม โดยไดCจัด ทําโครงการพัฒ นา
ความรูCและทักษะจะมีรูปแบบที่หลากหลาย ไดCแก;
๑.๒.๑.๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Transformative coaching
๑.๒.๑.๑.๒ การประชุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case-Based
๑.๒.๑.๑.๓ การประชุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการบริหารรายวิชาที่ใชCสื่ออิเลกทรอนิกส!
๑.๒.๑.๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสอนอย;างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๑.๑.๕ การประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชCหลักฐานเชิงประจักษ!
๑.๒.๑.๑.๖ การประชุมเรื่องการวัดและประเมินผล
๑.๒.๑.๑.๗ การประชุมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒.๑.๑.๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโปรแกรมลิสเรล และ Systematic Reviews &
Meta Analysis
๑.๒.๑.๒ ดCานการพัฒนาวิชาการ วิจัยและวิชาชีพดCานอื่น ๆ
๑.๒.๑.๒.๑ ใหCอาจารย!พยาบาลไดCรับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางดCานวิชาการ วิจัย และ
วิชาชีพ เพื่อใหCสามารถเติบโตในงานที่รับผิดชอบ เช;น การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงอภิมาน สถิติขั้นสูง วิทยาการกCาวหนCาทางการพยาบาลดCานต;าง ๆ การประชุมนานาชาติ รวมทั้ง
การไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต;างประเทศ
๑.๒.๑.๒.๒ จั ดใหC มีการบรรยายพิ เศษโดยเชิ ญวิทยากรต; างประเทศ เพื่ อใหC คณาจารย! ไดC
พัฒนาทางดCานวิชาการใหCทันสมัย สําหรับการศึกษาต;อต;างประเทศ
๑.๒.๑.๒.๓ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาอาจารย! เพื่ อ ศึ ก ษาต; อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกทั้ ง ในและ
ต;างประเทศ
๑.๒.๑.๒.๔ จัดประชุมใหCความรูCแก;คณาจารย!เพื่อสรCางผลงานวิชาการและเตรียมตัวเขCาสู;
ตําแหน;งทางวิชาการ
๑.๒.๑.๒.๕ มีแผนการสรCางอาจารย!เพื่อรองรับตําแหน;งบริหาร โดยใหCเขCาอบรมหลักสูตรดCาน
การบริหาร เช;น การประชุมฝkกอบรมทางดCานการบริหารต;างๆ ที่จัดโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะฯ
และมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมผูCบริหาร/EDP จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับตCน จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒.๑.๒.๑๖ ใชCวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาภาวะผูCนําของอาจารย! มีการมอบหมายใหC
อาจารย!ที่เปOน key successor ร;วมเปOนผูCนําในตําแหน;งบริหาร เช;น การจัดระบบใหCมีรองผูCอํานวยการโรงเรียน
พยาบาล/ผูCช;วยผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาล ประธานหลักสูตร/สาขาการพยาบาล ประธานวิชา/ประธานวิชาร;วม
เพื่อการพัฒนาการเรียนรูCงานบริหารไปในขณะเดียวกัน รวมทั้งการมอบหมายใหCเปOนประธานคณะกรรมการชุด
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ต;างๆ ดCวยวิธีการดังกล;าวทําใหCโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีกลุ;มผูCบริหารที่มีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะพัฒนา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไดCอย;างต;อเนื่อง
๒.๒.๒ บุคลากรสายสนับสนุน
๒.๒.๒.๑ จั ด ใหC บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไดC รั บ การฝk ก อบรมตลอดจนส; ง เขC า ร; ว มประชุ ม กั บ
หน;วยงานภายนอก เพื่อเสริมสรCางทักษะการทํางานที่ทันสมัยในภาระงานที่รับผิดชอบ
๒.๒.๒.๒ จัดโครงการพัฒนาดCานคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และสรCางเครือข;ายในการทํางาน
เช;น โครงการพัฒนาการเขียนโตCตอบจดหมายราชการและการจดรายงานการประชุม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Office โครงการอบรมการจัดการฐานขCอมูลโดยใชCโปรแกรม
สําเร็จรูป โครงการอบรมเลขานุการมืออาชีพ และโครงการฝkกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จัดโดยคณะสังคมศาสตร!และมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยมหิดล เปOนตCน
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีการกํากับมาตรฐานโดยวิธีการบริหารหลักสูตรเพื่อควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดใหCหลักสูตรตCองมีอาจารย!
ผูCรับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท;า หรือมีตําแหน;งผูCช;วยศาสตราจารย! และตCองมี
ผลงานทางวิชาที่ไม;ใช;ส;วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปOนผลงานทางที่ไดCรับการเผยแพร;ตามหลักเกณฑ!
ที่กําหนดในการพิจารณาแต;งตั้งใหCบุคคลดํารงตําแหน;งทางวิชาการอย;างนCอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป@ยCอนหลัง
จํานวนไม;นCอยกว;า ๕ คน ทั้งนี้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปOนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ที่เนCนทักษะดCานวิชาชีพตามขCอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย!ผCูรับผิดชอบหลักสูตรตCองเปOนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! กําหนด โดยตCองเปOนอาจารย!ที่มีวุฒิไม;ต่ํากว;าปริญญา
โททางการพยาบาลในสาขาหลักทางการพยาบาลครบ ๕ สาขา ไดCแก; การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น การพยาบาล
ผูCใหญ; หรือการพยาบาลอายุรศาสตร! - ศัลยศาสตร! การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลอนามัย
ชุมชน หรือการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลมารดาและทารก หรือการผดุงครรภ!ขั้นสูง เปOนอย;าง
นCอย ซึ่งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีผูCรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ คน ที่เปOนไปตามเกณฑ!
๑.๒ มีการประกาศระเบียบปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม;และขอปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และแนวทางการควบคุมคุณภาพ เพื่อใหCผูCบริหาร อาจารย! และเจCาหนCาที่สายสนับสนุนที่
เกี่ยวขCอง ทราบและยึดถือปฏิบัติใหCเปOนไปตามวัตถุประสงค!และเปOนทิศทางเดียวกัน
๑.๓ มีการแต;งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับควบคุมมาตรฐานและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
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๑.๔ มีการมอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต;างๆ ใหCแต;ละสาขาวิชา
รับผิดชอบ โดยผ;านผูCประสานงานรายวิชาซึ่งประกอบดCวยประธานวิชา และคณะกรรมการวิชา
๑.๕ มีการแต;งตั้งผูCประสานงานรายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหC
เปOนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ และเสนอต;ออาจารย!ใน
สาขาวิชา ก;อนเสนอต;อคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา ตามลําดับ
๑.๖ มีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจโดยนักศึกษาต;อผูCสอน และการจัดการเรียนการสอน โดย
ผูCประสานงานรายวิชาวิเคราะห!และหาจุดแข็ง/จุดอ;อน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนารายวิชา และเสนอต;อ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณา เห็นชอบ
๑.๗ มีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจโดยนักศึกษา บัณฑิตใหม; และผูCใชCบัณฑิต ต;อหลักสูตร เพื่อ
นําผลการประเมินใชCเปOนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต;อไป
๑.๘ มีการแต;งตั้งกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูCทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดป@การศึกษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม
๒. บัณฑิต
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีจุดมุ;งหมายในการผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกๆ ป@การศึกษา หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต;อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และต;อหลักสูตรฯ และมีการสํารวจความพึงพอใจผูCใชCบัณฑิต
ทุกๆ ป@ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค! ผลการประเมินที่ไดCจะถูกนํามาใชCในการวิเคราะห!และดําเนินการแกCไข
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน
๓. นักศึกษา
หลักสูตรฯมีการกําหนดนโนบายและเกณฑ!การรับนักศึกษา รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ!ที่ชัดเจน
และทันเหตุการณ!อยู;เสมอ มีการกําหนดนโนบายจํานวนนักศึกษาที่รับเขCาศึกษาเปOนการวางแผนกลยุทธ!ดCาน
การศึกษาล;วงหนCา ๕ ป@ โดยคํานึงถึงความตCองการพยาบาลวิชาชีพของประเทศ และความตCองการของคณะ
แพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะผูCใชCบัณฑิต
เกณฑ!การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูCสมัครถูกกําหนดไวCอย;างเปOนลายลักษณ!อักษร บนพื้นฐาน
เกณฑ!วิชาชีพถึงคุณสมบัติของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร! – คณิตศาสตร!
และเกณฑ! ความเหมาะสมของผูC เ รี ย นเพื่ อประกอบวิ ช าชี พพยาบาลหลั งสํา เร็ จ การศึ ก ษา ที่ กํา หนดโดย
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ผ;านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคณะฯ
ตามลําดับ
คุณสมบัติของผูCสมัครและเกณฑ!การคัดเลือกมีการนํามาพิจารณาปรับใหCเกิดความเหมาะสม โดย
ผูCรับผิดชอบคือ รองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลฯ ฝ€ายการศึกษาพยาบาลศาสตร! นําประเด็นเขCาพิจารณาใน

- ๘๗ มคอ.๒
คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอความเห็นชอบ ตามลําดับ
ในป@การศึกษา ๒๕๖๐ มีวิธีการรับบุคคลเขCาศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) และ
ระบบกลาง (admissions) โดยมีเกณฑ!การคัดเลือกที่แตกต;างกัน ซึ่งระบุไวCอย;างชัดเจนตามเกณฑ!ของมหาวิทยาลัย
และที่ประชุมอธิการบดีแห;งประเทศไทย (ทปอ.) ในระบบรับตรงมีการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของแต;ละ
โครงการ เช;น โครงการวิทยาเขต (กลุ;มกาญจนบุรี กลุ;มนครสวรรค! และกลุ;มอํานาจเจริญ) โครงการโรงเรียนใน
พื้นที่จ.สมุทรปราการ โครงการส;งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ และโครงการพิเศษ (โครงการส;งเสริมเยาวชน
ดีเด;นดCานกีฬา โครงการส;งเสริมเยาวชนดีเด;นดCานศิลปะ และโครงการส;งเสริมเยาวชนดีเด;นดCานภาษาอังกฤษ)
สําหรับในป@การศึกษา ๒๕๖๑ เปOนตCนไป ที่ประชุมอธิการบดีแห;งประเทศไทย (ทปอ.) ไดCกําหนด
แนวทางการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขCาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรูปแบบใหม; ซึ่ง
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีวิธีการรับบุคคลเขCาศึกษา ๓ ระบบ คือ ๑) ระบบโควตา ประกอบดCวย โครงการ
พื้นที่จ.สมุทรปราการ และโครงการพื้นที่กลุ;มอํานาจเจริญ ๒) ระบบรับตรงร;วมกัน และ ๓) ระบบกลาง
(admissions)
โรงเรียนมีการประเมินผลเกี่ยวกับวิธีและเกณฑ!การคัดเลือกนักศึกษาทุกป@การศึกษา เพื่อปรับใหCเกิด
ความเหมาะสม โดยนําประเด็นต;างๆ มาพิจารณาปรับเกณฑ!การรับนักศึกษา
ผูCที่ไดCรับการคัดเลือกใหCเขCาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนฯ จะไดCรับการเตรียม
ความพรCอมในการเรียนระดับอุดมศึกษาและในวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการ
เตรียมความพรCอมสําหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหCกับนักศึกษาแรกเขCา
เช;น การจัดการเรียนการสอนโดยใชCหลักจิตตปpญญาศึกษา การเรียนการสอนโดยใชCสื่ออิเลคทรอนิกส! และการ
เรียนโดยใชCปpญหาเปOนหลัก เปOนตCน
เมื่อดํารงสถานะการเปOนนักศึกษา ในกรณีมีประเด็นปpญหา โดยทั่วไปนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษา
ดCานวิชาการ หรือดCานอื่นๆ กับอาจารย!ผูCสอนหรือประธานวิชาทุกรายวิชาที่นักศึกษากําลังเรียนอยู; แต;อย;างไรก็
ตามโรงเรียนฯ มีวิธีการในการใหCคําปรึกษาดCานวิชาการ และอื่นๆ แก;นักศึกษาอย;างเปOนระบบ ดังนี้
 มีการแต;งตั้งอาจารย!ที่ปรึกษาใหCแก;นักศึกษาทุกคน และเพื่อดูแลใหCคําปรึกษากับนักศึกษา
อย;างทั่วถึง มีการกําหนดอัตราส;วนใหCอาจารย! ๑ คน เปOนอาจารย!ที่ปรึกษาของนักศึกษาจํานวน ๘ - ๑๒ คน
ดูแลใหCคําปรึกษานักศึกษาตั้งแต;แรกเขCาชั้นป@ที่ ๑ จนสําเร็จการศึกษา บทบาทหนCาที่ของอาจารย!ที่ปรึกษามี
การระบุเปOนเอกสารเพื่อเปOนแนวทางปฏิบัติสําหรับอาจารย!ที่ปรึกษาทุกคน
 มีการแต;งตั้งอาจารย!ประจําชั้น ที่ดูแลนักศึกษาทั้งชั้นป@ ตั้งแต;ชั้นป@ที่ ๑ จนสําเร็จการศึกษา
 จัดใหCมีแฟtมนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความตCองการในการใหCคําปรึกษาและความกCาวหนCา
ของนักศึกษา
 จัดใหCมีโครงการ “ปรึกษาอุ;นใจ” สําหรับนักศึกษาที่ตCองการปรึกษาปpญหาในกรณีที่ตCองการ
ความเปOนส;วนตัว อาจารย!ในโครงการปรึกษาอุ;นใจ เปOนอาจารย!จากสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

- ๘๘ มคอ.๒
หลักสูตรฯ คํานึงถึงการอุทธรณ!ของนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
สนับสนุนใหCมีการปtอนขCอมูลกลับนักศึกษาอย;างทันเวลา เพื่อใหCนักศึกษาทราบขCอเด;นและขCอบกพร;องในการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองใหCบรรลุผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวัง หลักสูตรฯ เชื่อว;าการใหCขCอมูลกลับนักศึกษา
ส;งเสริมใหCนักศึกษามีการสะทCอนคิด และประเมินตนเองอีกครั้งหลังมีการปรับปรุงตามขCอมูลปtอนกลับ เพื่อเปOน
แนวทางในการพัฒนาผลลัพธ!และสมรรถนะที่คาดหวัง ตลอดจนรูปแบบการเรียนรูCของตนเอง
ในรายวิชาทฤษฏี การปtอนกลับในรูปแบบต;างๆ เช;น การบอกคะแนนหลังการสอบเสร็จสิ้น การเปZด
โอกาสใหCนักศึกษาถามขCอขCองใจในการตอบคําถามหลังการสอบ การเฉลยแบบทดสอบ และอธิบายขCอมูลที่
สําคัญ การสัมมนาหลังการนําเสนอกรณีศึกษา การใหCขCอคิดเห็น ขCอแนะนําในรายงานที่นักศึกษานําส;ง เปOนตCน
ในการเรียนจากสถานการณ!จําลอง หรือสถานการณ!จริง มีการใหCขCอมูลกลับในรูปแบบต;าง เช;น การ
ประชุมกลุ;มก;อน - หลังการฝkกปฏิบัติ (pre-post conference) การปtอนกลับนักศึกษาหลังสิ้นสุดปฏิบัติทันที
การประเมิน formative ระหว;างช;วงเวลาที่ฝkกในแหล;งฝkก ก;อนการลงกองของทุกแหล;งฝkก (summative)
การเขCาถึงช;องทางการอุทธรณ!ของนักศึกษา (Students have already access to appeal
procedures) นักศึ กษาจะไดCรับ การแจCงในวัน ปฐมนิเ ทศของทุกวิช าทางการพยาบาล ในกรณีที่มีขCอสงสัย
หรือตCองการอุทธรณ!เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล สามารถนัดหมายอาจารย!เพื่อถามไดC
โดยตรงไดCโดยเร็วตามที่นักศึกษาสะดวก หรือเขียนคํารCองเพื่อขออุทธรณ!ไดCทาง website หรือ facebook
ของวิชา ของหลักสูตรฯ และของโรงเรียนฯ ซึ่งจะมีเจCาหนCาที่ที่รับผิดชอบรับขCออุทธรณ! หรือขCอรCองเรียน ส;ง
ใหCอาจารย!ที่รับผิดชอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ เรื่องระบบรับคํารCองเรียนของนักศึกษา วิธีดําเนินการแกCไข และ
การปtองกันปpญหาที่มาจากคํารCองเรียน ตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี
๔. อาจารย?
๔.๑ การรับอาจารย!ใหม;
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารย!เปOนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยผูCที่จะเขCาสู;ตําแหน;งอาจารย!ตCองมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาทางการพยาบาล
หรือสาขาที่เกี่ยวขCอง มีประสบการณ!การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกอย;างนCอย ๒ ป@ และ/หรือมีประสบการณ!
การสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล ไม;นCอยกว;า ๑ ป@ หลังสําเร็จปริญญาโท ปริญญาเอกทางการพยาบาล
หรือวิทยาศาสตร!สุขภาพ นอกจากนั้นตCองมีความสามารถในการใชCภาษาอังกฤษ และการใชCสารสนเทศการ
สื่อสาร เช;น คอมพิวเตอร!และโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีที่มีความจําเปOนตCอง
รับผูCที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จะพิจารณาบรรจุเปOนตําแหน;งผูCช;วยอาจารย!ก;อน เมื่อคุณสมบัติครบ
จึงบรรจุเปOนอาจารย!พยาบาลต;อไป
การคัดเลือกอาจารย!ใหม; โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทําตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกและการ
ประเมินผลอาจารย!พยาบาล ซึ่งจะปฏิบัติเปOนไปตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ประกาศรับผูCมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

- ๘๙ มคอ.๒
๒) สอบสัมภาษณ!และทดสอบความสามารถในการสอน การใชCส่ือการสอน โดย
คณะกรรมการประกอบดCวย ผูCอํานวยการโรงเรียนฯ เปOนประธาน รองผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ€ายบริหาร รอง
ผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ€ายการศึกษาพยาบาลศาสตร! และหัวหนCาสาขาวิชาทางการพยาบาลที่เกี่ยวขCอง เปOน
กรรมการ
๓) รองผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ€ายบริหาร นําผลการสัมภาษณ!เขCาพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําโรงเรียน
๔) ในกรณีผลการทดสอบผ;าน รองผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ€ายบริหาร เสนอแต;งตั้งและประเมิน
การปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ต;อไป
๔.๒ การมีส;วนร;วมของคณาจารย!ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีแนวทางการ
ปฏิบัติในเรื่องการวางหลักสูตร ครอบคลุมวัตถุประสงค! ขอบเขต ผูCรับผิดชอบและอํานาจหนCาที่ คําจํากัดความ
และระเบียบปฏิบัติ และกําหนดวิธีปฏิบัติของการปรับปรุงหลักสูตรที่อธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบัติสาํ หรับ
ผูCรับผิดชอบ ในเรื่อง การขอปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย!ในโรงเรียนฯ เปOนผูCมีส;วนร;วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ดังนี้
ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร มีการวางแผนตั้งแต;ระดับรายวิชา โดยก;อนเปZดภาคการศึกษา
ผูCรับผิดชอบรายวิชา นําผลการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ผ;านมา มาทบทวนหาจุดเด;น จุดดCอย
ประเด็นปpญหา ที่มีการประเมินและเสนอแนะโดยนักศึกษาและอาจารย! พิจารณาแนวทางแกCไขและปรับขCอมูล
ในรายละเอียดของรายวิชา และวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหCเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น นําเสนอต;อ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนและการวางแผนการดําเนินการ
หลังไดCรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะเปOนผูCลงนามอนุมัติ
จากนั้นผูCรับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการพิมพ!เอกสารเผยแพร; แก;ทีมอาจารย!ผูCสอน นักศึกษาและผูCเกี่ยวขCองใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อทราบและวางแผนในการเรียนการสอน ต;อไป
ในขั้นตอนการติดตาม ผูCรับผิดชอบรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและรายเนื้อหา รวมถึงการประเมินผลนักศึกษา อาจารย!ผูCสอน และ
การจัดประสบการณ!การเรียนการสอนในรายวิชาที่ไดCรับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยนํา
แผนการจัดการเรียนการรายละเอียดของรายวิชา และรายชื่ออาจารย!ผูCสอน ตลอดจนการแกCไขปรับปรุงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาและอาจารย!ผูCสอน ร;วมกันประเมินการจัดการเรียนการสอน
พรCอมใหCขCอเสนอแนะ
ขั้นตอนการทบทวนโดยคณะกรรมการหลักสูตรเริ่มจากประธานวิชานําเสนอขCอมูลและขCอเสนอแนะที่
ไดCจากการประเมินของนักศึกษาและอาจารย!ผูCสอน เสนอต;อคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผล
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การจัดการเรียนการสอนแต;ละรายวิชา และมีการรวบรวมผลเพื่อเปOนขCอมูลจัดทําร;างการปรับปรุงหลักสูตรฯ
ต;อไป และก;อนนําหลักสูตรฯปรับปรุงไปใชC อาจารย!ร;วมพิจารณาความเหมาะสมพรCอมใหCขCอคิดเห็น
๔.๓ การแต;งตั้งคณาจารย!พิเศษ
ในกรณีที่จําเปOนตCองมีการจัดหาอาจารย!พิเศษมาสอนในรายวิชาของหลักสูตรฯ ในหัวขCอที่ผูCรับผิดชอบ
รายวิชาพิจารณาแลCวว;าเปOนหัวขCอที่ตCองการอาจารย!ที่มีความเชียวชาญเฉพาะเท;านั้น มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๓.๑ การจัดจCางอาจารย!พิเศษ ตCองวางแผนล;วงหนCาก;อนหนึ่งภาคการศึกษาเปOนอย;างนCอย
๔.๓.๒ การพิจารณาจะตCองผ;านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยพิจารณา
ประวัติและผลงานของอาจารย!พิเศษที่ตรงกับหัวขCอวิชาที่จะใหCสอน
๔.๓.๓ หลังจากไดCรับการเปOนชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ประธานวิชาดําเนินการขอแต;งตั้ง
อาจารย!พิเศษ โดยส;งบันทึกความตCองการพรCอมแนบประวัติผลงานของอาจารย!พิเศษ ไปยังหน;วยหลักสูตรเพื่อ
ดําเนินการ
๔.๓.๔ การกําหนดชั่วโมงการสอนของอาจารย!พิเศษในรายวิชาภาคทฤษฏี หลักสูตรฯปฏิบัติตาม
เกณฑ!มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ประธานวิชาบริหารจัดการใหC
อาจารย!พิเศษสอนไม;เกินรCอยละ ๑๕ ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน และจัดใหCมีการประเมินการสอนของ
อาจารย!พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
๔.๓.๕ ในรายวิชาภาคปฏิบัติ หลักสูตรฯปฏิบัติตามเกณฑ!มาตรฐานของสภาวิชาชีพ คือ ในรายวิชา
ที่แต;ละแหล;งฝkกปฏิบัติมีจํานวนอาจารย!ต;อจํานวนนักศึกษา (นักศึกษา : อาจารย!) เกิน ๑ : ๘ ตCองมีอาจารย!
พิเศษ และจํานวนอาจารย!พิเศษจะตCองไม;เกินรCอยละ ๔๐ ของจํานวนอาจารย!ที่สอนในรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้
คุณสมบัติของอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติตCองเปOนไปตามเกณฑ!ที่สภาการพยาบาลกําหนดดCวย
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีแนวทางการ
ปฏิบัติในการวางหลักสูตร ครอบคลุมวัตถุประสงค! ขอบเขต ผูCรับผิดชอบและอํานาจหนCาที่ คําจํากัดความ และ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ และกํา หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร ซึ่ ง อธิ บ ายขั้ น ตอนวิ ธี การปฏิ บั ติ สํา หรั บ
ผูCรับผิดชอบ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ซึ่งประกอบดCวย ผูCอํานวยการโรงเรียนฯ
รองผูCอํานวยการฯ ฝ€ายการการศึกษาพยาบาศาสตร! ผูCทรงคุณวุฒิภายนอกจากสภาวิชาชีพ ผูCทรงคุณวุฒดCาน
การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ กษาทางการพยาบาล และคณะกรรมการหลั กสู ต รพยาบาลศาสตร! ) เปO น
ผูCรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ไดCรับการพัฒนาถูกส;งเพื่อส;งพิจารณาตามกระบวนการ
กลั่นกรอง เห็นชอบจากาภาวิชาชีพ อนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานการอุดมศึกษา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีดาํ เนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยแต;งตั้ง
คณะกรรมการแต;ละหลักสูตร ทําหนCาที่กํากับและวางแผนการจัดการศึกษาใหCเปOนไปตามนโยบายและแผนงาน
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ดCานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ควบคุมการดําเนินการศึกษาใหCมีคุณภาพเปOนไปตามเกณฑ!คุณภาพที่โรงเรียน
กําหนดไวC องค!ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตร ไดCแก; ที่ปรึกษาหลักสูตร (ผูCอํานวยการโรงเรียน) ประธาน
คณะกรรมการหลักสูตร(รองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ€ายการศึกษาพยาบาลศาสตร!) หัวหนCา
สาขาวิชาทุกสาขา อาจารย!ประจําชั้นทุกชั้นป@ อาจารย!ผCูสนใจดCานการศึกษา และเลขานุการหลักสูตรฯ
การจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรฯ มีวิธีปฏิบัติอย;างเปOนรูปธรรมตามวิแนวทางปฏิบัติของธีการ
จัดการเรียนการสอน คณาจารย!ในหลักสูตรฯ และในแต;ละรายวิชา ร;วมกําหนดกลยุทธ!ในการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน เพื่อมุ;งเนCนใหCเกิดการเรียนรูCตามผลลัพท!การเรียนรูCที่คาดหวัง กลยุทธ!การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลมีหลากหลายวิธี และสอดคลCองตามผลลัพท!การเรียนรูCที่ถูกกําหนดไวCของแต;ละรายวิชาตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบ (curriculum mapping) ของวิชา มีการนําเสนอแผนการสอนตามที่ระบุไวCใน
แนวทางปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนส;วนใหญ;เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนฯ ส;วนใหญ;ใชCเทคนิคแบบ
เผชิญหนCา (face – to – face) โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชCสื่ออิเลคทรอนิกส! (e-Learning)
เปOนเทคนิคสนับสนุน ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใชC e-Learning ผ;าน Moodle learning
management system ดCวยแนวคิดที่ว;าปpจจัยการเรียนที่ประสบความสําเร็จ คือการที่ผูCเรียนไดCรับการเรียน
การสอนโดยการใชCเทคนิคที่หลากหลาย เช;น การบรรยาย การเรียนทบทวนในกลุ;มย;อย การเรียนโดยใชCสื่อ
ออนไลน! การเรียนดCวยสถานการณ!จําลอง และการเรียนรูCจากประสบการณ!จริง เปOนตCน การจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายนี้ช;วยใหCนักศึกษามีโอกาสพัฒนา ความรูC ทักษะ และพฤติกรรม โดยผ;าน 3 โดเมนการเรียนรูC
คือ physical, personal and social learning, และเปOน discipline-based learning
ในภาคทฤษฏี การจัดการเรียนการสอนแบบ face – to – face นั้น หลักสูตรใหCความสําคัญ และส;งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ;มเล็ก (small class) ใชCปpญหาเปOนหลัก (problem based learning) ใชC
กรณีศึกษาเปOนหลัก (case based learning) การทํางานกลุ;มสัมมนา (seminar) เนCนการเรียนที่สนับสนุนใหC
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ!กับผูCสอนและเพื่อนร;วมกลุ;ม (active learning) ฝkกการคิดวิเคราะห!อย;างมีวิจารณญาณ
(analytical and critical thinking) การอภิปรายกลุ;ม (group discussion) รวมทั้งส;งเสริมการศึกษาคCนควCา
ดCวยตนเอง (self directed learning) ผูCสอนส;วนใหญ;เปOนอาจารย!สังกัดโรงเรียนฯ ในกรณีที่ตCองมีการเชิญ
อาจารย!พิเศษ มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การคัดเลือกและจCางอาจารย!พิเศษ
สําหรับการจัดเรียนรูCจากประสบการณ!จริง (Experiencing learning) นักศึกษาจะไดCรับการฝkกปฏิบัติ
ในสถานการณ!จริงทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน โดยก;อนขึ้นฝkกปฏิบัติในสถานการณ!จริงนักศึกษาตCองผ;าน
การฝkกในหCองฝkกทักษะทางการพยาบาล (skill lab) และฝkกในสถานการณ!จําลอง (simulation) เพื่อฝkกการ
ตัดสินใจในสถานการณ!ที่ถูกสรCางขึ้น การฝkกภาคปฏิบัติเพื่อใหCเกิดการเรียนรูCจากสถานการณ!จริง นอกจากการ
ฝkกปฏิบัติการดูแลผูCป€วย/ผูCรับบริการ แลCว ยังมีวิธีการการสอนแบบการการประชุมกลุ;ม (conference) การ
สะทCอนคิด (reflection on practice)
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ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ!ไม;พึงประสงค!ในขณะฝkกปฏิบัติในคลินิก อาจารย!และนักศึกษาปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ!ไม;พึงประสงค! (incidence) ขณะที่นักศึกษาฝkกปฏิบัติ) มีการตั้งกรรมการ
เฉพาะกิจ วิเคราะห!หาสาเหตุ แนวทางการแกCไข และการพัฒนานักศึกษา
และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนร;วมกันระหว;างโรงเรียนฯ นักศึกษามีการประเมินแหล;ง
ฝkกโดยใชCแบบการประเมินสถานที่ฝkกปฏิบัติ และแหล;งฝkกมีการประเมินนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
โดยแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติ/พยาบาลพี่เลี้ยง นําผลการประเมิน
ที่ไดCมาหาจุดเด;น จุดดCอย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต;อไป
หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต;ละรายวิชาฯ นักศึกษาทุกคนตCองประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา โดยแบบประเมิน การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซึ่งเปOนการประเมิน
ออนไลน! ทาง website ของมหาวิทยาลัย
สําหรับการประเมินผูCเรียน หลักสูตรฯ ยึดนโนบาย ตามขCอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว;าดCวย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา พ.ศ.๒๕๕๒ ตามขCอ ๘ การกําหนดสัญลักษณ!แสดงผลการศึกษา
ขCอ ๑๙ การสําเร็จการศึกษา ขCอ ๒๐ การใหCอนุปริญญาหรือปริญญา ขCอ ๒๑ การใหCปริญญาเกียรตินิยม
และขCอ ๒๒ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
ในการประเมิ น ผูC เ รี ย นในรายวิ ช า และการตั ด สิ น ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ รายวิ ช า
แนวทางการการประเมิ นผลการเรี ยนของหลั กสู ตร ไดCรั บการพัฒนาโดยคณะอนุ กรรมการการพัฒ นาการ
วัดประเมิน ผลการเรีย นและคลังขC อสอบของโรงเรี ยนฯ
แนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการฯ มีการเชิญ
ผูCทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหCคําปรึกษา และพัฒนาเปOนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อเปOนหลักในการปฏิบัติที่เกิด
ความเขCาใจตรงกัน โดยการประเมินผลการเรียนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผล ในการ
คํานวณค;าสถิติในการประเมินผลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่องกลวิธีทางสถิติ และในรายวิชาที่มีการสอบ
แบบปรนัย ทุกครั้งที่การสอบเสร็จสิ้นตCองทําการวิเคราะห!ขCอสอบ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การ
วิเคราะห!ขCอสอบและควบคุมเครื่องมือประเมินผล ผลที่ไดCจากการวิเคราะห! ถูกนํามาพิจารณาเปOนแนวทาง
พัฒนาการประเมินผลใหCมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขCอสอบที่ไดCมาตรฐานจะถูกเก็บเขCาคลังขCอสอบของโรงเรียนฯ
ในการพัฒนารูปแบบการประเมินวิชาทฤษฏี เครื่องมือประเมินและขCอประเมิน รวมทั้งสัดส;วนการ
ประเมิน มีการคํานึงถึงความสอดคลCองกับวัตถุประสงค!ของวิชา ผลการเรียนรูCที่คาดหวัง และสมรรถนะควร
ไดCรับการพัฒนา ที่กําหนดไวCในรายวิชา ก;อนดําเนินการเรียนการสอนและการประเมิน ผูCรับผิดชอบรายวิชา
พิจารณาปรับใหCเหมาะสม และทันเหตุการณ! มีการนําขCอเสนอแนะจากผูCเรียนในภาคหรือป@การศึกษาที่ผ;านมา
มาประกอบการพิจารณา นําเสนอแก;คณะกรรมการหลักสูตรเพื่ออนุมัติเห็นชอบ ก;อนนําไปดําเนินการ
บางรายวิชาจัดใหCมีการประเมินออนไลน! หลักสูตรฯตระหนักถึงความมีคุณภาพและความซื่อสัตย! มี
แนวปฏิบัติ คือ นักศึกษาที่เขCาทําแบบทดสอบออนไลน! จะตCองเปOนผูCที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ การเขCาทํา
แบบทดสอบตCองมีการใส;รหัสผ;าน ใส;เลขประจําตัวนักศึกษา ที่ยังไม;หมดอายุในวันที่เขCาทําแบบทดสอบ ระบุ
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วันเริ่มเขCาและวันสิ้นสุดทําแบบทดสอบ และมีคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับนักศึกษาตอบใหCตรง เพื่อยืนยันการ
เขCาทําขCอสอบ
ในรายวิชาปฏิบัติ หลักสูตรมีแบบประเมินการฝkกปฏิบัติ เปOนเครื่องมือในการประเมินนักศึกษา แบบ
ประเมินนี้มีความสอดคลCองกับผลลัพธ!การเรียนรูCที่คาดหวัง (ELOs)
เพื่อใหCการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจารย!ใหม;ทุก
คนของหลักสูตรฯ ตCองไดCรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย!ในการจัดการเรียนการสอน ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย หรือคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเรียนวิชาการจัดการเรียนการสอนในคลินิก
ซึ่งเปOนวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สําหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนเพื่อพัฒนาตนเองเปOนอาจารย!พยาบาลต;อไป
เนื้อหาในการเรียนและอบรมครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในคลินิก การ
ออกขCอสอบ และการวัดประเมินผล
ในกรณีที่ตCองใหCอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (พยาบาลพี่เลี้ยง) ช;วยสอนในคลินิก โรงเรียนฯ มีการ
จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก ซึ่งเปOนหลักสูตร ๕ วัน ไดCรับการรับรองจากสภา
การพยาบาล ผูCเขCารับการอบรมไดCรับใบประกาศนียบัตร เพื่อใหCไดCผูCสอนที่มีคุณภาพ เขCาใจหลักการประเมินผล
และเครื่องมือประเมินผลภาคปฏิบัติของหลักสูตร ก;อนดําเนินการสอนและประเมินนักศึกษาในคลินิก
ก;อนดําเนินการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาฯ ผูCรับผิดชอบรายวิชา ตCองนําเสนอแผนการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการวัดประเมินผล สัดส;วนการประเมิน ระยะเวลาการส;งงานและการ
ประเมิน ครื่องมือที่ใชCในการประเมิน เพื่อขออนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ก;อนนําไปปฏิบัติ
และสิ่งที่ตCองปรากฏชัดเจนในเอกสารรายละเอียดของวิชา และรายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม ที่
ตCองแจกใหCกับทีมอาจารย!ผูCสอน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา ไดCรับทราบร;วมกัน คือ
 การระบุ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผล และขC อกํ า หนดและสั ด ส; ว นของชิ้ น งานทุ กชิ้ น ใน
รายวิชา เครื่องมือประเมินทุกชนิดที่เกี่ยวขCอง รวมทั้งการประเมินชิ้นงานออนไลน!
 ขCอกําหนด ระเบียบที่กําหนด ก;อนมีสิทธิ์ไดCรับการประเมินผลการเรียน เช;น เปอร!เซนต!การ
เขCาชั้นเรียน เกณฑ!การผ;านของการประเมินในการสอบแต;ละครั้ง และผลของการไม;ผ;านเกณฑ!
 ผลการเรียนรูCที่คาดหวังที่นักศึกษาควรไดCรับการพัฒนาในรายวิชา
 การประเมิน formative และ summative evaluation ในรายวิชา เพื่อใหCมั่นใจว;านักศึกษา
ไดCรับการพัฒนาความกCาวหนCาของนักศึกษาตามผลลัพธ!และสมรรถนะที่คาดหวัง อย;างเปOนขั้นตอน
 เครื่องมือแบบประเมินผล ของทุกชิ้นงาน
ในการประเมินภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาแบบประเมินโดยใชCคะแนน rubric ที่ชัดเจน โดยใหCคะแนน ๑
ถึง ๔ โดยกําหนดความหมายไวC เช;น
๔ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCครบถCวน และถูกตCอง
๓ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCบ;อยครั้ง และถูกตCอง เมื่อไดCรับคําแนะนํา
๒ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCบางครั้ง และมีการพัฒนาเมื่อไดCรับคําแนะนํา
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๑ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCนCอยมาก ตCองตักเตือนเปOนประจํา
นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินอื่นๆ ที่ใชCประเมินนักศึกษา เช;น
- แบบประเมินผลรายงานกลุ;ม
- แบบประเมินการจัดลําดับความสําคัญของปpญหาและการวางแผนโครงการ
- แบบประเมินผลรายงานกลุ;มและการนําเสนอ
- แบบประเมินกรณีศึกษา (Case study)
- แบบประเมินการอภิปรายกลุ;มย;อย
- แบบประเมินผลการฝkกปฏิบัติการช;วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)
- แบบบันทึกพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูCแบบ PBL
- แบบประเมินการเรียนรูCผ;าน E-learning
- แบบประเมินการตรวจร;างกาย (Physical Assessment)
- แบบฟอร!มประเมินผล OSCE : หัตถการ การพ;นยาในเด็ก
- แบบประเมินทักษะการฉีดยาเขCาหลอดเลือดดํา (Intravenous injection)
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+
๖.๑ การบริหารงบประมาณ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนใหC
ไดCตามเกณฑ!มาตรฐานสากล และเกณฑ!องค!กรวิชาชีพอยู;เสมอ มีการจัดตั้งงบประมาณไวCทุกป@ โดยผูCบริหารที่
รับผิดชอบ และเมื่อตCองการใชCงบประมาณที่ขอกันไวC จะมีการนําเรื่องเขCาขออนุมัติงบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการประจําโรงเรียนฯ และกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามลําดับ
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู;เดิม ประกอบดCวย
๑) หนั งสื อ ตํ ารา วารสาร ฐานขC อมู ล ผ; านการพิ จ ารณาความตC องการ ความเหมาะสมและความ
ทันสมัย อย;างเพียงพอกับสัดส;วนของนักศึกษาของหลักสูตรฯ เตรียมใหCนักศึกษาไวCอ;านคCนควCาหาความรูCใน
หCองสมุดทั้งที่ศาลายา และพญาไท มีบรรณารักษ! และเจCาหนCาที่ที่รับผิดชอบ เปOนผูCรับผิดชอบดูแล นอกจากนี้
ยั งมี สื่ อ วิ ดิ ทั ศ น! และสื่ อ การสอนออนไลน! ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบโดยเจC า หนC า ที่ วิ เคราะห! ร ะบบคอมพิ ว เตอร! และ
นักวิชาการสารสนเทศ
๒) โสตทัศนูปกรณ! โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีโสตทัศนูปกรณ!พรCอมใชCทุกหCองที่มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งที่ ศาลายา และพญาไท มีเจCาหนCาที่ฝ€ายโสตทัศนูปกรณ! ดูแลใหCพรCอมใชCอยู;เสมอ เมื่อมีการ
เรียนการสอน อาจารย!ผูCสอนสามารถระบุชนิดของโสตทัศนูปกรณ!ที่ตCองการใชC โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
ของโรงเรียนฯ เจCาหนCาที่จะมีการตรวจสอบความพรCอมของอุปกรณ!ก;อนจะมีการเรียนการสอน และจัดเก็บ
อุปกรณ!ใหCเรียบรCอยหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกครั้ง
๓) คอมพิวเตอร! โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีหCองคอมพิวเตอร!ใหCนักศึกษาทั้งที่ศาลายา และพญาไท ใน
จํานวนที่พอเพียง นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร!ใหCนักศึกษาที่หอพักทั้งสองแห;ง เพื่อใหCนักศึกษาใชC
ศึกษาหาความรูC มีการลงโปรแกรมที่ทันสมัย เชื่อมโยงอินเตอร!เนตทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร!และโปรแกรม
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ต;างๆ ไดCรับการดูแลโดยนักวิเคราะห!ระบบคอมพิวเตอร! และนักวิชาการคอมพิวเตอร! ประจําหCองคอมพิวเตอร!
ของแต;ละแห;ง
๔) อุปกรณ!ฝkกทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีหCองฝkกปฏิบัติทักษะ
ทางการพยาบาลและสถานการณ!จําลอง ทั้งที่ศาลายา และพญาไท แต;ละแห;งมีอุปกรณ!ที่จําเปOนต;อการฝkกปฏิบัติ
อย;างเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีพยาบาล ผูCช;วยพยาบาล และเจCาหนCาที่ ดูแลอุปกรณ!ต;างๆใหC
พรCอมใชCอยู;เสมอ
อาจารย!ผูCสอนที่ตCองการใชCหCองและอุปกรณ!สามารถขอใชCหCองโดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เพื่อใหCเจCาหนCาที่เตรียมความพรCอมของหCองและอุปกรณ!ในวันที่มีการเรียนการสอน
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหมดจะไดCรับการตรวจสอบการพรCอมใชC และจํานวนที่ตCองการอยู;เสมอ
โดยเจCาหนCาที่เกี่ยวขCอง และทุกป@การศึกษาผูCรับผิดชอบจะส;งใบสํารวจความตCองการเพิ่มเติม/ทดแทนไปยัง
อาจารย! ทุ กสาขาวิ ช า เพื่ อระบุ ทรั พ ยากรที่ ตC อ งการเพิ่ ม หรื อทดแทน เพื่ อ ใหC เ พี ย งพอและสอดคลC องกั บ
สถานการณ!ปpจจุบัน
ผูC บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบนํา ขC อ มู ล ความตC องการ เพื่ อดํา เนิ น การขออนุ มัติ งบประมาณในการจั ด หา
เพิ่ มเติ ม/ทดแทน เขC า พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการประจํา โรงเรี ย นฯ และกรรมการประจํา คณะ
แพทยศาสตร! โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ตามลํา ดั บ
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
โรงเรียนฯ มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยนักศึกษา และอาจารย!
อย;างสม่ําเสมอ เพื่อใหCไดCมาตรฐานตามเกณฑ!สภาวิชาชีพ โดย
๑) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุกวิชาทางการพยาบาล ประเมินความพึงพอใจและขCอเสนอแนะของ
นักศึกษาซึ่งครอบคลุมทรัพยากรการเรียนการสอน ประธานวิชารวบรวมขCอมูลจากการประเมินมาพิจารณา
และเสนอคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการต;อไป
๒) แต;ละป@การศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโดยผูCบริหารที่รับผิดชอบมีการส;งใบสํารวจ
ทรัพยากรการเรียนการสอน ใหCอาจารย!ในโรงเรียนฯทุกคน เพื่อประเมินความเพียงพอและความตCองการเพิ่ม
พรCอมระบุเหตุผล ผูCบริหารที่รับผิดชอบนําเขCอมูลที่ไดCจากการสํารวจมาบริหารโดยนําเขCาพิจารณาในคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียนฯ หากเห็นชอบตามที่อาจารย!ใหCขCอมูล ก็ดําเนินการการจัดหาต;อไป
๗. ตัวบ3งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุเปtาหมายตามตัวบ;งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม อยู;ใน
เกณฑ!ดีอย;างนCอยสองป@การศึกษาอย;างต;อเนื่อง
ดัชนีบ3งชี้ผลการดําเนินงาน
๑. ผูCรับผิดชอบหลักสูตรอย;างนCอยรCอยละ ๘๐ มีส;วนร;วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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- ๙๖ ดัชนีบ3งชี้ผลการดําเนินงาน
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลCองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!ในทุกประเด็น
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ก;อนการเปZดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ!ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปZดสอนใหCครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป@การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูC ที่
กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปZดสอนในแต;ละป@การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ!การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูC จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. ๗ ป@ที่แลCว
๘. อาจารย!พยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!
๙. รCอยละ ๑๐๐ ของอาจารย!ใหม;ไดCรับการปฐมนิเทศหรือการเตรียม
ความพรCอมในการทําบทบาทหนCาที่อาจารย!พยาบาล
๑๐. อาจารย!ประจําทุกคนไดCรับการพัฒนาในดCานวิชาการ วิชาชีพ การ
วิจัย และบริการวิชาการ ไม;นCอยกว;า ๑๕ ชั่วโมง/ป@การศึกษา
๑๑. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดCรับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนในแต;ละป@ ไม;นCอยกว;าคนละ ๑๐ ชั่วโมงต;อป@การศึกษา
๑๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป@สุดทCาย/บัณฑิตใหม;ที่มีต;อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม;นCอยกว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิตที่มีต;อบัณฑิตใหม; เฉลี่ยไม;นCอย
กว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต;อคุณภาพการสอนของอาจารย!
พยาบาล เฉลี่ยไม;นCอยกว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต;อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน เฉลี่ยไม;นCอยกว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
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- ๙๗ ดัชนีบ3งชี้ผลการดําเนินงาน
๑๖. จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ที่ส;งเสริมการเรียนรูCดCวยตนเอง ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๗๐
๑๗. รCอยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาสอบผ;านการขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ! ภายใน ๑ ป@
๑๘. นักศึกษามีความพึงพอใจต;อการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก
และมากที่สุด ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๗๐
๑๙. อัตราการไดCงานในสาขาที่จบของบัณฑิตปริญญาตรีภายใน ๑ ป@ที่จบ
การศึกษา ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๙๐
๒๐. รCอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสเขCาร;วมกิจกรรม
การเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพในคลินิก อย;างนCอย ๑ ครั้งตลอดหลักสูตร
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๒๑. รCอยละ ๑๐ ของรายวิชาทางการพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ WHO patient safety, RDU และ QSEN
รวมตัวบ;งชี้ (ขCอ) ในแต;ละป@
๑๓ ๑๕ ๑๕
๑-๑๐* ๑-๑๐ ๑-๑๐
ตัวบ;งชี้บังคับ (ขCอที่)
ตัวบ;งชี้ตCองผ;านรวม อย;างนCอย ๘๐% (ขCอ)
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๑๘ ๑๗
๑-๑๐ ๑-๑๐

๑๔ ๑๓

เกณฑ?การประเมิน หลักสูตรที่ไดCมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตCองผ;านเกณฑ!ประเมิน ดังนี้
๑. ตัวบ;งชี้บังคับ (ตัวบ;งชี้ที่ ๑-๑๐) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปtาหมาย และ
๒. มีจํานวนตัวบ;งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปtาหมาย ไม;นCอยกว;า ๘๐% ของตัวบ;งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จํานวนตัวบ;งชี้บังคับและตัวบ;งชี้รวมในแต;ละป@
หมวดที่ ๘ การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ!การสอน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา หลักสูตรฯ กําหนดใหC
นักศึกษาประเมินจะกลยุทธ!การสอนในรายวิชา และเปZดโอกาสใหCนักศึกษา อาจารย! เสนอวิธิการจัดการเรียน
การสอนที่น;าสนใจ ในการนําเสนอผลการเรียนการสอนของรายวิชา ต;อคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อที่
ผูCรับผิดชอบรายวิชานําผลการประเมิน กลยุทธ!การสอนที่มีประสิทธิภาพจากการประเมิน มาวางแผนพัฒนา
กลยุทธ!การเรียนการสอนในภาคการศึกษา/ป@การศึกษาต;อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย!ในการใชCแผนกลยุทธ!การสอน อาจารย!ผูCสอนทุกคนจะไดCรับการ
ประเมิน ๓๖๐ องศา ดังนี้

- ๙๘ มคอ.๒
 นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย! หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นักศึกษา
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย!อย;างนCอย ๑ ครั้ง โดยใชCแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย!
 อาจารย!ประเมินตนเอง อาจารย!ทุกคนประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองในหัวขCอที่
สอน อย;างนCอยป@การศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยใชCแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย! หัวหนCาสาขา/
ประธานวิชา/เพื่อนอาจารย!ประเมินอาจารย!ผูCสอน
 อาจารย!ไดCรับการประเมินโดยหัวหนCาสาขา/ประธานวิชา/เพื่อนอาจารย! ประสิทธิภาพการ
สอนอย;างนCอยป@การศึกษาละ ๑ ครั้ง
ผลการประเมินจะถูกส;งใหCประธานวิชา เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนก;อนนําเสนอใหC
คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาต;อไป
โดยภาพรวม คณะกรรมการหลักสูตรฯ รวบรวมผลการจัดการเรียนการสอนของทุกวิชา นํามา
พิจารณษวางแผนการพัฒนาใหCสอดคลCองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ!การสอนใหCเหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ! ต;อไป
๑. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต
๒.๑.๑ นักศึกษาชั้นป@ที่ ๔ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมเมื่อจบการศึกษาโดยโดยใชCแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูCสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒.๑.๒ ผูCสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ;นประเมินหลักสูตรหลังจบการศึกษาภายใน ๑ ป@ โดยใชCแบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต;อการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒.๒ โดยผูCทรงคุณวุฒิ/ผูCประเมินภายนอก
ผูCทรงคุณวุฒิทําการวิเคราะห!และประเมินผลหลักสูตรในภาพรวมโดยใชCขCอมูลการประเมินของ
นักศึกษา ผูCสําเร็จการศึกษาและผูCใชCบัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
๒.๓ โดยผูCใชCบัณฑิตหรือผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย
ติดตามบัณฑิตใหม;หลังสําเร็จการศึกษา ๑ ป@ โดยสํารวจขCอมูลจากนายจCางและหรือผูCบังคับบัญชาและ
เพื่อนร;วมงานโดยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูCบังคับบัญชา/นายจCาง/อาจารย!ที่ปรึกษาต;อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหCการประเมินตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไวCในหมวด ๗ ขCอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย;างนCอย ๓ คน ประกอบดCวยผูCทรงคุณวุฒิในสาขาพยาบาลศาสตร! อย;างนCอย ๑ คน

- ๙๙ มคอ.๒
๓. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรฯ มีการทบทวนผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ผลการประเมิน
จากทุกรายวิชา และจากความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยภาพรวมจากนักศึกษา และ
จากอาจารย!ผูCสอน จะถูกรวบรวม นําประเด็นเขCามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ทุกภาค
การศึกษา เพื่อรวบรวมเปOนขCอมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรฯ (ปรับย;อย) หรือการปรับปรุงตามวงรอบ ต;อไป

