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 รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

    โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หมวดท่ี ๑ ข+อมูลท่ัวไป 

๑. ช่ือหลักสูตร     

รหัสหลักสูตร ๒๕๕๐๐๐๖๑๑๐๒๕๕๕  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 Bachelor of Nursing Science Program 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Nursing Science 
 พย.บ. 
 B.N.S. 

๓. วิชาเอก    

 ไม;มี 

๔. จํานวนหน3วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   

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  
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๕.๒ ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

๕.๓ ภาษาท่ีใช+ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕.๔ การรับเข+าศึกษา รับนักศึกษาสัญชาติไทย 

๕.๕ ความร3วมมือกับสถาบันอ่ืน เปOนหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    

๕.๖ การให+ปริญญาแก3ผู+สําเร็จการศึกษา ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ คณะกรรมการประจําโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๒๓/
๒๕๕๙ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๖.๒ คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๖.๓ สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งท่ี ๕ วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๖.๕ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/
๒๕๖๐  วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๕๒๒ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เม่ือวันท่ี....................................... 
 ๖.๘ เปZดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ป@การศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๖.๙ ป@การศึกษาท่ีปรับปรุงครั้งสุดทCาย ป@การศึกษา ๒๕๕๕ 

๗. ความพร+อมในการเผยแพร3หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ป@การศึกษา ๒๕๖๒ (หลังเปZดสอนเปOนเวลา ๒ ป@) 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได+หลังจบการศึกษา 

เปOนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) และในสถาบันการศึกษา
พยาบาล พยาบาลประจําโรงเรียน/ สถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขCองกับการบริการสุขภาพ อาจารย!พยาบาล 
นักวิชาการ นักวิจัย ประกอบอาชีพอิสระดCานการพยาบาลและการผดุงครรภ! ท้ังในประเทศและต;างประเทศ 
นอกจากนี้สามารถศึกษาต;อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร! หรือสาขาท่ีเก่ียวขCอง 
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๙. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน3ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย?ผู+รับผิดชอบหลักสูตร  

ช่ือ – สกุล 
ตําแหน3งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

ความ
เช่ียวชาญ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

๑. นางสตรรีัตน!  ธาดากานต! ผูCช;วยศาสตราจารย! 
Ph.D. (Nursing) 

The University of 
Sydney 

การพยาบาล 
มารดา-ทารก  

และการผดุงครรภ! 
๓๑๐๐๕๐๐๑๓๗xxx 

๒. นางเบญจมาภรณ! บุตรศรีภูม ิ ผูCช;วยศาสตราจารย! 
ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

การพยาบาล  
ผูCใหญ;และผูCสูงอาย ุ

๓๑๒๐๖๐๐๐๒๘xxx 

๓. นางสาววรรณา  สนองเดช อาจารย! 
ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

การพยาบาล
อนามัยชุมชน 

๓๑๐๐๙๐๐๗๔๗xxx 

๔. นางจําป@ เกรนเจอร! อาจารย! 
Ph.D. (Nursing) 
University of 

Massachusetts 
การพยาบาลเด็ก ๓๗๓๐๑๐๐๓๐๙xxx 

๕. นางสาวกนกพร เรืองเพ่ิมพูล ผูCช;วยศาสตราจารย! 
วท.ม. (จิตวิทยาการใหC

คําปรึกษา)  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต 

๓๑๐๒๔๐๑๒๗๓xxx 

๖. นางสาวเพ็ญนภา อุ;นสนิท อาจารย! 
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร!)  

มหาวิทยาลยับูรพา 
การพยาบาล  

ผูCใหญ;และผูCสูงอาย ุ
๓๑๐๒๐๐๒๗๕๙xxx 

หมายเหตุ: ผลงานวิชาการของอาจารย!ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อยู;ภาคผนวกท่ี ๘ 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ชั้นป@ท่ี ๑ เรียนภาคทฤษฎีเพียงอย;างเดียวท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ชั้นป@ท่ี ๒ ภาคทฤษฎีเรียนท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

ภาคปฏิบัติฝkกปฏิบัติ ท่ีโรงพยาบาลใกลCเคียงวิทยาเขตศาลายา  เช;น ศูนย!การแพทย!กาญจนาภิเษก 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ! (ไร;ขิง) โรงพยาบาลราชพิพัฒน! โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลหลวง
พ;อทวีศักด์ิ เปOนตCน และ สถาบันมะเร็งแห;งชาติ 
ชั้นป@ท่ี ๓  ภาคทฤษฎีเรียนท่ี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และ สถาบันการแพทย!จักรีนฤบดินทร! 

  ภาคปฏิบัติฝkกปฏิบัติ ท่ีโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร และต;างจังหวัด เช;น โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลบางบ;อ และ 
โรงพยาบาลบางพลี เปOนตCน 
ชั้นป@ท่ี ๔ ภาคทฤษฎีเรียนท่ี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท และ สถาบันการแพทย!จักรีนฤบดินทร! 

 ภาคปฏิบัติฝkกปฏิบัติ ท่ีโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร!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 
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๑๑. สถานการณ?ท่ีต+องนํามาพิจารณาในการวางแผนจัดหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ?ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล+อม สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 

จากยุทธศาสตร!ดCานเศรษฐกิจท่ีมีการเปZดเสรีการคCาดCานบริการสาธารณสุข รวมท้ังนโยบายประเทศ
ท่ีมุ;งสู;ศูนย!กลางบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย (medical hub) มีการเคลื่อนยCายประชากรท้ังผูCใชCและผูCใหCบริการ
สุขภาพเกิดความแตกต;างทางวัฒนธรรม บุคคล/กลุ;มบุคคลมีความขัดแยCงกันทางความคิดท้ังดCานเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) เพ่ือยกขีดความสามารถท้ังดCานการคCา การบริการ แรงงาน
และธุรกิจ ทําใหCประชากรทุกภาคส;วนตCองมีการปรับตัว ทําใหCเกิดปpญหาสุขภาพจิตของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการท่ีโครงสรCางของครอบครัวจากครอบครัวขยายไปสู;ครอบครัวเด่ียว 
และจํานวนประชากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช;วงวัย ผูCสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น 
ในขณะท่ีประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย;างรวดเร็ว ส;งผลใหCตCองมีการจัดหาแหล;งประโยชน! ปpจจัย
เก้ือหนุนมากข้ึนเพ่ือการดูแลผูCสูงอายุ ในขณะเดียวกันประชากรท่ีอายุนCอย เช;น วัยรุ;น ก็มีรูปแบบการดํารงชีวิต
เปลี่ยนไป เช;น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การมีเพศสัมพันธ! การใชCสารเสพติด เปOนตCน ทําใหCการต้ังครรภ!ใน
กลุ;มวัยรุ;นท่ีมีแนวโนCมเพ่ิมข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงดCานสิ่งแวดลCอม เช;น ภาวะภูมิอากาศของโลกท่ีรCอนมากข้ึนอย;างต;อเนื่อง 
(global warming) ทําใหCปpญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม; โรคอุบัติซํ้า เกิดภาวะ
สาธารณภัยจากธรรมชาติท่ีรุนแรงและบ;อยข้ึน โรคติดต;อท่ีสามารถแพร;กระจายอย;างรวดเร็ว 

ระบบสุขภาพของประเทศ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ไดCใหCความสําคัญต;อการดูแลดCานสุขภาพของประชากรไทยอย;างชัดเจน เนื่องจากพบว;าประชากรเสียชีวิตก;อน
วัยอันควรจากโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมซ่ึงเปOนโรคท่ีสามารถปtองกันไดC รวมท้ังอุบัติเหตุ จึงเนCนการสรCางเสริม
สุขภาพ และการปtองกันเปOนหลัก รวมท้ังการกระจายระบบบริการสุขภาพใหCเขCาถึงประชากรทุกกลุ;ม ทุกพ้ืนท่ี
อย;างท่ัวถึง 

๑๑.๒ นโยบายของมหาวิทยาลัยและผลจากการประเมินหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสอดคลCองกับประเทศ คือ ประเทศไทย ๔.๐ ใหCครอบคลุมทุกพันธกิจ 
โดยในกลุ;มสาธารณสุขสนับสนุนเทคโนโลยีดCานการแพทย!และนวตกรรมสรCางสรรค! รวมท้ังมีเปtาหมายใหC
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนมีทักษะดCานภาษาอังกฤษ ดCวยการกําหนดนโยบายคุณสมบัติของผูCสําเร็จ
การศึกษาท่ีเขCาศึกษาต้ังแต;ป@การศึกษา ๒๕๖๐ เปOนตCนไป ตCองผ;านการประเมินความรูCและทักษะการใชC
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ!ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ยังคงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค! คือ ๑) T-shape 
breath and depth ๒) Globally talented ๓) Socially contributing ๔) Entrepreneurially minded และ
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามศตวรรษท่ี ๒๑ ส;งเสริมใหCนักศึกษามีแนวคิดริเริ่ม มี
อิสระทางความคิด มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข มีจิตสํานึกต;อสังคม คิดดี ทําดี เขCาใจความหลากหลาย สรCาง
ความสุขภายในตนเองและขยายความสุขใหCผูCอ่ืนไดC มีภาวะผูCนํา และมีความคิดสรCางสรรค! นอกจากมี
นโยบายใหCพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ (TQF) รวมท้ังนโยบายใหC
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หลักสูตรมีการพัฒนาสอดคลCองตามเกณฑ! ASEAN university network– quality assurance (AUN – 
QA) อีกดCวย รวมทั้งนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยมหิดลไดCกําหนด
เกณฑ!การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตท่ีตCองผ;านการประเมินความรูCและทักษะดCานภาษาอังกฤษก;อนสําเร็จ
การศึกษา ซ่ึงนโยบายนี้สอดคลCองกับผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา ท่ีพบว;า นักศึกษาส;วนใหญ;เสนอใหCมี
การพัฒนาทักษะการใชCภาษาอังกฤษ การใชCเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร! และการสืบคCนขCอมูลทาง
วิชาการท่ีจําเปOนต;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 และเปOนท่ีคาดหวังว;าบัณฑิตพยาบาล
ตCองเปOนผูCมีทักษะในการปฏิบัติงานครบทุกสมรรถนะ สามารถใหCบริการทางวิชาชีพไดCอย;างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ยังคงเปOนหลักสูตรท่ีมีการ
พัฒนา เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตใหCมีศักยภาพครบทุกสมรรถนะตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนด  

๑๑.๔ ผลการประเมินผู+มีส3วนได+ส3วนเสีย 

ในทุกป@โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยความรับผิดชอบของรองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ฝ�ายการศึกษาพยาบาลศาสตร! ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย (stakeholder) 
(นักศึกษาทุกชั้นป@ อาจารย!พยาบาล ผูCสําเร็จการศึกษา ผูCบังคับบัญชา/นายจCาง ผูCบริหารฝ�ายแพทย!และพยาบาล 
ศิษย!เก;า ผูCปกครองและนักเรียนมัธยม) มีการประเมินความพึงพอใจต;อหลักสูตรฯ การจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานเม่ือสําเร็จการศึกษา และความตCองการเก่ียวกับสมรรถนะของบัณฑิตจบใหม; พบว;า ผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย
ตCองการเห็นบัณฑิตพยาบาลเปOนคนดี คนเก;ง ท้ังดCานการพยาบาล มีความสามารถดCานการสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ดCานเทคโนโลยี สามารถทํางานเปOนทีม มีสัมพันธภาพท่ีดี พูดจายิ้มแยCมแจ;มใส เปOนตCน ผล
การสํารวจท่ีไดCมาท้ังหมด ถูกรวบรวมนํามาใชCในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหC
นักศึกษาไดCรับการพัฒนาตามความคิดเห็นและความคาดหวัง  
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๑๒. ผลกระทบจากข+อ ๑๑ ต3อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข+องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

มุ;งเนCนใหCนักศึกษามีความรูCและทักษะครอบคลุมท้ัง ๘ สมรรถนะ ตามท่ีสภาการพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังในดCานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการพยาบาล พัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ิมบทบาทผูCสําเร็จการศึกษาในการสรCางเสริม
สุขภาพและปtองกันพฤติกรรมเสี่ยงดCานสุขภาพแก;ประชาชนทุกช;วงวัย โดยเฉพาะวัยรุ;นและผูCสูงอายุ การ
ช;วยเหลือผูCประสบภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู; เพ่ิมทักษะการใชCภาษาอังกฤษ จากความตCองการของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย  
โดยปรับและเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ และส;งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชCภาษาอังกฤษในรายวิชา
ทางการพยาบาล และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร! รวมท้ังเพ่ิมทักษะเพ่ือการเรียนรูCตลอด
ชีวิต (life-long learning) การเรียนรูCสู;การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ซ่ึงไดCมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชCหลักจิตตปpญญา (contemplative education) มุ;งเนCนใหCนักศึกษามีการเขCาใจตนเอง 
เขCาใจผูCอ่ืน ปรับตัวไดC ตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (21st century) 

โครงสรCางหลักสูตรเปOนหลักสูตรที่มีการกําหนดวิชาสอดคลCองตามผลการเรียนรูC (expected 
learning outcomes: ELOs) และว ัตถ ุประสงค !ของหล ักส ูตร (program educational objectives: 
PEOs) ที่นํากรอบสมรรถนะสภาการพยาบาล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;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 รวมท้ัง ขCอมูลจากผูCมี
ส;วนไดCส;วนเสีย (stakeholders) ท้ังหมด พรCอมกับจัดใหCมีความยืดหยุ;น เพ่ือใหCนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนดCวยตนเอง การเรียนการสอนเนCนการเรียนรูCมากกว;าการถ;ายทอดความรูC และมีช;วงเวลาใหCสะทCอน
กลับประสบการณ!โดยอาจารย! นักศึกษา และผูCใชCบัณฑิต เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูCของนักศึกษาใน
ดCานต;างๆ ส;งเสริมใหCมีพื้นท่ีจัดกิจกรรมในบริเวณโรงเรียน และหอพักนักศึกษา ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหCไดCบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค! 

๑๒.๒ ความเก่ียวข+องกับพันธกิจของสถาบัน 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร!ท่ีตอบสนองต;อนโยบายของ
ประเทศ มหาวิทยาลัย สถาวิชาชีพ ความตCองการของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย การเปลี่ยนแปลงต;างๆ ดังกล;าว
ขCางตCน โดยการบูรณาการพันธกิจดCานการวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริการ
รักษาพยาบาลท่ีตอบสนองต;อปpญหาสุขภาพของประชาชนเขCากับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของโรงเรียนฯ และการเรียนการสอนในรายวิชาต;างๆ รวมท้ังส;งเสริมใหCนักศึกษาทํากิจกรรมการวิจัย บริการ
วิชาการ รวมถึงการบริการรักษาพยาบาลแก;ประชาชนร;วมกับอาจารย! โดยคํานึงถึงสถานการณ!ปpญหาสุขภาพ



 
มคอ.๒ 

- ๗ - 

ของประเทศ นอกจากนี้ยังส;งเสริมใหCผูCเรียนมีกิจกรรมพัฒนาตนเอง และกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล   

๑๓. ความสัมพันธ?กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปCดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

๑๓.๑ รายวิชาท่ีเปCดสอนโดยมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร?/คณะศิลปศาสตร? จํานวน  ๑๔ รายวิชา ไดCแก; 

๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๙ รายวชิา  

รายวิชาท่ีจัดสอนโดยมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ วิชา คือ 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย!   
MUGE 101 General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย!    
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย!    
          MUGE 103 Arts and Science for Human Development 

รายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร? จํานวน ๕ วิชา คือ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชCภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    
  LATH 100 Arts of Communication in Thai 

ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยศาสตร!สุขภาพ 
LAEN 266 English for Health Science 

ศศภอ ๒๖๓ การอ;านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑      
  LAEN 103 English Level 1 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒      
  LAEN 104 English Level 2 

หรือ 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒      
  LAEN 104 English Level 2 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓      
  LAEN 105 English Level 3 
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หรือ 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓      
  LAEN 105 English Level 3 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔      
  LAEN 106 English Level 4 

หมายเหตุ : รหัสวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ เรียน ๒ วิชา ตามระดับความสามารถของนักศึกษา 

รายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร? จํานวน ๓ วิชา คือ 

วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!สุขภาพ   
SCMA 182  Statistics for Health Science     

๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน ๖ รายวิชา 

รายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร? จํานวน ๖ วิชา คือ 

วทคม ๑๒๕  เคมีอินทรีย!พ้ืนฐาน        
SCCH 125 Basic Organic Chemistry 

วทจช ๒๐๖  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!     
SCMI 206 Medical Microbiology & Parasitology 

วทภส ๒๐๒  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน      
SCPM 202 Basic Pharmacology 

วทสร ๒๐๒  สรีรวิทยาพ้ืนฐาน     
SCPS 202  Basic Physiology 

วทกว ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร!พ้ืนฐาน      
SCAN 101 Basic Anatomy 

วทชค ๒๐๖  ชีวเคมีท่ัวไป        
SCBC 206 General Biochemistry 

๑๓.๒ รายวิชาท่ีหลักสูตรเปCดสอนให+คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

ไม;มี 
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๑๓.๓ การบริหารจัดการ 

๑๓.๓.๑ ผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และรองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ�าย
การศึกษาพยาบาลศาสตร! ทําหนCาท่ีประสานงานกับผูCบริหารท่ีเก่ียวขCองในระดับมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร!
โรงพยาบาลรามาธิบดี และผูCรับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชาดังกล;าว ท้ังในมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร!/
คณะศิลปศาสตร!/คณะสังคมศาสตร!และมนุษยศาสตร! รวมถึงอาจารย!ผูCสอน และนักศึกษา ในการพิจารณา
ขCอกําหนด  การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการของทุกรายวิชา 

๑๓.๓.๒ ผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต กํากับ และติดตามเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพ่ือใหCเปOนไปตาม
เกณฑ!ของมหาวิทยาลัยและขCอกําหนดรายวิชา 

หมวดท่ี ๒ ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค?ของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดCรับการพัฒนาบนพ้ืนฐาน และความสอดคลCอง กับ
ปรัชญาขององค!กรท่ีเก่ียวขCองและกํากับการจัดการศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงถือเปOนองค!กรท่ีกํากับและกําหนดเกณฑ!มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีปรัชญาท่ี “มุ;งการผลิตบัณฑิต มีความสัมพันธ!สอดคลCองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพท่ีเปOนสากล ใหCการ
ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู;บนพ้ืนฐานความเชื่อว;า กําลังคนท่ีมีคุณภาพตCองเปOนบุคคลท่ีมีจิตสาํนึกของ
ความเปOนพลเมืองดีท่ีสรCางสรรค!ประโยชน!ต;อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง บนฐานภูมิปpญญาไทย
ภายใตCกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสู;การพัฒนาท่ียั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล” 

สภาการพยาบาล ซ่ึงเปOนองค!กรวิชาชีพท่ีเก่ียวขCองโดยตรงกับการกํากับสมรรถนะทางการพยาบาลของ
บัณฑิต ใหCสถาบันการการศึกษาพยาบาลนําไปเปOนแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีปรัชญาท่ีมุ;งใหCบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักว;า “ความสําเร็จท่ีแทCจริง
อยู;ท่ีการนําความรูCไปประยุกต!ใชC เพ่ือประโยชน!สุขแก;มวลมนุษยชาติ” 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีปรัชญาท่ีสอดคลCองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “การบูรณา
การระหว;างการศึกษา การวิจัย และการบริการพยาบาล เปOนปpจจัยสําคัญสู;ความเปOนเลิศ ในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลและสรCางสรรค!วิชาการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือประโยชน!สุขแก;ต;อมวลมนุษย!ชาติ” 



 
มคอ.๒ 

- ๑๐ - 

 

ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถูกพัฒนาใหCสอดคลCอง
กับปรัชญาและแนวคิดหลักขององค!กรท่ีเก่ียวขCองดังกล;าว โดยเริ่มจากการคํานึงถึงการกําหนดความหมายและ
ความสําคัญของวิชาชีพใหCชัดเจนในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะใหCไดCบัณฑิตและ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง เพ่ือสามารถปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน!ต;อประชาชน กล;าวคือ   

“โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีความเชื่อว;า การพยาบาลเปOนวิชาชีพท่ีช;วยเหลือดูแลสุขภาพของ
มนุษย!อย;างเปOนองค!รวม โดยบูรณาการความรูCจากศาสตร!และศิลปะการพยาบาล ศาสตร!ทางการแพทย!  
ศาสตร!อ่ืนท่ีเก่ียวขCอง เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมท้ัง ส;งเสริมใหCบุคคล 
ครอบครัว กลุ;มคนในสังคมและชุมชน มีส;วนร;วมในการดูแลสุขภาพและพ่ึงพาตนเอง สามารถตัดสินใจ พัฒนา
สิ่งแวดลCอมเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี สามารถเรียนรูCและมีชีวิตอยู;กับความเจ็บป�วยและขCอจํากัดไดCอย;างปกติสุขบน
พ้ืนฐานของความปลอดภัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจและสุขภาพพอเพียง  

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปOนการจัดประสบการณ!การเรียนรูCอย;างต;อเนื่องท้ัง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยเนCนผูCเรียนเปOนสําคัญ เปZดโอกาสใหCมีการบูรณาการศาสตร!ต;างๆ และใชCหลักฐาน
เชิงประจักษ! สู;การปฏิบัติการพยาบาลในสถานพยาบาล และในชุมชน ใหCการพยาบาลเปOนรายบุคคล ครอบครัว
และชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดยผ;านการคิดวิเคราะห!อย;างมีวิจารณญาณ มีทักษะเชิงวิชาชีพและวิชาการ และ
ทักษะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสื่อสารไดCอย;างมีประสิทธิภาพในระดับสากล มีภาวะผูCนํา กลCาคิด มี
ความคิดริเริ่มสรCางสรรค! เขCาใจตนเอง เขCาใจผูCอ่ืน พัฒนาตนอย;างต;อเนื่อง มีจิตอาสา สามารถทํางานร;วมกันใน
ทีมพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูCอ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม มีอุดมการณ!และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ” 

๑.๒ ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปรียบเสมือนเครื่องมือและเปOนขCอกําหนด
แผนการเรียนการสอน ท่ีไดCตามเกณฑ!มาตรฐานการศึกษา ในการจัดการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ! 
เพ่ือใหCผูCเรียนบรรลุผลตามจุดมุ;งหมายของการศึกษา ช;วยพัฒนาผูCเรียนใหCเปOนคนท่ีมีความรูCความสามารถใน
การพยาบาลและการผดุงครรภ! มีคุณลักษณะตามผลลัพธ!การเรียนรูCท่ีคาดหวังตามท่ีกําหนดไวCในหลักสูตร  
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามท่ีไดCรับ
การพัฒนา ใหCบริการแก;บุคคลทุกช;วงวัยท้ังท่ีมีสุขภาพปกติและท่ีมีปpญหาสุขภาพ 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 
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๓) เกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) สมรรถนะทางการพยาบาล ท่ีกําหนดโดยสภาการพยาบาล 
๕) กรอบสมรรถนะสากลของ ตาม QSEN ท่ีสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในประเทศ

สหรัฐอเมริกาใชCในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร! 
๖) กรอบแนวคิดของ WHO patient safety สําหรับการศึกษาดCานวิทยาศาสตร!สุขภาพ 
๗) ผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย (stakeholders)  

หลังจากการพิจารณาตามเกณฑ!และความตCองการของผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
กําหนดวัตถุประสงค!ของหลักสูตร คือ เพ่ือพัฒนาผูCเรียนใหC:  

๑.๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ! 

๑.๓.๒ รอบรูCและบูรณาการศาสตร!ทางการพยาบาล ศาสตร!ท่ีเก่ียวขCอง หลักฐานเชิงประจักษ! สู;
การปฏิบัติการพยาบาลรายบุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความ
แตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน!และสิทธิของผูCใชCบริการ 

๑.๓.๓ คิดอย;างเปOนระบบ สรCางสรรค! มีวิจารณญาณ 
๑.๓.๔ ประยุกต!ความรูCเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ในการริเริ่มพัฒนาโครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจัย

ท่ีเหมาะสมในการแกCปpญหาทางการพยาบาล 
๑.๓.๕ สามารถใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรูCและการปฏิบัติการพยาบาล  
๑.๓.๖ แสดงภาวะผูCนํา เขCาใจตน เขCาใจผูCอ่ืน ใชCทักษะในการสื่อสารและแสดงออกอย;างเหมาะสม มี

จิตอาสา สามารถทํางานร;วมกันในทีมพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพและผูCอ่ืน และ 
๑.๓.๗ ส;งเสริมและดํารงไวCซ่ึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค;านิยม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปOนประมุข และมีความเขCาใจในความ
แตกต;างทางวัฒนธรรม เปOนพลเมืองท่ีดีของสังคม และมีจิตอาสา 

๑.๔ ผลลัพธ?การเรียนรู+ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 

  วัตถุประสงค!ดังกล;าวขCางตCน ถูกนํามากําหนดผลลัพธ!การเรียนรูCของบัณฑิต (ELOs) ในหลักสูตรโดย
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถ:  

๑.๔.๑ ประยุกต!ใชCความรูCทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ในการบริการสุขภาพไดCตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (ELO1, subject specific learning outcome) 

๑.๔.๒ ใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ! โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพ้ืนฐาน
ของขCอมูลเชิงประจักษ! (ELO2,  subject specific learning outcome) 

๑.๔.๓ เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามมาตรฐานวชิาชีพ (ELO3, subject specific 
learning outcome) 
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๑.๔.๔ แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต!ความรูCเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ! (ELO4, subject specific learning outcome) 

๑.๔.๕ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดCานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา  (ELO5, 
generic learning outcome) 

๑.๔.๖ ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรูCและการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ! 
(ELO6, generic learning outcome) 

๑.๔.๗ แสดงออกซ่ึงการเขCาใจตนเองและผูCอ่ืน 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!การเรียนรูCท่ีคาดหวัง (ELOs) มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค!ของหลักสูตร (Program 
Educational Objectives : PEOs)  ดังตารางท่ี ๑  
ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงความสอดคล+องของผลลัพธ?การเรียนรู+ท่ีคาดหวัง (ELOs) กับวัตถุประสงค?ของ
หลักสูตร (Program Educational Objectives : PEOs) 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ท่ีคาดหวัง (ELOs) 
วัตถุประสงค?ของหลักสูตร(PEOs) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ELO1 ประยุกต!ใชCความรูCทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ในการบริการสุขภาพไดC
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

√ √ √  √   

ELO2 ใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ! โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และ
ความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพ้ืนฐานของขCอมูลเชิงประจักษ! 

 √ √  √   

ELO3 เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามมาตรฐานวิชาชีพ √ √ √  √ √ √ 

ELO4 แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต!ความรูCเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ! 

 √  √    

ELO5 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดCานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา √     √ √ 

ELO6 ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรูCและการปฏิบัติการพยาบาล และ
การผดุงครรภ! 

    √   

ELO7 แสดงออกซ่ึงการเขCาใจตนเองและผูCอ่ืน ยอมรับ ความแตกต;างและความรูCสึก
ของผูCอ่ืน และทํางานร;วมกับทีม  

√ √    √ √ 

ELO8 ใชCภาษา วิธีสื่อสารและการนําเสนออย;างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและ
ความเปOนสากล  

    √ √  
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ผลลัพธ?การเรียนรู+ท่ีคาดหวัง (ELOs) 
วัตถุประสงค?ของหลักสูตร(PEOs) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ELO9 คิดอย;างเปOนระบบ และอย;างมีวิจารณญาณ    √ √    

ELO10 แสดงภาวะผูCนํา สะทCอนคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง  √ √ √  √ √ 

 ผลลัพธ!การเรียนรูCท่ีคาดหวัง (ELOs) มีความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูCตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! ดังตารางท่ี ๒  
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงความสอดคล+องของผลลัพธ?การเรียนรู+ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร? 

ด+าน มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร? 
Expected Learning Outcomes (ELOs) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๑.๑ มคุีณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการกับ
ปpญหาจรยิธรรม ในการดํารงชีพ และในการปฏิบัติการพยาบาล (คุณธรรม: 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย! มีระเบียบวินัย ตรงต;อเวลา และอดทน สามารถ
แยกแยะความถูกตCอง ความดี ความช่ัว และการปฏิบัติงานโดยการเคารพใน
คุณค;า และศักดิ์ศรีของความเปOนมนุษย! เขCาใจในสิทธิของผูCประกอบวิชาชีพ
พยาบาล) 

    √  √  

  

๒.ความรูC ๒.๑ มคีวามรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของศาสตร!ท่ีเปOนพ้ืนฐาน 
ครอบคลมุท้ัง วิทยาศาสตร! มนุษยศาสตร! สังคมศาสตร! ภาษาศาสตร! 
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

√      √ √ √ 

 

๒.๒ มคีวามรูCและความเขCาใจศาสตร!ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ 
ปpจจัยและแนวโนCมท่ีเก่ียวขCองกับปpญหาวิชาชีพทางการพยาบาลและระบบ
สุขภาพ  

√         
 

๒.๓ มคีวามรูCและความเขCาใจกระบวนการพยาบาล  √ √        

๒.๔ มคีวามรูCและความเขCาใจในสาระสาํคัญของกระบวนการแสวงหาและการ
จัดการขCอมลู กระบวนการวิจัย การใชCหลักฐานเชิงประจักษ!การบรหิารและ
การจัดการองค!กร รวมท้ังสาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล 

 √ √ √ √ √     

๓.ปpญญา ๓.๑ ตระหนักรูCในศักยภาพของตน สามารถวิเคราะห!จดุดCอย เพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง 
ใหCมีความรูCความสามารถเพ่ิมข้ึน 

      √  √ √ 

๓.๒ สามารถสืบคCนและวิเคราะห!ขCอมูลจากแหล;งขCอมูลท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใหCเกิดผลลัพธ! ท่ีปลอดภัยในการใหCบริการทางพยาบาล 

     √    √ 

๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) 
และ นวัตกรรมทางการพยาบาลในการแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพ่ือใหC
เกิดผลลัพธ! ทางการพยาบาลทีมีคณุภาพ 

 √  √     √ √ 

๓.๔ ใฝ�รูC รักความกCาวหนCา มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง และกลCาคิดใหม;ทําใหม;           √ 
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ด+าน มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร? 
Expected Learning Outcomes (ELOs) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๓.๕ มภีาวะผูCนํา กลCาแสดงออก มไีหวพริบปฏภิาณ          √ 

๔.
ความสัมพันธ!
ระหว;างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๔.๑ มปีฏิสมัพันธ! แสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมอย;างเหมาะสมถูก
กาลเทศะ (assertiveness) กับผูCใชCบริการ บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และบุคคลอ่ืนๆ  

 √     √  
  

๔.๒ รับรูCถึงอุปสรรคการมสี;วนร;วมของบุคคลและกลุ;ม และสามารถทํางาน
เปOนทีมกับบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพและบุคคลท่ีเก่ียวขCองในฐานะผูCนํา
และสมาชิกในทีมไดCอย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูCใชCบริการ/ครอบครวั และบรรลุเปtาหมายทางสุขภาพ  

 √      √ 

 

√ 

๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป�วย ครอบครัว 
และสมาชิกอ่ืนๆ ในทีมสุขภาพ 

 √ √    √  
  

๔.๔ มบุีคลิกภาพดี ยิ้มแยCมแจ;มใส และใหCบริการดCวยความเตม็ใจ      √      

๔.๕ เขCาใจผลกระทบของรูปแบบการสื่อสาร และจัดการปpญหาความขัดแยCง
ในทีมอย;างมีประสิทธิภาพ  

      √    

๕. การ
วิเคราะห!เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใชC
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.๑ รวบรวม วิเคราะห! แปลผล และประเมินผลขCอมูลทางสถิติท้ังเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม 

 √  √     
  

๕.๒ เลือกใชCวิธีการสื่อสาร นําเสนอขCอมูลหรือรายงาน และใชCเทคโนโลยี
สารสนเทศไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม ท้ังการฟpง การพูด และการเขียน ใน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

     √  √ 

  

๕.๓ ประยุกต!ใชCและ เผยแพร;ขCอมูลไดCอย;างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบุคคลและ
กลุ;มคน ในสถานการณ!ท่ีหลากหลาย และนําไปใชCในการปฏิบัติการพยาบาลไดC
อย;างเหมาะสม  

√ √      √ 

  

๕.๔ มีทักษะในการใชCโปรแกรมคอมพิวเตอร! ฐานขCอมูล และเทคโนโลยี
ต;างๆ ในการดูแลผูCใชCบริการอย;างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

 √    √   √ 
 

๖. การ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัว
และชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดยครอบคลมุท้ังดCานการสรCางเสรมิสขุภาพ 
การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ��นฟูสุขภาพ รวมท้ังการปรึกษา
ทางสุขภาพแก;ผูCใชCบริการทุกกลุ;มเปtาหมาย ทุกช;วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ  

√ √ √  √    

  

 ๖.๒ ปฏิบัติการพยาบาล โดยคํานึงถึงความเปOนปpจเจกบุคคล และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ใหCการดูแลโดยเนCนผูCใชCบริการ ชุมชนเปOน
ศูนย!กลาง และมีส;วนร;วมในการดแูลครอบครัว 

√ √ √  √  √  
  

๖.๓ ใหCการพยาบาลโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูCใชCบริการในทุกมิติ 
โดยคํานึงถึงความคุCมค;าคุCมประโยชน! รวมท้ังการใชCยาอย;างสมเหตุสมผล  √ √ √  √    

  

๖.๔ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการพยาบาล √ √ √  √     √ 
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๑.๕ ความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน?และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร?โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ผลการเรียนรูCท่ีคาดหวัง (ELOs) ท้ัง ๑๐ ขCอ มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจของคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และกับวิสัยทัศน!และพันธกิจของ โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี กล;าวคือ   

มหาวิทยาลัยกําหนดวิสัยทัศน! “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ;งม่ันท่ีจะเปOนมหาวิทยาลัยระดับโลก” และ
กําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ี “มุ;งม่ันท่ีจะสรCางความเปOนเลิศทางดCานสุขภาพ เพ่ือสังคมไทย และ
ประโยชน!สุขแก;มวลมนุษยชาติ”  

คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีการกําหนดวิสัยทัศน!และ
พันธกิจท่ีมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีมุ;งม่ันในการเปOนสถาบันการศึกษาดCาน
การแพทย!การพยาบาลในระดับสากล สรCางความเปOนเลิศในวิชาชีพเพ่ือสุขภาวะของสังคม  

จะเห็นไดCว;าผลการเรียนรูCตามท่ีคาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน!และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คือ มุ;งผลิตบัณฑิตใหCเปOนผูC ท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล โดยการนํากรอบแนวคิดสากล คือ 
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 ซ่ึงเปOนกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาพยาบาลท่ีสถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาใชCในการพัฒนาหลักสูตร และกรอบแนวคิดสําหรับการจัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร!สุขภาพขององค!การอนามัยโลก (WHO) ในเรื่องของ ความปลอดภัย (patient safety) ๑๑ หัวขCอ 
(modules) ไดC แก;  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;งสรCางความเปOนเลิศในการผลิตพยาบาลซ่ึงเปOนบุคลากรดCานสุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน และสรCาง
ความรูC/วิจัยเปOนท่ียอมรับขององค!กรระดับชาติและนานาชาติ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 เพ่ือใหCการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค!ของหลักสูตรตามแผนพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว;าจะ
ดําเนินการใหCแลCวเสร็จครบถCวนภายในเวลาท่ีกําหนด หลักสูตรมีแผนพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 



 
มคอ.๒ 

- ๑๖ - 

 

การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ? หลักฐาน/ตัวบ3งช้ี 
๑. แผนพัฒนาใหC
ผูCเรียนเขCาใจตนเอง
และผูCอ่ืน ยอมรับความ
แตกต;างระหว;างบุคคล 

- ส;งเสริมโครงการ การเตรียมความพรCอม
สําหรับนักศึกษาในการเรียนรูC
ระดับอุดมศึกษาโดยใชCหลักจิตตปpญญา
สําหรับนักศึกษาชั้นป@ท่ี๑  
- ส;งเสริมการอบรมพัฒนาจิตใหCนักศึกษารูCจัก
ตนเองและผูCอ่ืน พัฒนาใหCเกิดปpญญาและ
สันติสุข ยอมรับความแตกต;างและความรูCสึก
ของผูCอ่ืน อย;างนCอยป@การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

- มีการจัดครงการเตรียมความพรCอมสําหรับ
นักศึกษาในการเรียนรูCระดับอุดมศึกษาโดยใชC
หลักจิตตปpญญาสําหรับนักศึกษาชั้นป@ท่ี๑ 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษาชั้นป@ท่ี ๑ 
เขCาร;วมโครงการ การเตรียมความพรCอม 
สําหรับนักศึกษาในการเรียนรูC
ระดับอุดมศึกษาโดยใชCหลักจิตตปpญญา 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษาท่ีเขCาร;วม
โครงการ การเตรียมความพรCอม สําหรับ
นักศึกษาในการเรียนรูCระดับอุดมศึกษาโดยใชC
หลักจิตตปpญญามีความพึงพอใจในระดับดี – 
ดีมาก ต;อการเขCาร;วมโครงการฯ 

ส;งเสริมการพัฒนาทักษะการสอนของ 
อาจารย!เก่ียวกับแนวคิดจิตตปpญญาศึกษา 

- มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย!เก่ียวกับแนวคิดจิตตปpญญาศึกษา
ใหCกับอาจารย!ท่ีสนใจ 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของอาจารย!ท่ีเขCาร;วม
โครงการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย! มี
ความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ต;อการเขCา
ร;วมโครงการ และนําแนวคิดไปใชCในการ
จัดการเรียนการสอน 

ประกาศนโยบายสนับสนุนใหCมีรายวิชา
ทางการพยาบาลท่ีจัดการเรียนการสอนโดย
ใชCหลักจิตตปpญญาทุกชั้นป@การศึกษา 

- มากกว;ารCอยละ ๒๐ ของอาจารย!ท่ีเขCาร;วม
โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยใชCหลักจิตต
ปpญญามีการนําแนวคิดจิตตปpญญาศึกษาไปใชC
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/หัวขCอ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒. แผนการพัฒนา ใหC
นักศึกษามีทักษะดCาน
ภาษาอังกฤษ 

- ส;งเสริมการจัดประสบการณ!ในหลักสูตรฯ
เพ่ือ พัฒนาทักษะการเรียนรูCภาษาอังกฤษ 
- สนับสนุนใหCมีวิชา/หัวขCอท่ีมีการสอนดCวย
ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาทางการพยาบาล  
 

- มีรายวิชา/หัวขCอท่ีสอนเปOนภาษาอังกฤษ 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของจํานวนนักศึกษา ท่ีมี
รายวชิา/หัวขCอสอนเปOนภาษาอังกฤษมีความพึง
พอใจต;อการจัดการเรียนการสอน 
 - มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของจํานวนอาจารย! 
ผูCสอนมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก ต;อ



 
มคอ.๒ 

- ๑๗ - 

การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ? หลักฐาน/ตัวบ3งช้ี 
การจัดการเรียนการสอนดCวยภาษาอังกฤษ 

 ส;งเสริมการจัดประสบการณ!เสริมหลักสูตรฯ
เพ่ือ พัฒนาทักษะการเรียนรูCภาษาอังกฤษ 
- จัดระบบใหCนักศึกษาประเมิน/ติดตาม 
ความกCาวหนCาของตนเอง 
- ส;งเสริมระบบใหCความช;วยเหลือนักศึกษา ท่ี
มีความกCาวหนCาดCานทักษะภาษาอังกฤษ
ค;อนขCางชCา 
- สนับสนุนใหCนักศึกษาเขCาร;วม 
โครงการแลกเปลี่ยนต;างประเทศท่ีจัดโดย
ฝ�ายวิเทศสัมพันธ! 

- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษามีความพึง
พอใจต;อระบบประเมิน/ติดตามความกCาวหนCา
ของตนเองดCานทักษะภาษาอังกฤษ 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของนักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับดี – ดีมาก ต;อระบบการ
ช;วยเหลือ 
- นักศึกษาเขCาร;วมโครงการแลกเปลี่ยน
ต;างประเทศตามเปtาหมายท่ีกําหนดโดยฝ�าย
วิเทศสัมพันธ!  

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

- ส;งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสห
สาขาวิชาชีพ (inter-professional 
education: IPE)  
- วางแผนร;วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ใหC
นักศึกษามีโอกาสมีประสบการณ!การเรียนรูC
ร;วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

- มีวิชาภาคทฤษฏีท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ร;วมกับนักศึกษาสาขาอ่ืน เช;น แพทย! และเภสัชกร 
- รCอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักศึกษาพยาบาลมี
โอกาสเขCาร;วมกิจกรรมการเรียนแบบสหสาขา
วิชาชีพในคลินิก อย;างนCอย ๑ ครั้งในวิชา
ภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรฯ 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของจํานวนอาจารย! และ
นักศึกษาท่ีเขCาร;วมกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหสาขาวิชาชีพมีความพึงพอใจใน
ระดับดี – ดีมาก  

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

- สนับสนุนการนํารูปแบบขององค!การ
อนามัยโลก (WHO patient safety 11 
modules) การใชCยาอย;างสมเหตุสมผล 
(RDU) และกรอบสมารรถนะของ QSEN ท้ัง 
๖ ดCานในการกําหนดผลลัพธ!การเรียนรูCของ
ผูCเรียน และจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ    

- กําหนดหัวขCอต;างๆท่ีเก่ียวขCองกับ patient 
safety, QSEN, และ RDU เขCาในวัตถุประสงค!
ของหลักสูตรฯ และของรายวิชาทางการ
พยาบาล 
- มากกว;ารCอยละ ๘๐ ของอาจารย!และ 
นักศึกษา มีความพึงพอใจการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของ WHO patient safety, 
RDU และ QSEN 
- กรณีเหตุการณ!ไม;พึงประสงค!ของ นักศึกษา 
ขณะฝkกปฏิบัติในรายวิชาภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลลดลงจากเดิมอย;างนCอยรCอยละ ๕๐  



 
มคอ.๒ 

- ๑๘ - 

จิตตปpญญา หมายถึง กระบวนการเรียนรูCดCวยใจอย;างใคร;ครวญ การศึกษาที่เนCนการพัฒนาดCานในอย;างแทCจริงเพ่ือใหCเกิดความตระหนักรูCถึงคุณค;าของสิ่งต;างๆ โดยปราศจากอคติ 
เกิดความรักความเมตตา อ;อนนCอมต;อธรรมชาติ มีจิตสํานึกต;อส;วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร!ต;างๆ มาประยุกต!ใชCในชีวิตไดCอย;างสมดุล 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  

  เปOนระบบการศึกษา ทวิภาค จัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
และภาคการศึกษาท่ี ๒ ตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
ใชCระบบหน;วยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหน;วยกิต หมายถึง ปริมาณการศึกษาของแต;ละรายวิชา การ
กําหนดหน;วยกิตของแต;ละรายวิชาใหCเทียบเกณฑ!กลางของระบบทวิภาค ดังนี้ 

(๑) รายวิชาภาคทฤษฏีท่ีใชCเวลา ๑๕ ชั่วโมง ต;อภาคการศึกษาปกติ เท;ากับ ๑ หน;วยกิต 
(๒) รายวิชาท่ีมีการฝkกภาคปฏิบัติในคลินิก การผึกภาคสนาม ๔๕ ชั่วโมง ต;อภาคการศึกษาปกติ 

เท;ากับ ๑ หน;วยกิต 
(๓) รายวิชาท่ีมีการสอนภาคปฏิบัติในหCองฝkกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล 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;ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมท่ีเนCนวิทยาศาสตร!และ
คณิตศาสตร! 



 
มคอ.๒ 

- ๑๙ - 

 ๒.๒.๒ มีสุขภาพสมบูรณ!ท้ังร;างกายและจิตใจ ไม;เจ็บป�วยหรือเปOนโรคติดต;อรCายแรงหรือมีความ
ผิดปกติท่ีเปOนอุปสรรคต;อการศึกษา 
 ๒.๒.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒.๓ ปbญหาของนักศึกษาแรกเข+า  
 ๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา สถานท่ี และสิ่งแวดลCอม 
    ๒.๓.๒ ปpญหาทางดCานเศรษฐกิจ  
 ๒.๓.๓ ปpญหาทางดCานภาษาอังกฤษ 

๒.๔ กลยุทธ?ในการดําเนินการเพ่ือแก+ไขปbญหา/ข+อจํากัดของนักศึกษาในข+อ ๒.๓ 
 ๒.๔.๑ มีระบบอาจารย!ท่ีปรึกษา และครูประจําชั้น 

 ๒.๔.๒ มีระบบการใหCคําปรึกษาเพ่ือการปรับตัวจากอาจารย!พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
 ๒.๔.๓ มีโครงการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม;  
 ๒.๔.๔ มีการประชาสัมพันธ! แสวงหาและจัดสรรทุนการศึกษา ใหCแก;นักศึกษาท่ีมีปpญหาทางดCาน
เศรษฐกิจ 
 ๒.๔.๕ มีรายวิชาท่ีมีการสอนดCวยภาษาอังกฤษท้ังในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาชีพ 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปc  
        รับป@ละ ๒๓๐-๒๔๐ คน คาดว;าจะมีผูCสําเร็จการศึกษาป@ละ ๒๓๐-๒๔๐  คน 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต3ละปcการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ช้ันปcท่ี ๑ ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
ช้ันปcท่ี ๒ - ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
ช้ันปcท่ี ๓ - - ๒๓๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
ช้ันปcท่ี ๔ - -  ๒๓๐ ๒๔๐ 

รวม ๒๓๐ ๔๗๐ ๗๑๐ ๙๕๐ ๙๖๐ 
คาดว3าจะสําเร็จการศึกษา ๐ ๐ ๐ ๒๓๐ ๒๔๐ 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 

รายการ แหล3งงบประมาณ รายจ3าย 

๑. พันธกิจด+านการศึกษา   
๑.๑ การบริหารจัดการ 
หมวดเงินเดือนและค;าตอบแทนอาจารย!และ 

 

รายไดCคณะฯ 

 

๕๗,๘๓๒,๑๑๐.๐๐ 

บุคลากรสายสนับสนุน แผ;นดิน ๙๕,๕๐๐,๙๓๙.๐๐ 



 
มคอ.๒ 
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รายการ แหล3งงบประมาณ รายจ3าย 

ค;าสาธารณูปโภค** (เฉพาะศาลายา)   ๓,๓๖๘,๒๗๕.๒๖ 

ค;าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน  ๒,๐๗๗,๑๒๔.๘๐ 
ค;าครุภัณฑ!ในการจัดการเรียนการสอน  ๖,๒๓๔,๑๒๗.๖๐ 

ค;าใชCจ;ายอ่ืน (รายการปรับปรุง)  ๑๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๗๖,๑๐๒,๕๗๖.๖๖ 
๑.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
โครงการและกิจกรรมดCานการเรียนการสอน รายไดCคณะฯ ๓,๓๖๖,๑๗๗.๖๖ 

งบแผ;นดิน ๒,๖๖๖,๗๐๑.๐๑ 

 รวม ๖,๐๓๒,๘๗๘.๖๗ 
๑.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
โครงการและกิจกรรมดCานการเรียนการสอน รายไดCหลักสูตร  ๑,๖๙๑,๙๔๓.๙๙ 

 รายไดCคณะฯ  - 
 รวม ๑,๖๙๑,๙๔๓.๙๙ 
๑.๔ หลักสูตรฝfกอบรมพยาบาลข้ันสูงระดับวุฒิบัตร   
โครงการและกิจกรรมดCานการเรียนการสอน รายไดCหลักสูตร ๑,๓๗๘,๕๐๐.๖๙ 
 แผ;นดิน  - 
 รวม ๑,๓๗๘,๕๐๐.๖๙ 
 
๑.๕ พันธกิจด+านกิจการนักศกึษา 

 

โครงการและกิจกรรมดCานกิจการนักศึกษา รายไดCโรงเรียนฯ - 

แผ;นดิน ๗๖๒,๙๕๘.๐๐ 
รายไดCคณะฯ ๑๐,๕๒๒,๐๐๗.๒๐ 

 รวม ๑๑,๒๘๔,๙๖๕.๐๐ 
๑.๖ พันธกิจวิเทศสัมพันธ?  

โครงการและกิจกรรมดCานวิเทศสัมพันธ! แผ;นดิน ๔๙๘,๗๓๖.๐๔ 

 รายไดCคณะฯ ๑,๖๕๐,๖๔๒.๐๐ 
 รวม ๒,๑๔๙,๓๗๘.๐๔ 
๒. พันธกิจบริหาร  

๒.๑ ด+านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โครงการและกิจกรรมดCานพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผ;นดิน ๓๖,๕๒๓.๕๕ 
รายไดCคณะฯ ๙๗,๘๓๗.๙๐ 



 
มคอ.๒ 
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รายการ แหล3งงบประมาณ รายจ3าย 

รวม ๑๓๔,๓๖๑.๔๕ 
๒.๒ ด+านส่ือสารองค?กรและสารสนเทศ   
โครงการและกิจกรรมดCานการประชาสัมพันธ!สื่อสาร
องค!กรและสารสนเทศ  

แผ;นดิน ๔๑๗,๕๗๔.๕๕ 
รายไดCคณะฯ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ 

 รวม ๖๘๖,๕๗๔.๕๕ 
๒.๓ ด+านพัฒนาอาจารย?ในการศึกษาต3อ   
โครงการและกิจกรรมดCานพัฒนาอาจารย!ในการศึกษาต;อ แผ;นดิน ๖,๕๙๕,๗๒๙.๖๐ 

รายไดCคณะฯ ๖,๗๖๐,๙๑๑.๓๐ 
 รวม ๑๓,๓๕๖,๖๔๐.๙๐ 
๒.๔ ด+านบริหารท่ัวไป    
โครงการและกิจกรรมดCานการบริหาร  แผ;นดิน ๙๓๗,๗๓๑.๐๘ 

รายไดCคณะฯ ๕๕๔,๖๑๐.๓๕ 
 รวม ๑,๔๙๒,๓๔๑.๔๓ 
๒.๕ ด+านบริหาร ณ ศาลายา     
โครงการและกิจกรรมดCานบริหาร ณ ศาลายา แผ;นดิน ๓๔๐,๗๐๘.๐๐ 

รายไดCคณะฯ ๕๒,๑๐๖.๔๔ 
 รวม ๓๙๒,๘๑๔.๔๔ 
๓. พันธกิจด+านการวิจัย แผ;นดิน ๖๐๔,๖๓๒.๗๐ 
โครงการและกิจกรรมดCานการวิจัย  รายไดCคณะฯ - 
 รวม ๖๐๔,๖๓๒.๗๐ 
๔. พันธกิจด+านบริการวิชาการ 
๔.๑ โครงการและกิจกรรมดCานประชุมวิชาการและ
หลักสูตรระยะสั้น  
๔.๒ โครงการและกิจกรรมดCานวิชาการ ตําราวารสาร  

แผ;นดิน ๒๙๓,๙๔๐.๐๐ 

รายไดCคณะฯ/
โรงเรียน ๖,๙๙๐,๙๘๖.๘๒ 

 รวม ๗,๒๘๔,๙๒๖.๘๒ 
๕. พันธกิจด+านทํานุบํารุงศิลปและ งบโรงเรียนฯ  ๘,๗๙๐.๐๐ 
วัฒนธรรม รายไดCคณะฯ ๒๖๔,๑๗๘.๐๐ 
 งบแผ;นดิน ๘๖,๘๒๕.๐๐ 
 รวม ๓๕๙,๗๙๓.๐๐ 
 รวมท้ังส้ิน ๒๒๑,๗๔๖,๓๒๘.๓๔ 

ท่ีมา: หน;วยนโยบายและแผน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ป@งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒.๗ ระบบการศึกษา  



 
มคอ.๒ 
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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.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ๓๑  หน3วยกิต 

  กลุ;มวิชามนุษยศาสตร!-สังคมศาสตร!        ๑๔  หน;วยกิต 
  กลุ;มวิชาภาษา           ๑๔  หน;วยกิต 
  กลุ;มวิชาวิทยาศาสตร! - คณิตศาสตร!        ๓  หน;วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน      ๙๗ หน3วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                    ๒๐  หน;วยกิต 
วิชาชีพ                           ๗๗  หน;วยกิต  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖  หน3วยกิต 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๑. กลุ3มวิชามนุษยศาสตร?-สังคมศาสตร?   ๑๔  หน3วยกิต 

๑.๑  รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๓ วิชา                     ๗  หน;วยกิต 

                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

  มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย!  ๒ (๑-๒-๓) 
  MUGE 101 General Education for Human Development 

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

  มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย!  ๒ (๑-๒-๓) 



 
มคอ.๒ 
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  MUGE 103 Arts and Science for Human Development 
 
 
 

  ๑.๒ รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดจํานวน ๔ วิชา                        ๗  หน;วยกิต 

                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

    รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต   ๒ (๒-๐-๔)  
    RANS 103 Development Psychology and Mental Health  

    รมพย ๑๒๒  การสรCางเสริมสุขภาพและสุขศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
    RANS 122 Health Promotion and Health education 

   รมพย ๒๑๒ แนวคิดพ้ืนฐานของการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 212 Foundation concept of Interprofessional Practice  

    รมพย ๓๔๒ สุขภาพประชาคมโลก    ๑ (๑-๐-๒) 
    RANS 342 Global Health  

๒.  กลุ3มวิชาภาษา รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด                    ๑๔   หน3วยกิต 

๒.๑  รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๓ วิชา                     ๙ หน;วยกิต 

                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

  ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชCภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
  LATH 100 Arts of Communication in Thai 
   ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑    ๓ (๒-๒-๕) 
   LAEN 103     English Level  1 
   ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
   LAEN 104     English Level  2 
   ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
   LAEN 105     English Level  3 
   ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔    ๓ (๒-๒-๕) 
   LAEN 106     English Level  4 

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

๒.๒  รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด จํานวน ๒ วิชา                     ๕ หน;วยกิต 
                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 



 
มคอ.๒ 

- ๒๔ - 

ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยศาสตร!สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 266 English for Health Science 
ศศภอ ๒๖๓  การอ;านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร  ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 

๓. กลุ3มวิชาวิทยาศาสตร? - คณิตศาสตร?        ๓  หน3วยกิต 

                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

 วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!สุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182  Statistics for Health Science    

 รมพย ๓๔๖ วิทยาการระบาด     ๑ (๑-๐-๒) 
    RANS 346 Epidemiology 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ      

 ๑. กลุ3มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      ๒๐  หน3วยกิต 

                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

    วทกว ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร!พ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕) 
    SCAN 101 Basic Anatomy 
    วทคม ๑๒๕  เคมีอินทรีย!พ้ืนฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
    SCCH 125 Basic Organic Chemistry 
    วทภส ๒๐๒  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
    SCPM 202 Basic Pharmacology 
    วทสร ๒๐๒  สรีรวิทยาพ้ืนฐาน     ๓ (๒-๓-๕) 
    SCPS 202  Basic Physiology 
    วทชค ๒๐๖  ชีวเคมีท่ัวไป       ๓ (๓-๐-๖) 
    SCBC 206 General Biochemistry 
    วทจช ๒๐๖  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!    ๓ (๒-๒-๕)   

SCMI 206 Medical Microbiology & Parasitology 
    รมพย ๓๔๕  พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล   ๒ (๒-๐-๔) 

RANS 345 Pathophysiology in Nursing  

๒. กลุ3มวิชาชีพ       ๗๗  หน3วยกิต 

  ๒.๑  ภาคทฤษฎี      ๔๑ หน3วยกิต 

                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 
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    รมพย ๑๒๑  บทนําวิชาชีพและมโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล   ๒ (๒-๐-๔) 
   RANS 121 Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basis  
     of Nursing 
    รมพย ๒๐๙  กระบวนการพยาบาล    ๓ (๒-๒-๕)
    RANS 209 Nursing Process 
    รมพย ๒๕๒  จริยศาสตร!ทางการพยาบาล    ๑ (๑-๐-๒) 
    RANS 252    Nursing Ethics  
    รมพย ๒๑๓  วิจัยทางการพยาบาล     ๒ (๒-๐-๔) 
    RANS 213 Nursing Research 
    รมพย ๒๑๔  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
    RANS 214 Information Technology in Nursing    
    รมพย ๓๐๙  ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ๑ (๑-๐-๒) 
    RANS 309    Legal and Ethical Issues in Nursing  
    รมพย ๔๔๕  การบริหารการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
    RANS 445  Nursing Management            

รมพย ๒๐๖   การพยาบาลรากฐาน ๑    ๔ (๒-๔-๖)   
RANS 206  Fundamental Nursing I 
รมพย ๒๐๗  การพยาบาลรากฐาน ๒    ๑ (๐-๒-๑) 
RANS 207  Fundamental Nursing II  

    รมพย ๓๑๘  การพยาบาลผูCสูงอายุ    ๑ (๑-๐-๒) 
    RANS 318    Gerontological Nursing                      

รมพย ๓๑๙ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 319 Adult and Gerontological Nursing I 
รมพย ๓๒๐  การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 320 Adult and Gerontological Nursing II  
รมพย ๓๒๔  การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 324  Nursing of Child and Adolescent        
รมพย ๓๒๕   การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑  ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 325 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I 
รมพย ๔๐๗   การพยาบาลจิตเวช    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 407   Psychiatric Nursing   
รมพย ๔๐๘  การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!๒   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 408 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II 



 
มคอ.๒ 

- ๒๖ - 

รมพย ๔๕๑ การรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล   ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 451    Primary Medical Care for Nurses  
  
รมพย ๔๐๙  การพยาบาลอนามัยชุมชน    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 409 Community Health Nursing 

๒.๒  ภาคปฏิบัติ      ๓๖   หน3วยกิต 

       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

รมพย ๒๘๔   ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน    ๑ (๐-๓-๑) 
RANS 284  Fundamental Nursing Practicum 

รมพย ๓๘๔  ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 384 Nursing of Adult and Elderly Practicum I  

รมพย ๓๘๕  ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 385  Nursing of Adult and Elderly  Practicum II 

รมพย ๓๘๗  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 387 Nursing of Child and  Adolescent  Practicum 

รมพย ๓๘๘  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๑ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 388 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 

รมพย ๔๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 481  Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum                                   
รมพย ๔๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 482   Community Health Nursing Practicum 

รมพย ๔๘๓  ปฏิบัติการรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล  ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 483 Primary Medical for Nurses Practicum 

รมพย ๔๘๗  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๒ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 487 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 

รมพย ๔๘๐    ฝkกปฏิบัติการพยาบาลสู;การเปOนพยาบาลวิชาชีพ  ๕ (๐-๑๔-๕) 
RANS 480  Nursing Internship 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖   หน3วยกิต 



 
มคอ.๒ 

- ๒๗ - 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีท่ีมีการเปZดสอนจากคณะต;างๆ ในมหาวิทยาลัย 
มหิดลไดCตามความสนใจ  
 หมายเหตุ  ความหมายของรหัสรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กําหนดรหัสประจําวิชา 
           รหสัวิชาประกอบดCวยตัวอักษร ๔ ตัว ตามดCวยตัวเลข ๓ ตัว รวมเปOน ๗ ตัว อักษร  ๒  ตัวแรก  
หมายถึง  ชื่อย;อของคณะ/สถาบันต;างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีรับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น 

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/โรงเรียนในคณะท่ีรับผิดชอบในการจัดใหCมีการสอนรายวิชานั้น 
ศท GE   หมายถึง   คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
พย NS หมายถึง   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธบิดี 
คม CH หมายถึง   ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร! 
คณ MA หมายถึง    ภาควิชาคณิตศาสตร! คณะวทิยาศาสตร! 
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 สําหรับวิชาท่ีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบ ตัวเลขหลักแรกแสดงชั้นป@ท่ีเรียน 
ตัวเลข ๒ หลักถัดมาแสดงลักษณะวิชาและลําดับรายวิชาท่ีจัดสอนในหมวดเดียวกันโดยกําหนดดังนี้ 
                รหัสตัวเลข    ๐๑-๗๙ หมายถึง   รายวิชาท่ีมีการสอนภาคทฤษฎี 
               รหัสตัวเลข    ๘๐-๘๙    หมายถึง   รายวิชาท่ีมีการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก  หรือภาคสนาม 

ตัวอย;าง : รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน ๑ หมายถึง รายวิชาท่ีจัดสอนโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงเรียนในชั้นป@ท่ี ๒ เปOนวิชาภาคทฤษฎี  

รหัสแสดงจํานวนหน;วยกิตประจํารายวิชา กําหนดเปOนตัวเลขไวCหนCาและในวงเล็บ  ดังนี้ 
ตัวเลขหนCาวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนหน;วยกิตของรายวิชา 
ตัวเลขแรกในวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยายต;อสัปดาห! 



 
มคอ.๒ 

- ๒๘ - 

ตัวเลขกลางในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติในหCองปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล 
ในคลินิก หรือภาคสนามต;อสัปดาห!   

ตัวเลขหลังในวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาควรคCนควCาต;อสัปดาห! 

 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา  

ช้ันปcท่ี ๑ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

ศศภท ๑๐๐*** ศิลปะการใชCภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    - 
LATH 100 Arts of Communication in Thai 
มมศท ๑๐๑** การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย!    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
มมศท ๑๐๒** สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย!    ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓*** ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย!    - 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 
ศศภอ ๑๐๓*  ภาษาอังกฤษระดับ ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103     English Level 1 
ศศภอ ๑๐๔*  ภาษาอังกฤษระดับ ๒      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104     English Level 2 
ศศภอ ๑๐๕*  ภาษาอังกฤษระดับ ๓      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105     English Level 3 
วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!สุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182  Statistics for Health Science     
รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต    ๒ (๒-๐-๔)    
RANS 103 Development Psychology and Mental Health    
รมพย ๑๒๑  บทนําวิชาชีพและมโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 121 Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basic of Nursing 
…………. วิชาเลือกเสรี      
 Elective Course    

รวมหน3วยกิต ๑๔ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี     



 
มคอ.๒ 

- ๒๙ - 

หมายเหตุ:  *  จัดกลุ;มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพียง ๑ วิชา  
  ** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท;านั้น 
  *** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ 
เท;านั้น 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

วทกว ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร!พ้ืนฐาน      ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy 
วทคม ๑๒๕  เคมีอินทรีย!พ้ืนฐาน        ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry 
ศศภท ๑๐๐*** ศิลปะการใชCภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Communication in Thai 
มมศท ๑๐๑** การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย!   - 
MUGE 101 General Education for Human Development 
มมศท ๑๐๒** สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย!   - 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓*** ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย!   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 
ศศภอ ๑๐๔*  ภาษาอังกฤษระดับ ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104     English Level 2 
ศศภอ ๑๐๕*  ภาษาอังกฤษระดับ ๓     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105     English Level 3 
ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๔     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106     English Level 4 

รมพย ๑๒๒  การสรCางเสริมสุขภาพและสุขศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 122 Health promotion and Health education 

…………. วิชาเลือกเสรี     
 Elective Course     

รวมหน3วยกิต ๑๗ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี     

 



 
มคอ.๒ 

- ๓๐ - 

หมายเหตุ:  *  จัดกลุ;มเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพียง ๑ วิชา  
  ** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท;านั้น 
  *** จัดการเรียนการสอนต;อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต;นับหน;วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ 
เท;านั้น 
 

ช้ันปcท่ี ๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

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

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

รมพย ๒๐๖  การพยาบาลรากฐาน ๑    ๔ (๒-๔-๖)   
RANS 206 Fundamental Nursing 1 

รมพย ๒๐๙  กระบวนการพยาบาล     ๓ (๒-๒-๕) 
RANS 209 Nursing Process 

ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยศาสตร!สุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 266 English for Health Science 
รมพย ๓๔๖  วิทยาการระบาด     ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 346 Epidemiology 
รมพย ๓๔๒ สุขภาพประชาคมโลก     ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 342 Global Health  

…………. วิชาเลือกเสรี     
 Elective Course     

รวมหน3วยกิต ๑๘ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี  

 

 

 



 
มคอ.๒ 

- ๓๑ - 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

วทภส ๒๐๒  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน       ๓ (๓-๐-๖) 
SCPM 202 Basic Pharmacology 
วทจช ๒๐๖  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย!    ๓ (๒-๒-๕) 
SCMI 206 Medical Microbiology & Parasitology 
รมพย ๒๕๒  จริยศาสตร!ทางการพยาบาล    ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 252    Nursing Ethics  
รมพย ๓๔๕  พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล   ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 345 Patho physiology in Nursing         
รมพย ๒๐๗ การพยาบาลรากฐาน ๒    ๑ (๐-๒-๑) 
RANS 207 Fundamental Nursing 2 
รมพย ๒๘๔  ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน     ๑ (๐-๓-๑) 
RANS 284 Fundamental Nursing Practicum 
ศศภอ ๒๖๓  การอ;านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร   ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263  Reading and Writing for Communication 
รมพย ๒๑๓ การวิจัยทางการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 213 Nursing Research 
รมพย ๒๑๔  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 214 Information Technology in Nursing 
รมศท ๑๐๓ สุขภาวะร;วมสมัย     ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 103 Contemporary health 
…………. วิชาเลือกเสรี     
 Elective Course     

รวมหน3วยกิต ๑๘ หน3วยกิต + วิชาเลือกเสรี   

 



 
มคอ.๒ 

- ๓๒ - 

หมายเหตุ:  ๑. วิชาเลือกเสรี นักศึกษาตCองลงทะเบียนเรียนใหCไดCจํานวน  ๖  หน;วยกิตก;อนข้ึนชั้นป@ท่ี ๓  
  ๒. นักศึกษาตCองสอบผ;านทุกวิชาของชั้นป@ท่ี ๑ และ ๒ ท่ีไม;ใช;รหัส รมพย... จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาในชั้นป@ท่ี ๓ ไดC 
 
 
 

ช้ันปcท่ี ๓  
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

กลุ3ม เอ     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 
รมพย ๓๐๙  ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 309    Legal and Ethical Issues in Nursing  
รมพย ๓๑๘  การพยาบาลผูCสูงอายุ     ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 318    Gerontological Nursing                      
รมพย ๓๑๙ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 319 Adult and Gerontological Nursing I 
รมพย ๓๒๐  การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 320 Adult and Gerontological Nursing II  
รมพย ๓๘๔  ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 384 Nursing of Adult and Elderly Practicum I  
รมพย ๓๘๕  ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 385  Nursing of Adult and Elderly  Practicum II 
 

เรียน ๓๒ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๖ หน3วยกิต  
 

กลุ3ม บี     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 
รมพย ๓๐๙  ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 309    Legal and Ethical Issues in Nursing  
รมพย ๓๒๔  การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น     ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 324 Nursing of Child and Adolescent        
รมพย ๓๒๕  การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ! ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 325 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I 
รมพย ๓๘๗  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 387 Nursing of Child and  Adolescent  Practicum 



 
มคอ.๒ 

- ๓๓ - 

รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๑  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 388 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 

 
เรียน ๓๑ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๕ หน3วยกิต  
 
 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
กลุ3ม เอ     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

รมพย ๔๔๕  การบริหารการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 445  Nursing Management            
รมพย ๓๒๔  การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น     ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 324 Nursing of Child and Adolescent        
รมพย ๓๘๗  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 387 Nursing of Child and  Adolescent  Practicum 
รมพย ๓๒๕  การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ! ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 325 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I 
รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๑  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 388 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 

เรียน ๓๒ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๖ หน3วยกิต  

กลุ3ม บี     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 
รมพย ๔๔๕  การบริหารการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 445  Nursing Management            
รมพย ๓๑๘  การพยาบาลผูCสูงอายุ     ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 318    Gerontological Nursing                      
รมพย ๓๑๙ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 319 Adult and Gerontological Nursing I 
รมพย ๓๒๐  การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 320 Adult and Gerontological Nursing II  
รมพย ๓๘๔  ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 384 Nursing of Adult and Elderly Practicum I  
รมพย ๓๘๕  ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒  ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 385  Nursing of Adult and Elderly  Practicum II 

เรียน ๓๓ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๗ หน3วยกิต  



 
มคอ.๒ 

- ๓๔ - 

 

 

 

 

ช้ันปcท่ี ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 

กลุ3ม เอ (๑๒ สัปดาห?)     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

รมพย ๔๐๗  การพยาบาลจิตเวช     ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 407  Psychiatric Nursing   
รมพย ๔๐๘  การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!๒     ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 408 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II 

รมพย ๔๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 481  Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum                                   
รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๒ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 487 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 

เรียน ๓๔ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๓ หน3วยกิต  

 

กลุ3ม บี (๑๒ สัปดาห?)     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 
รมพย ๔๕๑ การรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล   ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 451    Primary Medical Care for Nurses   
รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน     ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 409 Community Health Nursing 
รมพย ๔๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 482    Community Health Nursing Practicum 
รมพย ๔๘๓  ปฏิบัติการรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล   ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 483 Primary Medical for Nurses Practicum 

เรียน ๓๒ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๑ หน3วยกิต  

 



 
มคอ.๒ 

- ๓๕ - 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

กลุ3ม เอ (๑๒ สัปดาห?)     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 
รมพย ๔๕๑ การรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล   ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 451    Primary Medical Care for Nurses   
รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน     ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 409 Community Health Nursing 
รมพย ๔๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 482    Community Health Nursing Practicum 
รมพย ๔๘๓  ปฏิบัติการรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล   ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 483 Primary Medical for Nurses Practicum 
  

เรียน ๓๒ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๑ หน3วยกิต  
      

กลุ3ม บี (๑๒ สัปดาห?)     จํานวนหน;วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คCนควCา) 

รมพย ๔๐๗  การพยาบาลจิตเวช     ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 407  Psychiatric Nursing   
รมพย ๔๐๘  การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ!๒     ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 408 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II 

รมพย ๔๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 481  Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum                                   
รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ! ๒ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 487 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 
 

เรียน ๓๔ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๑๓ หน3วยกิต  

กลุ3ม เอ และกลุ3ม บี (๖ สัปดาห?สุดท+าย) 
          รมพย ๔๘๐            ฝkกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเพ่ือการปฏิบัติงาน  ๕ (๐-๑๔-๕)  



 
มคอ.๒ 

- ๓๖ - 

RANS 480  Nursing Internship  
หมายเหตุ ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน คือ ฝkกปฏิบัติในหCองฝkกทักษะ ๒ ชั่วโมง และฝkกปฏิบัติการ

พยาบาลในคลินิก ๑๒ ชั่วโมง 
เรียน ๓๕ ช่ัวโมง/สัปดาห? รวมหน3วยกิต ๕ หน3วยกิต  

 

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุ3มวิชามนุษยศาสตร?-สังคมศาสตร? 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย?    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisite): มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย! และมมศท 
๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย! 

ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ!ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธ!ระหว;างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห!สังเคราะห!อย;างมีวิจารณญาณ 
คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค! การวิเคราะห!เหตุปpจจัยและผลกระทบของเหตุการณ!/สถานการณ!/ปpญหา 
และการสังเคราะห!แนวทางแกCไข ปtองกันปpญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ!/สถานการณ! เพ่ือคุณประโยชน!
ต;อตนเอง ผูCอ่ืน และสังคม การประยุกต!ความรูCเพ่ือเสนอแนวทางแกCไขปpญหากรณีศึกษา  

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 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย?     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisite): มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย! และมมศท 
๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย! 

หลักการ ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขCองกับสถานการณ! เหตุการณ! ปpญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก วิวัฒนาการของอารยธรรม เหตุการณ!สําคัญในประวัติศาสตร! ระบบการเมือง การปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห!เหตุปpจจัย ผลกระทบของเหตุการณ! สถานการณ! ปpญหา การสังเคราะห!



 
มคอ.๒ 

- ๓๗ - 

แนวทางแกCไข ปtองกันปpญหา แนวทางปรับปรุงสถานการณ!เพ่ือคุณประโยชน!ต;อตนเอง ผูCอ่ืนสังคม  การ
ประยุกต!ความรูCเพ่ือเสนอแนวทางแกCไขปpญหากรณีศึกษา  

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 ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย?    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisite): มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย! และมมศท 
๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย! 

มนุษยภาพในอดีต ปpจจุบัน และอนาคต เหตุการณ! /สถานการณ!/ปpญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ีสําคัญ
ทางดCานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห!เหตุปpจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ!/สถานการณ!/ปpญหา และการสังเคราะห!แนวทางแกCไข ปtองกันปpญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ!/สถานการณ!/เพ่ือคุณประโยชน!ต;อตนเอง ผูCอ่ืน  และสังคม  การประยุกต!ความรูCเพ่ือ
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    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 122 Health promotion and Health education 

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสรCางเสริมสุขภาพ หลักการและการใหCสุขศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูC 
ปpญหาสุขภาพ ปpจจัยกําหนดสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ กลวิธีการสรCางเสริมสุขภาพ 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  



 
มคอ.๒ 

- ๓๘ - 

รมพย ๓๔๒  สุขภาพประชาคมโลก      ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 342  Global Health 

ระบบสุขภาพในประเทศพัฒนาแลCวและประเทศกําลังพัฒนา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวขCองกับ
สุขภาพ ประเด็นในประชาคมโลกท่ีเก่ียวขCองกับความเจ็บป�วยและสภาวะสุขภาพ นโยบายสุขภาพท่ีเก่ียวขCอง
กับการส;งเสริมสุขภาพและการปtองกันโรค อนามัยแม;และเด็ก โรคติดต;อ โรคเรื้อรัง และ ปpญหาสุขภาพอ่ืนๆ 

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     ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 103 Development Psychology and Mental Health  

 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขCองกับพัฒนาการและสุขภาพจิต พัฒนาการตามช;วงวัย ปpจจัยท่ีมีผล
ต;อพัฒนาการและภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน กลไกพฤติกรรมของมนุษย! ปpจจัยท่ีมีผลกระทบต;อสุขภาพจิต การ
ส;งเสริมสุขภาพจิตและการปรับตัว พฤติกรรมการกลCาแสดงออก การดูแลผูCท่ีมีภาวะวิกฤตทางอารมณ! 

 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  แนวคิดพ้ืนฐานของการทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพ  ๑ (๐-๓๐-๒) 
RANS 212  Fundamental concept of Interprofessional Practice  

ความสําคัญของการปฏิบัติท่ีก;อใหCเกิดผลลัพธ!ท่ีเปOนเลิศสําหรับความเปOนมืออาชีพ บทบาทหนCาท่ีของ
วิชาชีพในทีมสุขภาพและการทํางานเปOนทีมในคลินิก ทักษะการสื่อสารในการทํางานร;วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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 ศิลปะการใช+ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Communication in Thai 



 
มคอ.๒ 

- ๓๙ - 

ศิลปะการใชCภาษาไทย ทักษะการใชCภาษาไทยในดCานการพูด การฟpง การอ;าน การเขียน และการคิด 
เพ่ือการสื่อสารไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม 

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

 

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

โครงสรCาง ไวยากรณ!  และศัพท!ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวขCองกับการใชCภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใชCภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ (การฟpง การพูด การอ;าน และ
การเขียน) รวมท้ังกลยุทธ!ในการอ;านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟpงเพ่ือจับใจความสําคัญ 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      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 

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      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 

 การอ;านขCอความและการเขียนท้ังระดับประโยค  และระดับย;อหนCาท่ีเก่ียวกับสัดส;วน  ความถ่ี และ
ความน;าจะเปOน รูปร;าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต;าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียน
อย;างมีเอกภาพ การใชCคําเชื่อม การฟpงเพ่ือจับใจความสําคัญ การฟpงเพ่ือรายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการ
อนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, 
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and 



 
มคอ.๒ 

- ๔๐ - 

classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main 
idea; listening for specific details; and making inferences 

 
 
 
 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4 

 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝkกอ;านข;าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ 
เพ่ือความเขCาใจและคิดอย;างวิเคราะห! จากแหล;งต;างๆโดยเนCนประเด็นซ่ึงช;วยใหCนักศึกษารูCเก่ียวกับสังคมโลก 
ฝkกการฟpงข;าว การบรรยายและสุนทรพจน!จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร!เน็ต การสนทนาในสถานการณ!ต;างๆ 
รวมท้ังการฝkกพูดในท่ีชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝkกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชCการ
อCางอิงและบรรณานุกรม ท้ังนี้รวมท้ังการฝkกทักษะย;อย เช;น ไวยากรณ! การออกเสียงและคําศัพท!ในบริบทท่ี
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  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร?สุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 266  English for Health Science  

  การศึกษาคํารูปประโยคและสํานวนท่ีใชCในวิชาชีพเก่ียวกับวิทยาศาสตร!สุขภาพโดยการฝkกฝนเชิง
สื่อสารในทักษะการพูดฟpง อ;านและเขียน  
  Study of English terms, sentence structures and expressions used in health science- 
related professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skills 

ศศภอ ๒๖๓  การอ3านและการเขียนเพ่ือการส่ือสาร    ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263  Reading and Writing for Communication 

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



 
มคอ.๒ 

- ๔๑ - 

  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  สถิติศาสตร?สําหรับวิทยาศาสตร?สุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182  Statistics for Health Science     

แนวคิดความน;าจะเปOนและการแจกแจงความน;าจะเปOนและการประยุกต!กับเหตุการณ!ต;างๆ การแปล
ความค;าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย;างเพ่ือใหCไดCตัวแทนท่ีดีของประชากรและการนําไปใชCในการ
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       ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 346 Epidemiology 

แนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาการระบาด 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      

 กลุ3มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ          

วทกว ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร?พ้ืนฐาน        ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101 Basic Anatomy 

วิชากายวิภาคศาสตร!พ้ืนฐาน เปOนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติท่ัว ๆ ไปของสิ่งมีชีวิต เนCนศึกษา
โครงสรCางและการทําหนCาท่ีของส;วนต;าง ๆ ของร;างกายมนุษย! การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครงร;างของ
มนุษย!เปOนสําคัญ  เพ่ือเปOนพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาจะไดCนําไปใชCเปOนประโยชน!ในวิชาชีพต;อไป 



 
มคอ.๒ 

- ๔๒ - 

 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  เคมีอินทรีย?พ้ืนฐาน      ๓  (๓-๐-๖) 
SCCH 125  Basic Organic Chemistry 

  โครงสรCางโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย! ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย! การเรียกชื่อ 
และสเตอริโอเคมี การสังเคราะห!และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน! อะโรมาติก
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  สรีรวิทยาพ้ืนฐาน        ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202  Basic Physiology 

ศึกษาความรูCพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาซ่ึงเก่ียวขCองกับหนCาท่ี กลไก และการควบคุมการทํางานของเซลล! 
อวัยวะ และระบบต;างๆ ภายในร;างกาย ไดCแก; ระบบประสาท ระบบกลCามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต;อมไรCท;อ และระบบสืบพันธุ! รวมท้ังการทํางานประสานกันของ
ระบบต;าง ๆ เพ่ือนําไปสู;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  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPM 202  Basic Pharmacology 

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



 
มคอ.๒ 

- ๔๓ - 

ความรูCพ้ืนฐานและหลักการดCานเภสัชจลนศาสตร! และเภสชัพลศาสตร! การใชCยารักษาโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหายใจ ระบบต;อมไรCท;อ ยาท่ีใชCบําบัดรักษาโรคติดเชื้อ ยา
รักษามะเร็ง และสมุนไพรไทยท่ีใชCในการสาธารณสุขมูลฐาน 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?      ๓ (๒-๒-๕) 
SCMI 206 Medical Microbiology & Parasitology 

รูปพรรณสัณฐาน โครงสรCาง ลักษณะการเจริญของจุลินทรีย!และปรสิตชนิดต;างๆ ภูมิคุCมกันของ
ร;างกายชนิดท่ีมีอยู;เองตามธรรมชาติและชนิดจําเพาะ การถ;ายทอดยีนและความสําคัญของการถ;ายทอดยีนด้ือยาใน
จุลินทรีย! บทบาทของจุลินทรีย!ในธรรมชาติและการทําใหCเกิดโรค การทําใหCปลอดเชื้อและการทําลาย
เชื้อจุลินทรีย! ความสัมพันธ!ระหว;างมนุษย!กับปรสิตและปpจจัยท่ีเก่ียวขCองในการก;อโรค วงชีพของปรสิตท่ีมี
ความสําคัญทางการแพทย! พยาธิสภาพท่ีเกิดจากปรสิต ระบาดวิทยา การปtองกัน และพ้ืนฐานเบ้ืองตCนทาง
หCองปฏิบัติการท่ีใชCในการตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย!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  ชีวเคมีท่ัวไป         ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 206 General Biochemistry 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย!พ้ืนฐาน  

โครงสรCางและหนCาท่ี พ้ืนฐานของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คาร!โบไฮเดรท ลิปZด โปรตีน กรดนิวคลีอิค 
กระบวนการเมตาบอลิสมพ้ืนฐานของชีวโมเลกุลท้ัง ๔ ชนิด และการควบคุม การถ;ายทอดทางพันธุกรรมและ
การควบคุมการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทพ้ืนฐานของชีวโมเลกุลเก่ียวกับการทํางานใน
ระบบต;างๆ ของร;างกายปกติ การประยุกต! 



 
มคอ.๒ 

- ๔๔ - 

 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     ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 345 Pathophysiology in Nursing                  

กลไกการเกิดโรค ความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงการทํางานระบบต;างๆ ของร;างกาย ความผิดปกติ
อ่ืนๆ ท่ีส;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  บทนําวิชาชีพและมโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 121  Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basic of Nursing 

แนวคิดเก่ียวกับการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล ปรัชญาการพยาบาล วิวัฒนาการของวิชาชีพการ
พยาบาล แนวคิดพ้ืนฐานมโนมติทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล แนวคิดเบ้ืองตCนเก่ียวกับสุขภาพ 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   กระบวนการพยาบาล      ๓ (๒-๒-๕) 
RANS 209  Nursing Process 

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน ๑ 
แนวคิด ความสําคัญ และข้ันตอนของกระบวนการพยาบาล 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; 



 
มคอ.๒ 

- ๔๕ - 

relationships between nursing process and nursing theory; applying nursing process to care 
patients and health assessment practice   

 
 
 
 

รมพย ๒๕๒  จริยศาสตร?ทางการพยาบาล     ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 252     Nursing Ethics  

แนวคิดจริยศาสตร! จริยศาสตร!ทางการพยาบาล หลักจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การใหCเหตุผลทางจริยธรรม การประยุกต!ทฤษฎีจริยศาสตร!ท่ีคัดสรรในการ
วิเคราะห!ตัดสินประเด็นปpญหาทางจริยธรรมท่ีพบบ;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   การวิจัยทางการพยาบาล      ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 213  Nursing Research 

หลักการเบ้ืองตCนเก่ียกับการวิจัยและการใชCผลการวิจัยทางการพยาบาล 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   ประเด็นปbญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล  ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 309    Legal and Ethical Issues in Nursing  

  ความรูCเบ้ืองตCนของกฎหมายและระบบกฎหมาย 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 



 
มคอ.๒ 

- ๔๖ - 

 

 

 

 

รมพย ๒๑๔  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล      ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 214  Information Technology in Nursing 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลการประยุกต!
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลดCานการศึกษา การวิจัยและการบริการทางการ
พยาบาล การสืบคCนและประเมินคุณภาพสารสนเทศท่ีไดCจากแหล;งขCอมูลความรูCทางการพยาบาล ฝkกปฏิบัติการ
ใชCโปรแกรมคอมพิวเตอร! ในการจัดเก็บ ประมวลผลสรCางสื่อสุขภาพ เพ่ือนําเสนอขCอมูลทางวิชาการ 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   การบริหารการพยาบาล      ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 445   Nursing Management           

แนวคิด หลักการ วิธีการบริหารงานท่ัวไปและการบริหารการพยาบาล 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   การพยาบาลรากฐาน ๑      ๔ (๒-๔-๖)   
RANS 206  Fundamental Nursing I 

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๙ กระบวนการพยาบาล 

แนวคิดการพยาบาลพ้ืนฐานท่ีการตอบสนองความตCองการดCานร;างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
หลักการและเทคนิคการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน การดูแลความสุขสบายและความปลอดภัยของบุคคลเม่ือเจ็บป�วย ฝkก
เทคนิคการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน การใชCกระบวนการพยาบาลในดูแลกิจวัตรประจําวัน ความสุขสบายและความ
ปลอดภัย โคยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 



 
มคอ.๒ 

- ๔๗ - 

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   การพยาบาลรากฐาน ๒      ๑ (๐-๒-๑)   
RANS 207  Fundamental Nursing II 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน๑ และรมพย ๒๐๙ 
กระบวนการพยาบาล 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 

การฝkกหัตถการพ้ืนฐานและการดูแลผูCป�วยท่ีมีปpญหาทางสุขภาพท่ีไม;ซับซCอนในสถานการณ!เหมือนจริง 
และฝkกใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูCป�วยเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน 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   การพยาบาลผู+สูงอายุ      ๑ (๑-๐-๒) 
RANS 318     Gerontological Nursing            

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 
           สถานการณ!และภาวะสุขภาพของผูCสูงอายุ ผลกระทบของการเขCาสู;สังคมผูCสูงอายุ นโยบายของรัฐ
และกฎหมายท่ีเก่ียวขCองกับผูCสูงอายุ ระบบบริการสุขภาพและสังคมสําหรับผูCสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูCสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ แหล;งประโยชน! 
ปpญหา ความตCองการของผูCสูงอายุ และผลกระทบต;อครอบครัว หลักการดูแลและการจัดการระบบดูแลผูCสูงอายุ 
หลักการสรCางเสริมสุขภาพ ฟ��นฟูสุขภาพ การปรับตัว การพ่ึงพาตนเอง 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; 



 
มคอ.๒ 

- ๔๘ - 

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  การพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 319  Adult and Gerontological Nursing I 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

  แนวคิดเกี่ยวกับ ความพิการ การสูญเสียหนCาที่ของอวัยวะ ผลกระทบทางจิตสังคม และความ
เบี่ยงเบนสุขภาพในวัยผู Cใหญ;และผู Cสูงอายุทั้งในภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื ้อรัง ทีมีผลมาจากความ
ผิดปกติของการย;อยการเผาผลาญและการขับถ;าย การติดเชื้อ การเสียสมดุลน้ําเหลือแร; การขับถ;าย
ปpสสาวะ การควบคุมการแบ;งเซลล!ผิดปกติ รวมท้ังการพยาบาลฉุกเฉินบาดเจ็บและสาธารณภัย การประยุกต!
กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความตCองการทางดCานร;ากาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูCป�วย เพ่ือ
การรักษาพยาบาล สรCางเสริมสุขภาพ การปtองกันโรค ฟ��นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง 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  การพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 320  Adult and Gerontological Nursing II  

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

ความเบ่ียงเบนของภาวะสุขภาพในวัยผูCใหญ; และผูCสูงอายุ ท้ังภาวะวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง  
ความผิดปกติเก่ียวกับการขนส;งออกซิเจน การรับรูCและการเคลื่อนไหว และกระบวนการควบคุม ประยุกต!
กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความตCองการทางดCานร;างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูCป�วย เพ่ือ
การรักษาพยาบาล สรCางเสริมสุขภาพ ปtองกันโรค และฟ��นฟูสภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิส;วนบุคคล สิทธิผูCป�วย หลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   



 
มคอ.๒ 

- ๔๙ - 

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  การพยาบาลเด็กและวัยรุ3น      ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 324  Nursing of Child and Adolescent      

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต และรมพย 
๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

นโยบายสุขภาพเด็ก สิทธิเด็ก สถานการณ!สุขภาพเด็กของประเทศ การส;งเสริมการเจริญเติบโต 
พัฒนาการ การปtองกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กตามช;วงวัย ปpญหาสุขภาพทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ;นท่ีมี
ความเจ็บป�วยในระบบต;างๆ ท่ีพบบ;อยท้ังดCานร;างกาย และจิตสังคม ผลกระทบท่ีเกิดจากความเจ็บป�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   การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ? ๑      ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 325  Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล 

สุขภาพการเจริญพันธุ! การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกําเนิด การปฏิสนธิ  การต้ังครรภ! 
การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยาและจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ!ปกติ กลไกการคลอด กระบวนการ
คลอด ทารกแรกเกิดปกติ การดูแลสตรีและครอบครัวในระยะก;อนสมรส ระยะก;อนต้ังครรภ! ต้ังครรภ!  คลอด 
และหลังคลอด บทบาทพยาบาลผดุงครรภ!ในการดูแลสตรีตั้งครรภ!ปกติและครอบครัว ภายใตCขอบเขตของ
กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 
มคอ.๒ 

- ๕๐ - 

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   การพยาบาลจิตเวช      ๓ (๓-๐-๖) 
RANS 407   Psychiatric Nursing   

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต 

วิวัฒนาการของศาสตร!ทางจิตเวช การใชCหลักการทางการพยาบาลจิตเวช บทบาทและหนCาท่ีของ
พยาบาลจิตเวช การสรCางสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด การสื่อสารเพ่ือการบําบัด การใชCตนเองเพ่ือการบําบัด 
การใชCกระบวนการพยาบาลในการใหCการพยาบาลบุคคลท่ีมีปpญหาทางสุขภาพจิตและทางจิตเวช ท้ังดCานกาย-
จิต-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 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๒๕ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ 

ภาวะมีบุตรยาก ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซCอน และความผิดปกติเก่ียวกับการต้ังครรภ! การคลอด หลัง
คลอด การคัดกรองภาวะเสี่ยง แนวทางการช;วยเหลือ บทบาทพยาบาลผดุงครรภ!ในการดูแลสตรีระยะต้ังครรภ! 
คลอด หลังคลอด ครอบครัว ทารกในครรภ! และทารกแรกเกิด ท่ีมีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซCอน ภาวะสูญเสีย
บุตร และคู;สมรสท่ีมีบุตรยาก 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 



 
มคอ.๒ 

- ๕๑ - 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๖ วิทยาการระบาด  
 แนวคิด หลักการ การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมและ

กลวิธีทางสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย 
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  การรักษาข้ันต+นสําหรับพยาบาล     ๒ (๒-๐-๔) 
RANS 451     Primary Medical Care for Nurses   

การซักประวัติ การตรวจร;างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจและแปลผลทางหCองปฏิบัติการ การ
รักษาข้ันตCนตามปpญหาสุขภาพระบบต;างๆ ของร;างกาย การใชCยาอย;างสมเหตุผล  การปฐมพยาบาลและดูแล
รักษาข้ันตCนในผูCท่ีไดCรับบาดเจ็บและผูCประสบสาธารณภัย 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   ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน      ๑ (๐-๓-๑) 
RANS 284  Fundamental Nursing Practicum 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน๑ และรมพย ๒๐๙ 
กระบวนการพยาบาล 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๗ การพยาบาลรากฐาน๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานอย;างเปOนองค!รวมแก;ผูCใชCบริการ เพ่ือตอบสนองความตCองการดCาน
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   ปฏิบัติการพยาบาลผู+ใหญ3และผู+สูงอายุ ๑    ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 384  Nursing of Adult and Elderly Practicum I  

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



 
มคอ.๒ 

- ๕๒ - 

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๑๘ การพยาบาลผูCสูงอายุ รมพย ๓๑๙ การพยาบาล
ผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ และรมพย ๓๒๐ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ 
 ฝkกนํากระบวนการพยาบาลมาใชCเปOนแนวทางในการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ท้ังในภาวะวิกฤต 
เฉียบพลัน และเรื้อรัง ท่ีมีผลมาจากความผิดปกติของการย;อย การเผาผลาญ และการขับถ;าย การเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการและความเบ่ียงเบนของภาวะสุขภาพ ความปวด การติดเชื้อ การเกิดแผล การผ;าตัด ความพิการ การ
สูญเสียหนCาท่ี ความผิดปกติของกระบวนการควบคุม การตอบสนองความตCองการของร;างกาย จิตสังคม และ
จิตวิญญาณของผูCป�วย การรักษาพยาบาล สรCางเสริมสุขภาพ ปtองกันโรค และฟ��นฟูสภาพอย;างต;อเนื่อง รวมท้ัง
การพยาบาลฉุกเฉินบาดเจ็บและสาธารณภัย โดยคํานึงถึงสิทธิส;วนบุคคล สิทธิผูCป�วย ภายใตCขอบเขตของ
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 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๑๘ การพยาบาลผูCสูงอายุ รมพย ๓๑๙ การพยาบาล
ผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ และรมพย ๓๒๐ การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ 

 ฝkกนํากระบวนการพยาบาลมาใชCเปOนแนวทางในการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ท้ังในภาวะวิกฤต 
เฉียบพลันและเรื้อรัง ความผิดปกติเก่ียวกับการขนส;งออกซิเจน การรับรูCและการเคลื่อนไหว และกระบวนการ
ควบคุม การตอบสนองความตCองการของร;างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผูCป�วย การรักษาพยาบาล สรCางเสริม
สุขภาพ ปtองกันโรค และฟ��นฟูสภาพอย;างต;อเนื่อง โดยคํานึงถึงสิทธิส;วนบุคคล 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  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ3น     ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 387  Nursing of Child and  Adolescent  Practicum 



 
มคอ.๒ 

- ๕๓ - 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๒๔ การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น  

ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือส;งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการการปtองกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กตาม
ช;วงวัย การนํากระบวนการพยาบาลมาใชCในการดูแลผูCป�วยทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ;นท่ีมีความเจ็บป�วยใน
ระบบต;างๆ ท่ีพบบ;อยท้ังทางดCานร;างกายและจิตสังคม คํานึงถึงความปลอดภัยและการใชCยาอย;างสมเหตุสมผล 
การเสริมสรCางสัมพันธภาพ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การฟ��นฟูสภาพ โดยยึดครอบครัวเปOนศูนย!กลางของ
การดูแล และคํานึงถึงความแตกต;างทางวัฒนธรรม 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   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ? ๑   ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 388  Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๒๕ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ 

 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและครอบครัวอย;างเปOนองค!รวมแก;สตรีในระยะต้ังครรภ! คลอด และ
หลังคลอดปกติ การส;งเสริมการเลี้ยงบุตรดCวยนมมารดา การสรCางสัมพันธภาพระหว;างมารดา-ทารกและ
ครอบครัว การใหCคําปรึกษาเก่ียวกับการปรับบทบาทการเปOนมารดาบิดา 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  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต    ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 481   Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum     

รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๗ การพยาบาลจิตเวช 

 ฝkกปฏิบัติการพยาบาลในบุคคลท่ีมีปpญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต สรCางสัมพันธภาพและการสื่อสาร
เพ่ือการบําบัด จัดกิจกรรมเพ่ือการบําบัด นํากระบวนการพยาบาลมาใชCในการวินิจฉัย และวางแผนการ



 
มคอ.๒ 

- ๕๔ - 

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 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก                
และการผดุงครรภ!๑ 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๘ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลอย;างเปOนองค!รวมแก;สตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซCอนในระยะต้ังครรภ! คลอด  
และหลังคลอด การทําคลอดปกติ การดูแลผูCคลอดท่ีทําสูติศาสตร!หัตถการ การช;วยฟ��นคืนชีพทารกแรกเกิด 
การพยาบาลสตรีและครอบครัวท่ีมีภาวะสูญเสียบุตรภายใตCขอบเขตของกฎหมาย 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   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน     ๔ (๐-๑๒-๔) 
RANS 482     Community Health Nursing Practicum 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ รมพย 
๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น และรมพย ๓๘๘ 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน การประยุกต!ศาสตร!ทางการพยาบาล ศาสตร!ท่ีเก่ียวขCอง และ
กระบวนการพยาบาล การสรCางเสริมสุขภาพ การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลเบ้ืองตCน และการฟ��นฟูสุขภาพ
แก;บุคคล ครอบครัว และชุมชน เนCนผูCป�วยและครอบครัวเปOนศูนย!กลาง ความปลอดภัยและความแตกต;างทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาโครงการส;งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส;วนร;วม ขอบเขตของกฎหมาย  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 



 
มคอ.๒ 
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           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  ปฏิบัติการรักษาข้ันต+นสําหรับพยาบาล    ๓ (๐-๙-๓) 
RANS 483  Primary Medical for Nurses Practicum 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑ รมพย 
๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น และรมพย ๓๘๘ 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๕๑ การรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล 

ปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจร;างกาย วินิจฉัยแยกโรค ส;งตรวจและแปลผลทางหCองปฏิบัติการ รักษา
ข้ันตCนตามปpญหาสุขภาพระบบต;างๆ ของร;างกาย การดูแลรักษาข้ันตCนในผูCท่ีไดCรับบาดเจ็บ และผูCประสบ     
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   ฝfกปฏิบัติการพยาบาลสู3การเป�นพยาบาลวิชาชีพ   ๕ (๐-๑๔-๕) 
RANS 480     Nursing Internship 

รายวิชาท่ีต+องเรียนมาก3อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๑    
รมพย ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น      
รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๑ และรมพย ๔๔๕ การบริหารการพยาบาล 
รายวิชาท่ีต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   
รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ!๒ รมพย ๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย-
ชุมชน และรมพย ๔๘๓ ปฏิบัติการรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล 

ฝkกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลในหน;วยงานท่ีนักศึกษาสนใจ โดยใชCกระบวนการพยาบาลในการดูแล
ผูCใชCบริการท่ีมีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซCอนอย;างเปOนองค!รวม ใชCทักษะการทํางานเปOนทีม การแกCไขปpญหา
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อย;างเปOนระบบ การสื่อสารทางบวก การใชCเทคโนโลยีสารสนเทศอย;างต;อเนื่อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ความแตกต;างทางวัฒนธรรม ความคุCมค;าคุCมประโยชน! และความพึงพอใจของผูCใชCบริการ บนพ้ืนฐานของขCอมูล
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 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน3งและคุณวุฒิของอาจารย?ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๑.  อ.ดร.เสริมศรี สันตต ิ ๓๑๐๒๑๐๐๓๓๔xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๐.๙๐ ๐.๙๐ 

๒.  ศ.ดร.รุจา  ภู;ไพบูลย! ๓๑๐๐๖๐๒๖๔๓xxx D.N.S. (Family Health Care 
Nursing) University of  California 

- - 

๓.  รศ.ดร.เรณู พุกบุญม ี ๓๑๐๑๕๐๐๒๗๔xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล ๐.๐๘ ๐.๐๘ 
๔.  ผศ.ดร.จรยิา วิทยะศุภร ๓๗๑๙๙๐๐๐๖๕xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล ๐.๐๙ ๐.๐๙ 
๕.  ผศ.ดร.ทิพวัลย! ดารามาศ ๓๗๖๐๖๐๐๐๒๘xxx  พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; ๐.๖๓ ๐.๗๓ 
๖.  ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน ๓๑๐๑๕๐๑๔๘๒xxx Ph.D. (Nursing) 

University of  California  
๐.๓๕ ๐.๔๒ 

๗.  ผศ.ดร.ช่ืนฤดี คงศักดิ์ตระกูล ๓๕๘๐๓๐๐๐๑๓xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; ๒.๒๕ ๒.๒๕ 
๘.  อ.ดร.ดวงฤทัย  บัวดCวง ๓๑๒๐๑๐๐๑๖๕xxx วท.ด. จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ๑๐.๗๐ ๑๐.๗๐ 
๙.  อ.ดร.ปรญิญา สารธิมา ๓๓๔๙๘๐๐๐๕๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 

มหาวิทยาลยัขอนแก;น 
๑๐.๘๐ ๑๐.๕๕ 

๑๐.  อ.ดร.สุธิดา มาสุธน ๓๖๗๙๙๐๐๑๖๖xxx Ph.D. (Nursing Administration) 
University of  California  

๑๒ ๑๒ 

๑๑.  อ.ดร.จําป@ เกรนเจอร! ๓๗๓๐๑๐๐๓๐๙xxx Ph.D. (Nursing) 
University of Massachusetts 

๘.๗๕ ๙.๐๐ 

๑๒.  อ.ศิริพร นิราพันธ! ๓๖๒๐๑๐๐๒๒๘xxx ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

๘.๔๙ ๘.๕๐ 

๑๓.  อ.ลาวัลย! สิงห!สาย ๓๗๓๐๖๐๐๖๘๓xxx ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

๙.๔๕ ๙.๕๐ 

๑๔.  อ.ทิพวัลย! ศรีเฉลิม* ๓๑๖๐๖๐๐๔๗๖xxx พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ๑๐.๐๕ ๑๐.๑๐ 



 
มคอ.๒ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๕.  อ.อารีย!  วงศ!แดง* ๓๓๒๐๙๐๐๔๒๒xxx 
 

วท.ม. (อนามัยครอบครัว) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๘.๘๐ ๘.๘๕ 

๑๖.  อ.ชาลินี  สามงามเหล็ก* ๓๑๐๑๙๐๐๗๗๕xxx 
 

วท.ม. (พัฒนาการมนุษย!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗.๘๐ ๘.๐๐ 

๑๗.  อ.ศิริวรรณ  ประทุม* ๑๓๔๐๔๐๐๐๒๑xxx 
 

วท.ม. (อนามัยครอบครัว) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๑๘. อ
.

อ.ศิรินทิพย! ภูวยานนท!* ๑๒๓๙๙๐๐๐๘๙xxx พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๑๙.  อ.จิราภรณ! ตั้งสกุล** ๓๗๒๐๓๐๐๓๒๖xxx 
 

วท.ม. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร! 

- - 

๒๐.  อ.สุธาสินี  แซ;หุง** ๓๕๗๐๙๐๐๔๙๖xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๒๑.  อ.จิราภรณ!  ปp�นอยู;** ๓๑๖๐๕๐๐๐๓๙xxx พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๒๒.  อ.มนฤดี โชคประจักษ!ชัด** ๓๑๐๐๙๐๑๔๐๗xxx 
 

ส.ม. (โภชนวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๒๓.  อ.จงใจ  จงอร;ามเรือง** ๑๑๐๑๔๐๐๘๗๑xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๒๔.  อ.ชญาน!นันท! ใจดี** ๓๓๓๐๕๐๐๗๙๐xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๒๕.  อ.จุฑาทิพย! ก่ิงแกCว ๓๕๐๐๙๐๐๓๘๗xxx วท.ม. (เภสัชศาสตร!ชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๕.๐๙ ๕.๑๐ 

๒๖.  รศ.ดร.พัชรินทร! นินทจันทร! ๓๖๕๐๑๐๑๐๒๑xxx  Ph.D. (Nursing)  
University of Virginia 
Commonwealth 

๐.๗๐ ๐.๗๐ 

๒๗.  ผศ.ดร.โสภณิ แสงอ;อน ๓๑๑๐๑๐๐๗๘๘xxx Ph.D. (Nursing) 
University of  Michigan 

๐.๖๘ ๐.๖๘ 

๒๘.  ผศ.ดร.ทัศนา ทวีคูณ ๓๑๐๐๒๐๐๘๒๑xxx Ph.D. (Nursing)  
University of  Virginia 

๐.๒๙ ๐.๒๙ 

๒๙.  ผศ.กนกพร เรืองเพ่ิมพูล ๓๑๐๒๔๐๑๒๗๓xxx วท.ม. (จิตวิทยาการใหCคําปรึกษา) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

๕.๙๙ ๕.๘๘ 

๓๐.  อ.ดร.มาลาตี รุ;งเรืองศิริพันธ! ๓๙๒๙๙๐๐๒๗๕xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๙๘ ๕.๐๐ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๓๑.  อ.ดร.นันทิยา เอกอธิคมกิจ ๓๑๐๑๔๐๐๓๒๔xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๒๕ ๖.๐๐ 

๓๒.  อ.พรศิริ พฤกษชาติ ๓๓๐๙๙๐๐๒๒๔xxx พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
๕.๗๕ ๕.๗๕ 

๓๓.  อ.นฤมล สมรรคเสวี ๓๑๔๐๒๐๐๓๘๘xxx ศศ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๕๑ ๔.๔๐ 

๓๔.  อ.นงนุช  วิศิษฏ!ธรรมศร ี ๓๗๑๐๖๐๐๑๕๒xxx วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร!
ประยุกต!)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๗.๕๕ ๗.๔๐ 

๓๕.  อ.วิไล นาป�า ๓๓๐๐๑๐๐๙๒๔xxx พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๖๐ ๔.๔๐ 

๓๖.  อ.นาถลดา  ตะวันกาญจนโชติ* ๓๑๐๐๙๐๒๕๕๕xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๒๓ ๖.๑๑ 

๓๗.  อ.มะลิวรรณ วงษ!ขันธ!* ๑๓๓๙๙๐๐๐๐๑xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๕๐ ๔.๕๐ 

๓๘.  อ.สุดา  รองเมือง** ๓๘๒๐๕๐๐๐๔๐xxx พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๓๙.  รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคํา ๓๑๐๑๒๐๑๐๑๗xxx Ph.D. (Nursing)    
Virginia Commonwealth 
University 

๔.๑๙ ๔.๑๙ 

๔๐.  รศ.ดร.นพวรรณ  เป@ยซ่ือ ๓๑๐๐๙๐๔๔๘๓xxx Ph.D. (Nursing) 
University of  Washington 

๐.๖๘ ๐.๖๘ 

๔๑.  ผศ.ดร.วันทนา  มณีศรีวงศ!กูล ๓๙๐๙๘๐๐๙๓๔xxx  Ph.D. (Nursing)  
Yale University 

๐.๘๕ ๐.๘๕ 

๔๒.  ผศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน! มารุโอ 
 

๓๑๐๐๒๐๐๕๗๑xxx Ph.D. (Life Science and 
Human Technology)  
Nara Women’s University 

๔.๘๓ ๔.๕๕ 

๔๓.  ผศ.ดร.วราภรณ! ทิพย!สุวรรณกุล ๓๑๐๐๗๐๑๐๘๘xxx ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๔.๙๘ ๔.๙๘ 

๔๔.  ผศ.ดร.ผจงจิต ไกรถาวร ๓๑๖๐๑๐๐๐๗๕xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล ๕.๐๙ ๕.๐๐ 
๔๕.  ผศ.สุพรรณี ธรากุล ๓๔๐๐๗๐๐๗๑๗xxx วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
๖.๕๙ ๖.๗๑ 

๔๖.  อ.ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ! ๓๑๐๒๔๐๐๕๗๘xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๕.๑๕ ๕.๑๕ 



 
มคอ.๒ 

- ๕๙ - 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๔๗.  อ.ดร.แสงเดือน ปZยะตระกูล ๓๖๓๐๑๐๐๕๒๓xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก;น 

๕.๙๘ ๕.๕๘ 

๔๘.  อ.ดร.สมนึก สกุลหงส!โสภณ ๓๑๐๐๒๐๒๑๐๔xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล ๔.๖๑ ๔.๕๑ 
๔๙.  อ.ดร.จิราพร ไลนิงเกอร! ๓๑๐๑๙๐๐๑๔๘xxx Ph.D. (Nursing)    

The University of Texas at 
Austin 

๙.๗๘ ๙.๗๘ 

๕๐.  อ.ดร.สภุามาศ  ผาติประจักษ! ๓๑๓๐๑๐๐๔๗๓xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓.๙๔ ๓.๙๔ 

๕๑.  อ.ดร.สุพิชญา  หวังปZติพาณิชย! ๓๖๐๙๙๐๐๕๙๒xxx พย.ด.(การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม; 
 

๗.๒๐ ๗.๒๒ 

๕๒.  อ.ดร.วรรณา สนองเดช ๓๑๐๐๙๐๐๗๔๗xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๑๔ ๖.๒๐ 

๕๓.  อ.ดร.กมลรตัน! กิตติพิมพานนท! ๓๑๐๑๗๐๐๑๑๗xxx ส.ด. (การพยาบาลสาธารสุข) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๕.๓๔ ๕.๔๐ 

๕๔.  อ.ดร.นรมีาลย! นีละไพจิตร ๓๑๐๐๓๐๐๑๗๐xxx 
 

ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓.๙๐ ๓.๕๐ 

๕๕.  อ.วิไล ตั้งปนิธานด ี ๓๑๐๐๘๐๐๐๕๑xxx กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร!วิโรฒ  
MS. (Nursing) University of  
Case Western Reserve  

๔.๖๕ ๔.๖๕ 

๕๖.  อ.สุวัจนา นCอยแนม ๓๘๔๐๗๐๐๑๖๔xxx พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๕๗.  อ.ก่ิงแกCว อุดมชัยกุล ๓๑๐๑๗๐๒๑๑๕xxx พบ.ม. (นโยบายสาธารณและการ
บริหารโครงการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร! 

๕.๙๖ ๕.๗๖ 

๕๘.  อ.กานต!  ฉลาดธัญญกิจ ๓๖๑๐๑๐๐๑๒๗xxx วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๕๕ ๔.๓๓ 

๕๙.  อ.ธิดา ทองวิเชียร ๓๑๑๐๑๐๑๓๖๕xxx วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๕๐ ๔.๔๑ 

๖๐.  อ.สุกัญญา ตันติประสพลาภ ๓๗๐๐๙๐๐๐๓๙xxx ศษ.ม. (สิ่งแวดลCอมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๖๕ ๔.๖๖ 

๖๑.  ผศ.เพชรรตัน! เกิดดอนแฝก ๓๑๗๐๖๐๐๒๔๔xxx พย.ม. (อนามัยชุมชน) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ๔.๕๐ 



 
มคอ.๒ 

- ๖๐ - 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๖๒.  อ.สายสุนีย!  ดีประดิษฐ!* ๑๑๗๐๒๐๐๐๐๓xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฎิบัติ
ชุมชน) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ๓.๗๖ 

๖๓.  อ.ซูCหงษ! ดีเสมอ** ๓๑๓๐๗๐๐๑๖๐xxx พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๖๔.  อ.ปZยรัตน!  ชลสินธุ!** ๓๗๒๐๘๐๐๐๘๐xxx 
 

ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดลCอม
อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

๔.๕๘ - 

๖๕.  อ.จันทรา  แกCวภักดี** ๓๑๐๐๒๐๑๒๕๐xxx 
 

พย.ม. (พยาบาลศาสตร!) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

- - 

๖๖.  อ.สุพรรณา ครองแถว** ๑๕๓๙๙๐๐๐๔๔xxx 
 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗.๑๘ - 

๖๗.  อ.ชไมพร โนนศรีชัย ๓๑๐๐๖๐๑๕๕๗xxx วท.ม. (พยาบาลศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๓๘ ๖.๓๘ 

๖๘.  รศ.ดร.ศรสีมร  ภมูนสกุล ๓๓๑๑๐๐๐๐๐๑xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล ๐.๗๖ ๐.๗๖ 
๖๙.  ผศ.ดร.จันทิมา  ขนบด ี ๓๑๒๐๑๐๑๘๒๕xxx D.N.S. (Maternal and Child 

Nursing)University of Alabama 
๐.๑๘ ๐.๑๘ 

๗๐.  ผศ.ดร.สตรีรตัน! ธาดากานต! ๓๑๐๐๕๐๐๑๓๗xxx Ph.D. (Nursing) 
University of  Sydney 

๒.๓๓ ๒.๕๕ 

๗๑.  ผศ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ ๓๖๑๙๙๐๐๐๘๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๙.๙๑ ๙.๕๐ 

๗๒.  ผศ.ประนอม ภู;ศรีทอง ๓๑๔๙๙๐๐๕๖๑xxx พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๕๔ ๑๐.๑๐ 

๗๓.  ผศ.พรศรี ดิสรเตติวัฒน! ๓๑๐๒๒๐๐๗๔๗xxx วท.ม. (ชีวสถิติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๘.๗๖ ๘.๕๐ 

๗๔.  อ.ดร.ทัดทรวง  ปุญญทลังค! ๓๑๐๐๒๐๑๒๒๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก;น 

๑๑.๒๐ ๑๐.๒๐ 

๗๕.  อ.ดร.ปรานี  ปtองเรือ ๓๑๐๒๐๐๑๔๒๒xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก;น 

๑๐.๗๘ ๑๐.๕๐ 

๗๖.  อ.ไพรินทร! สคุนธ!ตระกูล ๓๑๐๒๑๐๐๘๐๐xxx วท.ม. (ชีวสถิติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๙.๑๘ ๙.๑๕ 

๗๗.  อ.เทวิกา  โชคประสานชัย* ๑๒๐๙๗๐๐๐๔๑xxx 
 

พย.ม. (การผดุงครรภ!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๐.๕๔ ๑๐.๓๓ 



 
มคอ.๒ 

- ๖๑ - 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๗๘.  อ.ภาวนา พรหมเนรมติ** ๓๓๐๑๘๐๐๐๑๓xxx พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- - 

๗๙.  อ.วรพรรณ ผดุงโยธี** ๓๑๐๒๐๐๒๖๕๒xxx พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- - 

๘๐. u อ.ชุลีพร พรห!ม** ๑๑๐๔๐๐๙๐๓xxx 
 

วท.ม. (การเจรญิพันธ!และวางแผน
ประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- - 

๘๑.  รศ.ดร.สริะยา สัมมาวาจ ๓๑๐๐๖๐๑๖๓๑xxx กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๙.๐๓ ๙.๐๐ 

๘๒.  รศ.ดร.สภุาพ อารีเอ้ือ ๓๔๕๙๙๐๐๑๕๘xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; - - 
๘๓.  รศ.ไสว นรสาร ๔๑๐๑๔๐๐๐๑๑xxx พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;) 

จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
๗.๑๔ ๗.๑๔ 

๘๔.  ผศ.ดร.กุสมุา คุววัฒนสัมฤทธ์ิ ๓๑๐๑๓๐๐๐๖๑xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๓๘ ๖.๓๘ 

๘๕.  ผศ.ดร.มุกดา  เดชประพนธ! ๓๑๐๐๖๐๑๙๕๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓.๑๓ ๓.๑๑ 

๘๖.  รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย!  
วิสุทธิพันธ! 

๓๑๒๐๒๐๐๐๓๑xxx Ph.D. (Nursing Science) 
University of Illinois  

๐.๒๐ ๐.๒๐ 

๘๗.  ผศ.ดร.เบญจมาภรณ! บุตรศรีภมู ิ ๓๑๒๐๖๐๐๐๒๘xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๕.๓๑ ๕.๐๐ 

๘๘.  ผศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย!ธรรม ๓๑๖๐๓๐๐๕๙๕xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓.๒๘ ๓.๒๕ 

๘๙.  ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน!  ๓๑๐๑๒๐๑๑๐๗xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; ๐.๙๕ ๐.๙๓ 
๙๐.  ผศ.ดร.บัวหลวง สาํแดงฤทธ์ิ ๓๑๑๐๒๐๐๑๗๓xxx ปร.ด. (การพยาบาล)

มหาวิทยาลยัมหิดล 
๘.๑๑ ๘.๐๕ 

๙๑.  ผศ.ดร.ธิราภรณ! จันทร!ดา ๓๓๐๙๙๐๐๙๒๑xxx Ph.D. (Nursing) 
University of Washington 

๖.๘๑ ๖.๘๐ 

๙๒.  ผศ.ดร.สริิรัตน! ลีลาจรสั ๓๑๐๑๓๐๐๑๒๙xxx Ph.D. (Nursing) 
University of Michigan 

๔.๒๘ ๔.๒๒ 

๙๓.  ผศ.ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธ์ิคํา  ๓๑๐๐๒๐๒๑๒๕xxx พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; ๓.๓๘ ๓.๔๑ 

๙๔.   ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ ๓๑๐๐๕๐๓๕๑๑xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒.๗๐ ๒.๖๕ 

๙๕.  ผศ.ดร.พรทิพย!  มาลาธรรม ๓๑๐๐๖๐๐๘๕๑xxx Ph.D. (Nursing) 
University of  Texas  

๐.๓๐ ๐.๒๓ 



 
มคอ.๒ 

- ๖๒ - 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๙๖.  ผศ.ดร.สุปรีดา  มั่นคง ๓๑๐๑๔๐๓๓๐๓xxx Ph.D. (Gerontological 
Nursing) Oregon Health 
Science University 

๐.๗๘ ๐.๗๒ 

๙๗.  ผศ.กีรติกานต! ปtายงูเหลือม ๓๓๐๐๖๐๐๒๗๘xxx วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร!) มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗.๕๓ ๗.๕๔ 

๙๘.  ผศ.นฤมล  กิจจานนท! ๕๑๒๐๑๐๐๐๕๑xxx พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

๘.๐๑ ๗.๘๘ 

๙๙.  อ.ดร.ศุภร วงศ!วทัญ¡ ู ๓๑๐๑๕๐๐๓๕๔xxx Ph.D. (Nursing) 
University of Missoure 

๔.๘๙ ๔.๖๔ 

๑๐๐.  อ.ดร.สมุลชาติ ดวงบุบผา ๓๑๐๐๑๐๐๙๐๕xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

๙.๗๕ ๙.๖๕ 

๑๐๑.  อ.ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช ๓๗๓๐๓๐๐๕๑๕xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗.๖๔ ๗.๔๕ 

๑๐๒.  อ.ดร.สุนทรี เจียรวิทยกิจ ๓๑๐๒๐๐๒๒๘๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๑.๐๘ ๑๑.๐๒ 

๑๐๓.  อ.ดร.นุชนาฏ  แจCงสว;าง ๓๑๑๐๔๐๐๘๗๑xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๐.๖๖ ๑๐.๔๓ 

๑๐๔.  อ.ดร.ปZยะวรรณ โภคพลากรณ! ๓๑๐๑๗๐๐๑๑๗xxx 
 

ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๙.๙๘ ๙.๙๘ 

๑๐๕.  อ.น.อ.หญิง ดร.ดลิน รตันสุข ๓๑๐๐๖๐๒๘๔๑xxx 
 

พย.ด. (พยาบาลศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม; 

๗.๗๙ ๗.๗๙ 

๑๐๖.  อ.ดร.ปZยาณี  ณ นคร ๓๘๔๐๗๐๐๑๑๘xxx ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนา
หลักสตูร) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร!วิโรฒ 

- ๖.๒๓ 

๑๐๗.  อ.ดร.พิชญ!ประอร  ยังเจรญิ ๓๑๐๑๔๐๒๑๗๙xxx 
 

Ph.D. (Nursing) 
The University of Illinois at 
Chicago, USA 

๗.๓๐ ๗.๓๕ 

๑๐๘.  อ.ดร.องุ;น นCอยอุดม ๓๕๓๐๑๐๑๐๓๑xxx ปร.ด. (วิทยาศาสตร!และ
เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖.๙๘ ๖.๕๗ 

๑๐๙.  อ.พิชญา ทองโพธ์ิ ๓๑๐๐๒๐๒๑๑๕xxx วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๒๖ ๕.๒๖ 

๑๑๐.  อ.พรศิริ พิพัฒนพานิช ๓๗๖๐๑๐๐๒๗๔xxx ศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค!กร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร! 

- ๖.๑๕ 



 
มคอ.๒ 

- ๖๓ - 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๑๑๑.  อ.ดร.ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย ๓๑๐๑๕๐๑๑๙๖xxx ปร.ด. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๘.๐๖ ๗.๗๙ 

๑๑๒.  อ.วันวิสาข!  บัวลอย* ๑๔๖๐๑๐๐๐๑๑xxx 
 

วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรม-
ศาสตร!) มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗.๑๘ ๖.๙๘ 

๑๑๓.  อ.อัษฎาพร  นิยมญาติ* ๓๔๑๐๔๐๐๖๖๓xxx 
 

MSN. (Nurse-Educatior) 
Bowie State University 

๗.๑๓ ๗.๑๐ 

๑๑๔.  อ.ผกามาศ  แกCวนันทวัฒน!* ๓๑๐๑๕๐๒๑๓๗xxx 
 

พย.ม. (พยาบาลศาสตร!) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

- ๗.๑๓ 

๑๑๕.  อ.ศิริวรรณ  วรรณศิริ** ๕๑๖๙๙๙๙๐๐๒xxx พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

- - 

๑๑๖.  อ.เสาวรส คงชีพ** ๓๑๐๒๒๐๐๕๓๑xxx พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

- - 

๑๑๗.  อ.นิภาพร  บุตรสิงห!** ๑๓๑๐๖๐๐๐๑๘xxx 
 

วท.ม. (ชีวสถิติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๑๑๘.  อ.ปZยวดี  ทองยศ** ๓๕๒๑๐๐๐๒๔๗xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๘.๘๖ - 

๑๑๙.  อ.อินทิรา  รูปสว;าง** ๓๖๑๙๙๐๐๐๑๒xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๑๒๐.  อ.ปรวรรณ  วิทย!วรานุกูล** ๓๒๒๐๑๐๐๓๐๔xxx 
 

พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

- - 

๑๒๑.  อ.ดร.วรรณภา ประไพพานิช ๓๑๐๐๖๐๒๐๖๔xxx Ph.D. (Nursing Administration) 
University of  IOWA 

๔.๘๐ ๔.๘๐ 

๑๒๒.  รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล ๓๑๐๐๔๐๐๖๗๒xxx Ph.D. (Nursing) 
University of  Washington 

๔.๖๓ ๔.๖๓ 

๑๒๓.  รศ.ดร.พิศสมยั อรทัย ๓๑๙๐๙๐๐๑๙๕xxx ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

๓.๕๕ ๓.๔๓ 

๑๒๔.  ผศ.ดร.ศิราณี เก็จกรแกCว ๓๖๖๐๑๐๐๗๕๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๔๙ ๖.๓๒ 

๑๒๕.  ผศ.สมหมาย วนะวนานต! ๓๑๐๒๐๐๐๗๑๓xxx พย.ม. (การพยาบาลผูCใหญ;) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๙๕ ๖.๖๕ 

๑๒๖.  ผศ.ศิรลิักษณ! อภิวาณิชย! ๓๑๐๐๘๐๐๐๐๘xxx วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๑๐ ๖.๐๔ 

๑๒๗.  ผศ.ดร.เบญจพร  จึงเกรียงไกร ๓๑๐๑๕๐๑๓๑๐xxx ค.ด. (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

๖.๖๔ ๖.๕๖ 



 
มคอ.๒ 

- ๖๔ - 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
สาขาวิชาและสถาบัน 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห?) 

หลักสูตร
ปbจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๑๒๘.  อ.ดร.อภรชา ลําดับวงศ! ๓๑๐๐๑๐๐๘๒๒xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔.๕๕ ๔.๕๕ 

๑๒๙.  อ.ดร.ดลรตัน!  รุจิวัฒนากร ๓๔๑๙๙๐๐๗๒๙xxx ปร.ด. (การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗.๐๘ ๗.๐๘ 

๑๓๐.  อ.ดร.เพ็ญนภา อุ;นสนิท ๓๑๐๒๐๐๒๗๕๙xxx ปร.ด. (พยาบาลศาสตร!) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

๗.๐๑ ๗.๐๐ 

๑๓๑.  อ.พัชรินทร!  บุญรินทร! ๓๙๒๐๓๐๐๔๗๓xxx วท.ม. (สุขภาพจิต) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

๖.๓๐ ๖.๒๐ 

๑๓๒.  อ.สุภลักษณ!  เชยชม ๓๑๓๐๗๐๐๑๗๘xxx วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๗.๑๙ ๗.๐๒ 

๑๓๓.  อ.ช่ืนจิตร  จันทร!สว;าง* ๓๖๖๙๙๐๐๑๕๓xxx 
 

ศศ.ม. (เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

๖.๐๙ ๖.๐๔ 

๑๓๔.  อ.จินดา นันทวงษ!** ๓๑๓๐๑๐๐๐๔๕xxx วท.ม. (ชีวสถิติ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 

๑๓๕.  อ.นันทนิจ  สุทธิรักษ!** ๓๘๐๙๙๐๐๒๓๑xxx พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

- - 

๑๓๖.  อ.สาวิตรี พรสินศิริรักษ!** ๓๘๑๙๙๐๐๐๘๑xxx 
 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร!) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖.๘๔ - 

หมายเหตุ  ๑) *อาจารย!วุฒิปริญญาโทตามเกณฑ!สภาการพยาบาล 
  ๒) **อาจารย!ท่ีลาศึกษาต;อ 
  ๓) ผลงานวิชาการของอาจารย!ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อยู;ภาคผนวกท่ี ๘ 

๔.  องค?ประกอบเก่ียวกับประสบการณ?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 บนพ้ืนฐาน
ของขCอมูลเชิงประจักษ! (ELO2,  subject specific learning outcome) 

๔.๑.๓ เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ!ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ELO3, subject 
specific learning outcome)  



 
มคอ.๒ 

- ๖๕ - 

 ๔.๑.๔ แสดงออกซ่ึงการเขCาใจตนเองและผูCอ่ืน 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 

ช้ันปc/ 
ภาคการศึกษา 

ฝfกประสบการณ?ในสถานการณ?จริง ช3วงเวลา/จํานวนช่ัวโมง และเวลาเรียน 

๒/๒ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ๑ หน;วยกิต ๔๕ ชั่วโมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๓/๑ 
๓/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น ๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๓/๑ 
๓/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑ ๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๓/๑ 
๓/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒
  

๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๓/๑ 
๓/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก 
และการผดุงครรภ! ๑ 

๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๔/๑ 
๔/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๓ หน;วยกิต ๑๓๕ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๔/๑ 
๔/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ! ๒ 

๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๔/๑ 
๔/๒ 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  ๔ หน;วยกิต ๑๘๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๔/๑ 
๔/๒ 

ปฏิบัติการรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล ๓ หน;วยกิต ๑๓๕ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 



 
มคอ.๒ 

- ๖๖ - 

ช้ันปc/ 
ภาคการศึกษา 

ฝfกประสบการณ?ในสถานการณ?จริง ช3วงเวลา/จํานวนช่ัวโมง และเวลาเรียน 

๔/๒ ฝkกปฏิบัติการพยาบาลสู;การเปOนพยาบาล
วิชาชีพ 

๕ หน;วยกิต ๒๑๐ ชัว่โมง 
เวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

รวม ๓๖ หน3วยกิต ๑,๖๐๕ ช่ัวโมง 

๕.  ข+อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ไม;กําหนด 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู+ กลยุทธ?การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค? ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. T-shape breath and depth  รูCแจCง รูCจริง ท้ังดCานกวCางและดCานลึก 
๒. Globally talented    มีทักษะ ประสบการณ! สามารถแข;งขันไดCระดับโลก 
๓. Socially contributing  มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน!ใหCสังคม 
๔. Entrepreneurially minded  กลCาคิด กลCาทํา กลCาตัดสินใจ สรCางสรรค!สิ่งใหม;ในทางท่ีถูกตCอง 
ความสัมพันธ!ของผลลัพท!การเรียนรูCท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค! ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก ๒) 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 

แข็งแกร;ง กลCาคิด จิตอาสา พัฒนาตนใหCรอบรูCสู;การเปOนผูCนําทางวิชาการและทํางานอย;างมืออาชีพ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา ELOs 
แข็งแกร;ง - จัดโครงการอบรมพัฒนาจิตใหCนักศึกษารูCจักตนเองและผูCอ่ืน พัฒนาใหCเกิด

ปpญญาและสันติสุข ยอมรับความแตกต;างและความรูCสึกของผูCอ่ืน เสริมสรCาง
ทักษะการนึกคิด ความสามารถในการจัดการกับอารมณ! การควบคุมตนเอง 
และการจัดการปpญหา การจัดการความขัดแยCงระหว;างเพ่ือน อย;างนCอยป@
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

ELO 
5,6,9,10 



 
มคอ.๒ 

- ๖๗ - 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา ELOs 
- จัดใหCนักศึกษาชั้นป@ท่ี ๒ เขCาร;วมหลักสูตรเนกขัมมบารมี เพ่ือพัฒนาจิตใหC
เกิดปpญญาและสันติสุข สรCางความแข็งแกร;งใหCกับตนเอง 

กลCาคิด  

 

-เนCนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปZดโอกาสใหCนักศึกษาคิดวิเคราะห!อย;างมี
วิจารณญาณ และฝkกแสดงความคิดเห็น เช;น สัมมนา อภิปราย การประชุม
กลุ;ม (conference) นําเสนอผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา ในทุก
รายวิชาทางการพยาบาล 
- ส;งเสริมใหCอาจารย!เปZดโอกาสและยอมรับการถาม แสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหCนักศึกษาไดCฝkกทักษะในการคิดวิเคราะห!และ
นําเสนอตามหัวขCอท่ีไดCรับมอบหมาย 

ELO 
6, 8 

จิตอาสา - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชน!และบริการวิชาการแก;สังคม ป@
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
 

ELO 
4,7,8,10 

พัฒนาตนใหCรอบรูC
สู;การเปOนผูCนําทาง
วิชาการและทํางาน
อย;างมืออาชีพ 

- กําหนดใหCเปOนวัตถุประสงค!ของทุกรายวิชาทางการพยาบาล โดยใหCนักศึกษา
ไดCฝkกฝนคCนหาขCอเท็จจริง เขCาใจกระบวนการวิจัย ใชCหลักฐานเชิงประจักษ! 
ประเมินความน;าเชื่อถือของขCอมูล เพ่ือมาประยุกต!ใชCในการฝkกปฏิบัติในคลินิก 
- มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต;างประเทศอย;างนCอย ๔๐ คนต;อรุ;น และ
ใหCนักศึกษาต;างชาติมาเรียนรูCร;วมกับนักศึกษาไทยในจํานวนท่ีใกลCเคียงกัน 
- สนันสนุน ส;งเสริมนักศึกษาเขCาประกวดการแข;งขันทดสอบความรูC 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีฝkกความอดทนใหCนักศึกษา เช;น การทําโครงการ
กลุ;มในการออกค;ายอาสา ฝkกสมาธิ 
- ใหCนักศึกษาจัดทําโครงการในการพัฒนางาน หรือนวัตกรรม ในหอผูCป�วย หรือ
ชุมชน 
- ขยายเวลาเปZด-ปZดหCองฝkกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล ใหCนักศึกษาไดCเขCาฝkก
ดCวยตนเองเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาลใหCมากข้ึน 
- สาขาวิชาทางการพยาบาลจัดสถานการณ!จําลองท่ีหลากหลาย ใหCนักศึกษาคิด 
ตัดสินใจ ปฏิบัติ และประเมินตนเอง 
- ร;วมมือกับฝ�ายการพยาบาลเพ่ือใหCนักศึกษาเขCาร;วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฯท่ี
พัฒนาทักษะทางการพยาบาลท่ีสําคัญและจําเปOนในการช;วยเหลือผูCป�วยและ
ประชาชน เช;น mass casualty, advanced life support 

ELO 
1,2,3,4, 
5,6,7,8,9, 
10 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู+ในแต3ละด+าน 



 
มคอ.๒ 

- ๖๘ - 

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 และการใชCเทคโนโลยสีารสนเทศ ๖) ดCานทักษะการปฏบัิติ
ทางวิชาชีพ  

เนื่องดCวยแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง ป@พ.ศ. ๒๕๖๐ เปOนการพัฒนาภายใตCกรอบ AUN-
QA ท้ังนี้เพ่ือใหCเกิดความสอดคลCองระหว;างการพัฒนา ผลการเรียนรูC ๖ ดCาน กับผลลพัธ!การเรียนรูCท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร ๑๐ ดCาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดCวิเคราะห!และสังเคราะห!ความเชื่อมโยงดังตารางท่ี ๑ 
ตารางแสดงความสอดคลCองของผลลัพธ!การเรียนรูCท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) กับผลการเรียนรูCตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และตารางท่ี ๓ แผนท่ีแสดงความเชื่อมโยงผลลัพธ!การเรียนรูCจาก
หลักสูตรสู;รายวิชา (ELOs) 

 
 



 
มคอ.๒ 

- ๖๙ - 

ตารางที่ ๓ การพัฒนาผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) แต3ละด+าน 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

ELO1 ประยุกต?ใช+ความรู+ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ?ในการให+บริการสุขภาพได+ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ข+อย3อยจาก มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานความรูC  
๒.๑ มคีวามรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของศาสตร!ที่เปOนพื้นฐาน ครอบคลมุทั้ง วิทยาศาสตร! มนุษยศาสตร! 
สังคมศาสตร! ภาษาศาสตร! กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.๒ มคีวามรูCและความเขCาใจศาสตร!ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ ปpจจัย และแนวโนCมที่เกี่ยวขCองกับ
ปpญหาวิชาชีพทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ 
ดCานปpญญา 
๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) และ นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
การแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหCเกิดผลลัพธ! ทางการพยาบาลทีมีคุณภาพ 
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ มปีฏิสมัพันธ! แสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมอย;างเหมาะสมถูกกาลเทศะ (assertiveness) กับผูCใชCบริการ 
บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ 
๔.๒ รับรูCถึงอุปสรรคการมสี;วนร;วมของบุคคลและกลุ;ม และสามารถทํางานเปOนทีมกับบุคลากรในทีมสหสาขา
วิชาชีพและบุคคลที่เกี่ยวขCองในฐานะผูCนําและสมาชิกในทีมไดCอย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูCใชCบริการ/ครอบครัว และบรรลุเปtาหมายทางสขุภาพ 
๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป�วย ครอบครัว และสมาชิกอื่นๆ ในทีมสุขภาพ 
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่สาร 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)  

การเรยีนจากประสบการณ!ตรง (experiencing 
learning) จากการฝkกปฏิบัติ (practice) 

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



 
มคอ.๒ 

- ๗๐ - 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดย
ครอบคลมุทั้งดCานการสรCางเสรมิสขุภาพ 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;าคุCมประโยชน! 
รวมทั้งการใชCยาอย;างสมเหตสุมผล 
๖.๔ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการพยาบาล 
ELO2 ใช+กระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ? โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ความแตกต3างทางวัฒนธรรม ความคุ+มค3าคุ+มประโยชน? และความพึงพอใจของผู+ใช+บริการ บนพื้นฐานของ
ข+อมูลเชิงประจกัษ? 
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานความรูC  
๒.๓ มคีวามรูCและความเขCาใจกระบวนการพยาบาล 
๒.๔ มคีวามรูCและความเขCาใจในสาระสาํคัญของกระบวนการแสวงหาและการจัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การ
ใชCหลักฐานเชิงประจักษ!การบริหารและการจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 
ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดย
ครอบคลมุทั้งดCานการสรCางเสรมิสขุภาพ การปtองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ��นฟูสุขภาพ รวมทั้งการ
ปรึกษาทางสุขภาพแก;ผูCใชCบริการทุกกลุ;มเปtาหมาย ทุกช;วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ 

ป@ที่ ๒ – ๔ การเรียนจากสถานการณ!จําลอง 
(simulations) 

การเรยีนจากประสบการณ!ตรง (experiencing 
learning)จากการฝkกปฏิบัติ (practice) ใน
สถานการณ!จริง 

 
 

 

-การสังเกต ุ
- การประเมินทักษะการ
ปฏิบัติในหCองปฏิบัติการ  
สถานการณ!จําลอง และใน
สถานบริการสุขภาพ/ชุมชน 
โดยใชCแบบประเมินที่มี
เกณฑ!การใหCคะแนนชัดเจน 
- การประเมินจากขCอมลู
สะทCอนกลับ (feedback) 
ผูCใชCบริการ อาจารย! อาจารย!-
พี่เลีย้ง และบุคลากรในหอผูCป�วย 
-การสอบปฏิบัติการในคลินิก 
/หCองปฏิบัติการ 



 
มคอ.๒ 

- ๗๑ - 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

ELO3 เขียนบันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ?ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานความรูC  
๒.๓ มคีวามรูCและความเขCาใจกระบวนการพยาบาล 
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๓ เคารพสิทธิ และยอมรับความแตกต;างระหว;างบุคคลผูCป�วย ครอบครัว และสมาชิก อื่นๆ ในทีมสขุภาพ 
ดCานการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๖.๑ ปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชCกระบวนการพยาบาลแก;บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย;างเปOนองค!รวม โดย
ครอบคลมุทั้งดCานการสรCางเสรมิสขุภาพ 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;าคุCมประโยชน! 
รวมทั้งการใชCยาอย;างสมเหตสุมผล 
๖.๔ ปฏิบัติตามระบบคุณภาพการพยาบาล 

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

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

-แบบประเมินการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล 

ELO4 แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต?ความรู+เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานความรูC  
๒.๔ มคีวามรูCและความเขCาใจในสาระสาํคัญของกระบวนการแสวงหาและการจัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การ
ใชCหลักฐานเชิงประจักษ!การบริหารและการจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 
ดCานปpญญา 

ป@ ๑ – ๔: บรรยาย (lectures) การสัมมนา 
(tutorial and seminars) การประชุมและ
อภิปรายกลุ;ม (group conference and 
discussions)  

การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง (directed, self-
directed learning activities) 

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



 
มคอ.๒ 

- ๗๒ - 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) และ นวัตกรรมทางการพยาบาลใน
การแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหCเกิดผลลัพธ!ทางการพยาบาลทีมีคุณภาพ 
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ รวบรวม วิเคราะห! แปลผล และประเมินผลขCอมูลทางสถิติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ไดCอย;างถูกตCอง
เหมาะสม 

 โดยใชCแบบประเมินที่มี
เกณฑ!การใหCคะแนนชัดเจน 

ELO5 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด+านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา   
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการกับปpญหาจรยิธรรม ในการดํารงชีพ และใน
การปฏิบัติการพยาบาล (มีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย! มีระเบียบวินัย ตรงต;อเวลา และอดทน สามารถแยกแยะ
ความถูกตCอง ความดี ความชั่ว และการปฏิบัติงานโดยการเคารพในคุณค;า และศักดิ์ศรีของความเปOนมนุษย! เขCาใจ
ในสิทธิของผูCประกอบวิชาชีพพยาบาล) 
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๔ มบีุคลิกภาพดี ยิ้มแยCมแจ;มใส และใหCบริการดCวยความเตม็ใจ 
 

ป@ ๑ – ๔: อาจารย!ในโรงเรียนพยาบาลเปOน
แบบอย;างแสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สรCาง
ระเบียบปฏิบัตเิพื่อใหCนักศึกษามีระเบียบวินัย ตรง
ต;อเวลา และซื่อสตัย! จัดใหCทําโครงการบริการ
วิชาการแก;สังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน!ร;วมกับอาจารย! 
จัดกิจกรรมส;งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช;น เขCาค;าย
ยุวพุทธ 
สอดแทรกแนวคิด ดCานคุณธรรม จริยธรรมในทุก
รายวิชาทางการพยาบาล อภิปรายกรณีศึกษา 
เรียนรูCจากสถานการณ!จริง/จากบทบาทสมมุติและ
กรณีตัวอย;างที่ครอบคลมุประเด็นปpญหาดCาน
คุณธรรมและจรยิธรรม ฝkกการสะทCอนคิด 
(reflection) 

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

ELO6 ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู+และการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ? 
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานความรูC 

ป@ ๑ – ๔: จัดประสบการณ!การเรยีนรูCที่ส;งเสริมใหC
ผูCเรยีนไดCเลือกและใชCเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายในการสืบคCน กิจกรรมผ;านสื่อออนไลน! 

-ประเมินคุณภาพของงานที่
ไดCรับมอบหมาย 



 
มคอ.๒ 

- ๗๓ - 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

๒.๔ มคีวามรูCและความเขCาใจในสาระสาํคัญของกระบวนการแสวงหาและการจัดการขCอมูล กระบวนการวิจัย การ
ใชCหลักฐานเชิงประจักษ! การบริหาร และการจัดการองค!กร รวมทั้งสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 
ดCานปpญญา 
๓.๒ สามารถสืบคCนและวิเคราะห!ขCอมูลจากแหล;งขCอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหCเกิดผลลัพธ!ที่ปลอดภัยในการ
ใหCบริการทางพยาบาล 
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๒ เลือกใชCวิธีการสื่อสาร นําเสนอขCอมูลหรือรายงาน และใชCเทคโนโลยีสารสนเทศไดCอย;างถูกตCองเหมาะสม ทั้ง
การฟpง การพูด และการเขียน ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
๕.๔ มีทักษะในการใชCโปรแกรมคอมพิวเตอร! ฐานขCอมูล และเทคโนโลยีต;างๆ ในการดูแลผูCใชCบริการอย;างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั 

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

ELO7 แสดงออกซึ่งการเข+าใจตนเองและผู+อื่น ยอมรับความแตกต3างระหว3างบุคคล และทํางานร3วมกับทีม 
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการกับปpญหาจรยิธรรม ในการดํารงชีพ และใน
การปฏิบัติการพยาบาล (สามารถแยกแยะความถูกตCอง ความดี ความชั่ว และการปฏิบัติงานโดยการเคารพใน
คุณค;า และศักดิ์ศรีของความเปOนมนุษย! เขCาใจในสิทธิของผูCประกอบวิชาชีพพยาบาล) 
ดCานความรูC  
๒.๑ มคีวามรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของศาสตร!ที่เปOนพื้นฐาน ครอบคลมุทั้ง วิทยาศาสตร! มนุษยศาสตร! 
สังคมศาสตร! ภาษาศาสตร! กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ดCานปpญญา 
๓.๑ ตระหนักรูCในศักยภาพของตน สามารถวิเคราะห!จุดดCอย เพื่อนํามาพัฒนาตนเองใหCมีความรูCความสามารถเพิ่มขึ้น 

ป@ ๑ – ๔: การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง 
(directed, self-directed learning activities) 
กิจกรรมกลุ;มย;อยและการนําเสนอ (small group 
activities and presentations)  

การแสดงบทบาทสมมติ (role plays) การประชุม
และอภิปรายกลุ;ม (group conference and 
discussions)  

ป@ ๒ – ๔: การสะทCอนคิด (reflection on 
practice) เปZดโอกาสใหCผูCเรียนวิเคราะห!สิ่งที่เปOน
จุดดCอยเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และการบริการ 

- การสังเกต 

- การประเมินตนเอง 
ประเมินเพื่อนร;วมกลุ;ม 



 
มคอ.๒ 

- ๗๔ - 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ มปีฏิสมัพันธ! 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+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๕ เขCาใจผลกระทบของรูปแบบการสื่อสาร และจัดการปpญหาความขัดแยCงในทีมอย;างมีประสิทธิภาพ 
ดCานการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสือ่สาร 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 

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!การเรยีนรูCร;วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ (interprofessional education) 
 
 
 
 

-การสังเกต  
-ประเมินการนําเสนอโดยใชC
แบบประเมินที่มีเกณฑ!การ
ใหCคะแนนชัดเจน 



 
มคอ.๒ 

- ๗๕ - 

ผลลัพธ?การเรียนรู+ (ELOs) กลยุทธ?การสอน กลยุทธ?การประเมินผล 

ELO9 คิดอย3างเป�นระบบ และมีวิจารณญาณ  
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานปpญญา 
๓.๓ สามารถใชCกระบวนการวิจยั หลักฐานเชิงประจักษ! (evidence based) และนวัตกรรมทางการพยาบาลใน
การแกCปpญหาอย;างมีวิจารณญาณ เพื่อใหCเกิดผลลัพธ!ทางการพยาบาลทีมีคุณภาพ 
๓.๔ ใฝ�รูC รักความกCาวหนCา มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง และกลCาคิดใหม;ทําใหม;   
 

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!การเรยีนรูCร;วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ (interprofessional education) 

-สังเกตการอธิบายความคิด 
ทั้งในชั้นเรียน และในแหล;ง
ฝkก 
- ประเมินการชี้นําการ
เรียนรูCดCวยตนเอง การคิด
อย;างมีวิจารณญาน โดยใชC
แบบประเมินที่มีเกณฑ!การ
ใหCคะแนนชัดเจน 

ELO10  แสดงภาวะผู+นํา สะท+อนคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง  
ข+อย3อยจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 
ดCานปpญญา 
๓.๑ ตระหนักรูCในศักยภาพของตน สามารถวิเคราะห!จุดดCอย เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง ใหCมี ความรูCความสามารถเพิ่มขึ้น 
๓.๔ ใฝ�รูC รักความกCาวหนCา มีทักษะในการเปลี่ยนแปลง และกลCาคิดใหม;ทําใหม;   
๓.๕ มภีาวะผูCนํา กลCาแสดงออก มไีหวพริบปฏภิาณ 
ดCานความสัมพันธ!ระหว;างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๒ รับรูCถึงอุปสรรคการมสี;วนร;วมของบุคคลและกลุ;ม และสามารถทํางานเปOนทีมกับบุคลากรในทีมสหสาขา
วิชาชีพและบุคคลที่เกี่ยวขCองในฐานะผูCนําและสมาชิกในทีมไดCอย;างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูCใชCบริการ/ครอบครัว และบรรลุเปtาหมายทางสขุภาพ 
 

ป@ ๑ – ๔: การศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง 
(directed, self-directed learning activities) 
การประชุมและอภิปรายกลุ;ม (group 
conference and discussions) มอบหมายงาน
กลุ;ม (group assignment) 
การสะทCอนคิด (reflection on practice) 
มอบหมายงานกลุ;ม (group assignment) 

- ใหCนักศึกษาประเมิน
ตนเองในดCานความรูC ก;อน
และหลังเรียน 

- การสังเกตุพฤติกรรม การ
เปลี่ยนแปลง/ความกCาวหนCา
ของการเรียน/ผลงาน 
- ประเมินการชี้นําการ
เรียนรูCดCวยตนเอง การคิด
อย;างมีวิจารณญาน โดยใชC
แบบประเมินที่มีเกณฑ!การ
ใหCคะแนนชัดเจน 



 
มคอ.๒ 
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ตารางท่ี ๔ แผนท่ีแสดงความเช่ือมโยงผลลัพธ?การเรียนรู+จากหลักสูตร (ELOs) สู3รายวิชา  
 

ลําดับ รหัส ช่ือวิชา Credit 
Subject specific LO Generic LO 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

๑ ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใชCภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Arts of Communication in Thai 

๓ 
(๒-๒-๕) 

       I  
 

๒ มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย! 
General Education for Human 
Development 

๒ 
(๑-๒-๓)     I  I   

 

๓ มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย! 
Social Studies for Human 
Development 

๓ 
(๒-๒-๕)    

 
I  I   

 

๔ มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย! 
Arts and Science for Human 
Development 

๒ 
(๑-๒-๓)    

 
I  I  I I 

๕ รมพย ๒๑๒ 
RANS 212 

แนวคิดพ้ืนฐานของการทํางานฯ 
Fundamental concept of 
Interprofessional Practice  

๑ 
(๑-๐-๒)    

 
I I I   

 

๖ ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑ 
English Level 1 

๓ 
(๒-๒-๕) 

       I  
 

หรือ 
or 

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
English Level 2 

๓ 
(๒-๒-๕) 

       I  
 

หรือ 
or 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
English Level 3 

๓ 
(๒-๒-๕) 

       I  
 

หรือ 
or 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
English Level 4 

๓ 
(๒-๒-๕) 

       I  
 

๗ รมพย ๑๐๓ 
RANS 103 

จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต 
Development Psychology and 
Mental Health 

๒ 
(๒-๐-๔) I    I  I   

 

๘ วทคณ ๑๘๒ 
SCMA 182 

สถิติศาสตร!สําหรับวิทยาศาสตร!
สุขภาพ 
Statistics for Health Science 

๒ 
(๒-๐-๔) I         

 

๙ วทกว ๑๐๑ 
SCAN 101 

กายวิภาคศาสตร!พ้ืนฐาน   
Basic Anatomy 

๓ 
(๒-๓-๕) 

I         
 

๑๐ วทคม ๑๒๕ 
SCCH 125 

เคมีอินทรีย!พ้ืนฐาน 
Basic Organic Chemistry 

๓ 
(๓-๐-๖) 

I         
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ลําดับ รหัส ช่ือวิชา Credit 
Subject specific LO Generic LO 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

๑๑ รมพย ๑๒๑ 
RANS 121 

บทนําวิชาชีพและมโนมติพ้ืนฐานฯ 
Introduction to Nursing Profession 
and Conceptual Basic of Nursing 

๒ 
(๒-๐-๔) I    I I I I I 

 

๑๒ วทสร ๒๐๒ 
SCPS 202 

สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
Basic Physiology 

๓ 
(๒-๓-๕) 

I         
 

๑๓ วทชค ๒๐๖ 
SCBC 206 

ชีวเคมีท่ัวไป   
General Biochemistry 

๓ 
(๓-๐-๖) 

I         
 

๑๔ ศศภอ ๒๖๖ 
LAEN 266 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร!สุขภาพ 
English for Health Science 

๓ 
(๓-๐-๖) 

       R  
 

๑๕ วทภส ๒๐๒ 
SCPM 202 

เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน   
Basic Pharmacology 

๓ 
(๓-๐-๖) 

I         
 

๑๖ วทจช ๒๐๖ 
SCMI 206 

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย! 

Medical Biology & Parasitology 
๓ 

(๒-๒-๕) 
I         

 

๑๗ รมพย ๑๒๒ 
RANS 122 

การสรCางเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
Health Promotion and Health 
Education 

๓ 
(๓-๐-๖) I I  

 
I R I R I I 

๑๘ รมพย ๒๐๖ 
RANS 206 

การพยาบาลรากฐาน ๑ 
Fundamental Nursing 1 

๔ 
(๒-๔-๖) 

I I I  I R I R R 
 

๑๙ รมพย ๒๐๙ 
RANS 209 

กระบวนการพยาบาล 
Nursing Process 

๓ 
(๒-๒-๕) 

R I R  R   R R 
 

๒๐ รมพย ๒๕๒ 
RANS 252 

จริยศาสตร!ทางการพยาบาล 
Nursing Ethics 

๑ 
(๑-๐-๒) 

I    R R I R R 
 

๒๑ รมพย ๓๔๕ 
RANS 345 

พยาธิสรรีวิทยาทางการพยาบาล 
Pathophysiology in Nursing 

๒ 
(๒-๐-๔) 

R    R R  R R 
 

๒๒ รมพย ๒๐๗ 
RANS 207 

การพยาบาลรากฐาน ๒ 
Fundamental Nursing 2 

๑ 
(๐-๒-๑) 

R R R  R R I R R I 

๒๓ รมพย ๒๘๔ 
RANS 284 

ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 
Fundamental Nursing Practicum 

๑ 
(๐-๓-๑) 

P P P  R R I R R I 

๒๔ รมพย ๓๔๖ 
RANS 346 

วิทยาการระบาด 
Epidemiology 

๑ 
(๑-๐-๒) 

R   I R R  R  
 

๒๕ รมพย ๓๔๒ 
RANS 342 

สุขภาพประชาคมโลก 
Global Health 

๑ 
(๑-๐-๒) 

R    R R  R R 
 

๒๖ ศศภอ ๒๖๓ 
LAEN 263 

การอ;านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
Reading and Writing for 
Communication 
 
 

๒ 
(๑-๒-๓) 

       P   
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ลําดับ รหัส ช่ือวิชา Credit 
Subject specific LO Generic LO 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

๒๗ รมพย ๒๑๓ 
RANS 213 

การวิจัยทางการพยาบาล 
Nursing Research 

๒ 
(๒-๐-๔) 

R   R R   R   

๒๘ รมพย ๓๐๙ 
RANS 309 

ประเด็นปpญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรม 
Legal & Ethical Issues in Nursing 

๑ 
(๑-๐-๒) R    R R R R   

๒๙ รมพย ๒๑๔ 
RANS 214 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 
Information Technology in 
Nursing  

๒ 
(๒-๐-๔) R   R R P     

๓๐ รมพย ๓๑๘ 
RANS 318 

การพยาบาลผูCสูงอาย ุ
Gerontological Nursing  

๑ 
(๑-๐-๒) 

R    R      

๓๑ รมพย ๓๑๙ 
RANS 319 

การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๑ 
Adult & Gerontological Nursing 1 

๓ 
(๓-๐-๖) 

R    R      

๓๒ รมพย ๓๒๐ 
RANS 320 

การพยาบาลผูCใหญ;และผูCสูงอายุ ๒ 
Adult & Gerontological Nursing 2 

๓ 
(๓-๐-๖) 

R    R      

๓๓ รมพย ๔๔๕ 
RANS 445 

การบริหารการพยาบาล 
Nursing Management 

๒ 
(๒-๐-๔) 

R    R   R R  

๓๔ รมพย ๓๒๔ 
RANS 324 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น 
Nursing of Child and Adolescent 

๓ 
(๓-๐-๖) 

R    R R  R R  

๓๕ รมพย ๓๒๕ 
RANS 325 

การพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ! ๑ 
Maternal-Newborn Nursing and 
Midwifery I 

๓ 
(๓-๐-๖) R    R R  R   

๓๖ รมพย ๓๘๔ 
RANS 384 

ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และ
ผูCสูงอายุ ๑ 
Nursing of Adult and Elderly 
Practicum I 

๔ 
(๐-๑๒-๔) M M M  M P P M P P 

๓๗ รมพย ๓๘๕ 
RANS 385 

ปฏิบัติการพยาบาลผูCใหญ;และ
ผูCสูงอายุ ๒ 
Nursing of Adult and Elderly 
Practicum II 

๔ 
(๐-๑๒-๔) M M M  M P P M P P 

๓๘ รมพย ๓๘๗ 
RANS 387 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ;น
Nursing of Child and 
Adolescent Practicum 

๔ 
(๐-๑๒-๔) M P P  M P P P P R 

๓๙ รมพย ๓๘๘ 
RANS 388 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ! ๑ 
Maternal-Newborn Nursing and 
Midwifery Practicum I 

๔ 
(๐-๑๒-๔) M M M  M P P  P R 

๔๐ รมพย ๔๐๗ 
RANS 407 

การพยาบาลจิตเวช 
Psychiatric Nursing 

๓ 
(๓-๐-๖) 

R R   R  R    
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ลําดับ รหัส ช่ือวิชา Credit 
Subject specific LO Generic LO 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 

๔๑ รมพย ๔๐๘ 
RANS 408 

การพยาบาลมารดา-ทารกและการ
ผดุงครรภ! ๒ 
Maternal-Newborn Nursing and 
Midwifery II 

๓ 
(๓-๐-๖) R    R R     

๔๒ รมพย ๔๕๑ 
RANS 451 

การรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล 
Primary Medical Care for Nurses 

๒ 
(๒-๐-๔) 

R  R  R R  R   

๔๓ รมพย ๔๐๙ 
RANS 409 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
Community Health Nursing 

๒ 
(๒-๐-๔) 

R R  R R R  R   

๔๔ รมพย ๔๘๗ 
RANS 487 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ! ๒ 
Maternal-Newborn Nursing and 
Midwifery Practicum II 

๔ 
(๐-๑๒-๔) M M M  M M M P M R 

๔๕ รมพย ๔๘๑ 
RANS 481 

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
Psychiatric and Mental Health 
Nursing Practicum 

๓ 
(๐-๙-๓) 

M M P  M  M P M M 

๔๖ รมพย ๔๘๒ 
RANS 482 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
Community Health Nursing 
Practicum 

๔ 
(๐-๑๒-๔) M M M M M M M M P P 

๔๗ รมพย ๔๘๓ 
RANS 483 

ปฏิบัติการรักษาข้ันตCนสําหรับพยาบาล 
Primary Medical Care for 
Nurses Practicum 

๓ 
(๐-๙-๓) M  M  M M M M P P 

๔๘ รมพย ๔๘๐ 
RANS 480 

ฝkกปฏิบัติการพยาบาลสู;การเปOน
พยาบาลวิชาชีพ 
Nursing Internship 

๕ 
(๐-๑๔-๓) M M M  M M M M M M 

วิชาเลือกเสรี (Free Elective) ในป@ 1 และ ป@ 2 ๖           

I = ELO is Introduced & assessed          P = ELO is Practiced & assessed       
R = ELO is Reinforced & assessed         M = Level of Mastery is assessed 
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หมวดท่ี 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 การลงโทษนักศึกษาท่ี
ทุจริตในการสอบ  

สําหรับการประเมินนักศึกษาในรายวิชา และการตัดสินผลการเรียนของนักศึกษาในระดับรายวิชา 
แนวทางการการประเมินผลการเรียนของหลักสูตร ไดCรับการพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการการพัฒนาการวัด
ประเมินผลการเรียนและคลังขCอสอบ (คําสั่งแต;งต้ังคณะอนุกรรมการการพัฒนาการวัดประเมินผลการเรียนและ
คลังขCอสอบ) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใตCการกํากับงานของรองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ฝ�ายการศึกษาพยาบาลศาสตร! ซึ่งทําหนCาที่เปOนประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ ดCวยหลักสูตรตระหนักถึงความน;าเชื่อถือ และความยุติธรรม ในเรื่องของการ
ตัดสินผลการเรียน  ในการประเมินนักศึกษาท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แนวทางการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการฯ มีการเชิญผูCทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหCคําปรึกษา มี
การจัดโครงการประชุมอาจารย!ในโรงเรียน เพ่ือทบทวนความรูC ความเขCาใจเรื่องวัดประเมินผล การออกแบบ
ขCอสอบ เปOนระยะๆ และพัฒนาเปOนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ในรูปแบบเอกสารคุณภาพ เพ่ือเปOนหลักในการ
ปฏิบัติท่ีเกิดความเขCาใจตรงกัน โดยการประเมินผลการเรียนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผล ใน
การคํานวณค;าสถิติในการประเมินผลปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง กลวิธีทางสถิติ และในรายวิชาท่ีมีการ
สอบแบบปรนัย ทุกครั้งท่ีการสอบเสร็จสิ้นตCองทําการวิเคราะห!ขCอสอบโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การ
วิเคราะห!ขCอสอบและควบคุมเครื่องมือประเมินผล ผลท่ีไดCจากการวิเคราะห!จะถูกนํามาพิจารณาเปOนแนวทาง
พัฒนาการประเมินผลใหCมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ขCอสอบท่ีไดCมาตรฐานจะถูกเก็บเขCาคลังขCอสอบของโรงเรียนฯ   

ในการพัฒนารูปแบบการประเมินรายวิชาภาคทฤษฏี เครื่องมือประเมินและขCอประเมิน รวมท้ัง
สัดส;วนการประเมิน มีการคํานึงถึงความสอดคลCองกับวัตถุประสงค!ของวิชา ผลการเรียนรูCท่ีคาดหวัง และ
สมรรถนะควรไดCรับการพัฒนาท่ีกําหนดไวCในรายวิชา ก;อนดําเนินการเรียนการสอนและการประเมิน 
ผูCรับผิดชอบรายวิชาพิจารณาปรับใหCเหมาะสม และทันเหตุการณ! มีการนําขCอเสนอแนะจากนักศึกษาในภาค
การศึกษาหรือป@การศึกษาท่ีผ;านมามาประกอบการพิจารณา และนําเสนอแก;คณะกรรมการหลักสูตรฯเพ่ือ
อนุมัติเห็นชอบ ก;อนนาํไปดําเนินการ  

บางรายวิชาจัดใหCมีการประเมินออนไลน! หลักสูตรฯตระหนักถึงความมีคุณภาพและความซ่ือสัตย! มี
แนวปฏิบัติ คือ นักศึกษาท่ีเขCาทําแบบทดสอบออนไลน! จะตCองเปOนผูCท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ การเขCาทํา
แบบทดสอบตCองมีการใส;รหัสผ;าน ใส;เลขประจําตัวนักศึกษา ท่ียังไม;หมดอายุในวันท่ีเขCาทําแบบทดสอบ ระบุ
วันเริ่มเขCาและวันสิ้นสุดทําแบบทดสอบ และมีคําอธิบายท่ีชัดเจนสําหรับนักศึกษาตอบใหCตรง เพ่ือยืนยันการ
เขCาทําขCอสอบ   



 
มคอ.๒ 

- ๘๑ - 

ในรายวิชาภาคปฏิบัติ หลักสูตรฯมีแบบประเมินการฝkกปฏิบัติเปOนเครื่องมือในการประเมินนักศึกษา
แบบประเมินนี้มีความสอดคลCองกับผลลัพธ!การเรียนรูCท้ัง ๑๐ ดCาน แบบประเมินสมรรถนะการฝkกปฏิบัติ: 
RNED-F-053/074 

เพ่ือใหCการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อาจารย!ใหม;ทุกคน
ของหลักสูตรฯ ตCองไดCรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย!ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
หรือคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเรียนวิชาการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ซ่ึงเปOนวิชาใน
หลักสูตรปริญญาโท สําหรับนักศึกษาท่ีสนใจเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองเปOนอาจารย!พยาบาลต;อไป เนื้อหาในการ
เรียนและอบรมครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในคลินิก การออกขCอสอบ 
และการวัดประเมินผล  

ในกรณีท่ีตCองใหCอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (พยาบาลพ่ีเลี้ยง) ช;วยสอนในคลินิก โรงเรียนฯ มีการ
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงในคลินิก ซ่ึงเปOนหลักสูตร ๕ วัน ไดCรับการรับรองจากสภาการ
พยาบาล ผูCเขCารับการอบรมจะไดCรับใบประกาศนียบัตรเพ่ือใหCไดCผูCสอนท่ีมีคุณภาพ เขCาใจหลักการประเมินผล 
และเครื่องมือประเมินผลภาคปฏิบัติของหลักสูตร ก;อนดําเนินการสอนและประเมินนักศึกษาในคลินิก 

การประเมินนักศึกษาจะดําเนินการอย;างครอบคลุมในการกําหนดระยะเวลา วิธีการ ขCอกําหนด การ
ใหCคะแนน rubrics และการใหCผลการศึกษาท่ีมีความชัดเจน และมีการสื่อสารแก;นักศึกษาไดCรับทราบ โดยก;อน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาฯ ผูCรับผิดชอบรายวิชาตCองนําเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน 
รวมท้ังกิจกรรมการวัดประเมินผล สัดส;วนการประเมิน ระยะเวลาการส;งงานและการประเมิน เครื่องมือท่ีใชCใน
การประเมิน เพ่ือขออนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ก;อนนําไปปฏิบัติ และสิ่งท่ีตCองระบุไวCใน
เอกสารรายละเอียดของวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม (มคอ. ๔) ท่ีตCองแจก
ใหCกับทีมอาจารย!ผูCสอน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ไดCรับทราบร;วมกัน คือ 

๑) การระบุชัดเจนเก่ียวกับการประเมินผล ขCอกําหนดและสัดส;วนของชิ้นงานทุกชิ้นในรายวิชา 
เครื่องมือประเมินทุกชนิดท่ีเก่ียวขCอง รวมท้ังการประเมินชิ้นงานออนไลน! 

๒) ขCอกําหนด ระเบียบท่ีกําหนด ก;อนมีสิทธิ์ไดCรับการประเมินผลการเรียน เช;น เปอร!เซนต!การเขCาชั้น
เรียน เกณฑ!การผ;านของการประเมินในการสอบแต;ละครั้ง และผลของการไม;ผ;านเกณฑ!  

๓) ผลการเรียนรูCและสมรรถนะท่ีคาดหวังท่ีนักศึกษาควรไดCรับการพัฒนาในรายวิชา 
๔) การประเมิน formative และ summative evaluation ในรายวิชา เพ่ือใหCม่ันใจว;านักศึกษาไดCรับ

การพัฒนาความกCาวหนCาของนักศึกษาตามผลลัพธ!และสมรรถนะท่ีคาดหวัง อย;างเปOนข้ันตอน 
๕) เครื่องมือแบบประเมินผล ของทุกชิ้นงาน  

วิธีการประเมินครอบคลุมการประเมินแบบ rubrics และการใหCคะแนน เพ่ือใหCม่ันใจว;าการประเมิน
ผูCเรียนมีความถูกตCอง น;าเชื่อถือ และเปOนธรรม โดยคณาจารย!ในโรงเรียนฯ มีการทบทวนแบบและคู;มือการ
ประเมินภาคปฏิบัติท่ีใชCอยู;ปpจจุบันสําหรับรายวิชาภาคปฏิบติัทุกวิชาท่ีเปZดสอนในหลักสูตร เพ่ือใหCสอดคลCองกับ
ผลลัพธ!การเรียนรูCใหCมากท่ีสุด มีการพิจารณาและแกCไขร;วมกันเพ่ือหาขCอสรุปเปOนแบบประเมินสมรรถนะการฝkก
ปฏิบัติในคลินิก  



 
มคอ.๒ 

- ๘๒ - 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกําหนดใหCมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว;า นักศึกษาและบัณฑิต
ทุกคนมีมาตรฐานผลการเรยีนรูCครบทุกดCานตามท่ีกําหนดไวCในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร! 
โดยมีการทวนสอบ ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับรายวิชา และ ๒) ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

๒.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดCวยกรรมการภายนอกรายวิชา 
ทําหนCาท่ีตรวจสอบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การใหCคะแนนจากกระดาษคําตอบขCอสอบ ผลการใหC
คะแนน และผลการเรียนรูCของนักศึกษา โดยโรงเรียนกําหนดนโยบายใหCกรรมการเลือกรายวิชาเพ่ือรับการทวน
สอบตามประกาศ/ขCอกําหนดของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จํานวนรายวิชาอย;างนCอยรCอยละ ๒๕ ของรายวิชา
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีเปZดสอนในแต;ละป@การศึกษา เพ่ือเปOนการยืนยันว;าสิ่งท่ีโรงเรียนกําหนดนั้นมีการ
ดําเนินการและบรรลุเปtาหมาย   

๒.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ใชCวิธีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาผูCสําเร็จการศึกษา ศิษย!เก;า และ
ผูCใชCบัณฑิต เพ่ือเปOนการพิสูจน!ว;า ผูCสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูCครบทุกดCานตามท่ีกําหนดไวCในหลักสูตร 

๒.๓ การรายงานผลการทวนสอบ มีการรายงานผลการทวนสอบท้ังระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรต;อ
คณะกรรมการประจําโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกภาคการศึกษา 

๓. เกณฑ?การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นักศึกษาตCองสอบผ;านทุกรายวิชาในกลุ;มวิชาชีพตามเกณฑ!ข้ันตํ่า คือ มีค;าเฉลี่ยไม;ต่ํากว;า ๒.๐๐ และ
ในแต;ละรายวิชาตCองไดCผลการเรียนไม;ต่ําว;า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับแตCมคะแนน และก;อนสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกจากผ;านเกณฑ!การสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแลCว นักศึกษา
จะตCองผ;านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร! (comprehensive examination) ทุกหมวดวิชา
ทางการพยาบาล ซ่ึงจัดสอบโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีคณะกรรมการสอบความรูCรวบยอดท่ีแต;งต้ัง
โดยผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ทําหนCาท่ีกําหนดนโยบายแผนการดําเนินการสอบ ออกขCอสอบ จัดสอบ และ
ตัดสินผลการสอบตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร! ขCอสอบท้ังหมดถูกออก
โดยคณะกรรมการออกขCอสอบจากแต;ละหมวดวิชา และไดCรับการพิจารณาวิพากษ!ขCอสอบจากคณะกรรมการ
วิพากษ!ขCอสอบ เพ่ือใหCไดCมาตรฐาน นักศึกษาตCองสอบผ;านทุก ๘ หมวดวิชา ตามเกณฑ! จึงจะไดCรับการตัดสินว;า
สําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาท่ีสอบผ;านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร! จึงจะถือเปOนผูCสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนฯ และมีคุณสมบัติในการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลการผดุงครรภ!จากสภาการพยาบาล ก;อนปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ 

 

 



 
มคอ.๒ 

- ๘๓ - 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย?และบุคลากร 

๑.การเตรียมการสําหรับอาจารย?ใหม3 และผู+ช3วยอาจารย? ตลอดจนการพัฒนาเสริมสร+างศักยภาพและ
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) เพ่ือใหCทราบภาระงานตามพันธกิจต;างๆ 
กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเปOนครูท่ีตCองทราบและปฏิบัติ สิทธิประโยชน!ของ
อาจารย! และการพัฒนาเพ่ือใหCเกิดความกCาวหนCาในสายงาน 

๑.๑.๒  โครงการ “การเตรียมความพรCอมดCานความรูC ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับอาจารย!ใหม; ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี” หลักสูตร ๕ วัน  

๑.๑.๓  โครงการ “อาจารย!พ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย!ใหม;ของโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี” เพ่ือใหCอาจารย!ใหม;
มีอาจารย!พ่ีเลี้ยง ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดจน
การพัฒนาสู;ความเปOนครูท่ีเก;ง ดี มีคุณภาพและมีความสุขในการทํางานต;อไป 

๑.๑.๔ สําหรับอาจารย! หรือผูCช;วยอาจารย!ท่ีไม;ประสบการณ!ในการฝkกปฏิบัติการพยาบาลในคณะ
แพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ตCองฝkกปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลประจําการอย;างนCอย ๖ เดือนก;อน 

๑.๑.๕ โรงเรียนฯมีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับอาจารย!ใหม; โดยติดตามผลจาก
ผูCบังคับบัญชาข้ันตCนและจากอาจารย!ผูCเขCาร;วมโครงการ โดยใชCแบบสอบถาม เพ่ือนําผลมาใชCในการพัฒนา
อาจารย! และปรับปรุงโครงการเพ่ือเตรียมอาจารย!ใหม;ต;อไป 

๑.๒  การพัฒนาความรู+และทักษะให+แก3คณาจารย?และบุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือใหCคณาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรูCความสามารถในการจัดการเรียนการสอน/สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 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 ซ่ึงแบ;งออกเปOนกลุ;มไดCดังนี้ 

๑.๒.๑  อาจารย!พยาบาล 
๑.๒.๑.๑ ดCานการพัฒนาความรูCและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมุ;งเนCนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย!พยาบาลในดCานทักษะการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบต;างๆ ท้ังการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในคลินิก การวัดและการประเมินผล
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังดCานคุณธรรมและจริยธรรม โดยไดCจัดทําโครงการพัฒนา
ความรูCและทักษะจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ไดCแก;  

๑.๒.๑.๑.๑  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Transformative coaching     
๑.๒.๑.๑.๒ การประชุมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case-Based   
๑.๒.๑.๑.๓ การประชุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการบริหารรายวิชาท่ีใชCสื่ออิเลกทรอนิกส!  
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 วิจัยและวิชาชีพดCานอ่ืน ๆ       

๑.๒.๑.๒.๑ ใหCอาจารย!พยาบาลไดCรับการพัฒนาศักยภาพ ท้ังทางดCานวิชาการ วิจัย และ
วิชาชีพ  เพ่ือใหCสามารถเติบโตในงานท่ีรับผิดชอบ  เช;น การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงอภิมาน สถิติข้ันสูง วิทยาการกCาวหนCาทางการพยาบาลดCานต;าง ๆ  การประชุมนานาชาติ รวมท้ัง
การไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในประเทศและต;างประเทศ   

๑.๒.๑.๒.๒ จัดใหCมีการบรรยายพิเศษโดยเชิญวิทยากรต;างประเทศ เพ่ือใหCคณาจารย!ไดC
พัฒนาทางดCานวิชาการใหCทันสมัย สําหรับการศึกษาต;อต;างประเทศ  

๑.๒.๑.๒.๓ จัดทําแผนพัฒนาอาจารย!เพ่ือศึกษาต;อในระดับปริญญาเอกท้ังในและ
ต;างประเทศ  

๑.๒.๑.๒.๔ จัดประชุมใหCความรูCแก;คณาจารย!เพ่ือสรCางผลงานวิชาการและเตรียมตัวเขCาสู;
ตําแหน;งทางวิชาการ  

๑.๒.๑.๒.๕ มีแผนการสรCางอาจารย!เพ่ือรองรับตําแหน;งบริหาร โดยใหCเขCาอบรมหลักสูตรดCาน
การบริหาร เช;น การประชุมฝkกอบรมทางดCานการบริหารต;างๆ ท่ีจัดโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมผูCบริหาร/EDP จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับตCน จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑.๒.๑.๒.๑๖ ใชCวิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาภาวะผูCนําของอาจารย!  มีการมอบหมายใหC
อาจารย!ท่ีเปOน key successor ร;วมเปOนผูCนําในตําแหน;งบริหาร เช;น การจัดระบบใหCมีรองผูCอํานวยการโรงเรียน
พยาบาล/ผูCช;วยผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาล ประธานหลักสูตร/สาขาการพยาบาล ประธานวิชา/ประธานวิชาร;วม 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูCงานบริหารไปในขณะเดียวกัน รวมท้ังการมอบหมายใหCเปOนประธานคณะกรรมการชุด
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ต;างๆ ดCวยวิธีการดังกล;าวทําใหCโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีกลุ;มผูCบริหารท่ีมีศักยภาพสูงเพียงพอท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไดCอย;างต;อเนื่อง 

๒.๒.๒  บุคลากรสายสนับสนุน 
๒.๒.๒.๑ จัดใหCบุคลากรสายสนับสนุนไดCรับการฝkกอบรมตลอดจนส;งเขCาร;วมประชุมกับ

หน;วยงานภายนอก  เพ่ือเสริมสรCางทักษะการทํางานท่ีทันสมัยในภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๒.๒.๒ จัดโครงการพัฒนาดCานคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และสรCางเครือข;ายในการทํางาน 

เช;น โครงการพัฒนาการเขียนโตCตอบจดหมายราชการและการจดรายงานการประชุม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  โครงการอบรมโปรแกรม Microsoft Office โครงการอบรมการจัดการฐานขCอมูลโดยใชCโปรแกรม
สําเร็จรูป โครงการอบรมเลขานุการมืออาชีพ และโครงการฝkกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จัดโดยคณะสังคมศาสตร!และมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยมหิดล เปOนตCน    

หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีการกํากับมาตรฐานโดยวิธีการบริหารหลักสูตรเพ่ือควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนี้   

๑.๑ ตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ กําหนดใหCหลักสูตรตCองมีอาจารย!
ผูCรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท;า หรือมีตําแหน;งผูCช;วยศาสตราจารย! และตCองมี
ผลงานทางวิชาท่ีไม;ใช;ส;วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปOนผลงานทางท่ีไดCรับการเผยแพร;ตามหลักเกณฑ!
ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหCบุคคลดํารงตําแหน;งทางวิชาการอย;างนCอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป@ยCอนหลัง 
จํานวนไม;นCอยกว;า ๕ คน ท้ังนี้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปOนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ท่ีเนCนทักษะดCานวิชาชีพตามขCอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย!ผูCรับผิดชอบหลักสูตรตCองเปOนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! กําหนด โดยตCองเปOนอาจารย!ท่ีมีวุฒิไม;ต่ํากว;าปริญญา
โททางการพยาบาลในสาขาหลักทางการพยาบาลครบ ๕ สาขา ไดCแก; การพยาบาลเด็กและวัยรุ;น การพยาบาล
ผูCใหญ; หรือการพยาบาลอายุรศาสตร! - ศัลยศาสตร! การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลอนามัย
ชุมชน หรือการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลมารดาและทารก หรือการผดุงครรภ!ข้ันสูง เปOนอย;าง
นCอย ซ่ึงโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีผูCรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ คน ท่ีเปOนไปตามเกณฑ! 

๑.๒ มีการประกาศระเบียบปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม;และขอปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และแนวทางการควบคุมคุณภาพ เพ่ือใหCผูCบริหาร อาจารย! และเจCาหนCาท่ีสายสนับสนุนท่ี
เก่ียวขCอง ทราบและยึดถือปฏิบัติใหCเปOนไปตามวัตถุประสงค!และเปOนทิศทางเดียวกัน 

๑.๓ มีการแต;งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับควบคุมมาตรฐานและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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๑.๔ มีการมอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต;างๆ ใหCแต;ละสาขาวิชา
รับผิดชอบ โดยผ;านผูCประสานงานรายวิชาซ่ึงประกอบดCวยประธานวิชา และคณะกรรมการวิชา  

๑.๕ มีการแต;งต้ังผูCประสานงานรายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหC
เปOนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และเสนอต;ออาจารย!ใน
สาขาวิชา ก;อนเสนอต;อคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา ตามลําดับ 

๑.๖ มีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจโดยนักศึกษาต;อผูCสอน และการจัดการเรียนการสอน โดย  
ผูCประสานงานรายวิชาวิเคราะห!และหาจุดแข็ง/จุดอ;อน เพ่ือนํามาวางแผนพัฒนารายวิชา และเสนอต;อ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ 

๑.๗ มีการดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจโดยนักศึกษา บัณฑิตใหม; และผูCใชCบัณฑิต ต;อหลักสูตร เพ่ือ
นําผลการประเมินใชCเปOนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต;อไป 

๑.๘ มีการแต;งต้ังกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูCทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดป@การศึกษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

๒. บัณฑิต 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีจุดมุ;งหมายในการผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกๆ ป@การศึกษา หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต;อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และต;อหลักสูตรฯ และมีการสํารวจความพึงพอใจผูCใชCบัณฑิต
ทุกๆ ป@ ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค! ผลการประเมินท่ีไดCจะถูกนํามาใชCในการวิเคราะห!และดําเนินการแกCไข 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน  

๓. นักศึกษา 

  หลักสูตรฯมีการกําหนดนโนบายและเกณฑ!การรับนักศึกษา รวมท้ังการสื่อสารประชาสัมพันธ!ท่ีชัดเจน 
และทันเหตุการณ!อยู;เสมอ มีการกําหนดนโนบายจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขCาศึกษาเปOนการวางแผนกลยุทธ!ดCาน
การศึกษาล;วงหนCา ๕ ป@ โดยคํานึงถึงความตCองการพยาบาลวิชาชีพของประเทศ และความตCองการของคณะ
แพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะผูCใชCบัณฑิต  
  เกณฑ!การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูCสมัครถูกกําหนดไวCอย;างเปOนลายลักษณ!อักษร บนพ้ืนฐาน
เกณฑ!วิชาชีพถึงคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร! – คณิตศาสตร! 
และเกณฑ!ความเหมาะสมของผูCเรียนเพ่ือประกอบวิชาชีพพยาบาลหลังสําเร็จการศึกษา ท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ผ;านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคณะฯ 
ตามลําดับ  
  คุณสมบัติของผูCสมัครและเกณฑ!การคัดเลือกมีการนํามาพิจารณาปรับใหCเกิดความเหมาะสม โดย
ผูCรับผิดชอบคือ รองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลฯ ฝ�ายการศึกษาพยาบาลศาสตร! นําประเด็นเขCาพิจารณาใน
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คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ ตามลําดับ  
  ในป@การศึกษา ๒๕๖๐ มีวิธีการรับบุคคลเขCาศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) และ
ระบบกลาง (admissions) โดยมีเกณฑ!การคัดเลือกท่ีแตกต;างกัน ซ่ึงระบุไวCอย;างชัดเจนตามเกณฑ!ของมหาวิทยาลัย 
และท่ีประชุมอธิการบดีแห;งประเทศไทย (ทปอ.) ในระบบรับตรงมีการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมของแต;ละ
โครงการ เช;น โครงการวิทยาเขต (กลุ;มกาญจนบุรี กลุ;มนครสวรรค! และกลุ;มอํานาจเจริญ) โครงการโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีจ.สมุทรปราการ โครงการส;งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ และโครงการพิเศษ (โครงการส;งเสริมเยาวชน
ดีเด;นดCานกีฬา โครงการส;งเสริมเยาวชนดีเด;นดCานศิลปะ และโครงการส;งเสริมเยาวชนดีเด;นดCานภาษาอังกฤษ) 
  สําหรับในป@การศึกษา ๒๕๖๑ เปOนตCนไป ท่ีประชุมอธิการบดีแห;งประเทศไทย (ทปอ.) ไดCกําหนด
แนวทางการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขCาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรูปแบบใหม; ซ่ึง
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีวิธีการรับบุคคลเขCาศึกษา ๓ ระบบ คือ  ๑) ระบบโควตา ประกอบดCวย โครงการ
พ้ืนท่ีจ.สมุทรปราการ และโครงการพ้ืนท่ีกลุ;มอํานาจเจริญ ๒) ระบบรับตรงร;วมกัน และ ๓) ระบบกลาง 
(admissions) 
  โรงเรียนมีการประเมินผลเก่ียวกับวิธีและเกณฑ!การคัดเลือกนักศึกษาทุกป@การศึกษา เพ่ือปรับใหCเกิด
ความเหมาะสม โดยนําประเด็นต;างๆ มาพิจารณาปรับเกณฑ!การรับนักศึกษา 
 ผูCท่ีไดCรับการคัดเลือกใหCเขCาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนฯ จะไดCรับการเตรียม
ความพรCอมในการเรียนระดับอุดมศึกษาและในวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการ
เตรียมความพรCอมสําหรับนักศึกษาในการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหCกับนักศึกษาแรกเขCา 
เช;น การจัดการเรียนการสอนโดยใชCหลักจิตตปpญญาศึกษา การเรียนการสอนโดยใชCสื่ออิเลคทรอนิกส! และการ
เรียนโดยใชCปpญหาเปOนหลัก เปOนตCน 

เม่ือดํารงสถานะการเปOนนักศึกษา ในกรณีมีประเด็นปpญหา  โดยท่ัวไปนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษา
ดCานวิชาการ หรือดCานอ่ืนๆ กับอาจารย!ผูCสอนหรือประธานวิชาทุกรายวิชาท่ีนักศึกษากําลังเรียนอยู; แต;อย;างไรก็
ตามโรงเรียนฯ มีวิธีการในการใหCคําปรึกษาดCานวิชาการ และอ่ืนๆ แก;นักศึกษาอย;างเปOนระบบ ดังนี้ 

 มีการแต;งต้ังอาจารย!ท่ีปรึกษาใหCแก;นักศึกษาทุกคน และเพ่ือดูแลใหCคําปรึกษากับนักศึกษา
อย;างท่ัวถึง มีการกําหนดอัตราส;วนใหCอาจารย! ๑ คน เปOนอาจารย!ท่ีปรึกษาของนักศึกษาจํานวน ๘ - ๑๒ คน 
ดูแลใหCคําปรึกษานักศึกษาต้ังแต;แรกเขCาชั้นป@ท่ี ๑ จนสําเร็จการศึกษา บทบาทหนCาท่ีของอาจารย!ท่ีปรึกษามี
การระบุเปOนเอกสารเพ่ือเปOนแนวทางปฏิบัติสําหรับอาจารย!ท่ีปรึกษาทุกคน  

 มีการแต;งต้ังอาจารย!ประจําชั้น ท่ีดูแลนักศึกษาท้ังชั้นป@ ต้ังแต;ชั้นป@ท่ี ๑ จนสําเร็จการศึกษา 

 จัดใหCมีแฟtมนักศึกษาทุกคนเพ่ือบันทึกความตCองการในการใหCคําปรึกษาและความกCาวหนCา
ของนักศึกษา 

 จัดใหCมีโครงการ “ปรึกษาอุ;นใจ” สําหรับนักศึกษาท่ีตCองการปรึกษาปpญหาในกรณีท่ีตCองการ
ความเปOนส;วนตัว อาจารย!ในโครงการปรึกษาอุ;นใจ เปOนอาจารย!จากสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
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หลักสูตรฯ คํานึงถึงการอุทธรณ!ของนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 
สนับสนุนใหCมีการปtอนขCอมูลกลับนักศึกษาอย;างทันเวลา เพ่ือใหCนักศึกษาทราบขCอเด;นและขCอบกพร;องในการ
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาตนเองใหCบรรลุผลลัพธ!การเรียนรูCท่ีคาดหวัง หลักสูตรฯ เชื่อว;าการใหCขCอมูลกลับนักศึกษา 
ส;งเสริมใหCนักศึกษามีการสะทCอนคิด และประเมินตนเองอีกครั้งหลังมีการปรับปรุงตามขCอมูลปtอนกลับ เพ่ือเปOน
แนวทางในการพัฒนาผลลัพธ!และสมรรถนะท่ีคาดหวัง ตลอดจนรูปแบบการเรียนรูCของตนเอง  

ในรายวิชาทฤษฏี การปtอนกลับในรูปแบบต;างๆ เช;น การบอกคะแนนหลังการสอบเสร็จสิ้น การเปZด
โอกาสใหCนักศึกษาถามขCอขCองใจในการตอบคําถามหลังการสอบ การเฉลยแบบทดสอบ และอธิบายขCอมูลท่ี
สําคัญ การสัมมนาหลังการนําเสนอกรณีศึกษา การใหCขCอคิดเห็น ขCอแนะนําในรายงานท่ีนักศึกษานําส;ง เปOนตCน 

ในการเรียนจากสถานการณ!จําลอง หรือสถานการณ!จริง มีการใหCขCอมูลกลับในรูปแบบต;าง เช;น การ
ประชุมกลุ;มก;อน - หลังการฝkกปฏิบัติ (pre-post conference) การปtอนกลับนักศึกษาหลังสิ้นสุดปฏิบัติทันที 
การประเมิน formative ระหว;างช;วงเวลาท่ีฝkกในแหล;งฝkก ก;อนการลงกองของทุกแหล;งฝkก (summative) 

การเขCาถึงช;องทางการอุทธรณ!ของนักศึกษา (Students have already access to appeal 
procedures) นักศึกษาจะไดCรับการแจCงในวันปฐมนิเทศของทุกวิชาทางการพยาบาล ในกรณีที่มีขCอสงสัย
หรือตCองการอุทธรณ!เก่ียวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล สามารถนัดหมายอาจารย!เพ่ือถามไดC
โดยตรงไดCโดยเร็วตามท่ีนักศึกษาสะดวก หรือเขียนคํารCองเพ่ือขออุทธรณ!ไดCทาง website หรือ facebook 
ของวิชา ของหลักสูตรฯ และของโรงเรียนฯ ซ่ึงจะมีเจCาหนCาท่ีท่ีรับผิดชอบรับขCออุทธรณ! หรือขCอรCองเรียน ส;ง
ใหCอาจารย!ท่ีรับผิดชอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ เรื่องระบบรับคํารCองเรียนของนักศึกษา วิธีดําเนินการแกCไข และ
การปtองกันปpญหาท่ีมาจากคํารCองเรียน ตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 

๔. อาจารย? 

๔.๑ การรับอาจารย!ใหม; 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารย!เปOนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยผูCท่ีจะเขCาสู;ตําแหน;งอาจารย!ตCองมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาทางการพยาบาล
หรือสาขาท่ีเก่ียวขCอง มีประสบการณ!การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกอย;างนCอย ๒ ป@ และ/หรือมีประสบการณ!
การสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล ไม;นCอยกว;า ๑ ป@ หลังสําเร็จปริญญาโท ปริญญาเอกทางการพยาบาล 
หรือวิทยาศาสตร!สุขภาพ นอกจากนั้นตCองมีความสามารถในการใชCภาษาอังกฤษ และการใชCสารสนเทศการ
สื่อสาร เช;น คอมพิวเตอร!และโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีท่ีมีความจําเปOนตCอง
รับผูCท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จะพิจารณาบรรจุเปOนตําแหน;งผูCช;วยอาจารย!ก;อน เม่ือคุณสมบัติครบ
จึงบรรจุเปOนอาจารย!พยาบาลต;อไป  

การคัดเลือกอาจารย!ใหม; โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทําตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกและการ
ประเมินผลอาจารย!พยาบาล  ซ่ึงจะปฏิบัติเปOนไปตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑)  ประกาศรับผูCมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  
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๒) สอบสัมภาษณ!และทดสอบความสามารถในการสอน การใชCสื่อการสอน โดย
คณะกรรมการประกอบดCวย ผูCอํานวยการโรงเรียนฯ เปOนประธาน รองผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ�ายบริหาร รอง
ผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ�ายการศึกษาพยาบาลศาสตร! และหัวหนCาสาขาวิชาทางการพยาบาลท่ีเก่ียวขCอง เปOน
กรรมการ 

๓) รองผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ�ายบริหาร นําผลการสัมภาษณ!เขCาพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําโรงเรียน 

๔) ในกรณีผลการทดสอบผ;าน รองผูCอํานวยการโรงเรียนฯ ฝ�ายบริหาร เสนอแต;งต้ังและประเมิน
การปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ต;อไป   

๔.๒ การมีส;วนร;วมของคณาจารย!ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีแนวทางการ
ปฏิบัติในเรื่องการวางหลักสูตร ครอบคลุมวัตถุประสงค! ขอบเขต ผูCรับผิดชอบและอํานาจหนCาท่ี คําจํากัดความ 
และระเบียบปฏิบัติ และกําหนดวิธีปฏิบัติของการปรับปรุงหลักสูตรท่ีอธิบายข้ันตอนวิธีการปฏิบัติสาํหรับ
ผูCรับผิดชอบ ในเรื่อง การขอปรับปรุงหลักสูตร  

อาจารย!ในโรงเรียนฯ เปOนผูCมีส;วนร;วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ดังนี้ 
ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร มีการวางแผนต้ังแต;ระดับรายวิชา โดยก;อนเปZดภาคการศึกษา 

ผูCรับผิดชอบรายวิชา นําผลการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาท่ีผ;านมา มาทบทวนหาจุดเด;น จุดดCอย 
ประเด็นปpญหา ท่ีมีการประเมินและเสนอแนะโดยนักศึกษาและอาจารย! พิจารณาแนวทางแกCไขและปรับขCอมูล
ในรายละเอียดของรายวิชา และวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหCเหมาะสมและทันสมัยยิ่งข้ึน นําเสนอต;อ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนและการวางแผนการดําเนินการ 
หลังไดCรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ จะเปOนผูCลงนามอนุมัติ  
จากนั้นผูCรับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการพิมพ!เอกสารเผยแพร; แก;ทีมอาจารย!ผูCสอน นักศึกษาและผูCเก่ียวขCองใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือทราบและวางแผนในการเรียนการสอน ต;อไป 

ในข้ันตอนการติดตาม ผูCรับผิดชอบรายวิชาท้ังรายวิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและรายเนื้อหา รวมถึงการประเมินผลนักศึกษา อาจารย!ผูCสอน และ
การจัดประสบการณ!การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีไดCรับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยนํา
แผนการจัดการเรียนการรายละเอียดของรายวิชา และรายชื่ออาจารย!ผูCสอน ตลอดจนการแกCไขปรับปรุงเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติ 

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาและอาจารย!ผูCสอน ร;วมกันประเมินการจัดการเรียนการสอน
พรCอมใหCขCอเสนอแนะ 

ข้ันตอนการทบทวนโดยคณะกรรมการหลักสูตรเริ่มจากประธานวิชานําเสนอขCอมูลและขCอเสนอแนะท่ี
ไดCจากการประเมินของนักศึกษาและอาจารย!ผูCสอน เสนอต;อคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนผล
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การจัดการเรียนการสอนแต;ละรายวิชา และมีการรวบรวมผลเพ่ือเปOนขCอมูลจัดทําร;างการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ต;อไป และก;อนนําหลักสูตรฯปรับปรุงไปใชC อาจารย!ร;วมพิจารณาความเหมาะสมพรCอมใหCขCอคิดเห็น  

๔.๓ การแต;งต้ังคณาจารย!พิเศษ 

ในกรณีท่ีจําเปOนตCองมีการจัดหาอาจารย!พิเศษมาสอนในรายวิชาของหลักสูตรฯ ในหัวขCอท่ีผูCรับผิดชอบ
รายวิชาพิจารณาแลCวว;าเปOนหัวขCอท่ีตCองการอาจารย!ท่ีมีความเชียวชาญเฉพาะเท;านั้น มีแนวทางในการปฏิบัติ  
ดังนี้ 

๔.๓.๑  การจัดจCางอาจารย!พิเศษ ตCองวางแผนล;วงหนCาก;อนหนึ่งภาคการศึกษาเปOนอย;างนCอย 
๔.๓.๒  การพิจารณาจะตCองผ;านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยพิจารณา

ประวัติและผลงานของอาจารย!พิเศษท่ีตรงกับหัวขCอวิชาท่ีจะใหCสอน 
๔.๓.๓  หลังจากไดCรับการเปOนชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ประธานวิชาดําเนินการขอแต;งต้ัง

อาจารย!พิเศษ โดยส;งบันทึกความตCองการพรCอมแนบประวัติผลงานของอาจารย!พิเศษ ไปยังหน;วยหลักสูตรเพ่ือ
ดําเนินการ 

๔.๓.๔  การกําหนดชั่วโมงการสอนของอาจารย!พิเศษในรายวิชาภาคทฤษฏี หลักสูตรฯปฏิบัติตาม
เกณฑ!มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  ประธานวิชาบริหารจัดการใหC
อาจารย!พิเศษสอนไม;เกินรCอยละ ๑๕ ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาท่ีสอน และจัดใหCมีการประเมินการสอนของ
อาจารย!พิเศษทุกครั้งท่ีมีการสอน  

๔.๓.๕   ในรายวิชาภาคปฏิบัติ  หลักสูตรฯปฏิบัติตามเกณฑ!มาตรฐานของสภาวิชาชีพ คือ ในรายวิชา
ท่ีแต;ละแหล;งฝkกปฏิบัติมีจํานวนอาจารย!ต;อจํานวนนักศึกษา (นักศึกษา : อาจารย!) เกิน  ๑ : ๘ ตCองมีอาจารย!
พิเศษ และจํานวนอาจารย!พิเศษจะตCองไม;เกินรCอยละ ๔๐ ของจํานวนอาจารย!ท่ีสอนในรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ 
คุณสมบัติของอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติตCองเปOนไปตามเกณฑ!ท่ีสภาการพยาบาลกําหนดดCวย  

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีแนวทางการ
ปฏิบัติในการวางหลักสูตร ครอบคลุมวัตถุประสงค! ขอบเขต ผูCรับผิดชอบและอํานาจหนCาท่ี คําจํากัดความ และ
ระเบียบปฏิบัติ และกําหนดวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงอธิบายข้ันตอนวิธีการปฏิบัติสําหรับ
ผูCรับผิดชอบ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ซ่ึงประกอบดCวย ผูCอํานวยการโรงเรียนฯ 
รองผูCอํานวยการฯ ฝ�ายการการศึกษาพยาบาศาสตร! ผูCทรงคุณวุฒิภายนอกจากสภาวิชาชีพ ผูCทรงคุณวุฒดCาน
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล และคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตร!) เปOน
ผูCรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ หลักสูตรท่ีไดCรับการพัฒนาถูกส;งเพ่ือส;งพิจารณาตามกระบวนการ
กลั่นกรอง เห็นชอบจากาภาวิชาชีพ อนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานการอุดมศึกษา  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีดําเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยแต;งต้ัง
คณะกรรมการแต;ละหลักสูตร ทําหนCาท่ีกํากับและวางแผนการจัดการศึกษาใหCเปOนไปตามนโยบายและแผนงาน
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ดCานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ควบคุมการดําเนินการศึกษาใหCมีคุณภาพเปOนไปตามเกณฑ!คุณภาพท่ีโรงเรียน
กําหนดไวC องค!ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตร ไดCแก; ท่ีปรึกษาหลักสูตร (ผูCอํานวยการโรงเรียน) ประธาน
คณะกรรมการหลักสูตร(รองผูCอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ�ายการศึกษาพยาบาลศาสตร!) หัวหนCา
สาขาวิชาทุกสาขา อาจารย!ประจําชั้นทุกชั้นป@ อาจารย!ผูCสนใจดCานการศึกษา และเลขานุการหลักสูตรฯ  

การจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรฯ มีวิธีปฏิบัติอย;างเปOนรูปธรรมตามวิแนวทางปฏิบัติของธีการ
จัดการเรียนการสอน คณาจารย!ในหลักสูตรฯ และในแต;ละรายวิชา ร;วมกําหนดกลยุทธ!ในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีชัดเจน เพ่ือมุ;งเนCนใหCเกิดการเรียนรูCตามผลลัพท!การเรียนรูCท่ีคาดหวัง กลยุทธ!การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลมีหลากหลายวิธี และสอดคลCองตามผลลัพท!การเรียนรูCท่ีถูกกําหนดไวCของแต;ละรายวิชาตามแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบ (curriculum mapping) ของวิชา มีการนําเสนอแผนการสอนตามท่ีระบุไวCใน
แนวทางปฏิบัติ   
 การจัดการเรียนการสอนส;วนใหญ;เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนฯ ส;วนใหญ;ใชCเทคนิคแบบ
เผชิญหนCา (face – to – face) โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชCสื่ออิเลคทรอนิกส! (e-Learning) 
เปOนเทคนิคสนับสนุน ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใชC e-Learning ผ;าน Moodle learning 
management system ดCวยแนวคิดท่ีว;าปpจจัยการเรียนท่ีประสบความสําเร็จ คือการท่ีผูCเรียนไดCรับการเรียน
การสอนโดยการใชCเทคนิคท่ีหลากหลาย เช;น การบรรยาย การเรียนทบทวนในกลุ;มย;อย การเรียนโดยใชCสื่อ
ออนไลน! การเรียนดCวยสถานการณ!จําลอง และการเรียนรูCจากประสบการณ!จริง เปOนตCน การจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายนี้ช;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)  เนCนการเรียนท่ีสนับสนุนใหC
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ!กับผูCสอนและเพ่ือนร;วมกลุ;ม (active learning)  ฝkกการคิดวิเคราะห!อย;างมีวิจารณญาณ 
(analytical and critical thinking) การอภิปรายกลุ;ม (group discussion) รวมท้ังส;งเสริมการศึกษาคCนควCา
ดCวยตนเอง (self directed learning) ผูCสอนส;วนใหญ;เปOนอาจารย!สังกัดโรงเรียนฯ ในกรณีท่ีตCองมีการเชิญ
อาจารย!พิเศษ มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การคัดเลือกและจCางอาจารย!พิเศษ 

สําหรับการจัดเรียนรูCจากประสบการณ!จริง (Experiencing learning) นักศึกษาจะไดCรับการฝkกปฏิบัติ
ในสถานการณ!จริงท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน โดยก;อนข้ึนฝkกปฏิบัติในสถานการณ!จริงนักศึกษาตCองผ;าน
การฝkกในหCองฝkกทักษะทางการพยาบาล (skill lab) และฝkกในสถานการณ!จําลอง (simulation) เพ่ือฝkกการ
ตัดสินใจในสถานการณ!ท่ีถูกสรCางข้ึน การฝkกภาคปฏิบัติเพ่ือใหCเกิดการเรียนรูCจากสถานการณ!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) ขณะท่ีนักศึกษาฝkกปฏิบัติ) มีการต้ังกรรมการ
เฉพาะกิจ วิเคราะห!หาสาเหตุ แนวทางการแกCไข และการพัฒนานักศึกษา 

และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนร;วมกันระหว;างโรงเรียนฯ นักศึกษามีการประเมินแหล;ง
ฝkกโดยใชCแบบการประเมินสถานท่ีฝkกปฏิบัติ และแหล;งฝkกมีการประเมินนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
โดยแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติ/พยาบาลพ่ีเลี้ยง นําผลการประเมิน
ท่ีไดCมาหาจุดเด;น จุดดCอย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต;อไป  

หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต;ละรายวิชาฯ นักศึกษาทุกคนตCองประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา โดยแบบประเมิน การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซ่ึงเปOนการประเมิน
ออนไลน! ทาง website ของมหาวิทยาลัย  

สําหรับการประเมินผูCเรียน หลักสูตรฯ ยึดนโนบาย ตามขCอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว;าดCวย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา พ.ศ.๒๕๕๒ ตามขCอ ๘ การกําหนดสัญลักษณ!แสดงผลการศึกษา 
ขCอ ๑๙ การสาํเร็จการศึกษา ขCอ ๒๐ การใหCอนุปริญญาหรือปริญญา ขCอ ๒๑ การใหCปริญญาเกียรตินิยม 
และขCอ ๒๒ การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  

ในการประเมินผูC เรียนในรายวิชา  และการตัดสินผลการเรียนของนักศึกษาในระดับรายวิชา 
แนวทางการการประเมินผลการเรียนของหลักสูตร ไดCรับการพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการการพัฒนาการ
วัดประเมินผลการเรียนและคลังขCอสอบของโรงเรียนฯ  

แนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมการฯ มีการเชิญ
ผูCทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหCคําปรึกษา และพัฒนาเปOนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือเปOนหลักในการปฏิบัติท่ีเกิด
ความเขCาใจตรงกัน โดยการประเมินผลการเรียนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผล ในการ
คํานวณค;าสถิติในการประเมินผลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เรื่องกลวิธีทางสถิติ และในรายวิชาท่ีมีการสอบ
แบบปรนัย ทุกครั้งท่ีการสอบเสร็จสิ้นตCองทําการวิเคราะห!ขCอสอบ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ  เรื่อง การ
วิเคราะห!ขCอสอบและควบคุมเครื่องมือประเมินผล ผลท่ีไดCจากการวิเคราะห! ถูกนํามาพิจารณาเปOนแนวทาง
พัฒนาการประเมินผลใหCมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ขCอสอบท่ีไดCมาตรฐานจะถูกเก็บเขCาคลังขCอสอบของโรงเรียนฯ   

ในการพัฒนารูปแบบการประเมินวิชาทฤษฏี เครื่องมือประเมินและขCอประเมิน รวมท้ังสัดส;วนการ
ประเมิน มีการคํานึงถึงความสอดคลCองกับวัตถุประสงค!ของวิชา ผลการเรียนรูCท่ีคาดหวัง และสมรรถนะควร
ไดCรับการพัฒนา ท่ีกําหนดไวCในรายวิชา ก;อนดําเนินการเรียนการสอนและการประเมิน ผูCรับผิดชอบรายวิชา
พิจารณาปรับใหCเหมาะสม และทันเหตุการณ! มีการนําขCอเสนอแนะจากผูCเรียนในภาคหรือป@การศึกษาท่ีผ;านมา 
มาประกอบการพิจารณา นําเสนอแก;คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ืออนุมัติเห็นชอบ ก;อนนําไปดําเนินการ  

บางรายวิชาจัดใหCมีการประเมินออนไลน! หลักสูตรฯตระหนักถึงความมีคุณภาพและความซ่ือสัตย! มี
แนวปฏิบัติ คือ นักศึกษาท่ีเขCาทําแบบทดสอบออนไลน! จะตCองเปOนผูCท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ การเขCาทํา
แบบทดสอบตCองมีการใส;รหัสผ;าน ใส;เลขประจําตัวนักศึกษา ท่ียังไม;หมดอายุในวันท่ีเขCาทําแบบทดสอบ ระบุ
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วันเริ่มเขCาและวันสิ้นสุดทําแบบทดสอบ และมีคําอธิบายท่ีชัดเจนสําหรับนักศึกษาตอบใหCตรง เพ่ือยืนยันการ
เขCาทําขCอสอบ   

ในรายวิชาปฏิบัติ หลักสูตรมีแบบประเมินการฝkกปฏิบัติ เปOนเครื่องมือในการประเมินนักศึกษา แบบ
ประเมินนี้มีความสอดคลCองกับผลลัพธ!การเรียนรูCท่ีคาดหวัง (ELOs) 

เพ่ือใหCการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อาจารย!ใหม;ทุก
คนของหลักสูตรฯ ตCองไดCรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย!ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีจัดโดย 
มหาวิทยาลัย หรือคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเรียนวิชาการจัดการเรียนการสอนในคลินิก 
ซ่ึงเปOนวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาํหรับนักศึกษาท่ีสนใจเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองเปOนอาจารย!พยาบาลต;อไป 
เนื้อหาในการเรียนและอบรมครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในคลินิก การ
ออกขCอสอบ และการวัดประเมินผล  

ในกรณีท่ีตCองใหCอาจารย!พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (พยาบาลพ่ีเลี้ยง) ช;วยสอนในคลินิก โรงเรียนฯ มีการ
จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงในคลินิก ซ่ึงเปOนหลักสูตร ๕ วัน ไดCรับการรับรองจากสภา
การพยาบาล ผูCเขCารับการอบรมไดCรับใบประกาศนียบัตร เพ่ือใหCไดCผูCสอนท่ีมีคุณภาพ เขCาใจหลักการประเมินผล 
และเครื่องมือประเมินผลภาคปฏิบัติของหลักสูตร ก;อนดําเนินการสอนและประเมินนักศึกษาในคลินิก 

ก;อนดําเนินการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาฯ ผูCรับผิดชอบรายวิชา ตCองนาํเสนอแผนการ
จัดการเรียนการสอน รวมท้ังกิจกรรมการวัดประเมินผล สัดส;วนการประเมิน ระยะเวลาการส;งงานและการ
ประเมิน ครื่องมือท่ีใชCในการประเมิน เพ่ือขออนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ก;อนนาํไปปฏิบัติ 
และสิ่งท่ีตCองปรากฏชัดเจนในเอกสารรายละเอียดของวิชา และรายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม  ท่ี
ตCองแจกใหCกับทีมอาจารย!ผูCสอน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา ไดCรับทราบร;วมกัน คือ 

 การระบุชัดเจนเก่ียวกับการประเมินผล และขCอกําหนดและสัดส;วนของชิ้นงานทุกชิ้นใน
รายวิชา เครื่องมือประเมินทุกชนิดท่ีเก่ียวขCอง รวมท้ังการประเมินชิ้นงานออนไลน! 

 ขCอกําหนด ระเบียบท่ีกําหนด ก;อนมีสิทธิ์ไดCรับการประเมินผลการเรียน เช;น เปอร!เซนต!การ
เขCาชั้นเรียน เกณฑ!การผ;านของการประเมินในการสอบแต;ละครั้ง และผลของการไม;ผ;านเกณฑ!  

 ผลการเรียนรูCท่ีคาดหวังท่ีนักศึกษาควรไดCรับการพัฒนาในรายวิชา 

 การประเมิน formative และ summative evaluation ในรายวิชา เพ่ือใหCม่ันใจว;านักศึกษา
ไดCรับการพัฒนาความกCาวหนCาของนักศึกษาตามผลลัพธ!และสมรรถนะท่ีคาดหวัง อย;างเปOนข้ันตอน 

 เครื่องมือแบบประเมินผล ของทุกชิ้นงาน  
ในการประเมินภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาแบบประเมินโดยใชCคะแนน rubric ท่ีชัดเจน โดยใหCคะแนน ๑ 

ถึง ๔ โดยกําหนดความหมายไวC เช;น 
๔ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCครบถCวน และถูกตCอง  
๓ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCบ;อยครั้ง  และถูกตCอง เม่ือไดCรับคําแนะนํา   
๒ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCบางครั้ง และมีการพัฒนาเม่ือไดCรับคําแนะนํา 
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๑ หมายถึง ปฏิบัติดCวยตนเองไดCนCอยมาก ตCองตักเตือนเปOนประจํา 
นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินอ่ืนๆ ท่ีใชCประเมินนักศึกษา เช;น 

- แบบประเมินผลรายงานกลุ;ม  
- แบบประเมินการจัดลําดับความสําคัญของปpญหาและการวางแผนโครงการ  
- แบบประเมินผลรายงานกลุ;มและการนําเสนอ  
- แบบประเมินกรณีศึกษา (Case study)  
- แบบประเมินการอภิปรายกลุ;มย;อย   
- แบบประเมินผลการฝkกปฏิบัติการช;วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (BLS)   
- แบบบันทึกพฤติกรรมกระบวนการเรียนรูCแบบ PBL  
- แบบประเมินการเรียนรูCผ;าน E-learning  
- แบบประเมินการตรวจร;างกาย (Physical Assessment)  
- แบบฟอร!มประเมินผล OSCE : หัตถการ การพ;นยาในเด็ก  
- แบบประเมินทักษะการฉีดยาเขCาหลอดเลือดดํา (Intravenous injection) 

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู+ 
๖.๑ การบริหารงบประมาณ  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนใหC
ไดCตามเกณฑ!มาตรฐานสากล และเกณฑ!องค!กรวิชาชีพอยู;เสมอ มีการจัดต้ังงบประมาณไวCทุกป@ โดยผูCบริหารท่ี
รับผิดชอบ และเม่ือตCองการใชCงบประมาณท่ีขอกันไวC จะมีการนําเรื่องเขCาขออนุมัติงบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการประจําโรงเรียนฯ  และกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามลําดับ 

๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู;เดิม ประกอบดCวย  
๑) หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขCอมูล ผ;านการพิจารณาความตCองการ ความเหมาะสมและความ

ทันสมัย อย;างเพียงพอกับสัดส;วนของนักศึกษาของหลักสูตรฯ เตรียมใหCนักศึกษาไวCอ;านคCนควCาหาความรูCใน
หCองสมุดท้ังท่ีศาลายา และพญาไท มีบรรณารักษ! และเจCาหนCาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปOนผูCรับผิดชอบดูแล นอกจากนี้
ยังมีสื่อวิดิทัศน! และสื่อการสอนออนไลน! ซ่ึงรับผิดชอบโดยเจCาหนCาท่ีวิเคราะห!ระบบคอมพิวเตอร! และ
นักวิชาการสารสนเทศ 

๒) โสตทัศนูปกรณ! โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีโสตทัศนูปกรณ!พรCอมใชCทุกหCองท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนท้ังท่ี ศาลายา และพญาไท มีเจCาหนCาท่ีฝ�ายโสตทัศนูปกรณ! ดูแลใหCพรCอมใชCอยู;เสมอ เม่ือมีการ
เรียนการสอน อาจารย!ผูCสอนสามารถระบุชนิดของโสตทัศนูปกรณ!ท่ีตCองการใชC โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
ของโรงเรียนฯ เจCาหนCาท่ีจะมีการตรวจสอบความพรCอมของอุปกรณ!ก;อนจะมีการเรียนการสอน และจัดเก็บ
อุปกรณ!ใหCเรียบรCอยหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกครั้ง 

๓) คอมพิวเตอร! โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีหCองคอมพิวเตอร!ใหCนักศึกษาท้ังท่ีศาลายา และพญาไท ใน
จํานวนท่ีพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร!ใหCนักศึกษาท่ีหอพักท้ังสองแห;ง เพ่ือใหCนักศึกษาใชC
ศึกษาหาความรูC มีการลงโปรแกรมท่ีทันสมัย เชื่อมโยงอินเตอร!เนตทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร!และโปรแกรม
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ต;างๆ ไดCรับการดูแลโดยนักวิเคราะห!ระบบคอมพิวเตอร! และนักวิชาการคอมพิวเตอร! ประจําหCองคอมพิวเตอร!
ของแต;ละแห;ง 

๔) อุปกรณ!ฝkกทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีหCองฝkกปฏิบัติทักษะ
ทางการพยาบาลและสถานการณ!จําลอง ท้ังท่ีศาลายา และพญาไท แต;ละแห;งมีอุปกรณ!ท่ีจําเปOนต;อการฝkกปฏิบัติ
อย;างเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีพยาบาล ผูCช;วยพยาบาล และเจCาหนCาท่ี ดูแลอุปกรณ!ต;างๆใหC
พรCอมใชCอยู;เสมอ อาจารย!ผูCสอนท่ีตCองการใชCหCองและอุปกรณ!สามารถขอใชCหCองโดยมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน
เพ่ือใหCเจCาหนCาท่ีเตรียมความพรCอมของหCองและอุปกรณ!ในวันท่ีมีการเรียนการสอน  

๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ทรัพยากรการเรียนการสอนท้ังหมดจะไดCรับการตรวจสอบการพรCอมใชC และจํานวนท่ีตCองการอยู;เสมอ

โดยเจCาหนCาท่ีเก่ียวขCอง และทุกป@การศึกษาผูCรับผิดชอบจะส;งใบสาํรวจความตCองการเพ่ิมเติม/ทดแทนไปยัง
อาจารย!ทุกสาขาวิชา เพ่ือระบุทรัพยากรท่ีตCองการเพิ่ม หรือทดแทน เพื่อใหCเพียงพอและสอดคลCองกับ
สถานการณ!ปpจจุบัน 

ผูCบริหารท่ีรับผิดชอบนําขCอมูลความตCองการ เพื่อดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการจัดหา
เพ่ิมเติม/ทดแทน เขCาพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําโรงเรียนฯ และกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามลําดับ 

๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 โรงเรียนฯ มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยนักศึกษา และอาจารย!
อย;างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหCไดCมาตรฐานตามเกณฑ!สภาวิชาชีพ โดย 

๑) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุกวิชาทางการพยาบาล ประเมินความพึงพอใจและขCอเสนอแนะของ
นักศึกษาซ่ึงครอบคลุมทรัพยากรการเรียนการสอน ประธานวิชารวบรวมขCอมูลจากการประเมินมาพิจารณา 
และเสนอคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการต;อไป  

๒) แต;ละป@การศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโดยผูCบริหารท่ีรับผิดชอบมีการส;งใบสาํรวจ
ทรัพยากรการเรียนการสอน ใหCอาจารย!ในโรงเรียนฯทุกคน เพ่ือประเมินความเพียงพอและความตCองการเพ่ิม 
พรCอมระบุเหตุผล ผูCบริหารท่ีรับผิดชอบนําเขCอมูลท่ีไดCจากการสํารวจมาบริหารโดยนําเขCาพิจารณาในคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียนฯ หากเห็นชอบตามท่ีอาจารย!ใหCขCอมูล ก็ดําเนินการการจัดหาต;อไป 

๗. ตัวบ3งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุเปtาหมายตามตัวบ;งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม อยู;ใน
เกณฑ!ดีอย;างนCอยสองป@การศึกษาอย;างต;อเนื่อง 

ดัชนีบ3งช้ีผลการดําเนินงาน ปcท่ี ๑ ปcท่ี ๒ ปcท่ี ๓ปcท่ี ๔ ปcท่ี ๕ 
๑. ผูCรับผิดชอบหลักสูตรอย;างนCอยรCอยละ ๘๐ มีส;วนร;วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 

X X X X X 
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ดัชนีบ3งช้ีผลการดําเนินงาน ปcท่ี ๑ ปcท่ี ๒ ปcท่ี ๓ปcท่ี ๔ ปcท่ี ๕ 
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ท่ีสอดคลCองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร!ในทุกประเด็น 

X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ก;อนการเปZดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ!ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปZดสอนใหCครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป@การศึกษา 

X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูC ท่ี
กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปZดสอนในแต;ละป@การศึกษา 

X X X X X 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ!การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรูC จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. ๗ ป@ท่ีแลCว 

X 
 

X X X X 

๘. อาจารย!พยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร! 

X X X X X 

๙. รCอยละ ๑๐๐ ของอาจารย!ใหม;ไดCรับการปฐมนิเทศหรือการเตรียม
ความพรCอมในการทําบทบาทหนCาท่ีอาจารย!พยาบาล 

X X X X X 

๑๐. อาจารย!ประจําทุกคนไดCรับการพัฒนาในดCานวิชาการ วิชาชีพ การ
วิจัย และบริการวิชาการ ไม;นCอยกว;า ๑๕ ชั่วโมง/ป@การศึกษา 

X X X X X 

๑๑. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดCรับการพัฒนาตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบทุกคนในแต;ละป@ ไม;นCอยกว;าคนละ ๑๐ ชั่วโมงต;อป@การศึกษา 

X X X X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป@สุดทCาย/บัณฑิตใหม;ท่ีมีต;อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม;นCอยกว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

   X X 

๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิตท่ีมีต;อบัณฑิตใหม; เฉลี่ยไม;นCอย
กว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

    X 

๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต;อคุณภาพการสอนของอาจารย!
พยาบาล  เฉลี่ยไม;นCอยกว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

X X X X X 

๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต;อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน  เฉลี่ยไม;นCอยกว;า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

X X X X X 
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ดัชนีบ3งช้ีผลการดําเนินงาน ปcท่ี ๑ ปcท่ี ๒ ปcท่ี ๓ปcท่ี ๔ ปcท่ี ๕ 
๑๖. จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ท่ีส;งเสริมการเรียนรูCดCวยตนเอง ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๗๐ 

 X X X 
 
 

๑๗. รCอยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาสอบผ;านการข้ึนทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ! ภายใน ๑ ป@   

    X 

๑๘. นักศึกษามีความพึงพอใจต;อการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก
และมากท่ีสุด ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๗๐ 

 X X X  

๑๙. อัตราการไดCงานในสาขาท่ีจบของบัณฑิตปริญญาตรีภายใน ๑ ป@ท่ีจบ
การศึกษา ไม;นCอยกว;ารCอยละ ๙๐ 

    X 

๒๐. รCอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสเขCาร;วมกิจกรรม
การเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพในคลินิก อย;างนCอย ๑ ครั้งตลอดหลักสูตร 

   X  

๒๑. รCอยละ ๑๐ ของรายวิชาทางการพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ WHO patient safety, RDU และ QSEN 

   X  

รวมตัวบ;งชี้ (ขCอ) ในแต;ละป@ ๑๓ ๑๕ ๑๕ ๑๘ ๑๗ 
ตัวบ;งชี้บังคับ (ขCอท่ี)  ๑-๑๐*   ๑-๑๐  ๑-๑๐  ๑-๑๐ ๑-๑๐ 

ตัวบ;งชี้ตCองผ;านรวม อย;างนCอย ๘๐% (ขCอ) ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๔ ๑๓ 

เกณฑ?การประเมิน หลักสูตรท่ีไดCมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตCองผ;านเกณฑ!ประเมิน ดังนี้ 

๑.  ตัวบ;งชี้บังคับ (ตัวบ;งชี้ท่ี ๑-๑๐) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปtาหมาย และ 

๒.  มีจํานวนตัวบ;งชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปtาหมาย ไม;นCอยกว;า ๘๐% ของตัวบ;งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จํานวนตัวบ;งชี้บังคับและตัวบ;งชี้รวมในแต;ละป@ 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     ๑.๑ การประเมินกลยุทธ!การสอน   หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา หลักสูตรฯ กําหนดใหC
นักศึกษาประเมินจะกลยุทธ!การสอนในรายวิชา และเปZดโอกาสใหCนักศึกษา อาจารย! เสนอวิธิการจัดการเรียน
การสอนท่ีน;าสนใจ ในการนําเสนอผลการเรียนการสอนของรายวิชา ต;อคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือท่ี
ผูCรับผิดชอบรายวิชานําผลการประเมิน  กลยุทธ!การสอนท่ีมีประสิทธิภาพจากการประเมิน มาวางแผนพัฒนา
กลยุทธ!การเรียนการสอนในภาคการศึกษา/ป@การศึกษาต;อไป  

    ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย!ในการใชCแผนกลยุทธ!การสอน อาจารย!ผูCสอนทุกคนจะไดCรับการ
ประเมิน ๓๖๐ องศา ดังนี้ 
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 นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย! หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นักศึกษา
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย!อย;างนCอย ๑ ครั้ง โดยใชCแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย! 

 อาจารย!ประเมินตนเอง อาจารย!ทุกคนประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองในหัวขCอท่ี
สอน อย;างนCอยป@การศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยใชCแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย! หัวหนCาสาขา/
ประธานวิชา/เพ่ือนอาจารย!ประเมินอาจารย!ผูCสอน 

 อาจารย!ไดCรับการประเมินโดยหัวหนCาสาขา/ประธานวิชา/เพ่ือนอาจารย! ประสิทธิภาพการ
สอนอย;างนCอยป@การศึกษาละ ๑ ครั้ง  

ผลการประเมินจะถูกส;งใหCประธานวิชา เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนก;อนนําเสนอใหC
คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาต;อไป 

โดยภาพรวม คณะกรรมการหลักสูตรฯ รวบรวมผลการจัดการเรียนการสอนของทุกวิชา นํามา
พิจารณษวางแผนการพัฒนาใหCสอดคลCองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ!การสอนใหCเหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ! ต;อไป 

๑. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
๒.๑.๑ นักศึกษาชั้นป@ท่ี ๔ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมเม่ือจบการศึกษาโดยโดยใชCแบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูCสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๒.๑.๒ ผูCสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ;นประเมินหลักสูตรหลังจบการศึกษาภายใน ๑ ป@ โดยใชCแบบ

แบบสอบถามความพึงพอใจต;อการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒.๒  โดยผูCทรงคุณวุฒิ/ผูCประเมินภายนอก 
ผูCทรงคุณวุฒิทําการวิเคราะห!และประเมินผลหลักสูตรในภาพรวมโดยใชCขCอมูลการประเมินของ

นักศึกษา ผูCสําเร็จการศึกษาและผูCใชCบัณฑิตเพ่ือประกอบการประเมิน 
๒.๓  โดยผูCใชCบัณฑิตหรือผูCมีส;วนไดCส;วนเสีย 

ติดตามบัณฑิตใหม;หลังสําเร็จการศึกษา ๑ ป@ โดยสํารวจขCอมูลจากนายจCางและหรือผูCบังคับบัญชาและ
เพ่ือนร;วมงานโดยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูCบังคับบัญชา/นายจCาง/อาจารย!ท่ีปรึกษาต;อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ใหCการประเมินตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีระบุไวCในหมวด ๗ ขCอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย;างนCอย ๓ คน ประกอบดCวยผูCทรงคุณวุฒิในสาขาพยาบาลศาสตร! อย;างนCอย ๑ คน 
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๓. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุง 

  หลักสูตรฯ มีการทบทวนผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ผลการประเมิน
จากทุกรายวิชา และจากความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยภาพรวมจากนักศึกษา และ
จากอาจารย!ผูCสอน จะถูกรวบรวม นําประเด็นเขCามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือรวบรวมเปOนขCอมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรฯ (ปรับย;อย) หรือการปรับปรุงตามวงรอบ ต;อไป 


