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หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  4 
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2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร   23 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
ช่ือสถาบัน :  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
    Faculty of Nursing, Burapha University 
 
ทีท่ าการ :  169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี (20131) 
    เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 6,000 ตารางเมตร 
 

ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาถึงความตอ้งการบริการดา้นสุขภาพอนามยัของ 
ชุมชน และไดต้ระหนกัถึงความขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ซ่ึงเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในทีมสุขภาพ
พร้อมทั้งมุ่งหวงัใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานเป้าหมายของ
องคก์ารอนามยัโลก และของประเทศ ดงันั้นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจึงไดรั้บโครงการผลิต
บณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2525 – 2529 
และไดรั้บอนุมติัจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากทบวงมหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2525 
และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2526 
 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับการ
สถาปนาเป็นมหาวิทยาลยับูรพาตามกฎหมาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
จึงโอนมาสังกดัมหาวทิยาลยับูรพา ทบวงมหาวทิยาลยั 
 ปัจจุบนัมีนิสิตภาคปกติส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 30 รุ่น นิสิตภาคพิเศษส าเร็จการศึกษาไป
แลว้ 13 รุ่น บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและ
เอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐวสิาหกิจและองคก์รต่างๆ  
 
สี และต้นไม้ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
 สีประจ าคณะฯ  สีแสด  หมายถึง ความขยนั ความมุมานะ ความพยายาม 

ต้นไม้ประจ าคณะ ต้นแคแสด  เป็นไมย้นืตน้ก่ิงผลดัใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร เรือนยอด
ทรงกลมทึบ ใบยอดรูปรี ปลายใบแหลม ช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกนัเป็นรูประฆงั ออกดอก
ตลอดปี ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ 
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วสัิยทัศน์   
 ขมุปัญญาดา้นการพยาบาลเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ 
          The Wisdom of Nursing for the Well-being of Mankind 
 

พนัธกจิ 
 1. สร้างองค์ความรู้ดว้ยการวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคุณภาพระดบัสากล เพื่อสุขภาวะของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2. ผลิตบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพและการท างานเป็นทีม คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มี
ทกัษะ การเรียนรู้ตลอดชีวติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 3.  ใหบ้ริการวชิาการเพื่อสร้างความเขม้แขง็และพึ่งตนเองไดข้องชุมชนและสงคม ตลอดจน
ด ารงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย 
 4.  พฒันาบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นมืออาชีพระดบัสากล และพฒันาระบบบริหารจดัการโดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 
อตัลกัษณ์ 
 บณัฑิตรักษสุ์ขภาพ “เป็นแบบอยา่งในการดูแลสุขภาพตนเอง (self care)”  

(ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยับูรพา)  
ปัจจุบนัมีการปรับอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยับูรพ : ใฝ่เรียนรู้ จิตอาสา พฒันาสังคม  

หมายถึง บณัฑิตเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ เสียสละ ขยนั อดทน หมัน่เพียร สู้งาน มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม และเป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม สามารถท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมได ้  
(ขอ้มูลวนัท่ี 4  เมษายน 2560) 
 
เอกลกัษณ์ 
 เป็นผูน้ าในการดูแลสุขภาพของประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
NURSE: สร้างสรรค ์เป็นหน่ึงเดียว ยอมรับกนั รอบรู้ สู่ความเป็นเลิศ 

 N: Novelty  สร้างสรรค ์
U:  Unity  เป็นหน่ึงเดียว 
R: Respect  ยอมรับกนั 
S: Smart รอบรู้ 
E: Excellence สู่ความเป็นเลิศ 
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หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

******** 
 

ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย       : หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ   : Bachelor of Nursing Science Program 

 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย        : พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 อกัษรยอ่ภาษาไทย           : พย.บ. 
 ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ    : Bachelor of Nursing Science  
 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ      : B.N.S. 
 
จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 143 หน่วยกิต 
 
รูปแบบของหลกัสูตร 

1. รูปแบบ : เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี ตามเกณฑม์าตรฐาน  
ระดบัอุดมศึกษา   
 2. ภาษาทีใ่ช้ : ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเป็นบางรายวชิา  
  2.1 ใช้ภาษาไทยเรียนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเลือกเสรีและหมวดวิชาชีพ
เป็น 
ส่วนใหญ่ 
  2.2 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษร่วมกนั (ทวิภาษา) ในการจดัการเรียนการสอนใน
รายวิชาพยาบาลศาสตร์อยา่งนอ้ย 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษาปกติ  ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการ
สอนอยา่งนอ้ยร้อยละ 10  
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 3. การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยก็สามารถสมคัรเขา้
ศึกษาได ้
 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

(1)  นางสาวสุวรรณี มหากายนนัท ์           ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   พย.ม.  (การพยาบาลผูใ้หญ่)   มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2538 
   วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์   มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2528  
   
 

 (2)  นางสาวธนวรรณ อาษารัฐ   ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2538 
   ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นสูง วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
          พ.ศ. 2528 
    
 
 

 (3) นางยวุดี ลีลคันาวรีะ   ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  วท.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2553 
  วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)    มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2537 
  ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นสูง   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
          พ.ศ. 2526  
  
 (4) นางอุษา เช้ือหอม            ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  Ph.D. (Nursing)     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 
  วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)    มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2534 
  พย.บ.       มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2528 
  
 (5) นางสาววชรีกร องัคประสาทชยั  ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์
  พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)     มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2553 
  พย.บ.        วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี  
          พ.ศ. 2549 
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อาจารย์ผู้สอน  

สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ช้ัน 3 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพบูิลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1. นางสาวนฤมล  ปทุมารักษ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์     วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) 

 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 Ph.D. (Nursing) 

2. นางอาภรณ์  ดีนาน รองศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 
     คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing) 

3. นางสาวกนกนุช  ช่ืนเลิศสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ด. 

4. นางสาววลัภา  คุณทรงเกียรติ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 วท.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์) 
 พย.ด.(พยาบาลศาสตร์) 

5. นางสาวนิภาวรรณ                                          
                      สามารถกิจ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing) 

6. นางสาวสุภาภรณ์  ดว้งแพง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ด.  

7. นางสาวดารัสนี  โพธารส ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

8. นางสาวสุวรรณี   
                       มหากายนนัท ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
9. นางยพุิน  ถนดัวณิชย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 

 พย.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing) 

10. นางวชิราภรณ์  สุมนวงศ์ 
  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 
 พย.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์) 

11. นางสาววริยา  วชิราวธัน์ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 วท.ม. (พยาบาล) 
 พย.ด.  

12. นางสาววภิา   วเิสโส ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่)  

13. นางชุติมา  ฉนัทมิตรโอภาส ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา)  

14. นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ อาจารย ์     วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
    ค.ม.(การบริหารการพยาบาล) 
    D.S.N. (Nursing) 

15. นางสาวองัคนา  จงเจริญ อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

16. นางสาวสายฝน ม่วงคุม้ อาจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเน่ือง 2 ปี 
    เทียบเท่าปริญญาตรี) 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
 Ph.D. (Nursing Science) 

17. รอ.หญิง พทัธ์ชนก  
                       วถีิธรรมศกัด์ิ 

อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

18. นางสาวณชนก  เอียดสุย อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

19. นางปณิชา  พลพินิจ อาจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่)  

20. นางสาววริษา กนับวัลา อาจารย ์     พย.บ. 
    พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
21. นางสาวอาทิตยา   
                 อติวชิญานนท ์

อาจารย ์     พย.บ. 
    พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

22. นายนนทกร  ด านงค ์ อาจารย ์     พย.บ. 
    พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
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สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน 
ช้ัน 4 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพบูิลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1. นางสาวพรนภา  หอมสินธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 

 วท.ม. (พยาบาลสาธารณสุข) 
 พย.ด. 

   
3. นางสาวชนญัชิดาดุษฎี  ทูลศิริ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 

 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข) 

4. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 วท.ม. (วทิยาการระบาด) 
 พย.ด.  

5. นางสมสมยั  รัตนกรีฑากุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 
 วท.ม. (การเจริญพนัธ์ุและวางแผนประชากร) 
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

6. นางยวุดี  ลีลคันาวรีะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
  วท.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน) 

7. นางสาวฉนัทนา  จนัทวงศ ์
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 วท.ม. (วทิยาการระบาด) 
 ส.ด. (วทิยาการระบาด) 

8. นางสาววรรณรัตน์  ลาวงั ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลอนามยัชุมชน) 
    Ph.D. (Health Science) 

9. นางสาวนิสากร  
                       กรุงไกรเพชร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
 วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน)  
 Dr.P.H. (Public Health Nursing) 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
10. นายตระกูลวงศ ์ ฦาชา อาจารย ์  พย.บ. 

 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน) 
    (ลาศึกษาต่างประเทศ) 

11. นางสาวปาจรา  โพธิหงั อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามยั) 

12. นางสาวอโนชา ทศันาธนชยั อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว) 

13. นางสาวชรัญญากร  วริิยะ อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน) 

14. นางสาวอริสรา ฤทธ์ิงาม อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาล) 
 วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั) 

15. นางสาวพชัรินทร์  พูลทวี อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน) 
 (ลาศึกษาต่อในประเทศ) 

16. นางสาวสุธารัตน์ ช านาญช่าง อาจารย ์  พย.บ.  
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน) 

17. นางสาวเพญ็จนัทร์  มีแกว้ อาจารย ์     พย.บ 
    พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน) 
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สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
ช้ัน 5 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพบูิลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1. นางอุษา  เช้ือหอม ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 

 วท.ม. (พยาบาล) 
 Ph.D. (Nursing) 

2. นางสุพิศ  ศิริอรุณรัตน์ อาจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 วท.ม. (การเจริญพนัธ์ุและวางแผนประชากร) 
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

3. นางวรรณี  เดียวอิศเรศ รองศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 
 วท.ม. (พยาบาล) 
 Ph.D. (Nursing) 

ภ. นางสาวศิริวรรณ  แสงอินทร์ รองศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์) 

5. นางตติรัตน์  สุวรรณสุจริต ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (บริหารสาธารณสุข) 
 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา)  
    ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

6. นางสาววรรณทนา   
                   ศุภสีมานนท ์

อาจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
 พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) 
 Ph.D. (Nursing) 

7. นางสาวจนัทิมา ชินสร้อย อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) 

8. นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร อาจารย ์     พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
    พย.ด. (Nursing) 

9. นางสาวช่อทิพย ์ ผลกุศล อาจารย ์     พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
    พย.ม. (การผดุงครรภข์ั้นสูง) 
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สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 
ช้ัน 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพบูิลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1. นางสาวจิรกุล  ครบสอน อาจารย ์     พย.บ 

    พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) 
2. นางนุจรี  ไชยมงคล รองศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 

 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing) 

3. นางสาวจินตนา  วชัรสินธ์ุ รองศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 วท.ม. (อนามยัครอบครัว) 
    M.S. (Nursing Science) 
 Ph.D. (Nursing Science)   

4. นางสาวยนีุ  พงศจ์ตุรวทิย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ ์ 
    ชั้นสูง 
 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 Ph.D. (Nursing) 

5. นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ ์
    ชั้นสูง  ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing) 

6. นางสาวศิริยพุา   
                  สนัน่เรืองศกัด์ิ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 วท.ม. (อนามยัครอบครัว) 
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

7. นางสาวพจนารถ  สารพดั ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 กศ.ม. (จิตวทิยาพฒันาการ)  

8. นางวณิตา  ขวญัส าราญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 กศ.ม. (จิตวทิยาพฒันาการ) 

9. นางณชันนัท ์ ชีวานนท์ อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาล) 
 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
  Ph.D. (Nursing Science) 

10. นางสาววชรีกร  
                     องัคประสาทชยั 

อาจารย ์     พย.บ 
    พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) 

11.นางสาวสาวติรี วงศอิ์นจนัทร์ อาจารย ์     พย.บ 
    พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) 

12. รอ.หญิง นาตยา  แสงใส อาจารย ์     พย.บ. 
    พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 

13. นางสาวรุ่งนพนนัท ์ 
                    เขียวสุประเสริฐ 

อาจารย ์     พย.บ. 
    พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
ช้ัน 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพบูิลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1. นางจิณฑจุ์ฑา  
              ชยัเสนา  ดาลลาส 

อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing Science) 

2. รอ.หญิง ชนดัดา  แนบเกษร ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี (พยาบาล) 
 ค.ม. (จิตวทิยาการศึกษา) 
 Ph.D. (Medical Science) 

3. นางสาวภรภทัร เฮงอุดมทรัพย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 M.NS. (Nursing)  
 Ph.D. (Nursing) 

4. นางพิชามญชุ์  ปุณโณทก ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 วท.ม. (สุขภาพจิต) 
 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
 Ph.D. (Nursing)  

5. นางสาวธนวรรณ  อาษารัฐ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง 
 พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์) 

6. นางสาวนุชนาถ  แกว้มาตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 ศษ.ม. (จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว) 

7. นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
(ลาศึกษาต่อ) 

8. นางสาวดวงใจ วฒันสินธ์ุ อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)  
 Ph.D. (Nursing) 

9. นางสราวลี  สุนทรวิจิตร อาจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
10. นางสาวสาวติรี  หลกัทอง อาจารย ์  พย.บ. 

 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)  
 (ลาศึกษาต่อในประเทศ) 

11. นางสาวภาคินี เดชชยัยศ อาจารย ์  พย.บ.  
 วท.ม. (จิตวทิยาคลินิกและชุมชน) 

12. นางสาวจนัทนา   
                 เกิดบางแขม 

อาจารย ์  พย.บ. 
 กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 
 พย.ม. (การพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช) 
 (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 

13. นางสาวหทยัชนก  เผา่วิริยะ อาจารย ์     พย.บ.  
 พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 
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สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
ช้ัน 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพบูิลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1. นางสาวอารีรัตน์  ข  าอยู ่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) 

 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 D.S.N. (Nursing) 

2. นางอาภา  หวงัสุขไพศาล ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
    Ph.D. (Nursing Science)   

3. นางโสรัตน์  วงศสุ์ทธิธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 
 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 Ph.D. (Nursing Science)   

4. นางบุญญาภา  โพธ์ิเกษม ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ.  
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
    (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 

5. นางสาวสหทัยา   รัตนจรณะ อาจารย ์  วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)์ 
 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 Ph.D. (Applied Science) 

6. นายด ารงคศ์กัด์ิ   สงเอียด อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 

7. นางสาวก่ิงดาว  การะเกต อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลผูสู้งอาย)ุ 
    (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 

8. นางสาวลดัดาวลัย ์พุทธรักษา อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 ศษ.ม. (จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว) 
 กศ.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
   พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 

9. นางสาวฉวรัีตน์ ช่ืนชมกุล อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) 

10. นางภรณี  สวสัด์ิ-ชูโต อาจารย ์  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 Ph.D. (Human Resource Development) 

11. นางสาวสิริพิมพ ์ชูปาน อาจารย ์  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
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สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
ช้ัน ๑ อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ  
1. นายพรชยั  จูลเมตต์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 

    M.S. (Gerontology) 
 พย.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์) 
 Ph.D. (Nursing) 

2. นางรัชนีภรณ์ ทรัพยก์รานนท ์
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 
 ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 Ph.D. (Nursing) 

3. นางสาววารี  กงัใจ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  พย.บ. 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
 พย.ด.  

4. นางสาวนยันา  พิพฒัน์วณิชชา ผูช่้วยศาสตราจารย ์     ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง 
    พย.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์) 
    Ph.D. (Nursing) 

5. นางอรพินท ์ หลกัแหลม อาจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 

6. นางสาวศศิธร  กรุณา อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

7. นางสาวชลธิชา  จนัทคีรี อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลผูสู้งอาย)ุ 
    (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 

8. นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง อาจารย ์  พย.บ. 
 พย.ม. (การพยาบาลผูสู้งอาย)ุ 
    (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 
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ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ  
9. นายวชัรา  ตาบุตรวงศ ์ อาจารย ์  พย.บ. 

 พย.ม. (การพยาบาลผูสู้งอาย)ุ 
    (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ) 

 
คณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ 

 

ช่ือ ต าแหน่ง คุณวุฒิ  
1. นางสุวรรณา  จนัทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 

 สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข) 
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

 

2. นางพิริยา  ศุภศรี รองศาสตราจารย ์  วท.บ. (พยาบาล) 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

 

3. นางสาวศิริวลัห์  วฒันสินธ์ุ รองศาสตราจารย ์  พย.บ. (การพยาบาลอายรุศาสตร์) 
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 
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สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
1. การสอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบติัการในหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการพยาบาล ณ    

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี  
 2. การฝึกปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์จริงท่ีสถานบริการสุขภาพทุกระดบั ดงัน้ี 
  2.1 ระดบัปฐมภูมิ ไดแ้ก่ สถานีอนามยั โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ และชุมชน 
ในเขตภาคตะวนัออก  
  2.2 ระดบัทุติยภูมิ และตติยภูมิ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลศรีธญัญา  
โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ ศูนยว์ทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยับูรพา และโรงพยาบาลชุมชน 
ในเขตภาคตะวนัออก 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพามีความเช่ือวา่บุคคลประกอบดว้ยกาย จิต สงัคม  
จิตวิญญาณท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองคร์วมและมีความเป็นพลวตั ช่วงชีวิตของบุคคลอยูบ่นเส้นทาง 
ความต่อเน่ืองของสุขภาพและความเจบ็ป่วย การพยาบาลมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  
การสนบัสนุนใหบุ้คคลมีวิถีชีวิตท่ีกลมกลืนกบัสงัคมโลก ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ รวมทั้งการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหค้รอบคลุมอยา่งเป็นองคร์วมทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ  
 การพยาบาล เป็นวิชาชีพแห่งการปฏิบติัท่ีมีพนัธะสญัญาต่อสังคมในการใหบ้ริการสุขภาพ โดย
ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสุขภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการ ใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏิบติัการพยาบาลซ่ึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพของผูรั้บบริการทุกกลุ่มอายทุั้งท่ีมีสุขภาพดี และ
เจบ็ป่วย โดยครอบคลุมการเจบ็ป่วยท่ีหลากหลาย สนบัสนุนใหบุ้คคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและด ารงชีวิตอยูไ่ด้
อยา่งผาสุก และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตดา้นสุขภาพ 
 การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ในบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งเอ้ืออาทรและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใชวิ้ธีการจดัการเรียนการสอน 
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และส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนน้วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงภายในตวัผูเ้รียนโดยใช้
สถานการณ์จริงเป็นส่ือในการเรียนรู้ (Transformative Learning) มีการจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ 
โดยเช่ือมโยงกบัปัญหาสุขภาพและระบบสุขภาพของชุมชนในภูมิภาคตะวนัออก เพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสุข เกิดความรักในการเรียนรู้ มีการแสดงออกถึงความเป็นไทยและมีความ
เขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม เนน้การใชห้ลกัปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิต 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา มีความเช่ือมัน่วา่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บ 
จากหลกัสูตรน้ี เป็นการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ได ้มีความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเชิงวิชาชีพ สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถ 
ทางภาษา เพ่ือใชใ้นการส่ือสารอยา่งเป็นสากล สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคน้หาความรู้  
และมีแนวคิดในการพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต 
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เป็นผูน้ าในการด าเนินชีวิตดา้นสุขภาพและเป็นพลเมืองท่ีดี มีความเขา้ใจ 
ในความแตกต่างทางวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ใชชี้วิตอยา่งมีความสมดุลภายใตห้ลกัปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ความส าคัญ- 
 จากความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและการพฒันาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก รวมทั้งประเทศไทยไดเ้ขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กอร์ปกบัความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี
การส่ือสาร และการขยายตวัของธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนิน
ชีวติของประชาชน มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานทั้งในและนอกประเทศและการเผชิญหนา้กบัภยั
ธรรมชาติท่ีมีอุบติัการณ์ และความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของ
ประชาชนทั้งการเจบ็ป่วยเฉียบพลนัจากอุบติัเหตุยานยนตแ์ละการท างาน โรคเร้ือรังต่าง ๆ จาก
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตจากสภาพสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง โรคท่ี
เกิดจากมลพิษทางดา้นอุตสาหกรรม โรคติดเช้ือท่ีมากบักลุ่มแรงงานต่างดา้ว และโรคอุบติัใหม่ เป็น
ตน้ จึงมีความส าคญัท่ีพยาบาลจะตอ้งเป็นผูรู้้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวติและสุขภาพของมนุษย ์ตลอดจนมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถคน้หาความรู้ไดด้ว้ย
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ตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถดา้นภาษาและการส่ือสาร การใช้
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีมีความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม เป็นพลเมืองท่ีดี 
ท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน์เพื่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยูไ่ดใ้นสภาพสังคม 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น โดยคงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ใชชี้วติอยา่งสมดุล 
และมีความสุขตามหลกัปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

-วตัถุประสงค์- 
 1.  หลกัสูตรตอ้งการผลิตบณัฑิตดา้นการพยาบาล ท่ีมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล 
และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนดา้นการพยาบาล ทั้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยร้อยละ 90 ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ี จะสามารถประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลได ้ 
 2.  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแลว้ บณัฑิตจะมีสมรรถนะ ดงัน้ี   
  2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ เคารพในคุณค่า ศกัด์ิศรี ของความเป็นมนุษย ์ 
และมีความกลา้หาญเชิงจริยธรรม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2  มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ บูรณาการ
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบติัการพยาบาล ตามขอบเขตของพระราชบญัญติัวชิาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3  สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวจิารณญาณ 
  2.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และต่อเน่ือง และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  2.5  มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บับุคคลท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม  
  2.6  แสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางดา้นสุขภาพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพการพยาบาล 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพ  
  2.7  มีการพฒันาตนเอง เป็นพลเมืองดีของสังคม ด ารงตนตามหลกัปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพามีความเช่ือวา่บุคคลประกอบดว้ยกาย จิต สงัคม  
จิตวิญญาณท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองคร์วมและมีความเป็นพลวตั ช่วงชีวิตของบุคคลอยูบ่นเส้นทาง 
ความต่อเน่ืองของสุขภาพและความเจบ็ป่วย การพยาบาลมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  
การสนบัสนุนใหบุ้คคลมีวิถีชีวิตท่ีกลมกลืนกบัสงัคมโลก ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ รวมทั้งการ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหค้รอบคลุมอยา่งเป็นองคร์วมทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ  
 การพยาบาล เป็นวิชาชีพแห่งการปฏิบติัท่ีมีพนัธะสญัญาต่อสังคมในการใหบ้ริการสุขภาพ โดย
ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสุขภาพของ
ผูใ้ชบ้ริการ ใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏิบติัการพยาบาลซ่ึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพของผูรั้บบริการทุกกลุ่มอายทุั้งท่ีมีสุขภาพดี และ
เจบ็ป่วย โดยครอบคลุมการเจบ็ป่วยท่ีหลากหลาย สนบัสนุนใหบุ้คคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและด ารงชีวิตอยูไ่ด้
อยา่งผาสุก และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตดา้นสุขภาพ 
 การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
ในบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งเอ้ืออาทรและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใชวิ้ธีการจดัการเรียนการสอน 
และส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนน้วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงภายในตวัผูเ้รียนโดยใช้
สถานการณ์จริงเป็นส่ือในการเรียนรู้ (Transformative Learning) มีการจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ 
โดยเช่ือมโยงกบัปัญหาสุขภาพและระบบสุขภาพของชุมชนในภูมิภาคตะวนัออก เพ่ือพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสุข เกิดความรักในการเรียนรู้ มีการแสดงออกถึงความเป็นไทยและมีความ
เขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม เนน้การใชห้ลกัปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิต 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา มีความเช่ือมัน่วา่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บจากหลกัสูตรน้ี เป็นการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ได ้มีความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเชิงวิชาชีพ สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถทางภาษา เพ่ือใชใ้นการส่ือสารอยา่งเป็นสากล สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคน้หา
ความรู้ และมีแนวคิดในการพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอด
ชีวิต รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เป็นผูน้ าในการด าเนินชีวิตดา้นสุขภาพและเป็นพลเมืองท่ีดี มีความ
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เขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ใชชี้วิตอยา่งมีความสมดุลภายใตห้ลกัปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ความส าคัญ- 
 จากความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและการพฒันาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก รวมทั้งประเทศไทยไดเ้ขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กอร์ปกบัความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี
การส่ือสาร และการขยายตวัของธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนิน
ชีวติของประชาชน มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานทั้งในและนอกประเทศและการเผชิญหนา้กบัภยั
ธรรมชาติท่ีมีอุบติัการณ์ และความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของ
ประชาชนทั้งการเจบ็ป่วยเฉียบพลนัจากอุบติัเหตุยานยนตแ์ละการท างาน โรคเร้ือรังต่าง ๆ จาก
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตจากสภาพสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง โรคท่ี
เกิดจากมลพิษทางดา้นอุตสาหกรรม โรคติดเช้ือท่ีมากบักลุ่มแรงงานต่างดา้ว และโรคอุบติัใหม่ เป็น
ตน้ จึงมีความส าคญัท่ีพยาบาลจะตอ้งเป็นผูรู้้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวติและสุขภาพของมนุษย ์ตลอดจนมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถคน้หาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถดา้นภาษาและการส่ือสาร การใช้
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีมีความเขา้ใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม เป็นพลเมืองท่ีดี 
ท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน์เพื่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยูไ่ดใ้นสภาพสังคม 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น โดยคงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ใชชี้วติอยา่งสมดุล 
และมีความสุขตามหลกัปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

-วตัถุประสงค์- 
 1.  หลกัสูตรตอ้งการผลิตบณัฑิตดา้นการพยาบาล ท่ีมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล 
และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนดา้นการพยาบาล ทั้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยร้อยละ 90 ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ี จะสามารถประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลได ้ 
 2.  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแลว้ บณัฑิตจะมีสมรรถนะ ดงัน้ี   
  2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ เคารพในคุณค่า ศกัด์ิศรี ของความเป็นมนุษย ์ 
และมีความกลา้หาญเชิงจริยธรรม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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  2.2  มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ บูรณาการ
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบติัการพยาบาล ตามขอบเขตของพระราชบญัญติัวชิาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3  สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์และมีวจิารณญาณ 
  2.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และต่อเน่ือง และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  2.5  มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บับุคคลท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม  
  2.6  แสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางดา้นสุขภาพ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพการพยาบาล 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพ  
  2.7  มีการพฒันาตนเอง เป็นพลเมืองดีของสังคม ด ารงตนตามหลกัปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
      

 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบหลกัสูตรน้ีจดัการศึกษาระบบทวภิาค ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา และระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 4  ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 
8 ปีการศึกษา 
 1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีท่ี 3 และ
ชั้นปีท่ี 4  
 
การด าเนินการหลกัสูตร 
 1. วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  - วชิาภาคทฤษฎีจดัการเรียนการสอนในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.  
  - วชิาภาคปฏิบติั/ ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 
   เวรเชา้เวลา  08.00-16.00 น. 
   เวรบ่ายเวลา 16.00-24.00 น. 
   เวรดึกเวลา  24.00-08.00 น. 
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  การจดัการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ไม่เกิน 35 ชัว่โมง (ยกเวน้ในสัปดาห์ท่ีมี
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) 
 
 2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  2.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัในแผนการเรียน
ท่ีเลือกเรียนวชิาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
  2.2  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี  
  2.3  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงหรือมีความผดิปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบติัวชิาชีพ  
  2.4  คุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษา
ภาคปกติขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552 
 
ระบบการศึกษา : แบบชั้นเรียน 
หลกัสูตร 
 1.1 จ านวนหน่วยกติรวม ตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกติ 
 1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
    1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่      30 หน่วยกิต 
    2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่          107 หน่วยกิต 
    2.1)  วชิาแกน (กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชี     28 หน่วยกิต 
     2.2)  วชิาเอก (กลุ่มวชิาชี           79 หน่วยกิต 
    3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่             6 หน่วยกิต 
  3.1.3  รายวชิา 
  1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ประกอบด้วย 
  กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
      ภาษาองักฤษบังคับ 9 หน่วยกิต   
 99910159 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร    3 (3-0-6) 
     English for Communication 
 99910259 ภาษาองักฤษระดบัมหาวทิยาลยั    3 (3-0-6) 
     Collegiate English 
 99920159 การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร   3 (3-0-6) 
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     English Writing for Communication 
      ภาษาอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 22810159 ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3 (3-0-6) 
     Thai Language Skills for Communication 
 
 กลุ่มอตัลกัษณ์และคุณภาพชีวติบัณฑิตบูรพา ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
 59810259 เวชศาสตร์การท่องเท่ียวทางทะเล    2 (1-3-2) 
     Marine Travel Medicine 
 85111059 การออกก าลงักายเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3) 
     Exercise for Quality of Life 
 กลุ่มวชิาทกัษะชีวติและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต 
 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั    2 (2-0-4) 
     Economics of Everyday Life 
 40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพฒันาตนเอง   2 (2-0-4) 
     Contemplative Education for Self Development 
 87519659 ภยัพิบติัทางธรรมชาติ     3 (3-0-6) 
     Natural Disasters 
 กลุ่มวชิานวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
 42310359 การคิดเชิงระบบกบัการวเิคราะห์ปัญหา   2 (2-0-4) 
     Systems Thinking and Problem Analysis 
 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์    2 (2-0-4) 
     Arts and Creativity 
 กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
 24510159 ทกัษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้   3 (3-0-6) 
     Information Skills in Knowledge-based Society 
 
 2) หมวดวชิาเฉพาะ      107 หน่วยกติ 
  2.1) วชิาแกน (กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ) 28 หน่วยกติ 
 10710159 จิตวทิยาส าหรับการพยาบาล    1 (1-0-2) 
     Psychology for Nursing 
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 10720259 พยาธิสรีรวทิยาส าหรับการพยาบาล   3 (3-0-6)
     Pathophysiology for Nursing 
 10720359 โภชนศาสตร์ส าหรับพยาบาล    2 (2-0-4) 
     Nutrition for Nurses 
 10720459 สุนทรียสัมพนัธ์เพื่อการพยาบาล    2 (2-0-4) 
     Aesthetic Relationship for Nursing 
 10730559 การวจิยัและการสืบคน้ทางการพยาบาล   3 (3-0-6) 
     Nursing Research and Inquiry 
 30510159 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา    3 (2-3-4) 
     Microbiology and Parasitology 
 30811659 ฟิสิกส์ส าหรับการพยาบาล    2 (2-0-4) 
     Physics for Nursing 
 31620259 ชีวเคมีส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ   2 (2-0-4) 
     Biochemistry for Health Science 
 68010159 กายวภิาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์   2 (2-0-4) 
     Basic Human Anatomy 
 68010259 ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์  1 (0-3-1) 
     Basic Human Anatomy Laboratory 
 68011159 สรีรวทิยาของมนุษยส์ าหรับการพยาบาล    4 (3-3-6) 
     Human Physiology for Nursing 
 79223559 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
     Principle of Pharmacology 
 
  2.2) วชิาเอก (กลุ่มวชิาชีพ)  79 หน่วยกติ 
   2.2.1) รายวชิาทฤษฎี    51 หน่วยกติ 
 10120159 การพยาบาลชุมชน 1     2 (2-0-4) 
     Community Nursing I 
 10140259 การพยาบาลชุมชน 2     2 (2-0-4) 
     Community Nursing II 
 10140359 การพยาบาลชุมชน 3     2 (2-0-4) 



32 

 

     Community Nursing III 
 10230159 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์1  3 (3-0-6) 
     Maternity Nursing and Midwifery I 
 10230259 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2  3 (3-0-6) 
     Maternity Nursing and Midwifery II 
 10330159 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1      2 (2-0-4) 
     Adult Nursing I 
 10330259 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2     3 (3-0-6) 
     Adult Nursing II 
 10330359 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3     3 (3-0-6) 
     Adult Nursing III 
 10420159 กฎหมาย จริยธรรม และวชิาชีพการพยาบาล 1  1 (1-0-2) 
     Law, Ethics and Professional Nursing I 
 10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวชิาชีพการพยาบาล 2  2 (2-0-4) 
     Law, Ethics and Professional Nursing II 
 10420359 การบริหารการพยาบาล 1     1 (1-0-2) 
     Nursing Administration I 
 10440459 การบริหารการพยาบาล 2     2 (2-0-4) 
     Nursing Administration II 
 10520159 การพยาบาลผูสู้งอายุ     3 (3-0-6) 
     Gerontological Nursing 
 10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1   2 (2-0-4) 
     Mental Health and Psychiatric Nursing I 
 10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2   2 (2-0-4) 
     Mental Health and Psychiatric Nursing II 
 10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3   2 (2-0-4) 
     Mental Health and Psychiatric Nursing III 
 10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล    2 (2-0-4) 
     Basic Concepts in Nursing 
 10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล     2 (2-0-4) 
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     Nursing Theory 
 10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1     3 (1-4-4) 
     Fundamental  Nursing  I 
 10720959 การพยาบาลพื้นฐาน 2     4 (2-4-6) 
     Fundamental  Nursing  II 
 10820159 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ  2 (2-0-4) 
     Nursing Care for Well Children and Adolescents 
 10830259 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน  3 (3-0-6) 
     Nursing Care for Children and Adolescents in  
     Health Deviation 
 
 
   2.2.2) รายวชิาปฏิบัติ    28 หน่วยกติ 
 10120459 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน 1    1 (0-4-1) 
     Practicum of Community Nursing I 
 10140559 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน 2     2 (0-8-2) 
     Practicum of Community Nursing II 
 10140659 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน 3    2 (0-8-2) 
     Practicum of Community Nursing III 
 10230359 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์1 3 (0-12-3) 
     Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I 
 10240459 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2 3 (0-12-3) 
     Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II 
 10330459 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 1     3 (0-12-3) 
     Practicum of Adult Nursing I 
 10340559 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 2    2 (0-8-2) 
     Practicum of Adult Nursing II 
 10440559 ปฏิบติัการบริหารทางการพยาบาล    2 (0-8-2) 
     Practicum of Nursing Administration 
 10530259 ปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอายุ    2 (0-8-2) 
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     Practicum of Gerontological Nursing 
 10640459 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1   2 (0-8-2) 
     Practicum of Mental Health and  
     Psychiatric Nursing I 
 10640559 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2   1 (0-4-1) 
     Practicum of Mental Health and  
     Psychiatric Nursing II 
 10721059 ปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐาน    2 (0-8-2)   
     Practicum of Fundamental Nursing 
 10820359 ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 1 (0-4-1) 
     Practicum of Nursing Care for Healthy  
     Children and Adolescents 
 10830459 ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 2 (0-8-2) 
     Practicum of Nursing Care for Children and  
     Adolescents in Health Deviation 
 
 3)  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ จากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยับูรพา หรือเลือกเรียน 
จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 
  3.1) รายวชิาที่เปิดสอนส าหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ 
  10120759 การพยาบาลอาชีวอนามยั    2 (1-3-2) 
      Occupational Nursing 
  10420659 แนวคิดเบ้ืองตน้ในธุรกิจบริการสุขภาพ  2 (2-0-4) 
      Introduction for Business Concepts 
      in Health Care Services 
  10420759 วฒันธรรมกบัภาวะสุขภาพ   2 (2-0-4) 
      Culture and Health 
  10520359 วฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ   2 (2-0-4) 
      Culture and Elderly Care 
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  10620659 วถีิธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 2 (2-0-4) 
      Natural Approach to Holistic Care 
  10610759 ทกัษะชีวติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต  2 (2-0-4) 
      Life Skills for Mental Health Promotion 
  10721159 ภาษาองักฤษส าหรับพยาบาล   2 (2-0-4) 
      English for Nurses 
  10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม  2 (2-0-4) 
      Holistic Health Promotion 
  10711359 การพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญา   2 (1-3-2) 
      Mindfulness Cultivation for Wisdom 
  10741459 การพยาบาลสาธารณภยั    2 (2-0-4) 
      Disaster Nursing 
  10810559 การเล่นกบัพฒันาการในเด็กเล็ก   2 (2-0-4) 
      Play and Development in Early Childhood 
 
  3.2) รายวชิาที่เปิดสอนส าหรับนิสิตคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
  10310659 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ 2 (1-2-3) 
      First Aid and Basic Life Support 
  10520359 วฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ   2 (2-0-4) 
      Culture and Elderly Care 
  10620659 วถีิธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 2 (2-0-4) 
      Natural Approach to Holistic Care 
  10610759 ทกัษะชีวติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต  2 (2-0-4) 
      Life Skills for Mental Health Promotion 
  10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม  2 (2-0-4)
      Holistic Health Promotion 
  10711359 การพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญา   2 (1-3-2) 
      Mindfulness Cultivation for Wisdom 
  10810559 การเล่นกบัพฒันาการในเด็กเล็ก   2 (2-0-4) 
      Play and Development in Early Childhood 
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ความหมายของรหัสวชิา 
 เลขรหสั 3 หลกัแรก  หมายถึง รหสัของหน่วยงาน ดงัน้ี 
   100-149 คณะพยาบาลศาสตร์ ดงัน้ี 
    101XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาการพยาบาลชุมชน 
    102XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ ์
    103XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 
    104XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาบริหารทางการพยาบาล 
    105XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ
    106XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 
    107XXXXX หมายถึง รายวชิากลางคณะพยาบาลศาสตร์ 
    108XXXXX หมายถึง กลุ่มวชิาการพยาบาลเด็ก 
200-269   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
300-349     คณะวทิยาศาสตร์   
400-449   คณะศึกษาศาสตร์  
550-599    คณะแพทยศาสตร์  
680-689     คณะสหเวชศาสตร์  
770-779   คณะดนตรีและการแสดง 
790-799     คณะเภสัชศาสตร์  
850-874    คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
875-884    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   999xxx    สถาบนัภาษา 
 เลขรหสัหลกัท่ี 4  หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
 เลขรหสัหลกัท่ี 5-6  หมายถึง ล าดบัของรายวชิาในกลุ่มสาขาวชิา 
 เลขรหสัหลกัท่ี 7-8  หมายถึง ปีท่ีสร้างรายวชิา 
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หมายเหตุ: 
 1.  การคิดชัว่โมงในรายวชิา  
  1.1  รายวชิาทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากบั 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
  1.2  รายวชิาท่ีใชเ้วลาฝึกในห้องปฏิบติัการ 1 หน่วยกิตเท่ากบั 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  1.3  รายวชิาท่ีมีการฝึกงานหรือท าโครงงาน 1 หน่วยกิตเท่ากบั 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  1.4  รายวชิาปฏิบติัการพยาบาล 1 หน่วยกิตเท่ากบั 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
  (ขอ้ 1.1-1.3 คิดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ้ 7 การคิดหน่วยกิต ส่วนขอ้ 1.4 ใชเ้กณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 หวัขอ้โครงสร้างหลกัสูตร) 
 2.  การคิดจ านวนชัว่โมงศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในรายวชิาปฏิบติัการทุกรายวชิา 
ใหเ้ท่ากบัจ านวนหน่วยกิตขา้งหนา้ ทั้งน้ีเป็นไปตามมติกรรมการบริหารวชิาการ มหาวิทยาลยับูรพา 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2553  
 3.  การแบ่งระบบการศึกษาของมหาวทิยาลยับูรพา ในการศึกษาภาคปกติจะจดัแบ่งออกเป็น  
2 ภาคการศึกษาคือภาคตน้และภาคปลาย แต่ถา้มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษานั้นก็จะ
แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาคือ ภาคตน้ ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ดงัความในขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบบัท่ี 3) ตามความในขอ้ 5 ระบบ
การจดัการศึกษา  
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แผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา (ปรับเปล่ียนรายวชิาตามมติท่ีประชุมวนัท่ี10 ตุลาคม 2559   และ 
และบนัทึกขอ้ความจากสถาบนัภาษา ลงวนัท่ี 19  พฤษภาคม 2560 ) ดงัน้ี 
 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศึกษาทัว่ไป 99920159 การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

English Writing for Communication 
3 (3-0-6) 

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity 

2 (2-0-4) 

22810159 ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3 (3-0-6) 

85111059 การออกก าลงักายเพื่อคุณภาพชีวติ 
Exercise for Quality of Life 

2 (1-2-3) 

วชิาเฉพาะ 68010159 กายวภิาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์
Basic Human Anatomy 

2 (2-0-4) 

68010259 ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์
Basic Human Anatomy Laboratory 

1 (0-3-1) 

30510159 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 
Microbiology and Parasitology 

3 (2-3-4) 

30811659 ฟิสิกส์ส าหรับการพยาบาล 
Physics for Nursing 

2 (2-0-4) 
 

10710159 จิตวทิยาส าหรับการพยาบาล 
Psychology for Nursing 

1 (1-0-2) 

รวม (Total) 19 (16-8-34) 
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ปีที ่1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทัว่ไป 99910159 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

59810259 เวชศาสตร์การท่องเท่ียวทางทะเล 
Marine Travel Medicine 

2 (1-3-2) 

42310359 การคิดเชิงระบบกบัการวเิคราะห์ปัญหา 
Systems Thinking and Problem Analysis 

2 (2-0-4) 

40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพฒันาตนเอง 
Contemplative Education for Self Development 

2 (2-0-4) 

24510159 ทกัษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ 
Information Skills in Knowledge-based Society 

3 (3-0-6) 

วชิาเฉพาะ 68011159 สรีรวทิยาของมนุษยส์ าหรับการพยาบาล 
Human Physiology for Nursing 

4 (3-3-6) 

31620259 ชีวเคมีส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
Biochemistry for Health Science 

2 (2-0-4) 

10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล 
Basic Concepts in Nursing 

2 (2-0-4) 

วชิา 
เลือกเสรี 

XXXXXX
XX 

เลือกเสรี 2 (2-0-4) 

รวม (Total) 22 (20-6-40) 
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ปีที ่2  ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทัว่ไป 99910259 ภาษาองักฤษระดบัมหาวทิยาลยั 
Collegiate English 

3 (3-0-6) 

87519659 ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
Natural Disasters 

3 (3-0-6) 

วชิาเฉพาะ 10420359 การบริหารการพยาบาล 1  
Nursing Administration I 

1 (1-0-2) 

10720259 พยาธิสรีรวทิยาส าหรับการพยาบาล 
Pathophysiology for Nursing 

3 (3-0-6) 

79223559 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน้ 
Principle of  Pharmacology 

3 (3-0-6) 

10120159 การพยาบาลชุมชน  1 
Community Nursing I 

2 (2-0-4) 

10720859 การพยาบาลพื้นฐาน  1 
Fundamental  Nursing  I 

3 (1-4-4) 

10120459 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน  1 
Practicum of Community Nursing I 

1 (0-4-1) 

10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล  
Nursing Theory 

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 21 (18-8-39) 
    
 
 
 
 
 
 



41 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วชิาเฉพาะ 25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
Economics of Everyday Life 

2 (2-0-4) 

 10520159 การพยาบาลผูสู้งอายุ 
Gerontological Nursing 

3 (3-0-6) 

10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  1 
Mental Health and Psychiatric Nursing I 

2 (2-0-4) 

10420159 กฎหมาย จริยธรรม และวชิาชีพการพยาบาล 1 
Law, Ethics and Professional Nursing I 

1 (1-0-2) 

10820159 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 
Nursing Care for Well Children and Adolescents  

2 (2-0-4) 

10720359 โภชนศาสตร์ส าหรับพยาบาล 
Nutrition for Nurses 

2 (2-0-4) 

10720959 การพยาบาลพื้นฐาน  2 
Fundamental  Nursing  II 

4 (2-4-6) 

10820359 ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 
Practicum of Nursing Care for Healthy Children and 
Adolescents 

1 (0-4-1) 

วชิา 
เลือกเสรี 

XXXXXX
XX 

เลือกเสรี 2 (2-0-4) 

รวม (Total) 19 (16-8-35) 
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ปีที ่2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  (Summer Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วชิาเฉพาะ 10721059 ปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐาน 
Practicum of Fundamental Nursing 

2 (0-8-2) 

10720459 สุนทรียสัมพนัธ์เพื่อการพยาบาล 
Aesthetic Relationship for Nursing 

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 4 (2-8-6) 
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ปีที ่3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วชิาเฉพาะ 10230159 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์1 
Maternity Nursing and Midwifery I 

3 (3-0-6) 

10330159 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 
Adult Nursing I 

2 (2-0-4) 

10330259 การพยาบาลผูใ้หญ่  2 
Adult Nursing II 

3 (3-0-6) 

10730559 การวจิยัและการสืบคน้ทางการพยาบาล 
Nursing Research and Inquiry 

3 (3-0-6) 

10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2 
Mental Health and Psychiatric Nursing II 

2 (2-0-4) 

10830259 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน  
Nursing Care for Children and Adolescents  in Health 
Deviation 

3 (3-0-6) 

10530259 ปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอายุ 
Practicum of Gerontological Nursing 

2 (0-8-2) 

10830459 ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 
Practicum of Nursing Care for Children  and Adolescents 
in Health Deviation 

2 (0-8-2) 

รวม (Total) 20 (16-16-36) 
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ปีที ่3  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วชิาเฉพาะ 10230259 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2 
Maternity Nursing and Midwifery II 

3 (3-0-6) 

10330359 การพยาบาลผูใ้หญ่  3 
Adult Nursing III 

3 (3-0-6)   

10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวชิาชีพการพยาบาล 2 
Law, Ethics and Professional Nursing II 

2 (2-0-4) 

10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3 
Mental Health and Psychiatric Nursing III 

2 (2-0-4) 

10230359 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์1 
Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I 

3 (0-12-3) 

10330459 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่  1 
Practicum of Adult Nursing I 

3 (0-12-3) 

รวม (Total) 16 (10-24-26) 
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ปีที ่4  ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วชิาเฉพาะ 10140259 การพยาบาลชุมชน  2 
Community Nursing II 

2 (2-0-4) 

10140359 การพยาบาลชุมชน  3 
Community Nursing III 

2 (2-0-4) 

10440459 การบริหารการพยาบาล  2 
Nursing Administration II 

2 (2-0-4) 

10240459 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2 
Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II 

3 (0-12-3) 

10340559 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่  2 
Practicum of Adult Nursing II 

2 (0-8-2) 

10640459 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  1 
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I 

2 (0-8-2) 

รวม (Total) 13 (6-28-19) 
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ปีที ่4  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา หน่วยกติ  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วชิาเฉพาะ 10140559 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน  2 
Practicum of Community Nursing II 

2 (0-8-2) 

10140659 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน  3 
Practicum of Community Nursing III 

2 (0-8-2) 

10440559 ปฏิบติัการบริหารทางการพยาบาล 
Practicum of Nursing Administration 

2 (0-8-2) 

10640559 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2 
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing 
II 

1 (0-4-1) 

วชิา 
เลือกเสรี 

XXXXXX
XX 

 เลือกเสรี  2 (2-0-4) 

รวม (Total) 9 (2-28-11) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 
99910159 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร     3 (3-0-6) 
  English for Communication 
  ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ศพัทแ์ละโครงสร้างภาษา ทกัษะทาง
ภาษา เพื่อใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั 
  Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and 
language structure; language skills for communication in daily life 
 
99910259 ภาษาองักฤษระดบัมหาวทิยาลยั     3 (3-0-6) 
  Collegiate English 
  ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ศพัทแ์ละโครงสร้างภาษา กลยทุธ์ 
ในการเรียนภาษาองักฤษ และทกัษะทางภาษาเพื่อใชส่ื้อสารในระดบัมหาวทิยาลยั 
  Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and 
language structure; strategies for English language learning; language skills for communication in 
college level 
 
99920159 การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร    3 (3-0-6) 
  English Writing for Communication 
  การเขียนภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัและในสถานประกอบการ โดย
ใชก้ารเรียบเรียงท่ีเหมาะสม 
  English writing for daily-life and workplace communication using appropriate 
organizations 
 
22810159 ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร    3 (3-0-6) 
  Thai Language Skills for Communication 
  ภาษากบัความคิดและเหตุผล บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่บริบท และสถานการณ์ทั้งในชีวติประจ าวนัและในเชิงวชิาการ 
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  Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient 
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic purposes 
59810259 เวชศาสตร์การท่องเท่ียวทางทะเล     2 (1-3-2) 
  Marine Travel Medicine 
  โรคหรืออุบติัเหตุท่ีพบในพื้นท่ีท่องเท่ียวทางทะเล การประชาสัมพนัธ์ดา้นสุขภาพ 
การป้องกนัโรคท่ีเก่ียวขอ้ง การเตรียมตวัก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้งและได้
มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ใหเ้ขา้กบับริบทของแต่ละพื้นท่ี 
  Diseases or accidents in the marine travel area, health information, disease 
prevention, pre-travel preparation and first aids which are proper and standardized, integrating 
knowledge into the context of the area 
  
85111059 การออกก าลงักายเพื่อคุณภาพชีวติ     2 (1-2-3) 
  Exercise for Quality of Life 
  ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัเก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ีสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติ การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกก าลงักายและการเลือก
กิจกรรมการออกก าลงักาย กีฬาไทย กีฬาสากล พฒันาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรม
สังคมท่ีเหมาะสม ภาษา และการส่ือสารความหมายดา้นการออกก าลงักายและกีฬา น ้าใจนกักีฬา 
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกก าลงักายท่ีปลอดภยัและ
เหมาะสมส าหรับตน รักษสุ์ขภาพ สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to 
quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of choosing 
exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social and 
appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and sports; 
sportsmanship and ethics in sports; Physical and mental fitness; safety in exercise and sports; 
application of knowledge and understanding in exercise into everyday life 
 
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (2-0-4) 
  Economics of Everyday Life 
  แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม 
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ทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค ์อุปทาน การผลิตและตน้ทุนการผลิต รายไดป้ระชาชาติ การเงิน
และการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลงัรัฐบาล การคา้ระหวา่งประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุตก์บัชีวติประจ าวนัในดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์
  Concepts and basic principles of economic activities in both micro and macro 
aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of production, 
national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, international trade, 
the concepts of economic self-sufficiency, and the application of economic perception on 
everyday life in general 
 
 
40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพฒันาตนเอง    2 (2-0-4) 
  Contemplative Education for Self Development 
  การพฒันาตนเองส าหรับบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นยคุโลกาภิวตัน์โดยใชแ้นวคิดจิตต
ปัญญาเป็นฐาน เนน้การใหคุ้ณค่ากบัการเรียนรู้ดว้ยใจท่ีใคร่ครวญ และการพฒันามิติดา้นในของ
มนุษยสู่์การพฒันาศกัยภาพท่ีสูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพ
ศาสตร์ การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง การคิดอยา่งเป็นระบบ การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงภายใน การรับฟังอยา่งลึกซ้ึง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลกัษณ์ การพฒันาทกัษะ
และคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งสมดุล
ทั้งกาย ใจ จิตวญิญาณ การรู้จกัจิตของตนเองจนเกิดการเปล่ียนแปลงสู่ปัญญาในการใชชี้วติและการ
ประกอบวชิาชีพอยา่งเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบนั 
  Self development for expected graduates in globalization by using contemplative 
education as a basis focusing on the value of learning through concentration and reflection to 
allow students to develop full potential, concepts and learning process, integration and 
interdisciplinary, learning through direct experience, system thinking, learning leading to internal 
change, deeply-acquired listening, aesthetic conversation, personality science, skill development 
and learning quality in order to encourage student eager to learn and practice continuously with 
physical, mental and spiritual balance, comprehension of self-soul change leading to wisdom for 
daily life and advancing professional and career opportunities in today’s society 
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87519659 ภยัพิบติัทางธรรมชาติ      3 (3-0-6) 
  Natural Disasters  
 ภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภยั การเฝ้าระวงัติดตาม ผลกระทบ  
การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟ้ืนฟู การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภยัแลง้ ไฟป่า  
น ้าท่วม ดินถล่ม แผน่ดินไหว สึนามิ การกดัเซาะชายฝ่ัง โดยใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ การสืบคน้
ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Natural disasters in Thailand, warning, monitoring, effect, damage assessment, mitigation 
and rehabilitation of climate change, drought, forest fire, flood, landslide, earthquake, tsunami, 
coastal erosion using geoinformation technology, retrieving data from related organizations 
 
42310359 การคิดเชิงระบบกบัการวเิคราะห์ปัญหา    2 (2-0-4) 
  Systems Thinking and Problem Analysis 
  ความหมาย หลกัการ ความส าคญั และการคิดเชิงระบบกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้  
การคิดท่ีใชใ้นกระบวนการคิดเชิงระบบ เคร่ืองมือช่วยในการจดัการความคิด การวเิคราะห์ 
สภาพการณ์ปัญหา การคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ของปัญหา การเช่ือมโยงระหวา่งสาเหตุกบั
ผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การน าหลกัการการคิดเชิงระบบไปใชก้บัสาขาวชิาต่าง 
ๆ ประยกุตก์ารคิดเชิงระบบกบัการแกปั้ญหาลกัษณะต่าง ๆ  
  Definition principle significance and systems thinking with learning organization, 
understand systems thinking, systems thinking tools, analyse problems, search for pattern and 
relations of problems, associate causes and effects, create causal loop diagram, apply systems 
thinking to other subjects, adapt systems thinking for various problem solving 
 
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์     2 (2-0-4) 
  Arts and Creativity 
  ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการ
สร้างสรรค ์ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค ์คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงาน
สร้างสรรคท่ี์มีต่อชีวิต และสังคมการสร้างสรรคด์ว้ยทกัษะการคิดแบบองคร์วมจากความรู้
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์
กวา้งไกล  
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  Introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics, creativity 
concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and creative work for life and 
society, the course offers opportunity for the students to using holistic thinking skill gained from 
their experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary 
 
24510159 ทกัษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้    3 (3-0-6) 
  Information Skills in Knowledge-Based Society  
  บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทของ
องคก์รและในชีวติประจ าวนั ทรัพยากรสารสนเทศ วธีิการเขา้ถึงสารสนเทศ กลยทุธ์การสืบคน้ 
ทกัษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาคน้ควา้และวิจยั การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป 
การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอา้งอิงและการน าเสนอสารสนเทศในลกัษณะต่าง ๆ การ
ใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม การสร้างสรรคผ์ลงานวชิาการอยา่งมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบ
สารสนเทศ 
  Role of information in Knowledge-based society; context of information in 
organization and daily life; information resources; search strategies; procedure for accessing 
information; information skills for study and research; analyzing, synthesizing, summarizing, 
interpreting, evaluating, arranging, citing and presenting information in various types; faire use of 
information; ethical creating academic work, ethics in information systems 
 
 
2) หมวดวชิาเฉพาะ       107 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาแกน (กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ)  28 หน่วยกติ 
10710159 จิตวทิยาส าหรับการพยาบาล       1 (1-0-2) 
  Psychology for Nursing  
  แนวคิด ทฤษฎีจิตวทิยา และพฒันาการของมนุษย ์กระบวนการของความคิด 
อารมณ์ การรับรู้ และการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การเขา้ใจตนเอง การปรับตวั และการพฒันาตนเอง  
Concept, theories of psychology and human development; process of cognition, emotion, 
perception, and learning; personality, self-understanding, adaptation, and self development 
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10720259 พยาธิสรีรวทิยาส าหรับการพยาบาล    3 (3-0-6) 
  Pathophysiology for Nursing 
  ศึกษาโครงสร้างและกลไกการท างานของร่างกายในภาวะท่ีผดิปกติจากการเกิดโรค 
ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย รวมทั้งความสัมพนัธ์ของอาการและอาการแสดงท่ีร่างกาย
ตอบสนองต่อภาวะผดิปกตินั้น ไดแ้ก่ เซลล ์ระบบภูมิคุม้กนั ระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ ระบบ
หวัใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ความสมดุลของน ้า อิเล็คโทรลยัท ์และ
กรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพนัธ์ุ 
  Study of structures and functional mechanisms in abnormal conditions from a 
disease(s), that affects physical balance; relationships of signs and symptoms responding to the 
abnormal conditions such as cells; immune system; nervous system; muscular system; cardio-
vascular system; urinary tract system; balance of fluid, electrolytes, acid and base; endocrine 
glands; and reproductive system 
 
10720359 โภชนศาสตร์ส าหรับพยาบาล      2 (2-0-4) 
  Nutrition for Nurses 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโภชนาการ  โภชนาการกบัภาวะสุขภาพและการ
เจบ็ป่วย ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ หลกัการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการส าหรับ
คนปกติในแต่ละช่วงวยั อาหารเฉพาะโรคและการเจบ็ป่วย 
  Concepts and theories related to nutrition, nutrition, health and illness, impact of 
malnutrition, nutritional assessment, nutrition for human being across lifespan, and nutrition for 
specific diseases 
 
10720459 สุนทรียสัมพนัธ์เพื่อการพยาบาล     2 (2-0-4) 
  Aesthetic Relationship for Nursing 
  แนวคิดเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยอ์ยา่งมีสุนทรียะ เรียนรู้
เง่ือนไขของการสร้างสัมพนัธภาพจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล การฟังอยา่งใส่ใจ การสร้างความ
เขา้ใจ การแสดงออกอยา่งแทจ้ริง การจดัการกบัความขดัแยง้ในใจ สู่ความเขา้ใจในเง่ือนไขของภาวะ
สุขภาพ และการใชส้ัมพนัธภาพอยา่งสุนทรียะเพื่อการพยาบาล 
  Aesthetic human-to-human relationship, relationship establishment and its 
stipulation, individual difference, active listening, understanding, genuine expression, and 
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management of internal conflicts, to achieve better understanding about conditions related to 
health and the use of aesthetic relationship for nursing 
 
10730559 การวจิยัและการสืบคน้ทางการพยาบาล         3 (3-0-6) 
  Nursing Research and Inquiry 
  แนวคิดและกระบวนการวจิยัทางการพยาบาล การสืบคน้และการตดัสินใจเลือกใช้
ขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการวจิยั การพฒันาการพยาบาลและทกัษะการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง จริยธรรมการวจิยัทางการพยาบาล และการน าผลการวจิยัมาใช ้ 
  Nursing research concepts and methodology, searching and selecting data and 
information for the sake of doing research, nursing development and self-directed learning, ethics 
in nursing research, and research utilization 
 
30510159 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา     3 (2-3-4) 
  Microbiology and Parasitology 
  โครงสร้างของจุลินทรียแ์ละปรสิตบางชนิดท่ีก่อโรคในมนุษย ์การรุกราน กลไก
การป้องกนัตนเองของมนุษยต่์อเช้ือก่อโรค วธีิการติดต่อและการควบคุมการติดเช้ือ 
  Structure of some microbes and parasites inside human anatomy that cause fatal 
diseases, invasion, self-immune mechanism and epistemology and disease control 
 
30811659 ฟิสิกส์ส าหรับการพยาบาล     2 (2-0-4)
  Physics for Nursing 
  แรงและการเคล่ือนท่ี งาน พลงังาน และก าลงั สมบติัเชิงความร้อนของสสาร ความ
ดนั เสียงและการไดย้นิ ไฟฟ้าแม่เหล็กเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าและความปลอดภยั แสง คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมกมัมนัตภาพรังสี  การประยกุตท์างการพยาบาล 
  Force and movement, work, energy, power, heat property of matters, pressure, 
sound and hearing, fundamental of electricity and magnetics, electrical circuit and safety, light, 
magnetic waves, atomic physics, applied for nursing 
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31620259 ชีวเคมีส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ    2 (2-0-4) 
  Biochemistry for Health Science 
  ชนิด  โครงสร้างและสมบติัของชีวโมเลกุล  ตลอดจนเมแทบอลิซึม 
  Types, structure, and properties of biomolecular and metabolism 
 
68010159 กายวภิาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์    2 (2-0-4) 
  Basic Human Anatomy 
  รูปร่าง ลกัษณะ โครงสร้าง ต าแหน่งและความสัมพนัธ์ของอวยัวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายมนุษย ์แยกตามระบบดงัน้ี โครงสร้างของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบ
โครงกระดูกและขอ้ต่อ ระบบกลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนเลือดและน ้าเหลือง ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ และระบบต่อมไร้ท่อ 
  Morphologic structures, positions and relations of various organs in each system 
of human body including structures of cells and tissues, integumentary system, skeletal system and 
joints, muscular system, nervous system, blood and lymph vascular system, respiratory system, 
digestive system, urinary system, reproductive system and endocrine system 
 
 
68010259 ปฏิบติัการกายวภิาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์   1 (0-3-1) 
  Basic Human Anatomy Laboratory 
  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการศึกษารูปร่าง ลกัษณะ โครงสร้าง ต าแหน่ง และ
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย ์โดยสอดคลอ้งกบัวชิา 68010159 
  Laboratorial study of morphologic structures, positions and relations of various 
organs in human body related to subject 68010159 
 
68011159 สรีรวทิยาของมนุษยส์ าหรับการพยาบาล    4 (3-3-6) 
  Human Physiology for Nursing 
  หนา้ท่ีและกลไกการท างานอยา่งละเอียดของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย ์
ไดแ้ก่ หนา้ท่ีของเซลล ์ระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษา
สมดุลของร่างกาย 
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  Functions and mechanisms of various organ systems in human body, including 
function of cell, nervous system, muscular system, circulatory system, respiratory system, renal 
system, reproductive system, gastrointestinal system, endocrine system, and regulation of 
homeostasis 
 
79223559 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
  Principle of Pharmacology 
  ความหมายของเภสัชวทิยา กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา พิษวทิยา  
และผลขา้งเคียงของยาท่ีมีผลต่อระบบและอวยัวะต่างๆของร่างกายมนุษย ์ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อ
กนัของยาและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
  Definition of pharmacology, mechanism of drug’s action, pharmacological 
activities, toxicity and side effects of drug on systems and organs inside human body, antibiotics, 
drug-drug interaction and rational drug use 
 
วชิาเอก (กลุ่มวชิาชีพ)        79
 หน่วยกติ 
รายวชิาทฤษฎี         51
 หน่วยกติ 
 
10120159 การพยาบาลชุมชน 1      2 (2-0-4) 
  Community Nursing I 
  แนวคิดระบบสุขภาพ วทิยาการระบาดส าหรับพยาบาลชุมชน กลวธีิการดูแล
สุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน แนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ อนามยัโรงเรียน อาชีวอนามยั และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
บทบาทพยาบาลในงานสร้างเสริมและป้องกนัโรค ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
  Concept of health system, epidemiology for community nurses, community 
health care strategies for health promotion and prevention in individuals, families and 
communities, guidelines for health promotion in aggregates: school health, occupational health 
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and environmental health, nursing roles in health promotion and prevention, issues related to 
cultural diversity and the ethics of health promotion and prevention 
 
10140259 การพยาบาลชุมชน 2      2 (2-0-4)
  Community Nursing II  
  แนวคิดและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้ การประเมิน 
ภาวะสุขภาพ การวนิิจฉยั การรักษาโรคเบ้ืองตน้ ดา้นอายุรกรรม ศลัยกรรม ปัจจุบนัพยาบาล 
และภาวะฉุกเฉิน การใหค้  าแนะน าตามปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ การบรรเทาสาธารณภยั บทบาท 
และขอบเขตเก่ียวกบัการรักษาโรคเบ้ืองตน้ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม  
และจริยธรรมในการใหก้ารรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้ 
  Concepts and principles related to basic medical care, health assessment, 
diagnosis, primary care in medical, surgical, emergency care, health education within health 
problems, referral system, disaster management, roles and scopes of basic medical care, issues 
related to cultural diversity and the ethics of basic medical care 
 
10140359 การพยาบาลชุมชน 3            2 (2-0-4) 
  Community Nursing III 
  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพชุมชน กลยทุธ์การด าเนินงาน
สาธารณสุข การพฒันานวตักรรมเพื่อการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน กลวธีิในการด าเนินงานชุมชน 
บทบาทพยาบาลในการดูแลชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวนิิจฉยัชุมชน การวางแผน
การด าเนินงาน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินผลการด าเนินงาน ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
หลากหลายตามบริบททางสังคมและวฒันธรรม 

Concepts and theories related to community health care, public health implementation 
strategies, innovative development for community health problem solving, community 
implementation strategies, nursing roles in community care, community health assessment, 
community diagnosis, planning, implementation and evaluation, issues related to cultural diversity 
among social context and cultural 
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10230159 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์1   3 (3-0-6) 
  Maternity Nursing and Midwifery I 
  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผดุงครรภ ์การอนามยัเจริญพนัธ์ุ การตั้งครรภแ์ละ
การคลอด การพยาบาลแบบองคร์วม การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้
แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหก้ารพยาบาลท่ีตระหนกัถึงความหลายหลายทางวฒันธรรม 
และประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Concepts and theories related to midwifery, reproductive health, pregnancy, 
childbirth; holistic nursing care; breastfeeding promotion, using student-centered learning process; 
nursing care concerned with cultural diversity and related ethical issues 
 
10230259 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2   3 (3-0-6) 
  Maternity Nursing and Midwifery II 
  แนวคิดหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมส าหรับมารดาและทารกท่ีมีภาวะแทรกซอ้น
ในระยะตั้งครรภ ์คลอด และหลงัคลอดท่ีครอบครัวมีส่วนร่วม  โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหก้ารพยาบาลท่ีตระหนกัถึงความหลายหลายทางวฒันธรรมและประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concepts and principles in holistic nursing care for mothers, fetuses, and newborns with 
health complications during childbearing having family participation; using student-centered 
learning process; nursing care concerned with cultural diversity and related ethical issues 
 
10330159 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1       2 (2-0-4) 
  Adult Nursing I 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการวยัผูใ้หญ่ ภาวะสุขภาพ การเจบ็ป่วยเฉียบพลนั 
การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาลแบบองคร์วมเพื่อส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟู
สุขภาพส าหรับผูใ้หญ่ท่ีเจบ็ป่วยเฉียบพลนัและครอบครัว การใชเ้ทคโนโลยใีนการรักษาพยาบาล 
และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผูป่้วยเฉียบพลนั 
  Concepts and theories related to adult development, health status, acute illness, 
responses and consequences, and holistic nursing care in order to promote, prevent, cure, and 
restore their health of adult patients with acute illness and their families; utilization in medical 
technology; ethical issues related to nursing care for acute illness patients   
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10330259 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2      3 (3-0-6) 
  Adult Nursing II 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการเจ็บป่วยเร้ือรัง การตอบสนอง ผลกระทบ และการ
พยาบาลแบบองคร์วมเพื่อส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับผูใ้หญ่ท่ีเจบ็ป่วยเร้ือรัง
และครอบครัว การดูแลแบบประคบัประคอง การใชเ้ทคโนโลยใีนการรักษาพยาบาล และประเด็น
จริยธรรมทางการพยาบาลผูป่้วยเร้ือรังและผูป่้วยระยะสุดทา้ยของชีวติ 
  Concepts and theories related to chronic illness, responses, consequences, and 
holistic nursing care in order to promote, prevent, cure, and restore their health of adult patients 
with chronic illness and their families; palliative nursing care, utilization in medical technology; 
ethical issues related to nursing care for chronic illness and end of life patients 
 
10330359 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3       3 (3-0-6) 
  Adult Nursing III 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการเจ็บป่วยวกิฤต การตอบสนอง ผลกระทบ และการ
พยาบาลแบบองคร์วมเพื่อส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพส าหรับผูใ้หญ่ท่ีเจบ็ป่วยวกิฤต
และครอบครัว การใชเ้ทคโนโลยใีนการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผูป่้วย
วกิฤต 
  Concepts and theories related to critical illness, responses, consequences, and 
holistic nursing care in order to promote, prevent, cure, and restore their health of adult patients 
with critical illness and their families; utilization in medical technology; ethical issues related to 
nursing care for critical illness patients 
 
10420159 กฎหมาย จริยธรรม และวชิาชีพการพยาบาล 1   1 (1-0-2) 
  Law, Ethics and Professional Nursing I  
  หลกักฎหมายทัว่ไปและกฎหมายวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย พฒันาการของวชิาชีพการ
พยาบาล ค่านิยมในวชิาชีพการพยาบาล หลกัและทฤษฎีจริยศาสตร์ รวมทั้งจรรยาบรรณวชิาชีพการ
พยาบาล 
  General principle of law and nursing profession law, patient rights, development 
of nursing profession, values in nursing profession, principle and theories of ethics, and codes of 
conduct in nursing profession 
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10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวชิาชีพการพยาบาล 2   2 (2-0-4) 
   Law, Ethics and Professional Nursing II 
  กฎหมายวชิาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพการพยาบาล 
องคก์รวชิาชีพ ประเด็นจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพการพยาบาล ประเด็น แนวโนม้ และการ
พฒันาวชิาชีพ เพื่อการปฏิบติัการพยาบาล โดยเนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ 
  Nursing profession law and laws relating to nursing practice, nursing profession 
organization, ethical issues in nursing practice, professional issues, trends and professional 
development for nursing practice; emphasis is placed on analytical and critical thinking 
 
10420359 บริหารการพยาบาล 1      1 (1-0-2) 
  Nursing Administration I 
  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน หลกัการดูแลโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง ทฤษฎี
ภาวะผูน้ าและผูต้าม การท างานเป็นทีมภายในและระหวา่งวชิาชีพในระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม
หลกัในการจดัการทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล การจดัองคก์ารท่ีเอ้ือต่อ
บริบทของการปฏิบติัเชิงวชิาชีพ และการส่ือสารทางการพยาบาล โดยเนน้การคิดวิเคราะห์ 
อยา่งมีวจิารณญาณ 
  Concepts and theories of administration, principles of patient-centered care, 
leadership and followership theories, intra and inter-professional team in the healthcare delivery 
system, core nursing management activities, healthcare and nursing delivery system, organization 
management as creating a context for professional practice, and communication in nursing; 
emphasis is placed on analytical and critical thinking 
 
10440459 บริหารการพยาบาล 2      2 (2-0-4) 
  Nursing Administration II 
  การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล การใชกิ้จกรรมหลกัในการจดัการทางการ
พยาบาล เพื่อการวางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาในสถานการณ์ทางการพยาบาล การบริหาร
ทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ และการใชแ้นวคิดธุรกิจในการบริการพยาบาล โดยเนน้การคิด
วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ 
  Quality management in nursing service, applying core nursing management 
activities in planning, decision making and problem-solving in nursing situation, resource 
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management in health care, additionally, applying business concepts in nursing care service; 
emphasis is placed on analytical and critical thinking 
 
10520159  การพยาบาลผูสู้งอายุ      3 (3-0-6) 
  Gerontological Nursing 
  แนวคิดและหลกัการพยาบาลผูสู้งอาย ุทฤษฎีการสูงอาย ุแนวคิดการดูแลและผูดู้แล 
แนวคิดการดูแลผูสู้งอายตุ่างวฒันธรรม ประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผูสู้งอาย ุการเปล่ียนแปลง
ตามวยัดา้นชีว จิต สังคม ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายใุนภาวะปกติ ภาวะเส่ียง ภาวะ
เจบ็ป่วย และระยะสุดทา้ยของชีวติ กระบวนการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การดูแล และการฟ้ืนฟูสภาพผูสู้งอาย ุโดยเนน้การคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ 
  Concepts and principle of gerontological nursing, theory of aging, caregiver and 
caregiving concepts, transcultural concepts for older adults, ethical issues related to the care of 
older adults, aged – related bio-psycho-sociological changes, problems and needs of older adults 
in normal, risk and ill conditions, and the end stage of life, nursing process, health promotion, 
disease prevention, caring and rehabilitation for older adults emphasizing critical thinking.  
 
10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1    2 (2-0-4) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing I 
  แนวคิด หลกัการพื้นฐานทางดา้นการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  การประยกุต์
ทฤษฎีทางชีวประสาทวทิยา มานุษยวทิยา จิตวทิยา สังคมวทิยา และทฤษฎีทางการพยาบาลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพจิตและการเจบ็ป่วยทางจิต กระบวนการพยาบาลในการคดักรอง สร้าง
เสริม และป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตส าหรับบุคคลกลุ่มเส่ียง หรือผูมี้ปัญหาสุขภาพจิตท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
  Concepts, principle of mental health and psychiatric nursing; applying 
neurobiology, humanity, psychology, sociology, and nursing theories related to mental health and 
mental illnesses; nursing process for mental health screening, promoting, and preventing for 
individuals who are at risk or having mental health problems with cultural diversity 
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10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2     2 (2-0-4) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing II 
  หลกัการประเมินสุขภาพจิต การสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการบ าบดั การใหก้าร
ปรึกษาดา้นสุขภาพ และการพยาบาลผูท่ี้อยูใ่นภาวะเบ่ียงเบน และเจบ็ป่วยทางจิตท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
  Principle of mental status examination, therapeutic relationships, health 
counseling, and nursing care for individuals with mental health deviation or having mental illness 
with cultural diversity 
 
10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3    2 (2-0-4) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing III 
  พยาธิสภาพของการเจบ็ป่วยทางจิต การจ าแนกโรคทางจิตเวชและการรักษา 
รูปแบบการพยาบาลเพื่อการบ าบดัทางจิตเวชรายบุคคลและรายกลุ่มในผูท่ี้มีความเจบ็ป่วยทางจิต 
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การฟ้ืนฟูทางจิตเวช ท่ีเนน้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
  Pathology of mental health illnesses, the diagnostics and classification  
of psychiatric diseases, and treatment; nursing therapeutic intervention for individual and group of 
persons with mental health illnesses; Mental health crisis, mental health rehabilitation 
emphasizing family and community participation with cultural diversity 
 
10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล     2 (2-0-4) 
  Basic Concepts in Nursing 
  มโนมติหลกัของการพยาบาล วชิาชีพการพยาบาล และองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 
กรอบแนวคิดและรูปแบบการพยาบาล สถานการณ์การพยาบาล การคิดและการตดัสินใจเชิงวชิาชีพ
อยา่งมีวจิารณญาณ การปลูกฝังใหเ้กิดความซาบซ้ึงในวชิาชีพการพยาบาล 
 
  The nursing metaparadigm, nursing profession, and body of knowledge  
of nursing, which emphasize the concepts and model of nursing, nursing situation, critical thinking 
and professional decision making, and cultivating the appreciation  
of nursing profession 
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10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล      2 (2-0-4) 
  Nursing Theory 
  ประวติั และการพฒันาทฤษฎีทางการพยาบาล  ความส าคญัขององคค์วามรู้ทางการ
พยาบาลอวชิาชีพ ทฤษฎีการพยาบาลท่ีเลือกสรร การประยกุตท์ฤษฎีการพยาบาลในสถานการณ์ต่าง 
ๆ การส่งเสริมารเห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 
  The history and the development of nursing theory; Significance of body of 
knowledge to nursing profession; selected nursing theories; the application of nursing theory in 
nursing practice; enhancing the value and appreciation of nursing knowledge 
 
10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1      3 (1-4-4) 
  Fundamental Nursing I 
  แนวคิดการพยาบาลพื้นฐาน กระบวนการพยาบาล องคป์ระกอบของทีมการ
พยาบาลและบทบาทของสมาชิก การประเมินภาวะสุขภาพ วธีิการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการของผูรั้บบริการในการท าหนา้ท่ีและด ารงกิจวตัรประจ าวนั การจดัการความเครียด  
และการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล 
  Concepts of fundamental of nursing, nursing process, health care team and role, 
health assessment, nursing intervention in responding to the needs of client in order to maintain 
functional status and daily living activities; stress management, and infection control in hospital
  
10720959 การพยาบาลพื้นฐาน  2      4 (2-4-6) 
  Fundamental Nursing  II 
  แนวคิด หลกัวธีิการปฏิบติัการพยาบาล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาซบัซอ้น การดูแลผูป่้วยคาสายระบายต่าง ๆ ผูป่้วยท่ีไดรั้บออกซิเจน การ
บริหารยา การเตรียมผูป่้วยเพื่อส่งตรวจ และเก็บส่ิงส่งตรวจ การไดรั้บสารน ้าทางหลอดโลหิตด า การ
เตรียมผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั การดูแลผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรมและครอบครัว 
  Concepts and principles of nursing procedure in responding to the needs of  
client with complex health problems, nursing care of patients with tube/drainage, patients who 
need oxygen; administering medication, preparing the patients for special tests and collecting 
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specimen for lab test, administering intravenous solution, preoperative and postoperative care, 
nursing care of dying patients and families 
 
 
10820159 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ   2 (2-0-4) 
  Nursing Care for well children and adolescents 
  แนวคิดในการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเส่ียง ทฤษฎี
พฒันาการเด็กและวยัรุ่น การเจริญเติบโตและพฒันาการ โภชนาการและการประเมินภาวะสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคและอุบติัเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวยั ท่ีเนน้ครอบครัวเป็น
ศูนยก์ลาง ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิทธิเด็ก กฎหมาย และ
ประเด็นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Concepts of nursing care for children and adolescents in normal and risky states; 
theories of child and adolescent development; child growth and development, nutrition and health 
assessment ; health promotion, disease and accident; prevention ; promoting child play with age-
appropriated; emphasizing family- centered care, awareness of multicultural, socio-economic, 
child rights, laws and relevant ethical issues 
 
10830259 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน   3 (3-0-6) 
  Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation 
  แนวคิดการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนทั้งภาวะเจบ็ป่วย
เฉียบพลนัวกิฤต เร้ือรัง และระยะสุดทา้ยของชีวติท่ีเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางเพื่อการดูแลสุขภาพ
องคร์วม และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ  
  Concepts in nursing care for children and adolescents in health deviation in acute, 
critical, and chronic states as well as palliative care; emphasizing a family-centered care for 
holistic approach; awareness of multicultural and socio-economic issues 
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รายวชิาปฏิบัติ      28 หน่วยกติ 
10120459 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน 1     1 (0-4-1) 
  Practicum of Community Nursing I 
  ปฏิบติัการประเมินภาวะสุขภาพ วนิิจฉยัความตอ้งการดา้นสุขภาพ วางแผน ปฏิบติั 
การพยาบาลแบบองคร์วม และประเมินผล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแบบองคร์วม  
ในระดบับุคคล  ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ท่ีบา้น โรงเรียน และสถานประกอบการ ตามบริบท
ทางสังคมและวฒันธรรม 
  Practice of health assessment, diagnosis in health needs, planning, holistic 
nursing implementation for health promotion and prevention in individuals, families, and 
communities at homes, schools, and enterprises among social context and cultural 
 
10140559 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน 2     2 (0-8-2) 
  Practicum of Community Nursing II  
  ปฏิบติัการประเมินภาวะสุขภาพ วนิิจฉยั รักษาโรคเบ้ืองตน้ ช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉิน ท าหตัถการ ใหค้  าแนะน าตามปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ตดัสินใจทางคลินิก 
เพื่อการส่งต่อ การจดัการสาธารณภยั การปฏิบติัตามบทบาทและขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ
เก่ียวกบัการรักษาโรคเบ้ืองตน้ ตามบริบททางสังคมและวฒันธรรม 
  Practice of health assessment, diagnosis, basic medical care, emergency care, 
minor surgery, health education on problems and needs of client , clinical decision making for 
referring, disaster management, practice according to roles and scopes of legal professional of 
basic medical care among social context and cultural 
 
10140659  ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน 3     2 (0-8-2) 
  Practicum of Community Nursing III 
  ปฏิบติัการประเมินภาวะสุขภาพ วนิิจฉยัความตอ้งการดา้นสุขภาพ วางแผน ปฏิบติั 
การพยาบาลแบบองคร์วมและประเมินผลการด าเนินงานการดูแลสุขภาพครอบครัว และสุขภาพ
ชุมชนท่ีมีความหลากหลายของปัญหาและความตอ้งการตามบริบททางสังคมและวฒันธรรม 
  Practice of health assessment, diagnosis in health needs, planning, holistic 
nursing implementation, and evaluation of families and communities health care within diversity 
problems and needs among social context and cultural 
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10230359 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์1  3 (0-12-3) 
  Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I 
  ปฏิบติัการพยาบาลมารดาและทารกแบบองคร์วม รายท่ีมีภาวะปกติในระยะ
ตั้งครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด ฝึกทกัษะการตรวจครรภ ์การเฝ้าคลอด การท าคลอด การ
ตรวจสุขภาพมารดาหลงัคลอด การใหค้  าแนะน าการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมาย
พยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภ ์โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหก้ารพยาบาล
ท่ีตระหนกัถึงความหลายหลายทางวฒันธรรมและประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Holistic nursing practice for healthy mothers and babies during antepartum, 
partum, and postpartum; practice in antepartum health assessment, birth attendance, birth 
assisting, postpartum checking-up, and family planning guidance under professional regulation; 
using student-centered learning process; nursing care concerned with cultural diversity and related 
ethical issues 
 
10240459 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2  3 (0-12-3) 
  Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II 
  ปฏิบติัการพยาบาลมารดาและทารกแบบองคร์วม รายท่ีมีภาวะปกติ และ
ภาวะแทรกซอ้นในระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด การเฝ้าคลอด และการท าคลอด
ในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวชิาชีพและผดุงครรภ ์ใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ใหก้ารพยาบาลท่ีตระหนกัถึงความหลายหลายทางวฒันธรรมและประเด็นทางจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  Holistic nursing practice for both healthy and unhealthy mothers and babies 
during antepartum, partum, and postpartum under professional regulation; using student-centered 
learning process; nursing care concerned with cultural diversity and related ethical issues 
 
10330459 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 1     3 (0-12-3) 
  Practicum of Adult Nursing I 
  ปฏิบติัการพยาบาลส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่และครอบครัวท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรัง
และระยะสุดทา้ยของชีวติแบบองคร์วม โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว เพื่อส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ การพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
รักษาพยาบาล การท างานร่วมกบั 
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ทีมสุขภาพ โดยค านึงถึงสิทธิของผูป่้วย ความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
  Holistic nursing practice for adults patients with acute, chronic, and end-of-life 
illness, and their families based on nursing process with emphasizes family participation to 
promote, prevent, cure, and restore their health; skill development  
of applying medical technology; working with health care team; concerning patient’s rights, 
cultural diversity, ethical issues, and professional codes 
 
10340559 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 2      2 (0-8-2) 
  Practicum of Adult Nursing II 
  ปฏิบติัการพยาบาลส าหรับผูป่้วยผูใ้หญ่และครอบครัวท่ีเจ็บป่วยวกิฤตแบบองคร์วม  
โดยใชก้ระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ เนน้การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการรักษาพยาบาล การท างานร่วมกบัทีมสุขภาพ 
โดยค านึงถึงสิทธิของผูป่้วย ความหลากหลายทางวฒันธรรม  ประเด็นทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
  Holistic nursing practice for adults patients with critical illness, and their 
families, based on nursing process with emphasizes family participation to promote, prevent, cure, 
and restore their health; skill development of applying medical technology; working with health 
care team; concerning  patient’s rights, cultural diversity,  ethical issues, and professional codes 
 
10440559 ปฏิบติัการบริหารทางการพยาบาล      2 (0-8-2) 
  Practicum of Nursing Administration 
  ปฏิบติัการบริหารทางการพยาบาลในหอผูป่้วยโดยประยกุตแ์นวคิดและหลกัการ
บริหาร  การปฏิบติังานแบบทีมการพยาบาลในบทบาทสมาชิกทีม หวัหนา้ทีม และหวัหนา้เวร เพื่อ
พฒันาภาวะผูต้าม ภาวะผูน้ า และคุณภาพบริการการพยาบาล โดยยดึหลกัจริยธรรมและสิทธิผูป่้วย 
  Practice nursing administration in patient units by applying management 
concepts and principles, team nursing practice in the role of team member, team leader and charge 
nurse, develop fellowship and leadership, and improve quality of nursing service based on ethical 
and human rights 
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10530259 ปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอายุ     2 (0-8-2) 
  Practicum of Gerontological Nursing 
  ปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอายใุนภาวะปกติ ภาวะเส่ียง ภาวะเจบ็ป่วย และระยะ
สุดทา้ย 
ของชีวติ ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ผูดู้แล ครอบครัว และชุมชน โดยใชก้ระบวนการพยาบาล หลกัฐาน 
เชิงประจกัษ ์บูรณาการแนวคิดสุขภาพองคร์วม ทฤษฎีการสูงอาย ุทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางวฒันธรรม และประเด็นทางจริยธรรม 
  Practice nursing care for normal, risky, ill older adults, and end stage of life 
including individual, group, caregivers, family and community; using nursing process, evidence 
base, integrate holistic care concept , aging theory, and related theory; emphasizing individual, 
cultural diversity and ethical issues 
 
10640459 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1     2 (0-8-2) 
  Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I 
  ปฏิบติัการพยาบาลเพื่อพฒันาทกัษะในการคดักรอง ประเมินภาวะเส่ียง ภาวะ
เบ่ียงเบนทางสุขภาพจิต และภาวะเจบ็ป่วยทางจิตอยา่งเป็นองคร์วม ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนการพยาบาล การใชรู้ปแบบการบ าบดัทางการพยาบาล
ส าหรับผูท่ี้เจบ็ป่วยทางจิต ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยและการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวบนความหลากหลายทางวฒันธรรม 
  Nursing practice for developing skills in screening, evaluating for mental health’s 
risks, deviation, and illnesses holistically; theories related to mental health and psychiatric nursing, 
nursing process, therapeutic nursing intervention for individuals and groups of mental illness 
patients emphasizing on enhancement of patients’ potentials and family participation with cultural 
diversity 
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10640559 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2    1 (0-4-1) 
  Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II 
  การปฏิบติัการพยาบาลเพื่อพฒันาทกัษะในการประเมินความสามารถในการดูแล
ตนเอง และสร้างเสริมศกัยภาพของผูท่ี้มีปัญหาทางสุขภาพจิตในบริบทของครอบครัวและชุมชน 
ประเมินและสร้างเสริมความสามารถของผูดู้แลในการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตใหส้ามารถ
พึ่งพาตนเองได ้การส่งเสริม และการป้องกนัการเกิดปัญหาทางจิตในกลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มเบ่ียงเบน
ทางสุขภาพจิตอยา่งเป็นองคร์วม และค านึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม 
  Nursing practice for developing skills in evaluating and strengthening patients’ 
self-care abilities in the context of family and community; evaluating and enhancing caregivers’ 
capabilities in promoting patients’ self-reliance; mental health promotion and prevention for 
mental health in risk or deviant groups by using holistic perspectives and concerning cultural 
diversity 
 
 
10721059 ปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐาน     2 (0-8-2) 
  Practicum of Fundamental Nursing 
  ปฏิบติัการพยาบาลท่ีมุ่งเนน้ทกัษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการปฏิบติัการ
พยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการการดูแลของผูรั้บบริการ โดยใชก้ระบวนการพยาบาล 
การส่ือสาร การคิดอยา่งมีวจิารณญาณภายใตบ้ทบาทของวิชาชีพ และเคารพในสิทธิของผูรั้บบริการ 
  Practice nursing that accentuates evaluation of health condition and basic nursing 
practice in responding to the needs of care for client, utilization of nursing process, 
communication, critical thinking within professional role, and respect in patient’s right 
 
10820359 ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ  1 (0-4-1) 
  Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents 
  ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเส่ียง การ
เจริญเติบโตและพฒันาการ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัโรคและอุบติัเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวยั โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีเนน้ครอบครัว
เป็นศูนยก์ลาง และความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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  Practicum of nursing care for children and adolescents in normal and risky states; 
assessment of health status, child growth and development, and nutrition; health promotion, 
disease  and accident prevention;  promoting child play with age -appropriated; using nursing 
process by emphasizing family-centered care and multicultural awareness. 
 
10830459 ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน   2 (0-8-2) 
  Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents  
  in Health Deviation 
  ปฏิบติัการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนทั้งภาวะเจบ็ป่วย
เฉียบพลนั วกิฤต เร้ือรัง และระยะสุดทา้ยของชีวติ โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีเนน้ครอบครัวเป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อการดูแลสุขภาพองคร์วม และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม  
  Practicum of nursing care for children and adolescents in health deviation, 
including acute, critical, chronic and end of life; using nursing process by emphasizing family-
centered care for holistic approach; and multicultural awareness 
 
หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ จากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยับูรพา หรือเลือกเรียน 
จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 
รายวชิาเลือกเสรี ส าหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ 
10120759 การพยาบาลอาชีวอนามยั      2 (1-3-2) 
  Occupational Nursing 
  ปัจจยัเส่ียงจากการท างาน พิษวทิยาประยกุต ์การยศาสตร์ โรคจากการประกอบ
อาชีพ การเฝ้าระวงัและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภยัในการท างาน บทบาท
พยาบาลอาชีวอนามยั การท างานร่วมกบัสหวชิาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ 
  Occupational risk factors, applied toxicology, ergonomics, occupational diseases, 
occupational diseases surveillance and control, occupational safety, occupational health nurse’s 
role, interdisciplinary team working for worker’s health promoting 
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10420659 แนวคิดเบ้ืองตน้ในธุรกิจบริการสุขภาพ    2 (2-0-4) 
  Introduction for Business Concepts in Health Care Services 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจบริการสุขภาพ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
การตลาด คุณธรรมและกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจบริการสุขภาพ การวเิคราะห์ความคุม้ค่า 
  Basic concepts of health care business, client satisfaction, marketing, moral and 
laws in health care business, and cost effectiveness 
 
10420759  วฒันธรรมกบัภาวะสุขภาพ     2 (2-0-4) 
  Culture and Health 
  แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม ความเช่ือทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งภาวะ
ปกติและเจบ็ป่วย โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  Concepts of culture and beliefs that affect health during wellness and illness; 
emphasizing on self-directed learning and critical thinking 
 
10520359 วฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ     2 (2-0-4) 
  Culture and Elderly Care  
  แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุความหมายและความส าคญัของ
วฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุปัจจยัท่ีมีผลต่อวฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุการดูแลผูสู้งอายใุน
วฒันธรรมต่าง ๆ บทบาทของผูดู้แลผูสู้งอายภุายใตว้ฒันธรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายใุนวฒันธรรมต่าง ๆ 
  Concept related to culture and elderly care; definition, significance, and 
influencing factors on culture and elderly care; elderly care in various cultures and roles of 
caregivers; health promotion for the elderly from different cultures 
 
 
10620659 วถีิธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม   2 (2-0-4) 
Natural Approach to Holistic Care 
  แนวคิดวถีิธรรมชาติบ าบดั แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมนุษย ์ธรรมชาติของมนุษย ์
ปัจเจกบุคคล การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติอนัสัมพนัธ์กบักลไกของชีวติตามรูปแบบองคร์วม การ
ปรับสมดุลสุขภาพแบบองคร์วมภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของธรรมชาติภายนอกตามภาวะปัจจุบนั คิด
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วจิารณญาณเพื่อสามารถปรับสมดุลของสุขภาพแบบองคร์วม ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย 
ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนกัในจิตวญิญาณแห่งตน 
  Concepts of natural healing process, humanity and the nature of human beings, 
individualistic approach, and natural changes that alter dynamics of human life based on holistic 
model; holistic health stabilization within current external environment; critical thinking for 
holistic health stabilization consistent with context of Thai society; based on philosophy of 
economic sufficiency; awareness of one’s spirituality 
 
10610759 ทกัษะชีวติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต    2 (2-0-4) 
  Life Skills for Mental Health Promotion 
  สุขภาพจิต ทกัษะชีวติ และการเปล่ียนแปลงของระบบสังคม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและ
มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต สุขภาพจิตและจิตวญิญาณของบุคคลและกลุ่มบุคคล ทกัษะชีวติท่ี
จ  าเป็นในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง การสร้างเสริมความเขม้แข็งดา้นสุขภาพจิตและจิตวิญญาณเพื่อการ
ดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน 
  Mental health, life skills and the change of social system; factors that influence 
and impact on lifestyle, mental and spiritual health of individuals and groups; life skills needed in 
a changing society; mental health and spiritual promotion for self-care and care for others 
 
10721159 ภาษาองักฤษส าหรับพยาบาล     2 (2-0-4) 
  English for Nurses 
  ทกัษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้ศพัทเ์ฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อประยกุตใ์นการประกอบวชิาชีพพยาบาล 
  Skills in listening, speaking, reading, and writing in English emphasizing 
vocabularies pertinent to nursing science for applying to work as a professional nurse 
 
10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม    2 (2-0-4) 
  Holistic Health Promotion        
  แนวคิดสุขภาพองคร์วม หลกัการสร้างเสริมสุขภาพท่ีครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวญิญาณ การป้องกนัและลดพฤติกรรมเส่ียง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 
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  Concepts of holistic health; principles of health promotion covering physical, 
mental, social, and spiritual health; prevention and reduction of risky behaviors; self-care for good 
health and quality of life 
 
10711359 การพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญา     2 (1-3-2)
  Mindfulness Cultivation for Wisdom  
  หลกัธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวติ หลกัการวปัิสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์
ของการปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 
  Dharma principles in daily life, principles of meditation, benefits of meditation 
practices, practices on mediation to cultivate concentration and wisdom for establishing and 
maintaining a good quality of life 
 
10741459 การพยาบาลสาธารณภยั      2 (2-0-4) 
  Disaster Nursing 
  แนวคิด หลกัการการจดัการกบัภยัพิบติัต่างๆ  บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล 
ในการจดัการเพื่อป้องกนั ลดความเส่ียง เตรียมความพร้อม ฟ้ืนฟูชุมชน บุคคล และครอบครัว 
ทั้งดา้นร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั  
Concepts and principles of disaster management; nurses’ roles and competencies  towards 
management for prevention, risk deduction , preparation, rehabilitation for communities, 
individuals, and families in both physical and psychosocial aspects ; ethical and legal issues in 
assisting disaster victims 
 
10810559 การเล่นกบัพฒันาการในเด็กเล็ก     2 (2-0-4 ) 
  Play and Development in Early Childhood 
  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการเล่นและพฒันาการเด็กเล็ก ความส าคญั ประเภทและ
ประโยชน์ของการเล่น  การส่งเสริมสุขภาพและพฒันาการเด็กดว้ยการเล่น เทคโนโลยกีบัการเล่น 
การจดักิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวยั และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
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  Concepts theories related to play and early childhood development; importance, 
varieties and advantages; health promotion and child development by play; play and technology; 
play activities and toys following age-appropriated; and parental involvement 
 
รายวชิาเลือกเสรี ส าหรับนิสิตคณะอ่ืนในมหาวทิยาลยับูรพา 
 
10310659 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้    2 (1-2-3) 
  First Aid and Basic Life Support 
  แนวคิดและหลกัการความปลอดภยั การปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาอาการ  
ในภาวะเจบ็ป่วยหรือการบาดเจบ็ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สรรพคุณยาสามญัประจ าบา้นและหลกัการ
ใชย้า การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้และการส่งต่อเพื่อการบ าบดัรักษา  
  Concepts and principles of safety; first aid for helping or relieving illness or 
emergency trauma situations at the incidental point; indication of household medicine and 
principle of its usage, operation of basic life support, and referral for treatment 
 
10520359 วฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุ     2 (2-0-4) 
  Culture and Elderly Care 
  แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุความหมายและความส าคญัของ
วฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุปัจจยัท่ีมีผลต่อวฒันธรรมกบัการดูแลผูสู้งอาย ุการดูแลผูสู้งอายใุน
วฒันธรรมต่าง ๆ บทบาทของผูดู้แลผูสู้งอายภุายใตว้ฒันธรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายใุนวฒันธรรมต่าง ๆ 
  Concept related to culture and elderly care; definition, significance, and 
influencing factors on culture and elderly care; elderly care in various cultures and roles of 
caregivers; health promotion for the elderly from different cultures 
 
10620659 วถีิธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม   2 (2-0-4) 
  Natural Approach to Holistic Care 
  แนวคิดวถีิธรรมชาติบ าบดั แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมนุษย ์ธรรมชาติของมนุษย ์
ปัจเจกบุคคล การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติอนัสัมพนัธ์กบักลไกของชีวติตามรูปแบบองคร์วม การ
ปรับสมดุลสุขภาพแบบองคร์วมภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของธรรมชาติภายนอกตามภาวะปัจจุบนั คิด
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วจิารณญาณ เพื่อสามารถปรับสมดุลของสุขภาพแบบองคร์วม ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย 
ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนกัในจิตวญิญาณแห่งตน 
  Concepts of natural healing process, humanity and the nature of human beings, 
individualistic approach, and natural changes that alter dynamics of human life based on holistic 
model; holistic health stabilization within current external environment; critical thinking for 
holistic health stabilization consistent with context of Thai society; based on philosophy of 
economic sufficiency; awareness of one’s spirituality 
 
10610759 ทกัษะชีวติเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต    2 (2-0-4) 
  Life Skills for Mental Health Promotion 
  สุขภาพจิต ทกัษะชีวติ และการเปล่ียนแปลงของระบบสังคม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และ
มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต สุขภาพจิตและจิตวญิญาณของบุคคลและกลุ่มบุคคล ทกัษะชีวติท่ี
จ  าเป็นในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง การสร้างเสริมความเขม้แข็งดา้นสุขภาพจิตและจิตวิญญาณเพื่อการ
ดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน 
  Mental health, life skills and the change of social system; factors that influence 
and impact on lifestyle, mental and spiritual health of individuals and groups; life skills needed in 
a changing society; mental health and spiritual promotion for self-care and care for others 
 
10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม    2 (2-0-4) 
  Holistic Health Promotion 
  แนวคิดสุขภาพองคร์วม หลกัการสร้างเสริมสุขภาพท่ีครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวญิญาณ การป้องกนัและลดพฤติกรรมเส่ียง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 
  Concepts of holistic health; principles of health promotion covering physical, 
mental, social, and spiritual health; prevention and reduction of risky behaviors; self-care for good 
health and quality of life 
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10711359 การพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญา     2 (1-3-2)
  Mindfulness Cultivation for Wisdom 
  หลกัธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวติ หลกัการวปัิสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์
ของการปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน การปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดี 
  Dharma principles in daily life, principles of meditation, benefits of meditation 
practices, practices on mediation to cultivate concentration and wisdom  
for establishing and maintaining a good quality of life 
 
 
10810559 การเล่นกบัพฒันาการในเด็กเล็ก     2 (2-0-4 ) 
  Play and Development in Early Childhood 
  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการเล่นและพฒันาการเด็กเล็ก ความส าคญั ประเภทและ
ประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพฒันาการเด็กดว้ยการเล่น เทคโนโลยกีบัการเล่น 
การจดักิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวยัและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
  Concepts theories related to play and early childhood development; importance, 
varieties and advantages; health promotion and child development by play; play and technology; 
play activities and toys following age-appropriated; and parental involvement 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นสุขภาพ 
(อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั: บณัฑิตรักษสุ์ขภาพ) 
ปัจจุบนัมีการปรับอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
บูรพ : ใฝ่เรียนรู้จิตอาสา พฒันาสังคม (ขอ้มูล
วนัท่ี 4  เมษายน 2560) 
 
 

1.  จดักิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทางดา้นร่างกาย 
และจิตใจใหก้บันิสิตอยา่งนอ้ยปีละ 1 โครงการ 
2.  สนบัสนุนกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ในระดบัคณะ 
มหาวทิยาลยั และนอกมหาวทิยาลยั 
3.  ประกาศเกียรติคุณใหก้บัผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ดา้นสุขภาพ 

2.  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพของผูรั้บบริการท่ีมีความหลากหลาย ดา้น
สังคม และวฒันธรรม (พนัธกิจของคณะพยาบาล
ศาสตร์) 

1.  บูรณาการเน้ือหาความรู้ในรายวชิา เก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพของผูรั้บบริการในชุมชนท่ีมีความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรม และอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
2.  จดัโอกาสใหนิ้สิตไดบ้ริการผูป่้วยในกลุ่มท่ีมี 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
3.  จดัโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมดา้นการดูแล
สุขภาพระหวา่งนิสิตไทยกบันิสิตนานาชาติในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ  
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     2.1.2  มีวนิยั เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีความ

เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม 

ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ 

2.1.3  ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวนิยั มีความ

รับผดิชอบ ตรงต่อเวลา 

2.1.4  เคารพในคุณค่า ศกัด์ิศรี ของความเป็น 

มนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชนของผูรั้บบริการ 

1.  การวเิคราะห์สถานการณ์จากกรณีศึกษา

เก่ียวกบัประเด็นคุณธรรม จริยธรรม 

2.  มอบหมายใหเ้ขียนบนัทึกหรือน าเสนอหนา้

ชั้นเรียนเพื่อสะทอ้นการเรียนรู้  ความรู้สึก และ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตนเองดา้น

คุณธรรม จริยธรรม 

3.  การน าเสนอความคิด ความรู้สึก หรือทศันคติ

ดว้ยงานศิลปะเก่ียวกบัคุณค่าความเป็นมนุษย ์

4.  การจดัท ารายงาน มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล 

1.  ประเมินจากการวเิคราะห์สถานการณ์  

การเขียนบนัทึก หรือการน าเสนอสะทอ้น 

การเรียนรู้  ความรู้สึก และการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึนในตนเอง 

2.  ใชว้ธีิการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น ประเมิน 

ตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ประเมินโดยผูส้อน  

3.  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและ 

ความรับผดิชอบในการส่งงาน 

4.  ประเมินจากการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลในการ 

น าเสนอหรือในรายงาน 



59 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5  เคารพในลิขสิทธ์ิ และทรัพยสิ์น 

ทางปัญญา 

2.2  ด้านความรู้ 
     2.1.1  มีความรอบรู้ เขา้ใจหลกัการและทฤษฎี
พื้นฐาน 
     2.1.2  สามารถประยกุตค์วามรู้จากทฤษฎี 
สู่การปฏิบติั 

2.2.3  มีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญั 
ของศาสตร์ทางวิชาชีพและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อน ามาใชใ้นการพยาบาล 

2.2.4  มีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญั 
ของกระบวนการพยาบาลในบริบทต่าง ๆ อยา่ง
เป็นองคร์วม 
     2.2.5  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั 
และวธีิการประยกุตใ์นการแกไ้ขปัญหาทางการ
พยาบาล  

ใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย และเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เช่น  
   - Problem based learning: PBL 
   - การตั้งค  าถามการสืบคน้ภายใตห้วัขอ้ท่ี
ผูเ้รียนสนใจ (Enquiry-based learning) 
   - การใชโ้ครงการเป็นฐานการเรียนรู้  
(Project-based learning)   
 
   - การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning)  
   - การใชก้ระบวนการวจิยั หรือการพฒันางาน
สร้างสรรคน์วตักรรม 
   - การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
   - การตั้งค  าถามกระตุน้การเรียนรู้  

1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
ในระหวา่งเรียนและเม่ือส้ินสุดการจดัการเรียน 
การสอน เช่น การท ารายงาน การสอบ  
การประเมินกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นตน้ 
2.  ประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
การน าเสนอกรณีศึกษา รายงานการวางแผน 
การพยาบาล และรายงานกรณีศึกษา 
3.  ประเมินความสามารถในการสืบคน้บทความ 
วชิาการ และรายงานการอ่านบทความวชิาการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

     2.2.6  มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
บริหาร และการจดัการองคก์ร 

(Teaching with questio3n) 
   - การใชศิ้ลปะประกอบการเรียนรู้ 

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
     2.3.1  มีทกัษะการแสวงหาความรู้ ประยกุต ์
เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
     2.3.2  มีทกัษะการคิดแบบองคร์วม เพื่อ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ 

2.3.3  ตระหนกัรู้ และเขา้ใจในศกัยภาพ และ 
ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาของตนเอง และผูอ่ื้น ใน
บริบท 
ต่าง ๆ 

2.3.4  วเิคราะห์ จดัระบบขอ้มูล และให้
เหตุผลบนฐานขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากแหล่งขอ้มูล
ท่ีหลากหลาย และสร้างสรรค ์

2.3.5  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
กระบวนการวิจยัหรือเลือกใชน้วตักรรมท่ี

ใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย และเนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั เช่น  
   - Problem based learning: PBL 
   - การตั้งค  าถามการสืบคน้ภายใตห้วัขอ้ท่ี
ผูเ้รียนสนใจ (Enquiry-based learning) 
   - การใชโ้ครงการเป็นฐานการเรียนรู้  
(Project-based learning)   
   - การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning)  
   - การใชก้ระบวนการวจิยั หรือการพฒันางาน
สร้างสรรคน์วตักรรม 
   - การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
   - การตั้งค  าถามกระตุน้การเรียนรู้  
(Teaching with question) 
   - การใชศิ้ลปะประกอบการเรียนรู้ 

1.  ประเมินจากรายงานการสะทอ้นคิดเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีนิสิตไดเ้รียนรู้ ส่ิงท่ีตอ้งพฒันา ความเขา้ใจ
ตนเอง ความเขา้ใจผูอ่ื้น และคุณค่าของความ 
เป็นมนุษย ์
2.  ประเมินความสามารถในการรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้  
การน าเสนอกรณีศึกษา รายงานการวางแผน 
การพยาบาล และรายงานกรณีศึกษา 
3.  ประเมินความสามารถในการน าเสนอ 
การวเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบั การรวบรวม 
ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาล  
การพยาบาล และการประเมินผล 
4.  ประเมินจากผลงานการพฒันานวตักรรม 
ทางการพยาบาลในรายวชิา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ และ
บริบทต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์
2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
     2.4.1  มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ ส านึก
ในความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าต่อสังคม และมี
ความเป็นไทย 
     2.4.2  มีภาวะผูน้ า และสามารถท างาน 
เป็นทีม 

2.4.3  ปรับตวัและมีปฏิสัมพนัธ์อยา่ง
สร้างสรรคก์บับุคคลท่ีมีความหลากหลายใน
บทบาทต่าง ๆ ทางสังคมและวฒันธรรม 

2.4.4  มีภาวะผูน้ า และสามารถท างานเป็นทีม
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ 

2.4.5  รับผดิชอบในการพฒันาตนเอง  
และองคก์รวชิาชีพ 

1.  มอบหมายใหดู้แลผูรั้บบริการในวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนั  
2.  มอบหมายใหท้ างานกลุ่ม โดยหมุนเวยีน 
กนัเป็นผูน้ ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และผูน้ าเสนอ 
หนา้ชั้นเรียน 
3.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหนิ้สิตมี
โอกาส 
ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็น 
ซ่ึงกนัและกนั เช่น การอภิปรายกลุ่ม กาน าเสนอ 
หนา้ชั้นเรียน 
4.  ใชว้ธีิการสะทอ้นคิดเก่ียวกบั ความ
รับผดิชอบ 
ในการพฒันาตนเอง  บทบาทหนา้ท่ี วชิาชีพ  
องคก์ร สังคม และประเทศชาติ 
 

1.  รายงานการวางแผนการพยาบาลในส่วนท่ี
สะทอ้นเก่ียวกบัการดูแลผูรั้บบริการในบริบท
หรือ 
วฒันธรรมต่าง ๆ 
2.  ประเมินทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ในบทบาทการท างานเป็นทีมตามสถานการณ์ 
ต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.5  ด้านทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     2.5.1  สามารถใชข้อ้มูลเชิงตวัเลข และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งรู้เท่าทนั 
     2.5.2  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.5.3  ประยกุตห์ลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ สถิติชีวภาพ ในชีวติประจ าวนั ใน
การใหบ้ริการพยาบาล 

2.5.4  สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย และถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นได ้

2.5.5  ส่ือสารภาษาไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

2.5.6  ส่ือสารภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน อ่าน
บทความวชิาการ และต าราภาษาองักฤษทาง 
การพยาบาล 
 

1.  มอบหมายงานใหว้ิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ สถิติชีวภาพ  
และคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการพยาบาล เช่น  
การค านวณอตัราการป่วย ค านวณปริมาณยา  
ค านวณการไดรั้บสารน ้า เป็นตน้ 
2.  มอบหมายงานใหผู้เ้รียนมีการสืบคน้ขอ้มูล  
การใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปบน E-learning การ
น าเสนองานโดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม   

3.  มีการสืบคน้บทความทางวชิาการทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ เพื่อฝึกทกัษะการอ่าน น าเสนอ
หนา้ชั้นเรียนเพื่อฝึกทกัษะการน าเสนอ และให้
จดัท ารายงานเพื่อฝึกทกัษะการเขียน  
4.  ฝึกใชส้ถิติวเิคราะห์ขั้นพื้นฐานในรายวชิา 
การวจิยัและสารสนเทศทางการพยาบาล 
 
 

1.  รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์
สุขภาพ สิถิติชีวภิาพ และการวจิยั การค านวณท่ี
เก่ียวกบัการพยาบาล เช่น อตัราป่วย  ขนาดยา 
ปริมาณการไดรั้บสารน ้า เป็นตน้   
2. ประเมินจากการท ารายงานการ ทกัษะ 
การน าเสนอหนา้ชั้นเรียนโดยใชส่ื้อสารสนเทศ 
ทกัษะการสืบคน้บทความวชิาการ 
3.  รายงานการสรุปสาระการอ่านบทความ
วชิาการและการอภิปรายร่วมกนั 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.6  ด้านทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 
    2.6.1  ปฏิบติัการพยาบาลโดยประยกุตศ์าสตร์
และศิลปะทางการพยาบาล ใชก้ระบวนการ
พยาบาล หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 
    2.6.2  ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งเป็นองคร์วม 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค ดูแล 
รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ ทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วง
วยั รวมทั้งปฏิบติัการผดุงครรภใ์นทุกระดบัของ
สถานบริการสุขภาพตามขอบเขตของกฎหมาย  
และพระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์
    2.6.3  ปฏิบติัการพยาบาลดว้ยจิตบริการและ
เคารพในความเป็นมนุษยข์องผูรั้บบริการท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
    2.6.4  ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งเท่าเทียม มี

1.  ฝึกปฏิบติัจากสถานการณ์จริงในสถาน
บริการสุขภาพระดบัต่าง ๆ 
2.  มอบหมายนิสิตใหดู้แลผูรั้บบริการอยา่ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในรายวชิา 
และมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
3.  จดักิจกรรมการพยาบาลใหค้รอบคลุมการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค ดูแล รักษา การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ ์
4.  วเิคราะห์กรณีศึกษาโดยเนน้การดูแลอยา่ง
ครอบคลุมองคร์วม 
5.  มอบหมายใหรั้บผิดชอบดูแลผูรั้บบริการ
รายบุคคล มีประสบการณ์การเป็นหวัหนา้ทีม
การดูแล และสมาชิกทีม ร่วมกบัสหวชิาชีพ 
6.  มีการท า Pre-post conference ในการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ  
7.  มีการท า case conference ในประเด็นเก่ียวกบั
การพยาบาลในบริบทต่าง ๆ และประเด็น

1.  ประเมินการฝึกประสบการณ์วชิาชีพใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมการพยาบาล
อยา่งเป็นองคร์วม การใชก้ระบวนการพยาบาล 
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  
2.  ประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.  ประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาลใน
บทบาทผูน้ าในการปฏิบติังาน และบทบาท
สมาชิกในทีมสหวชิาชีพ 
4.  สะทอ้นคิดการเรียนรู้ในการดูแลผูรั้บบริการ
อยา่งเป็นองคร์วม การเห็นคุณค่าในความเป็น
มนุษยข์องผูรั้บบริการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

คุณธรรมและมีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
    2.6.5  ปฏิบติังานในฐานะทีมการพยาบาล  
และทีมสหวชิาชีพในทุกสถานการณ์ 

เก่ียวกบัจริยธรรมการดูแล และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

 
หมายเหตุ : ผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ขอ้ 1 และ 2 เป็นผลการเรียนรู้หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ขอ้ 3 เป็นตน้ไป เป็นผลการเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะ
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ประมาณการค่าใช้จ่ายของนิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)  

 

ค่าใช้จ่าย ช้ันปีที ่ 1 ช้ันปีที ่ 2 ช้ันปีที ่ 3 ช้ันปีที ่ 4 

ค่าลงทะเบียนเรียนภาคทฤษฎี+ภาคปฏิบติั 5,100 7,500 10,100 1,000 

ค่าบ ารุงมหาวทิยาลยั 1,600 2,000 2,000 1,600 

ค่าบ ารุงคณะ 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าบ ารุงหอสมุด 1,000 1,250 1,250 1,000 

ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต 200 200 200 200 

ค่าบ ารุงกีฬา 100 100 100 100 

ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยั 1,000 1,300 1,300 1,000 

ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 1,500 - - - 

ค่าประกนัอุบติัเหตุนิสิต 100 100 100 100 

เอกสารการลงทะเบียนเรียน 100 150 150 100 

ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา - - - 1,000 

ค่าธรรมเนียมการท าบตัรประจ าตวันิสิต 70 - - - 

รวมค่าใช้จ่ายแต่ละช้ันปี 20,770 22,600 25,200 16,100 

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 84,670 
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ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙  
เร่ือง การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๐  
เร่ือง การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๖๐  
เร่ือง นโยบายการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษของนิสิต  
ระดบัปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 



89 

 

 
 
 



90 

 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๐  
เร่ืองการเทยีบโอนผลการเรียนของนิสิตระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลยับูรพา 
ว่าด้วยวนัิยนิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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(ส าเนา) 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 

วา่ดว้ยวนิยันิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

--------------------------------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวนิยันิสิต 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สภามหาวทิยาลยับูรพา จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยวนิยันิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 
“คณะ” หมายความวา่ คณะหรือวทิยาลยัท่ีนิสิตสังกดัอยู ่
“หอพกั” หมายความวา่ หอพกันิสิตของมหาวทิยาลยับูรพา 
“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตมหาวทิยาลยับูรพา 
ขอ้ ๔ นิสิตตอ้งประพฤติและปฏิบติั ดงัน้ี 
(๑) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
(๒) ประพฤติตนตามหลกัศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมไทย 

ในทุกโอกาส 
(๓) ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสั่งของมหาวทิยาลยัหรือคณะทุก 

ประการอยา่งเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
(๔) รักษาไวซ่ึ้งความสามคัคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวทิยาลยั 
(๕) เช่ือฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตกัเตือนของอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั 

หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยั 
(๖) แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เม่ือตอ้งเขา้ชั้นเรียน 

หรือติดต่อราชการ และตอ้งแต่งกายใหส้ะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกบักาลเทศะ 
(๗) แสดงบตัรประจ าตวันิสิตไดท้นัทีเม่ืออาจารย ์หรือเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั หรือผูป้ฏิบติั 

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยัขอตรวจสอบ 
(๘) อยูใ่นบริเวณมหาวทิยาลยั หรือบริเวณอาคารสถานท่ีของมหาวทิยาลยัไดไ้ม่เกินเวลา 

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยัเป็นกรณี ๆ ไป 
ขอ้ ๕ นิสิตตอ้งไม่ประพฤติและไม่ปฏิบติั ดงัน้ี 

(๑) ไม่ประพฤติตนในส่ิงท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผูป้กครอง หรือ 
มหาวทิยาลยั 
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(๒) ไม่ประพฤติผดิขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวธีิการอนัไม่เหมาะสมต่อวฒันธรรมไทย 
(๓) ไม่ปฏิบติักิจกรรมใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งของ 

มหาวทิยาลยัหรือคณะ 
(๔) ไม่มีหรือจดัพิมพส่ิ์งวาด ส่ิงเขียนหรือกล่าวถอ้ยค าหรือกระท าการอ่ืนใด อนัอาจจะเกิดความ 

เสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือมหาวทิยาลยั 
 

-๒- 
 

(๕) ไม่เป็นผูน้ าสุราเมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ เขา้มาในบริเวณมหาวทิยาลยัและตอ้งไม่เสพสุรา 
เมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผูป้กครอง หรือมหาวทิยาลยั 

(๖) ไม่เล่นหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนการพนนัใด ๆ เป็นอนัขาด 
(๗) ไม่กระท าตนใหเ้ป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัจนมีเร่ืองเสียหายถึงผูอ่ื้นหรือมหาวทิยาลยั 
(๘) ไม่ลกัทรัพย ์ยกัยอกทรัพยห์รือท าให้เสียทรัพยซ่ึ์งทรัพยข์องผูอ่ื้นหรือของมหาวทิยาลยั 
(๙) ไม่ลงลายมือช่ือผูอ่ื้นหรือประทบัตราปลอมลงในเอกสาร หรือแกไ้ขเอกสาร หรือปลอมแปลง 

เอกสารของผูอ่ื้น และใชเ้อกสารเช่นวา่นั้นเป็นหลกัฐานต่อมหาวทิยาลยัหรือต่อผูอ่ื้น เพื่อใหม้หาวทิยาลยั 
หรือผูอ่ื้นเช่ือวา่เป็นเอกสารท่ีแทจ้ริงของตน อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลยัหรือผูอ่ื้นได ้

(๑๐) ไม่น าส่ิงผดิกฎหมายเขา้มาในบริเวณมหาวทิยาลยัหรือมีส่ิงผดิกฎหมายไวใ้นครอบครอง 
(๑๑) ไม่เสพยาเสพยติ์ดหรือมียาเสพยติ์ดไวใ้นครอบครอง 
(๑๒) ไม่มีหรือพกพาอาวธุ หรือวตัถุระเบิดเม่ืออยูใ่นบริเวณมหาวทิยาลยั 
(๑๓) ไม่ก่อหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทะเลาะววิาทกบันิสิตดว้ยกนัหรือกบัผูอ่ื้น 

ขอ้ ๖ นิสิตผูใ้ดเป็นผูก่้อหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคดีถึงเจา้พนกังานต ารวจหรือเจา้พนกังานของรัฐ 
ผูมี้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย แลว้ตอ้งรีบรายงานพฤติการณ์นั้นทนัทีต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์
ฝ่ายกิจการนิสิตในคณะท่ีตนสังกดัหรือกองกิจการนิสิต 

ขอ้ ๗ นิสิตผูใ้ดตอ้งโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิ 
อนัไดก้ระท าโดยประมาท ถือวา่เป็นผูก้ระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง อนัอาจไดรั้บการพิจารณาโทษวินยั 
ขั้นสูงสุด โดยดุลยพินิจของมหาวทิยาลยัหรือคณะ 
ขอ้ ๘ นิสิตซ่ึงปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสั่งใด ๆ ของ 
มหาวทิยาลยัหรือคณะ ใหถื้อวา่กระท าผดิวนิยั และจะไดรั้บโทษ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ท าทณัฑบ์น 
(๒) ตดัคะแนนความประพฤติ 
 (๓) พกัการศึกษา 
(๔) พน้สภาพการเป็นนิสิต 
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(๕) โทษอ่ืน ๆ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเห็นสมควร 
อน่ึง เม่ือมหาวทิยาลยัหรือคณะไดล้งโทษแก่นิสิตผูใ้ดแลว้ ใหแ้จง้ต่อบิดามารดาหรือผูป้กครอง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าตวันิสิต และคณะหรือมหาวทิยาลยัแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งใหบ้นัทึกไวใ้นทะเบียน 
ประวติัของนิสิตผูน้ั้นดว้ย 

ขอ้ ๙ การตดัคะแนนความประพฤติ 
(๑) ใหนิ้สิตแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอดระยะเวลาท่ีมีสภาพการเป็นนิสิต 
(๒) การตดัคะแนนแต่ละคร้ัง ใหต้ดัไดไ้ม่ต ่ากวา่คร้ังละ ๕ คะแนน แต่จะเป็นจ านวนเท่าใด ให ้

อยูใ่นดุลยพินิจของมหาวทิยาลยัหรือคณะ 
(๓) นิสิตผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินกวา่ ๔๐ คะแนน แต่ไม่เกิน ๖๐ 

คะแนน ใหถื้อวา่ถูกพกัการศึกษามีก าหนด ๑ ภาคการศึกษา 
(๔) นิสิตผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินกวา่ ๖๐ คะแนน แต่ไม่เกิน ๘๐ 

คะแนน ใหถื้อวา่ถูกพกัการศึกษามีก าหนด ๒ ภาคการศึกษา 
 (๕) นิสิตผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินกวา่ ๘๐ คะแนน แต่ไม่เกิน ๙๙ 

คะแนน ใหถื้อวา่ถูกพกัการศึกษามีก าหนด ๔ ภาคการศึกษา 
(๖) นิสิตผูใ้ดถูกตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัครบ ๑๐๐ คะแนน ใหถื้อวา่พน้สภาพ 

การเป็นนิสิต 
นิสิตผูใ้ดถูกลงโทษทางวนิยัถึงขั้นพน้สภาพการเป็นนิสิตจะไม่มีสิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาหรือศึกษาต่อ 

ในมหาวทิยาลยัแห่งน้ีอีก โดยการยดึถือตามขอ้มูลของงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา 
ขอ้ ๑๐ กรณีท่ีนิสิตซ่ึงถูกตดัคะแนนความประพฤติและภายหลงัมีการกระท าความดีก็สามารถ 

ชดเชยการท าความดีของนิสิต โดยใหค้ะแนนกลบัคืนมาได ้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๑ การสอบสวนและลงโทษการกระท าผดิวนิยั 
(๑) ในกรณีท่ีมีการกระท าผดิวนิยัเกิดข้ึน โดยท่ีมีนิสิตในสังกดัคณะใดคณะหน่ึง 

เป็นผูก้ระท าผดิและไม่มีนิสิตในคณะอ่ืนเก่ียวขอ้ง ใหค้ณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะนั้นเป็นผูมี้อ  านาจ 
สอบสวนการกระท าผดิวนิยัและเม่ือไดท้  าการสอบสวนการกระท าผดิวินยัดงักล่าวแลว้ ไดค้วามวา่นิสิต 
ไดก้ระท าผดิวนิยัจริงและสมควรไดรั้บโทษ ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นเสนอต่อคณะ เพื่อพิจารณา 
ลงโทษนิสิตผูน้ั้นต่อไป และเม่ือมีค าสั่งลงโทษแลว้ใหร้ายงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

 (๒) ในกรณีท่ีมีการกระท าผิดวนิยัเกิดข้ึนภายในหอพกัของมหาวทิยาลยัใหด้ าเนินการสอบสวน 
ลงโทษตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอพกัของมหาวทิยาลยั 

(๓) ในกรณีนอกเหนือจากขอ้ ๑๑ (๑) และขอ้ ๑๑ (๒) ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเร่ือง 
วนิยันิสิตของมหาวทิยาลยัเป็นผูมี้อ านาจสอบสวนการกระท าผดิวนิยั เวน้แต่มหาวทิยาลยัจะเห็นสมควร 
เป็นอยา่งอ่ืนเป็นกรณี ๆ ไป และเม่ือไดท ้ำ าการสอบสวนการกระท าผดิวนิยัดงักล่าวแลว้ ไดค้วามวา่นิสิต 



99 

 

ไดก้ระท าผดิวนิยัจริงและสมควรไดรั้บโทษ ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อมหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 
ลงโทษนิสิตผูน้ั้นต่อไป 
ใหง้านวนิยัและพฒันานิสิต กองกิจการนิสิต มีหนา้ท่ีบนัทึกการตดัคะแนนความประพฤติ 
ของนิสิต จากผลการด าเนินการตามขอ้ ๑๑ (๑) และขอ้ ๑๑ (๓) และหากมีการลงโทษนิสิตถึงขั้นพกั 
การศึกษาข้ึนไป ใหร้ายงานไปยงังานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษาทุกคร้ัง เพื่อบนัทึก 
ไวใ้นทะเบียนประวติัของนิสิตต่อไป 

(๔) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง พฤติการณ์ และพยานหลกัฐานต่าง ๆ อนัเก่ียวกบั 
การกระท าผดิวินยัและเพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงการกระท าผดิวนิยันั้น ใหผู้มี้อ  านาจสอบสวนการกระท าผิดวนิยั 
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๔.๑) เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าผดิวินยั 
(๔.๒) เรียกและสอบสวนนิสิตกระท าผิดวินยั หรือผูอ่ื้นท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิวนิยั 

อน่ึง นิสิตผูใ้ดขดัขืน ไม่ใหค้วามร่วมมือ กล่าวขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริง 
ต่อผูมี้อ  านาจสอบสวนการกระท าผดิวนิยั ใหถื้อวา่เป็นผูก้ระท าผดิวนิยั 

(๕) ค าสั่งลงโทษใหมี้ผลทนัที ยกเวน้โทษ “พกัการศึกษา” ใหมี้ผลในภาคการศึกษาถดัไป 
เวน้แต่จะเป็นการสั่งลงโทษในภาคการศึกษาสุดทา้ยของนิสิตผูน้ั้น 

(๖) กรณีท่ีการด าเนินการทางวนิยัเสร็จส้ินหลงัจากท่ีนิสิตท่ีกระท าผดิวนิยัพน้สภาพการเป็นนิสิต 
ไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืน ก็ใหส้ั่งลงโทษตามขอ้ ๘ (๕) ได ้

(๗) นิสิตผูใ้ดถูกสั่งลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัน้ี ถึงขั้นพกัการศึกษาใหนิ้สิตผูน้ั้น มีสิทธ์ิ 
อุทธรณ์ต่ออธิการบดีได ้การอุทธรณ์ใหก้ระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูอุ้ทธรณ์ โดยยืน่ต่อ 
ประธานคณะกรรมการวนิยันิสิตภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่งลงโทษ และใหอุ้ทธรณ์ได ้
ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผูอ่ื้น หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นอุทธรณ์แทนมิได ้ใหป้ระธาน 
คณะกรรมการวนิยันิสิตส่งอุทธรณ์พร้อมดว้ยส านวนการพิจารณาโทษ และค าสั่งลงโทษไปยงัอธิการบดี 
ภายในเวลาไม่เกิน ๗ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 

อธิการบดีโดยมติท่ีประชุมคณบดี มีอ านาจยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษแลว้แต่กรณี 
ค าวนิิจฉยัของอธิการบดีดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุดเม่ืออธิการบดีวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้ ใหแ้จง้ค า
วนิิจฉยัเป็นหนงัสือใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบ 
ขอ้ ๑๒ ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการวนิยันิสิตข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 

(๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

หรือบุคคลท่ีอธิการบดีมอบหมาย ไม่เกิน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณบดี คณะละ ๑ คน เป็นกรรมการ 
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(๔) ผูอ้  านวยกองกิจการนิสิต เป็นกรรมการ 
(๕) หวัหนา้งานบริการและสวสัดิการ กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการ 
(๖) หวัหนา้งานวนิยัและพฒันานิสิต กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ขอ้ ๑๓ ใหง้านวนิยัและพฒันานิสิต กองกิจการนิสิต รวบรวมขอ้พิจารณาความผิดของนิสิต 

จากคณะ หอพกั หรือคณะกรรมการวินยันิสิต เสนอต่อมหาวทิยาลยัและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 
ขอ้ ๑๔ การด าเนินการสอบสวน และพิจารณาโทษผดิวินยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
ขอ้ ๑๕ ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอ านาจในการออกประกาศ 

เก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 
ใหอ้ธิการบดีเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉยัและใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

    (ลงช่ือ) เกษม สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกุล) 
  นายกสภามหาวทิยาลยับูรพา 

          ส าเนาถูกตอ้ง 
    ธนวรรณ ศกัดากมัปนาท 
(นางธนวรรณ ศกัดากมัปนาท) 
   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
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ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา 
 เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตนิิสิต 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
 ที ่๐๗๗/ ๒๕๖๐ 

เร่ือง การแต่งกายของนิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  
เร่ือง  ข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ส าหรับนิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปี พ.ศ.2558 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  
เร่ือง แนวทางการพจิารณาด าเนินการ 

กรณีนิสิตพยาบาลฝึกปฏิบัติงานบกพร่อง 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
เร่ือง 

แนวปฏิบัติการเข้าพกัอาศัยในหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ.2550 
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-ส าเนา- 
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยบูรพา 
เร่ือง  แนวปฏิบัติการเข้าพกัอาศัยในหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ.2550 

.............................................. 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จดัใหมี้หอพกัเพื่อใหนิ้สิตไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนั เพื่อเป็น
การอบรมใหมี้น ้าใจรักหมู่คณะ รู้จกัการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัและไดฝึ้กหดัปฏิบติังานตามหลกัสูตรการ
เรียนการสอนไดโ้ดยสะดวก และเพื่อใหก้ารอยูร่่วมกนัของนิสิตหอพกัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอให้
นิสิตหอพกัปฏิบติัตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา เร่ืองแนวปฏิบติัการเขา้พกัอาศยั
ในหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 

บททัว่ไป 

 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง แนวปฏิบติัการ

เขา้พกัอาศยัในหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 

 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 

  “คณะ” หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

  “หอพกั” หมายถึง หอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

  “บริเวณหอพกั” หมายถึง พื้นท่ีทุกส่วนภายในอาคารหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ และพื้นท่ีท่ี

คณะก าหนดใหเ้ป็นเขตหอพกั 

  “ผูพ้กัอาศยั” หมายถึง นิสิตหญิงของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะอ่ืนๆในมหาวทิยาลยับูรพา 

และบุคคลทัว่ไป (เพศหญิง) ท่ีคณะฯ อนุญาตให้เขา้พกัอาศยั 

  “คณะกรรมการหอพกั”หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการ ท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

 ขอ้ 4  ใหค้ณบดีคณะพยาบาลศาสตร์รักษาการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี และมีอ านาจตีความและ

วนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี 
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หมวดท่ี 2 

วตัถุประสงค ์

ขอ้ 5  คณะพยาบาลศาสตร์จดัสร้างหอพกัข้ึน โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

5.1 เพื่อช่วยเหลือนิสิตใหมี้ท่ีพกัอาศยัท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน และสร้างเสริม 

บุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์

5.2 เพื่อใหนิ้สิตหอพกัไดมี้โอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองในการอยูร่่วมกนั และ 

เคารพในสิทธิและเสรีภาพซ่ึงกนั และกนั 

หมวดท่ี 3 

การด าเนินงานและอ านาจหนา้ท่ี 

 ขอ้ 6   คณะกรรมการบริหารหอพกั ประกอบดว้ย 

  6.1  คณะกรรมการอ านวยการ 

  6.2  คณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้ 7   การด าเนินงานและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

  7.1  คณะกรรมการอ านวยการมีหนา้ท่ี 

   (1)  วางนโยบายและก าหนด กฎระเบียบของหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ใหด้ าเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อยตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 

  7.2  คณะกรรมการด าเนินการมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

   (1)  วางแผนด าเนินการและบริหารกิจการหอพกัใหเ้ป็นไปตามนโยบายอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

   (2)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

   (3)  รายงานผลการด าเนินงานรวมทั้งแนวทางการพฒันางานต่อคณะกรรมการอ านวยการ

เป็นระยะ 

 ขอ้ 8  คณะกรรมการอ านวยการประกอบดว้ย 

  (1)  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ประธานกรรมการ 

  (2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

  (3)  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  กรรมการ 

  (4)  นายชาดล เมฆประดบั  กรรมการ 

  (5)  นางวราภรณ์ ทูปิยะ   กรรมการ 
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  (6)  หวัหนา้ส านกังานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 

  (7) ผูจ้ดัการหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ขอ้ 9  คณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ย 

  (1)   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 

  (2)  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   รองประธานกรรมการ 

  (3)   นายชาดล  เมฆประดบั  กรรมการ 

  (4)   นางวราภรณ์  ทูปิยะ   กรรมการ 

  (5)   นางประภสัสร  พลาบดีวฒัน  กรรมการ 

  (6)   เจา้หนา้ท่ีโสตทศันศึกษาหรือช่างเทคนิค  กรรมการ 

  (7)   นกักิจการนิสิต     กรรมการ 

  (8)   เจา้หนา้ท่ีหอพกัคณะฯ  2  คน   กรรมการ 

  (9)   ผูแ้ทนนิสิตจากหอพกัคณะฯ 1 คน  กรรมการ 

  (10)  ผูจ้ดัการหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

  (11) ผูแ้ทนจากส านกังานเลขานุการคณะฯ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

          (นางสาวสุทิสา  คงผอ่งแผว้) 

หมวดท่ี 4 

สิทธิการเขา้พกัอาศยัในหอพกั 

 ขอ้ 10  ผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยัในหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

  10.1  เป็นนิสิตหญิงของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะฯอ่ืนๆใน มหาวทิยาลยับูรพา 

  10.2  เป็นบุคคลทัว่ไป(เพศหญิง) ท่ีคณะฯ อนุญาตให้เขา้พกัอาศยั 

หมวดท่ี 5 

ขอ้บงัคบัทัว่ไป 

 ขอ้ 11  หา้มมิใหผู้พ้กัอาศยักระท าส่ิงต่อไปน้ีในบริเวณหอพกัโดยเด็ดขาด 
      11.1  เล่นหรือร่วมวงการพนนั 
      11.2  เสพยาเสพติด 
      11.3  ด่ืมสุราหรือของมึนเมา 
      11.4  กล่าววาจาหรือแสดงอาการท่ีหยาบคายหรือไม่เคารพต่อบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หอพกั 
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      11.5  ลกัขโมย 
      11.6  น าสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงบริเวณหอพกั 
      11.7  ประพฤติเส่ือมเสียทางเพศและศีลธรรม 
      11.8  น าบุคคลอ่ืนมาพกัในหอพกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหอพกั 
      11.9  ติดรูปภาพ  โปสเตอร์  เขียนรูป  เขียนขอ้ความ  บริเวณหอ้งพกั  และสถานท่ีต่าง ๆ 
ของหอพกั 
      11.10  น าเคร่ืองเรือน เคร่ืองใชท่ี้คณะฯจดัไวใ้ชเ้ป็นส่วนกลางมาเป็นของส่วนตวัหรือ 
เคล่ือนยา้ยต าแหน่ง 
      11.11  ทะเลาะววิาท  หรือท าร้ายร่างกายกนั 
      11.12  ติดตั้งเสาอากาศในบริเวณหอพกั 
      11.13  มีอาวธุปืน  วตัถุระเบิด  วตัถุเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ท่ีใชเ้สพยาเสพติด 
      11.14  ท าลายทรัพยสิ์นของหอพกั 
      11.15  ประกอบอาหารภายในหอ้งพกั 
      11.16  ตากผา้หรือวางส่ิงของใด ๆ เหนือขอบระเบียงห้องพกั 
      11.17 เปิดเคร่ืองเสียงดงัเกินไปจนเป็นการรบกวนผูอ่ื้น 
      11.18 เขา้ไปในหอ้งผูอ่ื้นขณะท่ีเจา้ของหอ้งไม่อยู ่
      11.17  กระท าอ่ืน ๆ ตามประกาศของคณะฯท่ีอาจจะมีประกาศเพิ่มเติม 
 ขอ้ 12  การขอใชส้ถานท่ีของหอพกัเพื่อจดักิจกรรมใด ๆ จะตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ต่อประธานกรรมการหอพกั  เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะด าเนินการไดแ้ละตอ้งใชต้ามก าหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บ
อนุญาต ตลอดจนผูข้ออนุญาตตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัการช ารุดเสียหายและความเรียบร้อยต่าง ๆ ดว้ย 
 ขอ้ 13  นิสิตหอพกัตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัคณะพยาบาลศาสตร์ดงัน้ี 
  (1) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอ้งพกัของตนและท่ีอ่ืนๆใน
บริเวณหอพกั 
  (2) ประหยดัการใชน้ ้าและกระแสไฟฟ้า 
  (3) ดูแลรักษาส่ิงท่ีเป็นสมบติัของหอพกั 

หมวดท่ี 6 
การก าหนดเวลาเขา้-ออกหอพกั 

 ขอ้ 14  ผูเ้ขา้พกัอาศยัจะเขา้หอพกัในระหวา่งเวลา 05.00-22.30 น. ประตูจะปิดเวลา 22.30 น. 
 ขอ้ 15  หากผูเ้ขา้พกัอาศยัมีความจ าเป็นตอ้งเขา้-ออก นอกเวลาตามท่ีระบุไว ้ใหแ้จง้ขออนุญาตต่อ

ประธานคณะกรรมการด าเนินการหอพกัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 ขอ้ 16  ช่วงเวลาปิดหอพกัจนถึงเวลาเปิดหอพกัของวนัใหม่ หา้มบุคคลภายนอกท่ีไม่มีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณหอพกั 

หมวดท่ี 7 
การชดใชค้่าเสียหาย 

 ขอ้ 17  ผูเ้ขา้พกัอาศยัตอ้งรับผดิชอบและชดใชค้่าเสียหายท่ีหอพกัคณะพยาบาลก าหนด เม่ือได้
กระท าส่ิงต่อไปน้ีสูญหายหรือช ารุด 
  17.1   เคร่ืองนอน 
  17.2  โตะ๊ท างาน เกา้อ้ี เตียงนอน ตูเ้ส้ือผา้ ท่ีพาดเส้ือผา้ 
  17.3  ประตู หนา้ต่าง บานเกล็ด มุง้ลวด บานพบั กลอน สายย ูกุญแจ ฯลฯ 
  17.4  สวทิซ์ไฟ ปลัก๊ไฟ สายไฟ ตลบัแยกสายไฟ 
  17.5 หรือ ส่ิงของอ่ืน ๆ ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
 ขอ้ 18  ความรับผดิชอบและการชดใชค้่าเสียหายตามความในขอ้ 17 มีการยกเวน้ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
  18.1  เจา้ของหอ้งไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท า โดยสามารถระบุช่ือของผูก้ระท าไดพ้ร้อมพยานหลกัฐาน 
  18.2  เป็นการช ารุดท่ีเกิดข้ึนเองตามสภาพและเวลาอนัสมควร 
 ขอ้ 19  ผูเ้ขา้พกัอาศยัตอ้งรับผดิชอบและชดใชค้่าซ่อมแซมท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด ในกรณี
ท่ีผูพ้กัอาศยัไดท้  าใหสี้ของฝาผนงัหอ้ง สีของตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊ท างาน พื้นหอ้ง ประตู หรืออ่ืน ๆ เสียหายหรือ
เปรอะเป้ือน ยกเวน้เป็นการเส่ือมสภาพตามเวลาอนัสมควร 
 

หมวดท่ี 8 

วนิยัและการลงโทษ 

 ขอ้ 20  โทษท่ีนิสิตหอพกัจะไดรั้บในกรณีท่ีไดก้ระท าผดิแนวปฏิบติัน้ีมี 3 สถาน คือ 

  20.1  ตกัเตือน (เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

  20.2  ภาคทณัฑ ์

  20.3  ตดัสิทธ์ิการอยูห่อพกัและจะตอ้งออกจากหอพกัตามวนั เวลาท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพาก าหนด 

 ขอ้ 21  การกระท าความผดิภายในบริเวณหอพกัตามแนวปฏิบติัน้ี นอกจากจะไดรั้บโทษตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 20 แลว้ ผูท่ี้กระท าความผดิอาจไดรั้บการพิจารณาโทษจากคณะพยาบาลศาสตร์ ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยวนิยัและการปกครองนิสิตอีกกรณีหน่ึงดว้ย 
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 ขอ้ 22  กรณีต่อไปน้ีถือเป็นความผดิร้ายแรง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือผูท่ี้ไดพ้บเห็น 

รายงานใหค้ณะฯ ทราบโดยด่วน 

  22.1  การด่ืมสุราของมึนเมา เสพยาเสพยติ์ดในบริเวณหอพกั 

  22.2  การเล่นการพนนั 

  22.3  การประพฤติเสียหายทางเพศในบริเวณหอพกั 

  22.4  การทะเลาะววิาทโดยใชอ้าวธุ และการรุมท าร้ายกนั 

  22.5  การมีอาวธุปืน วตัถุระเบิด วสัดุเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ท่ีใชเ้สพยาเสพยติ์ด 

  22.6  การโจรกรรม 

  22.7  การน าบุคคลอ่ืนมาพกัในบริเวณหอพกั โดยมิไดรั้บอนุญาต 

  22.8  การจงใจท าลายทรัพยสิ์นของหอพกัและของผูอ่ื้นภายในบริเวณหอพกั 

  22.9  การประกอบอาหารภายในบริเวณหอพกั 

  22.10  การกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อสวสัดิภาพของผูอ่ื้นในบริเวณหอพกั 

  22.11  การกระท าท่ีอาจจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ส่วนรวม 

 ขอ้ 23  ในกรณีท่ีกระท าความผดิท่ีไม่ร้ายแรงจนเกินไปและเป็นการกระท าความผดิในคร้ังแรก 

ซ่ึงผูก้ระท าความผดิสารภาพแต่โดยดี และไดส้ านึกในการกระท าความผดิของตน พร้อมทั้งใหค้  ามัน่สัญญา

วา่จะไม่กระท าความผดิอีก ใหท่ี้ปรึกษาหอพกัมีอ านาจในการลงโทษผูก้ระท าผดิตามความในขอ้ 20(1) หรือ 

(2) และใหล้งบนัทึกไวใ้นระเบียนหอพกัของผูก้ระท าผดิ 

 ขอ้ 24  การพิจารณาสอบสวนและการตดัสินท าโทษนิสิตหอพกัท่ีไดก้ระท าความผิดตามแนว
ปฏิบติัน้ีตามความในขอ้ 20(3) จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหรือคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ก่อนท่ีจะมีค าสั่งลงโทษ 
 ขอ้ 25  ในกรณีกระท าความผิดร้ายแรงตามขอ้ 20 จะตอ้งรายงานใหค้ณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ทราบ เพื่อสั่งลงโทษผูก้ระท าความผดิตามขอ้บงัคบัวนิยันิสิต 
 
    ประกาศ ณ  วนัท่ี        28        พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
 
    (ลงช่ือ)     รัชนีภรณ์  ทรัพยก์รานนท์ 
                 (ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ชนีภรณ์  ทรัพยก์รานนท)์ 
                             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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แบบฟอร์มการลาหยุดเรียนภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ
แบบบันทกึข้อผดิพลาดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

แบบฟอร์มการภาคทัณฑ์นิสิตพยาบาลในกจิกรรมการเรียน
การสอน 
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แบบฟอร์มการลาหยุดเรียนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ 

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

 

เรียน………………………………………………………………………. 
 

ช่ือ – สกุล…………………………………………………………….นิสิตชั้นปีท่ี………………………….. 
 
ขา้พเจา้มีความจ าเป็นขอลาหยดุเรียนดงัน้ี 
              ลาป่วย  
              ลากิจ 
 
ระบุการเจบ็ป่วยหรือเหตุผลในการลากิจ……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขา้พเจา้ขอลาหยดุตั้งแต่วนัท่ี……………………………………..ถึงวนัท่ี……………………………………
รวมจ านวน……….วนั 
เบอร์โทรศพัทห์รือท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดข้ณะหยุด 
……………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงช่ือ…………………………………………………………..นิสิต 
       (………………………………………………………………) 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 

    ลงช่ือ…………………………………………………………..อาจารย ์
       (………………………………………………………………) 
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วธีิปฏิบัติของนิสิตกรณกีารลากจิ 

 

1. การลากิจตอ้งส่งใบลากิจก่อนอยา่งนอ้ย 1 วนั 

2. ส่งใบลากิจท่ีอาจารยผ์ูส้อนหรืออาจารยนิ์เทศ 

3. นิสิตตอ้งรับทราบการอนุมติัจากผูส้อนก่อนจึงจะลาหยดุได ้

4. ในกรณีท่ีตอ้งลากิจฉุกเฉิน นิสิตจะตอ้งแจง้ผูส้อนหรือพยาบาลท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลนิสิตดว้ยวธีิ

ใดก็ตาม จึงจะลาหยดุได ้

 

วธีิปฏิบัติของนิสิตกรณลีาป่วย 

 

1. เม่ือเกิดการเจบ็ป่วยท าใหไ้ม่สามารถมาเรียนหรือฝึกประสบการณ์วชิาชีพไดนิ้สิตจะตอ้งแจง้ให้

ผูส้อนหรือพยาบาลทีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลนิสิต ทราบดว้ยวธีิใดก็ตามก่อนวนัลาป่วยหรือในวนัท่ีลาป่วย 

2. นิสิตตอ้งส่งใบลาป่วยใหผู้ส้อนหรือพยาบาลท่ีไดรั้บมอบใหดู้แลนิสิตทุกคร้ังท่ีมีการลาป่วย 

3. การลาป่วยตั้งแต่ 2 วนัข้ึนไปตอ้งมีใบรับรองแพทย ์

 

วธีิปฏิบัติของอาจารย์ 

 

1. อาจารยผ์ูส้อนเม่ือไดรั้บใบลากิจจากนิสิต ใหพ้ิจารณาความเหมาะสมและลงความเห็นอนุญาต

หรือไม่อนุญาต และแจง้ใหนิ้สิตทราบ 

2. ส่งใบลากิจหรือลาป่วยไปยงัอาจารยท่ี์รับผดิชอบวชิา 
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แบบบันทึกข้อผดิพลาดในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
------------------------ 

 

ช่ือ-นามสกุลนิสิต..........................................................................วชิา....................................................... 
อาจารย์นิเทศ/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต/หัวหน้าเวร..................................................................... 
วนัทีเ่กดิเหตุการณ์...................................................เวลา........................สถานที.่....................................... 
อธิบายเหตุการณ์......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
(หมายเหตุ  :  เพิม่เติมเอกสารได้ถ้าไม่พอ) 
ผู้ทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
การแก้ไขเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ผลการแก้ไข 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

    ลงนาม..............................................................นิสิต 
        (..................................................................) 
    ว/ด/ป.....................................เวลา............................. 
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ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต/หัวหน้าเวร........................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
    ลงนาม................................................................... 
        (......................................................................) 
    อาจารยผ์ูส้อน/ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลนิสิต/หวัหนา้เวร 
    ว/ด/ป....................................................เวลา................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเห็นหวัหน้ากลุม่วิชา 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

................................... 

 

ลงนาม.......................................หวัหน้ากลุม่

ความเห็นคณบด ี

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................................... 

 

ลงนาม................................................
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แบบฟอร์มการภาคทณัฑ์นิสิตพยาบาลในกจิกรรมการเรียนการสอน 

 

เรียน............................................................................... 

 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 

นิสิตหลกัสูตร...................................................................................................................................... 

ชั้นปีท่ี.......................................ขณะเรียนหรือฝึกปฏิบติังานวชิา........................................................ 

ไดมี้ขอ้บกพร่องเร่ือง........................................................................................................................... 

โดยมีรายละเอียดคือ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

ทั้งน้ีขา้พเจา้ไดส้ านึกในความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนนั้นและขอท าภาคทณัฑไ์วว้า่ ขา้พเจา้จะพยายามปรับปรุง

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนในระยะเวลาของการท าภาคทณัฑคื์อ ระหวา่งวนัท่ี

...................................................... ถึงวนัท่ี..............................................หากขา้พเจา้ไดก้ระท าผดิใน

ระยะเวลาดงักล่าว ขา้พเจา้ยนิยอมใหค้ณะพยาบาลศาสตร์ ท าโทษตามแต่จะเห็นสมควร 

 

ลงช่ือ........................................................ผูรั้บภาคทณัฑ์ 

                                      (........................................................) 

 

                                      ลงช่ือ.........................................................อาจารย ์

                                       (.........................................................) 
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ข้อปฏิบัติของอาจารย์ 

 

1. อาจารยท่ี์จะภาคทณัฑนิ์สิต  ใหเ้รียกนิสิตมาบอกขอ้บกพร่อง และใหนิ้สิตเขียนใบภาคทณัฑไ์ว ้

2. อาจารยท่ี์ภาคทณัฑนิ์สิต รายงานการภาคทณัฑ์ต่อผูรั้บผดิชอบวชิา และรายงานการภาคทณัฑใ์นท่ี

ประชุมสาขาวชิาฯ 

3. อาจารยท่ี์ภาคทณัฑนิ์สิตส่งใบภาคทณัฑไ์ปเก็บไวท่ี้นกัวชิาการศึกษา 

 

ข้อปฏิบัติของนักวชิาการการศึกษา 

 

1. เม่ือรับใบภาคทณัฑจ์ากนิสิตใหเ้ก็บเขา้แฟ้มไว ้

2. ลงบนัทึกการถูกภาคทณัฑข์องนิสิต 

3. ถ่ายเอกสารการถูกภาคทณัฑ์ของนิสิตรายนั้น ๆ ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษารับทราบ 

4. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา สรุปจ านวนคร้ังของการถูกภาคทณัฑข์องนิสิตและส่งใหร้องคณบดีฝ่าย

วชิาการรับทราบ 

 

ข้อปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มวชิา 

 

 เม่ือไดรั้บรายงานสรุปจ านวนคร้ังการถูกภาคทณัฑข์องนิสิตจากนกัวชิาการศึกษา แจง้ขอ้มูลให้

คณาจารยใ์นสาขาวชิาฯ รับทราบ เพื่อใหก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดในภาคการศึกษาต่อไป 
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คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

**************** 
 

ทีป่รึกษา 
 รองศาสตราจารย ์ดร.นุจรี  ไชยมงคล (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 
 
กรรมการบริหารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โสรัตน์   วงศสุ์ทธิธรรม   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษา   เช้ือหอม กรรมการ 
 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยวุดี  ลีลคันาวรีะ กรรมการ 
 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวรรณี  มหากายนนัท ์ กรรมการ 
 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนวรรณ  อาษารัฐ  กรรมการ 
 ๖. อาจารย ์วชรีกร   องัคประสาทชยั  กรรมการ 
 
กรรมการฝ่ายวชิาการ 
 ๑.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์วชิราภรณ์ สุมนวงศ ์ กรรมการ 
 ๒.  อาจารย ์ฉวีรัตน์   ช่ืนชมกุล กรรมการ 
 ๓.  อาจารย ์ภาคิณี   เดชชยัยศ กรรมการ 
 ๔.  อาจารย ์จนัทิมา   ชินสร้อย กรรมการ 
 ๕.  อาจารย ์อโนชา   ทศันาธนชยั กรรมการ 
 ๖.  อาจารยศ์ศิธร   กรุณา  กรรมการ 
 ๗. นางสาวขนิษฐา   ช่ืนนิยม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบันิสิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

 
ช่ือ-สกุล งาน ห้องท างาน เบอร์โทร 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 2 อาคาร
นพรัตน์ฯ (N 204) 

โทร.ภายใน 2809 
โทร.ภายนอก  
038-102809 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ ชั้น 2 อาคาร
นพรัตน์ฯ (N 208) 

โทร.ภายใน 2813 
โทร.ภายนอก  
038-102813 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคาร
นพรัตน์ฯ (N 208) 

โทร.ภายใน 2837 
โทร.ภายนอก  
038-102837 

นางสาวขนิษฐา ช่ืนนิยม บริการการศึกษา (ปริญญาตรี) ชั้น 1 อาคาร
นพรัตน์ฯ (N 102) 

โทร.ภายใน 2886 
โทร.ภายนอก  
038-102821 

นายกานตช์นก 
             ศุภนราพรรค ์

งานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคาร
นพรัตน์ฯ (N 103) 

โทร.ภายใน 2880 
โทร.ภายนอก  
038-102822 

1.นางสาวสุทิสา คงผอ่งแผว้ 
2.นางสาวนภาพร เบญจาธิกุล              

งานหอ้งปฏิบติัการทางการ
พยาบาล 

ชั้น 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
(N2401) 

โทร.ภายใน 
2869, 2879 
โทร.ภายนอก 
038-102568, 
038-102879 

1.นายกิติศกัด์ิ กลา้แรง 
2.นายพงศกร ชา้งผึ้ง 
 

งานโสตทศันูปกรณ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
(N2201) 

โทร.ภายใน 2874 
โทร.ภายนอก 
038-102874 

นางสาวเพญ็พิชฎา 
               โยธินสิริทอง 

งานคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 
(N2201) 

โทร.ภายใน 2874 
โทร.ภายนอก 
038-102874 
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ช่ือ-สกุล งาน ห้องท างาน เบอร์โทร 
1.นายเปรียญ เมฆประดบั 
2.นางปิยดารัศม ์ 
          ธนกวนิสมบูรณ์ 
3.นางสุภาภรณ์ รูปเล็ก 

งานหอพกัคณะพยาบาลศาสตร์ หอพกัคณะฯ 
ชั้น 1 

โทร.ภายใน 2803 
โทร.ภายนอก 
038-102803 

 
นายนิรัช  แซมไธสง งานยานพาหนะ ชั้น 1 อาคาร

นพรัตน์ฯ (N 103) 
โทร.ภายใน 2816 
โทร.ภายนอก 
038-102816 

 
 
 

 


