วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ตราสัญลักษณ
ตราประจําวิทยาลัย เปนตราสัญลักษณที่อัญเชิญตราพระนามาภิไธยยอ “สว” ไขวเปนรูปดอกบัว ซึ่งเปนตรา
พระนามสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ด า นล า งของตรามี อั ก ษรข อ ความว า วิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มีความหมายดังนี้
อักษร ส สีแดง
อักษร ว สีขาว
รูปดอกบัว
พื้นสีเหลือง

เปนสีประจําองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เปนสีวิชาชีพพยาบาล สีแหงความบริสุทธิ์ ความมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม
เปนเครื่องหมายแหงปญญา
เปนความสวางไสว ความเจริญรุง เรือง สีแหงการยึดมั่นในคุณธรรม

สี
สีประจําวิทยาลัยคือ สีมวง เปนสีประจํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง
รัตนชโช-เปรียญ) เจาอาวาสวัดทาโพธิ์ และผูอํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปตตานี (ใน
สมัยรัชกาลที่ ๕) ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกยองวา เปนผูจัดการศึกษาสมัยใหมของเมืองนี้
ดอกไม ดอกไมประจําวิทยาลัย คือ ดอกประดู ดอกสีเหลืองมีเสนผาศูนยกลาง ๖-๑๐มิลลิเมตร มีขนอยู
ทั่วไป ดอกจะบานพรอมกันประมาณเดือนเมษายนของทุกป ซึ่งแสดงถึงความรัก สามัคคีที่พึงมีในวิชาชีพพยาบาล
ธง
ธงประจําวิทยาลัย เปนธงสีฟาแถบสีขาว ขนาดกวาง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มี
ตราสัญลักษณประจําวิทยาลัยอยูกลางผืนธง
สีฟา เปนสีประจําองคสมเด็จพระบรมราชชนก บิดาแหงการแพทยไทย
สีขาว เปนสีแหงความบริสุทธิ์ ความมีเมตตา กรุณาและมีคุณธรรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวา วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช เปนวิทยาลัย
ในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูเลขที่ ๑๑ ถนนพัฒนาการ
คูขวาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) เพื่อสนองนโยบายการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให
เพียงพอกับความตองการของสถานบริการสาธารณสุขในระดับตางๆ โดยใชงบประมาณโครงการประชากร มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๓๐ ไร ๑ งาน มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดตอ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดตอ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ทิศใต
ติดตอ ที่ดินเอกชน

วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธ รรมราช เป ด รับ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลหลั ก สู ต รพยาบาลและ
ผดุงครรภ รุนที่ ๑ จํานวน ๑๐๐ คน เขาศึกษาในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ระยะเวลาการศึกษา ๒ ป เปดรับ ปละ
๒ รุน จนถึงป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดปรับเปนหลักสูตรพยาบาลศาสตร ระดับตน รวม ๑๘ รุน และงดรับในป พ.ศ. ๒๕๔๐
ป พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓ ได เป ดสอนหลั กสู ต รพยาบาลและผดุ งครรภ (เฉพาะกาล) เพื่อพัฒ นาบุ ค ลากร
ทางการพยาบาล โดยรับ ผูที่ สํ าเร็จการศึ กษาในหลั กสู ต รผูช วยพยาบาลหรือผดุง ครรภ ศึกษาเพิ่มเติมระยะเวลา
การศึกษา ๒ ป รวม ๔ รุน จํานวน ๒๘๘ คน
ป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ที่เนนชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) เพื่อ
แกไขป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรทางการพยาบาล ระดั บวิ ชาชีพ รุนที่ ๑ จํานวน ๕๐ คน และได พัฒ นาเป น
หลักสูตรเนนชุมชน เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป
เปดรับปละ ๑ รุน และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดเปลี่ยนปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ฉบับปรับปรุง)
จนถึงปจจุบัน
ป พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐ ได รับมอบหมายใหจัดการอบรมระยะสั้น หลักสูต รการสอนการพยาบาลในคลินิก
ระยะเวลาการอบรม ๑๖ สัปดาห อบรมรุนละ ๔๐ คน รวม ๖ รุน โดยรับบุคลากรทางดานการศึกษาพยาบาลและ
ดานการบริการพยาบาล เพื่อพัฒนาความรูความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริม
ความรูดานการสอนและการนิเทศนักศึกษา และพัฒนาทักษะบริการพยาบาลใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ป พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงสาธารณสุข ไดปรับโครงสรางสถาบันการศึกษาใหม โดยรวมสถานศึกษาของทุกกรม
เปนสถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรับพระราชทานนามและเปลี่ยนเปน สถาบัน
พระบรมราชชนก
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อ วิทยาลัยพยาบาล ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวา “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนชื่อ
ใหมเปน “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช” ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อเปนศิริมงคลและ
นิมิตหมายแหงความวัฒนา ถาวร ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพพยาบาลตลอดไป
ป พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยพยาบาล ไดรับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ใหจัดการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุข ระดับตน (ผบต.) ระยะเวลา ๕ สัปดาห อบรมรุนละ ๕๐ คน จนถึงปจจุบัน
ป พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีมติเห็นชอบใหรับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช เขาเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๐ เปนตนไป
ป พ.ศ. ๒๕๔๔ เป ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ต อเนื่อง ๒ ป ) ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๘ เปน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง ๒ ป)
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๕ เปนหลักสูตรบูรณาการ และใชหลักสูตรนี้ ตัง้ แต
ปการศึกษา ๒๕๔๗
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ วิท ยาลั ยพยาบาล ได จัด การอบรมระยะสั้นหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) เพื่อตอบสนองความตองการของรัฐบาล ระยะเวลา ๑๘ สัปดาห
อบรมรุนละ ๕๐ คน จนถึงปจจุบัน
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) และใชห ลักสู ตรนี้ตั้งแต ป การศึ กษา
๒๕๕๒ และมีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในป พ.ศ 2555 เปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๕ ) และใชหลักสูตรนี้ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชแหงนี้ กอตั้งมาอยางมั่นคง และมีความเจริญกาวหนาเปน
อยางดี ดว ยความรวมแรงรวมใจกัน ปฏิ บัติ ภาระหนาที่ อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความมานะอดทน ของ
๒

อัตลักษณบณ
ั ฑิต

“บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย”

SAP = S : service mind A : Analytical Thinking P: Participation/Patient Right

คณาจารยและเจาหนาที่ ของวิทยาลัยทุกคน ถึงแมงานนั้นจะหนักและมีอุปสรรคก็ตาม อีกทั้งไดรับความรวมมือจาก
สถาบั น การศึ ก ษา สถานบริก ารสาธารณสุ ข ส ว นราชการและหน ว ยงานต า งๆ ในเขตและนอกเขตจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและ โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัด
สุราษฎรธานี ฯลฯ ทําใหวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สามารถปฏิบัติภารกิจอันเปนหนาที่หลัก
ของสถาบัน คือ การจัดการศึกษาระดับพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นไดประสบผลสําเร็จ
ดวยดีตลอดมา
ผูบริหารวิทยาลัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก
๑. นางสาวมณี
๒. นางสาวจินดา
๓. นางจงจิต
๔. นางภรณี
๕. ดร.จิราพร

เสาวรส
ถิระพันธุ
สุนทรัช
เลื่องอรุณ
วัฒนศรีสิน

ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปจจุบัน

ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เปนองคกรแหงการเรียนรู สูชุมชน สรางคนคุณธรรม
นําวิชาชีพ
วิสัยทัศน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเปนเลิศดานการพยาบาลเพื่อชุมชน สูความเปนนานาชาติในระดับภูมภิ าคและ
อาเซียน
พันธกิจ
1. สรางนวตกรรม และบูรณาการองคความรูดานสุขภาพ ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและใชเปนแหลง
อางอิงได
2. จัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตใหมีความเปนมืออาชีพดานการพยาบาล และตอบสนองความตองการของ
ชุมชน
3. สรางและขยายเครือขายความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศ ตางประเทศ ในระดับภูมิภาค
และอาเซียน
4. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในการปฏิบตั ิงานและมีสมรรถนะดานทักษะสากลอยางตอเนื่อง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ขององคกร
6. จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
7. เสริมสรางสนับสนุนบุคลากรใหมคี ุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
8. พัฒนาสมรรถนะของอาจารยในการเผยแพรองคความรูในระดับภูมภิ าคและอาเซียน
9. สงเสริมเอกลักษณความเปนไทย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
อัตลักษณบณ
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คานิยม
คานิยม
B = Boundarieless
ความเปนหนึ่งเดียว

การปฏิบัติหรือพฤติกรรม

C = Creativity
ความคิดสรางสรรค

N = Network
เครือขายการทํางาน
K = Knowledge sharing
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
H = Honesty
ความจริงใจ ความซื่อสัตย
O = Ownership
ความเปนเจาของ
N = Neatness
ความมีระเบียบเรียบรอย

- ทํางานเปนทีม
- ไมแบงพรรคแบงพวก
- มีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความสามัคคี
- ยอมรับความแตกตางทางความคิด / การกระทํา
- กลาคิดนอกกรอบ
- กลาแสดงความคิดเห็นแตกตางอยางมีเหตุผลและขอมูล
- พัฒนางานอยางตอเนื่อง
- สรรสรางนวตกรรม / ผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
- สรรสรางแนวทางในการปฏิบัตงิ านใหมๆ
- ใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มความสามารถ
- สรรหาความรวมมือจากเครือขายภายนอกองคกร
- แลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณรวมกัน
- พรอมที่จะถายทอดประสบการณการทํางาน
- ซื่อสัตยตอวิชาชีพ
- ไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่การงาน
- มีความผูกพันกับองคกรในฐานะเปนเจาของ
- รักและปกปององคกร
- มุงมั่นทํางานเพื่อประโยชนองคกร
- รับผิดชอบในหนาที่
- บุคลิกภาพดีนาเชื่อถือ
- รูจักวางตัวใหเปนทีศ่ รัทธาในวิชาชีพ
- มีวินัยในการทํางาน

จุดเนน จุดเดน
“สรางคนคุณธรรม” และ“พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ”
เอกลักษณสถาบัน
“สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”
หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพเพื่อใหปฏิบัตงิ านอยูในหนวยงานบริการสุขภาพสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่เกีย่ วของกับการดูแล รักษา สงเสริม และปองกันสุขภาพของประชาชน รวมทัง้
หนวยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๔
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อัตลักษณบัณฑิต
“บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย”
หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการ
และผูเกี่ยวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการที่เปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการเปนหลัก
สมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ
SAP

S = Service mind (จิตบริการ)
A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห)
P = Participation/Patient Right (การคํานึงถึงสิทธิผูปวย/ ใหผูปวยมีสวนรวม)

นโยบายการบริหาร
๑. สนับสนุนและสงเสริมกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน
ทุกระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
๒. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบในการทํางานรวมกับการใชชีวติ ในสังคม
มีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเปนไทย รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๓. สรางองคความรู นวัตกรรม ผลงานวิชาการและงานสรางสรรคใหเปนทีย่ อมรับ เปนประโยชนแกสงั คม
และชุมชน
๔. บริหารองคกรโดยใชหลักธรรมมาภิบาล ควบคูกับหลักองคกรแหงการเรียนรู
๕. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมีสมรรถนะและสามารถแขงขันในเวทีอาเซียน
๖. มีศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพใหไดมาตรฐานเปนที่พึ่งของชุมชนดานสุขภาพ
๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
๘. จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และมีสุนทรียภาพ สนับสนุนการใฝรู และเรียนรูตลอดชีวิต
๙. ผลักดันการดําเนินงาน เพื่อเชื่อมโยงสูอาเซียน ภายใตอตั ลักษณขององคกร
วัตถุประสงคของวิทยาลัย
๑. จัดระบบการบริหารการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ
๒. พัฒนาหลักสูตรในระดับรายวิชาใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
๓. จัดระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยใหมีความเชีย่ วชาญ
๔. จัดบริการ สวัสดิการ และสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนานักศึกษา
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ใหเอื้อตอการสรางการเรียนรูกับนักศึกษาเพื่อรองรับ
การบูรณาการวิชาการและกิจกรรม
๕. จัดระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรภายในใหมศี ักยภาพทุกดาน
๖. พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมใหตอบสนองความตองการการพัฒนาของบุคลากรและหนวยงาน
ภายนอก
๗. จัดระบบและกลไกที่เอื้อตอการพัฒนาองคความรูและผลงานทางวิชาการทีเ่ ปนที่ยอมรับสามารถนําไป
ประยุกตใชได
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๘. สรางมาตรการในการสรางผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
๙. จัดระบบและกลไกในการเผยแพรองคความรูแ ละผลงานวิชาการ
๑๐. สรางรูปแบบในการพัฒนาสุขภาพ
๑๑. พัฒนาความเชีย่ วชาญของอาจารยในการถายทอดองคความรูสภู ายนอกองคกร
๑๒. จัดใหมีรูปแบบและกลไกในการบริหารวิชาการ
๑๓. บูรณาการการบริหารวิชาการ รวมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่ นําองคความรูด านสุขภาพสูช ุมชนที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของนักศึกษา
๑๔. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่น
๑๕. สรางวัฒนธรรมองคกรทีแ่ สดงถึงเอกลักษณไทย
๑๖. จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการทีด่ ีใหองคกรมีคุณภาพ การทํางานสูง สามารถตอบสนองความ
ตองการของทุกฝาย
๑๗. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อตอการปฏิบตั ิงานของทุกฝาย
๑๘. พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเกิดสังคมอุดมปญญา
เปาประสงค
๑. บัณฑิตทางการพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขมีความรู ความสามารถตามมาตรฐาน
๒. ผลงานวิจยั ไดมาตรฐานสากลและเกิดนวัตกรรมในการแกปญ
 หาสาธารณสุขและการเรียนการสอน
๓. บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนสามารถเขาถึงองคความรูดา นสาธารณสุข
๔. นักศึกษาและบุคลากรมีจติ สํานึกในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนภูมิปญญาไทยในการ
ดูแลสุขภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
*เกง
ความรูและทักษะ
ทักษะภาษา
ภาวะผูนํา
เรียนรูตลอดชีวิต
ทักษะการคิด

มีความรู ทักษะเชิงวิชาชีพ วิชาการและศาสตรที่เกี่ยวของ
มีค วามสามารถใชภ าษาไทยและภาษาอัง กฤษในการศึ กษา ค นควา และ ใชใน
วิชาชีพ
มีความสามารถในการบริหารจัดการ กลาคิด กลาพูด กลาทํา เปนแบบอยางที่ดี ทั้ง
ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเปนผูนําทางสุขภาพ
ใฝรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คนควา วิจัย การใชเทคโนโลยี และสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อใหเกิดความรอบรู ทันตอเหตุการณ ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค คิด
อยางเปนระบบ และคิดแบบสหวิทยาการ นําสูการตัดสินใจ และแกปญหาอยางเปน
ระบบที่เหมาะสมกับสถานการณ

*ดี
เอื้ออาทร

๖

พฤติกรรมการแสดงออกที่บงบอกถึงความเขาใจ ความรูสึกและความตองการของ
ผู อื่น คํ า นึง ถึ งความเป นป จเจกบุ ค คล เคารพความเป นมนุษ ย ด ว ยความเป น
กัล ยาณมิต ร อย า งมี เมตตากรุณ า จริง ใจ และเห็ นอกเห็ นใจผู อื่น ทั้ ง ในขณะ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
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คุณ ธรรมจริ ยธรรม

ความรับผิดชอบ
บุคลิกภาพ

การทํางานเปนทีม

การครองตน และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ถู กต อง เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมองคกร มีวินัย ซื่อสัตย ยุติธรรม เสียสละ ใหอภั ย
กตัญูกตเวที ประหยัด มัธยัสถ อดทน อุทิศตน โดยมุงประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน
การที่บุคคลสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น
พยายามจนประสบความสําเร็จโดยยึดกฎระเบียบกติกาของสังคม การพิทักษสิทธิ์
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชนตอตนเอง สวนรวม และวิชาชีพ
เป นผูที่ แสดงออกด านการแตง กายที่ สะอาดถูกกาลเทศะ วัฒ นธรรมองค กรและ
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงเอกลักษณความเปนไทย เปนแบบอยางดานบุคลิกภาพ คิดดี
มีไหวพริบ สุภาพออนโยน ออนนอมถอมตน กิริยามารยาทเรียบรอย ควบคุมการ
แสดงออกไดอยางเหมาะสม เปน ที่ชื่นชมของผูพบเห็น
สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข โดยกลาแสดงความคิดเห็นอยาง
สรา งสรรค และยอมรับ ความคิ ด เห็ น ของผู อื่น มี ส ว นรว มในการวางแผน การ
ดํา เนินการ ประสานงานกับ ที มสุ ข ภาพที่ เอื้อประโยชนต อการทํ างานให ป ระสบ
ความสําเร็จ

*มีความสุข
การจั ดการอารมณ

การจัดการและการควบคุมอารมณต นเอง แสดงวุฒิ ภาวะทางอารมณได อยา ง
เหมาะสม เปนที่พึ่งทางอารมณแกตนเองและผูอื่น
มนุษยสัมพันธ
มีสัมพันธภาพทีด่ ีกับผูรวมงาน และผูรับบริการ ยิ้มแยมแจมใส มีสัมมาคารวะ
เขาใจตนเองและผูอื่น รูรักสามัคคี
สุขภาพดี
มีรางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส มั่นคง ปฏิบัติดี มีสติ เปนแบบอยางที่ดีทางดาน
สุขภาพ สามารถปรับตัวตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ภูมิใจในตนเอง
ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเปนไทย เห็นคุณคา และเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง
พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู มีความเปนตัวของตัวเอง รูจักประมาณตน บนพื้นฐานของ
ความพอเพียง
ทักษะการดําเนินชีวิต มีทั กษะการสื่ อสาร การเข าสั งคม ปรับ ตั ว เขา กับ สั ง คมและสิ่ งแวดล อมได อย า ง
เหมาะสม ปฏิ บัติ ต ามประเพณี และวั ฒ นธรรม มีสุ นทรียภาพ ซาบซึ้ง และเห็ น
คุณ คา มั่นคงในความดี ความงาม มองโลกในแงดี ยึดหลักศาสนาในการดําเนิน
ชีวิต

พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยฯไดกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาพยาบาล ไดแก
๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความซื่อสัตย
๓. วินัย
๔. จิตอาสา
๕. ความกตัญู
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๗

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในระดับปริญญาตรี
ครอบคลุม ๖ ดาน ดังนี้
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความรู ความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการ
พยาบาล
๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได
๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
๑.๕ มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย
๑.๖ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และในการ
ปฏิบัตงิ านในวิชาชีพการพยาบาล
๑.๗ เปนแบบอยางที่ดตี อผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบตั ิงาน
๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพื่อปกปองสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด
๑.๙ มีจิตอาสา
๒. ดานความรู
๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทเี่ ปนพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ที่ครอบคลุมทัง้ วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.๒ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปจจัยที่มีผล
ตอการเปลีย่ นแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ
๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช
๒.๔ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรูการจัดการความรู กระบวนการวิจัย
กระบวนการบริหารและการจัดการองคกร
๒.๕ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล และระบบจําแนก
ขอมูลทางการพยาบาล
๒.๖ มีความรู ความเขาใจใน วัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคมโลกที่มีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพและประชาชน
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ตระหนักรูในศักยภาพและสิง่ ที่เปนจุดออนของตน เพื่อพัฒนาตนเองใหมคี วามสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถ
นําไปสูการปฏิบตั ิการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มปี ระสิทธิภาพ และการเปนผูนําทีเ่ ขมแข็ง
๓.๒ สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย
๓.๓ สามารถนําขอมูล และหลักฐานไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาอยางมีวิจารณญาณ
๓.๔ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณ
เปนฐาน เพื่อใหเกิดผลลัพธทปี่ ลอดภัยและมีคุณภาพ ในการใหบริการการพยาบาล
๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป
๘
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๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น
๔.๓ วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
๔.๔ สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม
๕.๒ สามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอานวิเคราะหและถายทอดขอมูลขาวสารแก
ผูอื่นไดอยางเขาใจ
๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้ การพูด การฟง การอานการเขียนและการนําเสนอ
รวมทั้งสามารถอานวารสาร และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร พื้นฐานที่จําเปน
๕.๕ สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
๖. ดานทักษะปฏิบัติ
๖.๑ สามารถปฏิบตั ิทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวมดวยความเอื้ออาทรโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปะ
ทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิงบําบัดในการพยาบาลบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
๖.๒ สามารถปฏิบตั ิการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลการบําบัดและการบรรเทา
อาการ และการฟนฟูสุขภาพ แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย รวมทั้งการผดุงครรภ ในทุกระดับของสถาน
บริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ (พ.ศ.๒๕๒๘) และที่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๓ สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอือ้ อาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของผูปวย
๖.๔ สามารถปฏิบตั ิการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเอื้ออาทร สิทธิของผูปวย ความเปนปจเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพและการทํางานในชุมชน ใน
หนวยบริการสุขภาพชุมชน
๖.๖ การบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย
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๙

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญาบัตร
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science
ชื่อยอ B.N.S
๒. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาค โดยในแตละปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ และ ๑
ภาคการศึกษาฤดูรอน การศึกษาภาคปกติ ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ภาคการศึกษาฤดูรอนใชเวลาไม
นอยกวา ๘ สัปดาห และจะสําเร็จการศึกษาได ไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษาปกติ โดยกําหนดเวลาการคิดหนวยกิต
เปนดังนี้
ภาคทฤษฎี ๑ หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาเรียน ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหเปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
ภาคทดลอง ๑ หนว ยกิต หมายถึ ง วิ ช าที่ ใช เรีย น และทดลอง ๒ ชั่ ว โมงต อสั ป ดาห เป นเวลา ๑ ภาค
การศึกษา
ภาคปฏิบตั ิ ๑ หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาเรียน และมีการปฏิบตั ิงาน ๔-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา
๑ ภาคการศึกษา
๓. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา ๔ ป รวมได ๘ ภาคการศึกษาปกติ และ ๓ ภาคฤดูรอน
๔. การลงทะเบียนเรียน
ใหมีการลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติและ
ไมเกิน ๑๐ หนวยกิตในภาคฤดูรอน ในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
คาใชจายการศึกษาฯ
๕. วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้
๑. แสดงคุณลักษณะสวนบุคคลที่จําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังตอไปนี้
๑.๑ เคารพในคุณคา ศักดิศ์ รีความเปนมนุษยและความเปนปจเจกบุคคล
๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๑.๓ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และแกปญหาอยางสรางสรรคทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลและ
สถานการณทั่วไป
๑.๔ มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ไดรับผิดชอบ ตลอดจนทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒภิ าวะทางอารมณ
๑๐
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๑.๖ แสวงหาความรูและเรียนรูตลอดชีวติ
๑.๗ มีทัศนคติที่ดี มีศรัทธาตอวิชาชีพการพยาบาล เปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและพลเมืองที่ดีของสังคม
๒. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมใน
การปฏิบัติการพยาบาล
๓. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม ทั้งดานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพแกผูใชบริการทุกชวง
วัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ดวยหัวใจความเปนมนุษย และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใชศาสตรและศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ ภายใตกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. รักษาพยาบาลเบื้องตนและการสงตอ ไดตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
๕. มีทั กษะการสื่ อสารอย างมีประสิท ธิภ าพ ใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยี ท างการพยาบาลที่
ทันสมัยไดอยางตอเนื่อง
๖. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนใหสามารถดูแลตนเองทางดานสุขภาพตามบริบทและวิถีการ
ดํารงชีวิตได
๗. รวมทําวิจัย และเลือกใชประโยชนจากผลงานวิจัยมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลได
๘. เลือกใชแหลงทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลได
อยางเหมาะสม
๙. อนุรักษ และรวมพัฒนาสภาพแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพได
๖. หลักสูตร
๖.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๑๔๔

หนวยกิต

๖.๒ โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๓) กลุมวิชาภาษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๒) กลุมวิชาชีพการพยาบาล
- ทฤษฎี
- ปฎิบตั ิ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

๓๑
๙
๑๐
๑๒
๑๐๗
๒๘
๗๙
๕๑
๒๘
๖

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๖.๓ รายวิชา
๓๑

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วค.๑๑๐๑ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน
(Science and Mathematics in Everyday life)
อัตลักษณบณ
ั ฑิต

หนวยกิต

๙
หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)

“บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย”

SAP = S : service mind A : Analytical Thinking P: Participation/Patient Right

๑๑

๑๒

วค.๑๑๐๒ คอมพิวเตอรและการประยุกต
(Computers and Applications)
วค.๑๑๐๓ เทคโนโลยี สารสนเทศและสิง่ แวดลอม
(Information Technology and Environment)
วค.๑๓๐๔ สถิติพื้นฐาน
(Basic Statistics)
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
สม.๑๑๐๑ มนุษยกบั การอยูรวมกัน
(Human and Society)
สม.๑๑๐๒ การพัฒนากระบวนการคิด
(Thinking Process Development)
สม.๑๑๐๓ พฤติกรรมมนุษย
(Human Behaviors)
สม.๑๑๐๔ ทักษะชีวติ
(Life Skills)
สม.๑๑๐๕ ภูมปิ ญญาในการดําเนินชีวิต
(Wisdom of Living)
๓) กลุมวิชาภาษา
ภ.๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภ.๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
(English in Everyday Life)
ภ.๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ
(Basic Academic English)
ภ.๑๓๐๔ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
(English in Nursing Profession)

๓ (๒-๒-๕)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
พ.๑๑๐๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
(Anatomy and Physiology I)
พ.๑๑๐๒ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
(Anatomy and Physiology II)
พ.๑๑๐๓ มนุษย สังคม สิง่ แวดลอม และสุขภาพ
(Human, Society, Environment and Health)
พ.๑๑๐๔ ฟสิกสทางการพยาบาล
(Physics in Nursing)
พ.๑๑๐๕ จุลชีวและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)

๑๐๗ หนวยกิต
๒๘
หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)

อัตลักษณบณ
ั ฑิต

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑๐
หนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๒
หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
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พ.๑๑๐๖ ชีวเคมี
(Biochemistry)
พ.๑๑๐๗ จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย
(Human Developmental Psychology)
พ.๑๑๐๘ โภชนบําบัด
(Nutritional Therapy)
พ.๑๒๐๙ เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ
(Economics and Health System)
พ.๑๒๑๐ พยาธิสรีรวิทยา
(Pathophysiology)
พ.๑๒๑๑ เภสัชวิทยา
(Pharmacology)
พ.๑๒๑๒ วิทยาการระบาดเบื้องตน
(Introduction to Epidemiology)
๒) กลุมวิชาวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๑๐๑ การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
(Nursing Informatics and Communication in Nursing)
พย.๑๒๐๒ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
(Basic Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)
พย.๑๒๐๓ การประเมินสุขภาพ
(Health Assessment)
พย.๑๒๐๔ หลักการและเทคนิคการพยาบาล
(Principles and Techniques in Nursing)
พย.๑๒๐๖ จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
พย.๑๒๐๗ การสอนและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
(Teaching and Counseling in Health)
พย.๑๒๐๘ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
(Health Promotion and Illness Prevention)
พย.๑๒๑๐ การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๑
(Nursing Care of Persons with Health Problems I )
พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

(Family and Community Nursing I)

พย.๑๓๑๔ การวิจัยทางการพยาบาล
(Nursing Research)
พย.๑๓๑๕ การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๒
(Nursing Care of Persons with Health Problems II)
พย.๑๓๑๖ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)
อัตลักษณบณ
ั ฑิต

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๗๙
หนวยกิต
๒ (๑-๒-๓)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
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๑๓

๓ (๓-๐-๖)
พย.๑๓๑๙ การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๓
(Nursing Care of Persons with Health Problems III)
๓ (๓-๐-๖)
พย.๑๓๒๐ การพยาบาลบุคคลที่มปี ญหาทางจิต
(Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)
๓ (๓-๐-๖)
พย.๑๔๒๔ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒

(Family and Community Nursing II)

๓ (๓-๐-๖)
พย.๑๔๒๕ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)
พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาลเบื้องตน
๒ (๒-๐-๔)
(Primary Medical Care)
พย.๑๔๒๘ การบริหารการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Nursing Administration)
พย.๑๓๑๗ แนวโนมและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Trends and Development of Nursing Profession)
พย.๑๒๐๕ ปฏิบตั ิหลักการและเทคนิคการพยาบาล
๒ (๐-๘-๐)
(Principles and Techniques in Nursing Practicum)
พย.๑๒๐๙ ปฏิบตั ิการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
๒ (๐-๘-๐)
(Health Promotion and Illness Prevention Practicum)
พย.๑๒๑๑ ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๑
๓ (๐-๑๒-๐)
(Nursing Care of Persons with Health Problem Practicum I )
๒ (๐-๘-๐)
พย.๑๓๑๓ ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
(Family and Community Nursing Practicum I)
๓ (๐-๑๒-๐)
พย.๑๓๑๘ ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๒
(Nursing Care of Persons with Health Problem Practicum II)
๔ (๐-๑๖-๐)
พย.๑๓๒๑ ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I )
๓ (๐-๑๒-๐)
พย.๑๓๒๒ ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๓
(Nursing Care of Persons with Health Problem Practicum III )
๒ (๐-๘-๐)
พย.๑๓๒๓ ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาทางจิต
(Nursing Care of Persons with Mental Health Problem Practicum)
๒ (๐-๘-๐)
พย.๑๔๒๖ ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
(Maternal and Newborn and Midwifery Practicum II )
๑ (๐-๔-๐)
พย.๑๔๒๙ ปฏิบตั ิการบริหารการพยาบาล
(Nursing Administration Practicum)
๒ (๐-๘-๐)
พย.๑๔๓๐ ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
(Family and Community Nursing Practicum II)
๒ (๐-๘-๐)
พย.๑๔๓๑ ปฏิบตั ิการรักษาพยาบาลเบื้องตน
(Primary Medical Care Practicum)
๑๔

อัตลักษณบณ
ั ฑิต
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พย.๑๔๓๒ ฝกประสบการณวิชาชีพ
(Nursing Internship)

Non-Credit

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จากรายวิชาดังตอไปนี้
ล.๑๐๐๑ ศิลปวิจักษณ

๖ หนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)

(Art Appreciation)

ล.๑๐๐๒ ทักษะการปฏิบตั ิทางการพยาบาล
๒ (๐-๘-๐)
(Nursing Skills Practicum)
ล.๑๐๐๓ หลักรัฐศาสตรเบื้องตนและการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Political Science and Thai Governance)
ล.๑๐๐๔ เพศศึกษากับครอบครัว
๒ (๒-๐-๔)
(Sexuality education and Family)
ล.๑๐๐๕ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
(Physical activity for Health)
ล.๑๐๐๖ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Educational Technology)
ล.๑๐๐๗ ธุรกิจเบื้องตนในการบริการสุขภาพและการตลาด
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Business in Health Care Services and Marketing)
ล.๑๐๐๘ การนวดแผนไทยเพื่อการบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
(Therapeutic Thai Traditional Massage)
ล.๑๐๐๙ การศึกษาอิสระ
๒ (๐-๘-๐)
(Independent Study)
ล.๑๐๑๐ พฤติกรรมสุขภาพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๒ (๒-๐-๔)
(Health Behavior and Cultural Diversity)
ล.๑๐๑๑ การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
๒ (๒-๐-๔)
(Integrated Health Care)
๗. แผนการศึกษา
ชั้นปที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
วค. ๑๑๐๑
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วค. ๑๑๐๒
คอมพิวเตอรและการประยุกต
วค. ๑๑๐๓
เทคโนโลยี สารสนเทศและสิง่ แวดลอม
สม. ๑๑๐๑
มนุษยกับการอยูรวมกัน
สม. ๑๑๐๒
การพัฒนากระบวนการคิด
สม. ๑๑๐๓
พฤติกรรมมนุษย
ภ. ๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
พ. ๑๑๐๑
รวม
อัตลักษณบณ
ั ฑิต

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒๐ (๑๘-๔-๓๘)
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๑๕

ภาคการศึกษาที่ ๒
สม. ๑๑๐๕
ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
ภ. ๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
พ. ๑๑๐๒
พ. ๑๑๐๓
มนุษย สังคม สิง่ แวดลอมและสุขภาพ
พย. ๑๑๐๑
การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
จุลชีวและปรสิตวิทยา
พ. ๑๑๐๕
ชีวเคมี
พ. ๑๑๐๖
จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย
พ. ๑๑๐๗
ภาคฤดูรอน
สม. ๑๑๐๔
พ. ๑๑๐๘
พ. ๑๑๐๔
ล. ...............

รวม

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑๘ (๑๔-๘-๓๒)

รวม

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (x-y-z)
๙ (x-y-z)

รวม

จํานวนหนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (x-y-z)
๑๗ (x-y-z)

รวม

๒ (๐-๘-๐)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒๐ (๑๖-๑๒-๓๔)

ทักษะชีวิต
โภชนบําบัด
ฟสิกสทางการพยาบาล
วิชาเลือก ๑

ชั้นปที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
พ. ๑๒๐๙
เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ
พ. ๑๒๑๐
พยาธิสรีรวิทยา
พ. ๑๒๑๑
เภสัชวิทยา
พย. ๑๒๐๒
มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
พย. ๑๒๐๓
การประเมินสุขภาพ
หลักการ และเทคนิคการพยาบาล
พย. ๑๒๐๔
วิชาเลือก ๒
ล. ...............
ภาคการศึกษาที่ ๒
พย. ๑๒๐๕
ปฏิบตั ิหลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย. ๑๒๐๖
จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
พย. ๑๒๐๗
การสอนและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
พย. ๑๒๐๘
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
พย. ๑๒๑๐
การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๑
พย. ๑๓๑๕
การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๒
ภ. ๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษพื้นฐานวิชาการ
ภาคฤดูรอน
พย. ๑๒๑๑
๑๖

ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๑
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พย. ๑๒๐๙
พ. ๑๒๑๒
พย. ๑๒๑๒

ปฏิบตั ิการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันความเจ็บปวย
ระบาดวิทยาเบื้องตน
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
รวม

๒ (๐-๘-๐)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๘ (๓-๒๐-๖)

รวม

จํานวนหนวยกิต
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๔ (๔-๐-๘)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (x-y-z)
๑๙ (x-y-z)

รวม

3 (0-12-0)
๔ (0-1๖-0)
3 (0-12-0)
๒ (0-๘-0)
3 (0-๘-0)
๑๔ (๐-56-0)

รวม

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๘-๐)
๒ (๐-๘-๐)
๑๕ (๑๒-๑๒-๒๔)

รวม
รวมตลอดหลักสูตร

๑ (๐-๔-๐)
๒ (๐-๘-๐)
Non – Credit
๓ (๐-๑๒-๐)
๑๔๔ หนวยกิต

ชั้นปที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
วค. ๑๓๐๔
สถิติพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
ภ. ๑๓๐๔
พย. ๑๓๑๔
การวิจัยทางการพยาบาล
พย. ๑๓๑๖
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาสุขภาพ ๓
พย. ๑๓๑๙
พย. ๑๓๒๐
การพยาบาลบุคคลที่มีปญ
 หาทางจิต
วิชาเลือก ๓
ล. ...............
ภาคการศึกษาที่
พย.๑๓๑๘
พย.๑๓๑๒
พย. ๑๓๒๒
พย. ๑๓๒๓
พย. ๑๓๑๓

๒ และภาคฤดูรอน
ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๒
ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๓
ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

ชั้นปที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
พย. ๑๔๒๔
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
พย. ๑๔๒๕
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
พย. ๑๔๒๗
การรักษาพยาบาลเบื้องตน
พย. ๑๔๒๘
การบริหารการพยาบาล
พย. ๑๔๒๘
แนวโนมและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
พย. ๑๔๒๖
ปฏิบตั ิการการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
พย. ๑๔๓๐
ปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
พย. ๑๔๒๙
ปฏิบตั ิการบริหารการพยาบาล
พย. ๑๔๓๑
ปฏิบตั ิการรักษาพยาบาลเบื้องตน
พย. ๑๔๓๒
ฝกประสบการณวิชาชีพ
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๑๗

๘. ความหมายของรหัสประจําวิชา
รหัสประจําวิชาประกอบดวยรหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข ๔ หลัก
๘.๑ รหัสตัวอักษร หมายถึง ชื่อกลุมหรือหมวดรายวิชา ดังนี้
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใชรหัสตัวอักษร วค.
 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ใชรหัสตัวอักษร สม.
 กลุมวิชาภาษา
ใชรหัสตัวอักษร ภ.
หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 กลุมวิชาชีพพยาบาล

ใชรหัสตัวอักษร พ.
ใชรหัสตัวอักษร พย.

หมวดวิชาเลือกเสรี

ใชรหัสตัวอักษร ล.

๘.๒ รหัสตัวเลข มี ๔ หลัก ๐๐๐๐
 ตัวเลขหลักแรก
แสดงรหัสหลักสูตร ๑....
 ตัวเลขหลักที่สอง
แสดงชั้นปที่เรียน ๑๒…..
 ตัวเลขหลักที่สาม และ สี่
แสดงลําดับวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวอยาง พย.๑๒๐๒ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๒ เปนรายวิชาลําดับที่ ๒
ในกลุมวิชาชีพการพยาบาล (พย.)
สําหรับวิชาเลือกเสรี มีการกําหนดไว ดังนี้
ตัวเลขหลักแรก แสดงรหัสหลักสูตร ๑.........
ตัวเลขรหัสที่สอง ใชเลข ๐ เนื่องจากไมจํากัดชั้นป สามารถจัดใหเรียนชั้นปไหนก็ได
ตัวอยาง ล. ๑๐๐๑ วิชาศิลปวิจักษณ
หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนรายวิชาลําดับที่ ๑ ของหมวดวิชาเลือกเสรี
๘.๓ รหัสแสดงจํานวนหนวยกิตประจํารายวิชา กําหนดเปนตัวเลข ดังนี้
 ตัวเลขหนาวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา
 ตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตของภาคทฤษฎี
 ตัวเลขที่สองในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทดลองในหองปฏิบตั ิการตอสัปดาหหรือ
จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบตั ิการพยาบาลในคลินิกหรือชุมชนตอ
สัปดาห
 ตัวเลขที่สามในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงของการศึกษาดวยตนเองในรายวิชานั้น
ตัวอยาง ๒ (๑-๒-๓) หมายถึง รายวิชานั้นมีจํานวนหนวยกิต ๒ หนวยกิต
ภาคทฤษฎี
๑ หนวยกิต มีชั่วโมงเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห
ภาคทดลอง
๑ หนวยกิต มีชั่วโมงฝก ๒ ชั่วโมง/สัปดาห และ
เวลาศึกษาดวยตนเอง ๓ ชั่วโมง / สัปดาห
๑๘
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๙. คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Course)

๙ หนวยกิต

วค.๑๑๐๑

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓ (๓-๐-๖)
(Science and Mathematics in Everyday Life)
วิ ท ยาศาสตรแ ละคณิ ต ศาสตรเกี่ ย วกับ ชี ว วิ ท ยา สารเคมี ฟสิ กส ในชี วิ ต ประจํา วั น การรวบรวมและ
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
Science and mathematics in relation to biology; chemical substances; physics in daily life;
collecting and processing data into information for decision making in daily life
วค.๑๑๐๒ คอมพิวเตอรและการประยุกต
๓ (๒-๒-๕)
(Computers and Applications)
ความหมายและระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและหลักการทํางานทั่วไป อุปกรณ
และสื่อบั นทึ กข อมูล การแทนขอมูล ระบบสารสนเทศ การสื บ คนข อมูล การติ ด ต อสื่อสารและระบบเครือข า ย
จริยธรรมและความปลอดภั ย ในการใชงานคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอร กับการใชงานป จจุบัน ศึกษาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปประยุกตใชงานที่เกี่ยวของ
Definition of computer and computer systems; components of computer systems and
general functions; storage devices and media; data replacement; information system; data
searching; communication and networks; computer security and ethics; current microcomputer
usages; computer package programs for relevant applications
วค.๑๑๐๓ เทคโนโลยี สารสนเทศและสิ่งแวดลอม
๒ (๒-๐-๔)
(Information Technology and Environment)
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลกระทบความกาวหนาของดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ตอสิ่ งแวดล อม แนวทางในการป องกันและแกไขผลกระทบดา นสิ่ง แวดลอมที่ เกิด จากการพึ่ง พาเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Advance of technology and information; impact of technology and information on
environment; prevention and solution approach of environmental impact caused by technology
and information in daily life
วค.๑๓๐๔ สถิติพื้นฐาน
๑ (๑-๐-๒)
(Basic Statistics)
ความรูพื้นฐานทางสถิติ การวางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
แปลผล การประมวลผลขอมูลเชิงบรรยายและเชิงอางอิง การนําเสนอผลการวิเคราะห การตัดสินใจอยางมีเหตุผล
Basic knowledge of statistic; planning for data collection; data presentation; data analysis;
data interpretation; processing of descriptive and inferential data; presentation of result;
reasonable decision making
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๑๙

๑.๒ กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
(Social Science and Humanity Science Course)

๑๐ หนวยกิต

สม.๑๑๐๑ มนุษยกับการอยูรว มกัน
๒ (๒-๐-๔)
(Human and Society)
แนวคิดของมนุษยและองคประกอบของมนุษย แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตแบบไทย
การทํ านุบํา รุงศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย ความสั มพันธระหวา งบุ คคล กลุ มชนและสัง คม การปรับ ตั วในสัง คมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับสังคมโลก
Concepts of human and human components; basic concept of Thai society and culture;
Thai ways of life; Thai culture conservation; interpersonal relationship; aggregate and society;
human adaptation in changing world
สม.๑๑๐๒ การพัฒนากระบวนการคิด
๒ (๒-๐-๔)
(Thinking Process Development)
แนวคิดและหลักการคิดในมิติตางๆ พัฒนากระบวนการคิด การใชเหตุผลแบบนิรมัย อุปมัย และแบบอื่นๆ
การถายทอดความคิดอยางมีเหตุผล การนําเสนอความคิด อุปสรรคการคิดและการตัดสินใจ
Concepts and principles of thinking in various dimensions; thinking process
development; inductive, deductive reasoning and others; conveying reasonable thinking; opinion
expression; barrier of thinking and decision making
สม.๑๑๐๓ พฤติกรรมมนุษย
๒ (๒-๐-๔)
(Human Behaviors)
แนวคิด เกี่ย วกับ พฤติ กรรมมนุษ ย ประเภทของพฤติ กรรม พื้นฐานของพฤติกรรมตามแนววิ ทยาศาสตร
จิตวิทยา และสังคม ลักษณะความแตกตางของพฤติกรรมมนุษยจําแนกตามดานตาง ๆ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย ใน
ดานการเรียนรู คานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความเชื่อ และทัศนคติ
Concepts of human behaviors; type of behavior; basis of behaviors according to
scientific, psychological, and sociological approach; classification of human behaviors’ differences;
human behavior development in learning, values, norms, beliefs, and attitudes
สม.๑๑๐๔ ทักษะชีวิต
๒ (๒-๐-๔)
(Life Skills)
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการดําเนินชีวิต การแสวงหาและพัฒนาความรู ความสามารถในการคิดแกปญ หา
เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและปรับตัวไดอยางมีความสุขในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต
เรียนรูจากโครงการ/กิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาทักษะชีวิตดานบุคคลและสังคม
Concepts of living skills; searching and improving of knowledge, and problem solving
capacity for happy living and adaptation in changing society now and in the future; learning from
projects/activities focusing on development of individuals and social life skills
สม.๑๑๐๕ ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
๒ (๒-๐-๔)
(Wisdom of Living)
ความหมาย ความสําคัญ การบริหารจัดการภูมิปญญา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตในการ
ดําเนินชีวิต
Definitions; significance; wisdom management and Sufficiency Economy Philosophy
application in daily life
๒๐

อัตลักษณบณ
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๑.๓ กลุมวิชาภาษา
(Language Course)

๑๒ หนวยกิต

ภ.๑๑๐๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๓-๐-๖)
(Thai for Communication)
หลักการและทักษะการใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน การเขียน การสรุปความ การยอความ
การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางวิชาการ
Principles and skills in listening, speaking, reading, and writing in Thai; summarizing;
briefing; note taking; and academic writing
ภ.๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๓ (๒-๒-๕)
(English in Everyday Life)
หลักการและทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และ
สถานการณทั่วๆไป
Principles and skills of listening, speaking, reading and writing English in everyday life,
and other situations
ภ.๑๒๐๓

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
(Basic Academic English)
หลักการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษโดยเพิ่มพูนวงศัพท การเลาเรื่อง การแสดงความ
คิดเห็น การนําเสนอวิชาการ การฟงสาระทางวิชาการ การอานและเขียนบทความวิชาการ การวิเคราะหและสรุป
สาระสําคัญ
Principles of listening, speaking, reading and writing in English by increasing vocabularies;
narrative; expression of opinions; academic presentation; listening to academic content; reading and
writing academic articles; analyzing and summarizing main idea
ภ.๑๓๐๔

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
๓ (๒-๒-๕)
(English in Nursing Profession)
หลักการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ สาระทางวิชาการและวิชาชีพ การสนทนาสื่อสาร
กับผูใชบ ริการและที มสุขภาพ การเขียนรายงานต างๆ ในวิชาชีพ และสรุปบทความวิจัยและบทความวิชาการที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพและการนําเสนอดวยวาจา
Principles of listening, speaking, reading and academic writing in English relating to nursing
profession; communication with clients and health team; writing nursing reports; summarizing
research and academic reports in nursing; oral presentations
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(Professional Foundation Course)

จํานวน

๒๘ หนวยกิต

พ.๑๑๐๑

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
๓ (๒-๒-๕)
(Anatomy and Physiology I)
ศึกษาโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของเซลล หนาที่ และการแบงเซลลในรางกายมนุษย โครงสราง
หนาที่ และกลไกการทํางานรวมทั้งความสัมพันธของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะในรางกายเกี่ยวกับระบบโครงรางของ
อัตลักษณบณ
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๒๑

รางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนและระบบหายใจ เพื่ อใหมีการทํางานประสานกันใน
ภาวะปกติอยางสมดุล เพื่อเชื่อมโยงไปสูการดําเนินชีวิตประจําวัน และเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติพยาบาล
Structure, chemical component, function of cells, cell mitosis, mechanism, and the
relationship of cells; tissues and organs in the body including skeletal system, musculoskeletal
system, nervous system, circulatory and respiratory system to promoting the normal balance and
linking to daily life, and nursing practice
พ.๑๑๐๒

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
๓ (๒-๒-๕)
(Anatomy and Physiology II)
โครงสรา ง หนา ที่ และกลไกการทํ างาน รวมทั้ งความสัมพันธ ของเซลล เนื้อเยื่ อ และอวัย วะในรา งกาย
เกี่ยวกับระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ การปฏิสนธิและคัพภวิทยา การ
ควบคุมอุณหภูมิรางกาย สมดุลน้ําอิเล็กโทรไลต และกรดดางของรางกาย เพื่อใหมีการทํางานประสานกันในภาวะ
ปกติอยางสมดุล สามารถเชื่อมโยงไปสูการดําเนินชีวิตประจําวันและการปฏิบัติพยาบาลได

Structures, functions, and mechanism of action, the relationship of cells, tissues, and organs in
the body including digestive system, urinary system, endocrine system, reproductive system, fertilization
and embryology; controlling body temperature; balancing fluid and electrolyte content and the pH of
body to promoting the normal balance and linking to daily life, and nursing practice

พ.๑๑๐๓

มนุษย สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
(Human, Society, Environment and Health)
ความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะหผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
และบริบทที่ เกี่ย วของตอสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ นําไปประยุกตใชในการดู แลบุคคลดวยความเขาใจความ
แตกตางระหวางบุคคล
The relationship between human, environment, health, and health behavior; analyzing the
impact of environment on heath and health behavior; applying those concepts in caring persons
concerning to individual differences
พ.๑๑๐๔

ฟสิกสทางการพยาบาล
๒ (๑-๒-๓)
(Physics in Nursing)
ความสําคัญของหลักฟสิกสตอการพยาบาล ความกาวหนาทางฟสิกส การนําเทคโนโลยี และหลักการทาง
ฟสิกสมาประยุกตใชในการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพ
The importance of principles of Physics in nursing; the advance of Physics; applying
technology and the principles of Physics in therapeutic nursing care and health care
พ.๑๑๐๕

จุลชีวและปรสิตวิทยา
๓ (๒-๒-๕)
(Microbiology and Parasitology)
ชนิด รูปราง ลักษณะ คุณสมบัติของจุลินทรียและปรสิตที่มีผลตอสุขภาพ การเกิดโรค การแพรกระจาย การ
ทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ปรสิต กลไกการควบคุมปองกันการติดเชื้อของรางกาย
The morphology and physiological properties of microbes and parasites that affect health
and disease distribution; destruction and inhibition the growth of microorganisms, and parasites;
control mechanisms of infectious prevention of human body
๒๒
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พ.๑๑๐๖

ชีวเคมี
๒ (๒-๐-๔)
(Biochemistry)
แนวคิด และหลักการทางชีวเคมี โครงสรางและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล การทํางานของเอนไซม และ
ฮอรโมน เมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะหโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอิก การสรางและ การ
สลายของสารอาหาร การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมในภาวะปกติและการเจ็บปวย การควบคุม ปฏิกิริยาตางๆ
ภายในเซลล ความกาวหนาทางเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกตความรูทางชีวเคมีใหเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติการพยาบาล

Concepts and principles of biochemical and structural properties of biomolecules; work
mechanism of enzyme and hormones; metabolic absorption of nutrients; the synthesis of proteins,
carbohydrates, fats, nucleic acids; the formation and decomposition of nutrients; controlling metabolic
processes in normal state and illness; controlling reactions within the cell; technological advances in genetic
engineering; the application of biochemical knowledge to benefit in daily lives and nursing practice

พ.๑๑๐๗

จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย
๑ (๑-๐-๒)
(Human Developmental Psychology)
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยในวัยตางๆ ครอบคลุมตามพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา และศึกษาปญหาพัฒนาการดานตางๆ ที่พบบอยในแตละวัยพรอมแนวทางการชวยเหลือ
Human development including physical, mental, emotional, social, and cognitive
approach; common developmental problems, and nursing care
พ.๑๑๐๘

โภชนบําบัด
๓ (๒-๒-๕)
(Nutritional Therapy)
แนวคิ ด ความสํ าคัญ ของอาหารและโภชนาการตอสุ ขภาพ หลักการคํานวณความตองการพลังงานจาก
สารอาหารในแตละวัน การใชรายการอาหารแลกเปลี่ยนเพื่อกําหนดปริมาณอาหาร การจัดอาหารที่เหมาะสมกับ
บุคคลในภาวะสุขภาพปกติ เบี่ยงเบนและเจ็บปวย การใหโภชนศึกษา
Concepts and the importance of food and nutrition to health; principles of calories
calculation needed per day; food exchange list; the appropriate meal plan for healthy, health
deviated, and ill person; nutritional education
พ.๑๒๐๙

เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
(Economics and Health System)
แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร กลไกเศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสุขภาพ อุปสงค อุปทานของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ ตนทุนของการบริการ
สุขภาพและการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ
Concepts and basic principles of economics; mechanism of basic economy mechanism;
Sufficiency Economy Philosophy; demand and supply in healthcare system; healthcare system;
healthcare reform; health service costs; and business health services
พ.๑๒๑๐

พยาธิสรีรวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
(Pathophysiology)
กลไกการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง หนาที่ของเซลล และอวัยวะในระบบตาง ๆ การปรับตัวของรางกาย
และปฏิกิริยาตอบโต เมื่อเกิดพยาธิสภาพ สามารถนําไปประยุกตใชในการพยาบาลไดอยางเหมาะสม
อัตลักษณบณ
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๒๓

Mechanisms of cell morphology transformation; function of cells; organ system; human
body adaptation and response to pathology; applications of pathophysiology in nursing care
พ.๑๒๑๑

เภสัชวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
(Pharmacology)
ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตรและเภสัชกลศาสตร อาการขางเคียง ปฏิกิริยาตอกันของ
ยา กลุมยาประเภทตางๆ สมุนไพรที่ใชในการบําบัดรักษา บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาและดูแลผูปวยเมื่อไดรับยา
Principles of pharmacology; pharmacokinetics and pharmacodynamic; drug side effect;
drug interaction; drug types; herbs used in treatment; drug list according to regulations of Ministry
of Public Health; role and responsibilities of nurses in medication administration, and patient care
พ.๑๒๑๒

วิทยาการระบาดเบือ้ งตน
๑ (๑-๐-๒)
(Introduction to Epidemiology)
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค ระดับและแนวทางการปองกัน
โรค การกระจายของโรค เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวังทางระบาด
วิทยา การสอบสวนโรค และการนําวิทยาการระบาดมาประยุกตใชตามบทบาทของพยาบาล
Concepts and basic principles of epidemiology; nature of disease etiology; levels of
prevention and disease prevention ; disease distribution; community health indicators;
epidemiological methodology; epidemiological surveillance; disease investigation; and applications
of epidemiology to nursing
๒.๒ กลุมวิชาชีพ (Professional Course)
ภาคทฤษฎี (Theory)

จํานวน
จํานวน

๗๙ หนวยกิต
๕๑ หนวยกิต

พย.๑๑๐๑ การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
๒ (๑-๒-๓)
(Nursing Informatics and Communication in Nursing)
แนวคิด หลักการและวิธีการสื่อสาร การประยุกตความรูทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว
กลุมคนและชุมชน แนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล การเขาถึงแหลงสารสนเทศในเครือขายโลก หลักการและ
วิธีการใชเทคโนโลยีในการสื บคน การวิเคราะหแ ละการเลือกใชการสนเทศทางการพยาบาล ข อมูลขาวสารในสถาน
บริการสุขภาพอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง
Concept, principle, and channels of communication; applications of communication to
providing nursing care for persons, families, groups, and communities; concept of nursing
informatics; accessing to database; searching technology; analyzing, and selecting nursing
informatics in health services
พย.๑๒๐๒ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)
มโนมติเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับการเจ็บปวย สิทธิผูปวย การพยาบาล การดูแลแบบองครวม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและ
การนําไปใช โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
๒๔
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Concepts of health and illness; patients’ rights; nursing; holistic care; ethics, and code of ethics
in nursing; basic theories related to nursing; nursing theories; nursing process and applications based
on ethical principles and human rights
พย.๑๒๐๓ การประเมินสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
(Health Assessment)
แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวมแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวิต โดยการ ซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย การประเมินสภาพจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และ
การตรวจพิเศษ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Concepts, principles, and methods of holistic health assessment across lifespan; history
taking; physical examination; psychological, social and spiritual assessment; laboratory
interpretation, and special examinations based on ethical principles and human rights
พย.๑๒๐๔ หลักการและเทคนิคการพยาบาล
๓ (๒-๒-๕)
(Principles and Techniques in Nursing)
หลักการและเทคนิคการปฏิบั ติการพยาบาลแบบองครวมในการดูแลบุคคลทุกชวงวัย ของชี วิตที่มีภาวะ
สุขภาพปกติและเบี่ยงเบน บนพื้นฐานการดูแลดวยความเอื้ออาทร ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Principles and techniques of holistic nursing practice for healthy and ill person across
lifespan based on caring approach, ethical principles, and human rights
พย.๑๒๐๖ จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
๓ (๓-๐-๖)
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ปญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแกไข แนวทางการนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล
และการดําเนินชีวิต
Concepts and theories of ethics, moral, code of ethics in nursing, laws in nursing
profession, forensic, forensic psychiatry, other related laws; ethical dilemmas in nursing and
solutions, and the applications in nursing practice and daily life
พย.๑๒๐๗ การสอนและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
(Teaching and Counseling in Health)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคการสอนและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ ฝกการสอนและใหคําปรึกษา
รวมทั้งการประยุกตใชในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว ชุมชนและกลุมคน
Concepts, theories, and principles of teaching and counseling in health; practicing teaching
and counseling in health; application in nursing care for person, family, and community
พย.๑๒๐๘ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
๓ (๓-๐-๖)
(Health Promotion and Illness Prevention)
แนวคิด ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวยแบบองครวมแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวิต และ
กลุมคน ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยดวยการใชกระบวนการพยาบาล
บนพื้นฐานการดูแลอยางเอื้ออาทร ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และเลือกใช
ภูมิปญญาท องถิ่น ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเสริมสรางการพัฒ นาศักยภาพของบุคคลในการดูแ ล
ตนเอง
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๒๕

Concepts and theories of health promotion and illness prevention based on holistic
approach for individuals across life span; health determinants; application of nursing process in
health promotion and illness prevention based on caring approach, ethical principles, human
rights; the use of appropriate local wisdom, culture, resources, and technology to enhance
individual self-care potential
พย.๑๒๑๐ การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๑
๔ (๔-๐-๘)
(Nursing Care of Persons with Health Problems I )
แนวคิ ด หลั กการ และปฏิกิริย าตอบสนองต อความเจ็ บ ป วยของบุ ค คลวั ยเด็ ก วั ยรุน วัย ผูใหญ แ ละวั ย
ผูสูงอายุ หลักการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ํา การขับถายอุจจาระ การขับถายปสสาวะ ผิวหนัง กระดูก
ขอและกลามเนื้อ ฮอรโมน ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการแกไขปญหา
สุขภาพโดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น เลือกใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
Concepts, principles, and the illness responses of children, adolescents, adults and older
adults; the principle of holistic nursing based on Caring Theory of persons with health problems
in oral consumption, defecation, urination, skin, bones, joints and muscular systems, and hormone
in acute, critical and chronic conditions by using nursing process to solve health problem based
on humanized health care , ethical principles, and human rights; integration of appropriate local
wisdom, resources, and technology to enhance individual self-care potential
พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
๒ (๒-๐-๔)
(Family and Community Nursing I )
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองครวม บนพื้นฐานการดูแลอยางเอื้ออาทร
ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพครอบครัวและชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพ การสรางเสริมและปองกันปญหาสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน โดยใช กระบวนการพยาบาล และเลือกใช ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ทรัพยากร เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม โดยยึ ดหลั กจริย ธรรมและสิ ท ธิมนุษ ยชน เพื่อมุงเสริมสรางความเข มแข็ งของครอบครัวและชุ มชนให
สามารถพึ่งตนเองได
Concepts, theories, principles of holistic nursing in family and community on the basis of
caring approach ; family and community health determinants; health assessment; health
promotion and illness prevention of family and community using nursing process, local wisdom,
and appropriate resources and technologies based on ethical principles and human rights to
enhance family and community strengthening for self-reliance
พย.๑๓๑๔ การวิจัยทางการพยาบาล
๓ (๒-๒-๕)
(Nursing Research)
แนวคิดและทักษะเกี่ยวกับการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง
สถิติที่ใชในการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการ
วิจัย รวมถึงการเลือกและการวิเคราะหผลการวิจัยเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล
Concepts and skills in research; identification of research problem; research design;
sampling techniques; example of statistical analysis; research instrument; data collection; data
analysis; writing research proposal and research report; research selection and utilization in nursing
practice
๒๖
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พย.๑๓๑๕ การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๒
(Nursing Care of Persons with Health Problems II )

๓ (๓-๐-๖)

แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคล วัยเด็ก วัยรุน
วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ ที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภู มิคุมกัน เซลลเจริญ เติบ โตผิดปกติ
เลื อดและสวนประกอบของเลื อด อวัยวะสื บ พันธุแ ละเพศสั ม พั นธ ป ญ หาที่ เกิดจากโรคติด ต อและโรคเขตรอน ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง ใชกระบวนการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสาน ภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
Concepts and principles of holistic nursing based on Caring theory in children, adolescents,
adults and older adults with health problems in sensory organs, immune, abnormal growth of cell and
tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, infectious disease, and
communicable disease in acute, critical, and chronic conditions using nursing process based on
humanized health care , ethical principles, and human rights; integration of appropriate local wisdom,
resources, and technology to enhance individual self-care potential

พย.๑๓๑๖ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
๔ (๔-๐-๘)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I )
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรสําหรับมารดา
และทารก การวางแผนครอบครัวและปญหาการมีบุตรยาก การตั้งครรภ และพัฒนาการของทารกในครรภ การคลอด
และระยะหลังคลอด ปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
ปญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัว สรางเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารกและครอบครัว
Concepts and principles of holistic nursing based on Caring theory in mothers and newborns; family
planning and infertile; pregnancy and fetus development; process of labor and postpartum care; health
determinants; health assessment; health promotion and health prevention; promoting family participation
and the relationship among mother, newborn, and family
พย.๑๓๑๙ การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๓
๓ (๓-๐-๖)
(Nursing Care of Persons with Health Problems III )
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคล วัย
เด็ก วัยรุน วัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ ที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ การหายใจ การไหลเวียนเลือด และ
น้ําเหลือง สมองและไขสันหลัง และภาวะลมเหลวหลายระบบในระยะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง ใชกระบวนการ
พยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยี และ
การใชหลักฐานเชิงประจักษ ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลใน การดูแลตนเอง
Concepts and principles of holistic nursing based on Caring theory of children,
adolescences, adults and older adults with health problems in respiratory system, lymphatic and
circulatory system, neurological system, multiple organs failure in acute, critical, and chronic
conditions based on humanized health care, ethical principles, human rights; integration of
evidence-based practice and appropriate local wisdom, resources and technology to enhance
individual self-care potential
พย.๑๓๒๐ การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
๓ (๓-๐-๖)
(Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)
แนวคิ ด หลั ก การเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต อาการวิทยา การตรวจสภาพจิต การรักษาทางจิตเวช และการพยาบาลแบบองครวมแก
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๒๗

บุคคลทุกชวงวัยที่มีความผิดปกติดานความคิด การรับรู อารมณ พฤติกรรม บุคลิกภาพ ความจํา สติปญญา และการ
ปรับตัว การใชสารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิน่ มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
Concepts and principles of mental health; theories related to mental health and
psychiatry; mental health Acts; symptomatology; mental health examination; therapeutic and
holistic nursing care in persons with mental health problems in thinking, perception, emotion,
behavior, personality, memory, intelligence, adaptation, drug abuse and violence in acute, critical,
and chronic conditions based on humanized health care, ethical principles, and human rights;
integration of appropriate local wisdom, resources and technology to enhance individual self-care
potential, and family and community participation
พย.๑๔๒๔ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
๓ (๓-๐-๖)
(Family and Community Nursing II )
แนวคิด หลักการ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ที่มีภาวะเสี่ยง สงผลตอปญหาสุขภาพของครอบครัว
ปญหาสุขภาพชุมชนระดับทองถิ่น ระดับประเทศ โดยใชกระบวนการพยาบาล ในการวินิจฉัยและการแกไขปญหา
สุขภาพครอบครัวและชุมชน เลือกใชภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน มุงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อใหสามารถดูแลตนเองได
Concepts and principles of family and community nursing of family at risk and
community health problems at local and national level using nursing process to solving health
problems of family and community as well as using appropriate local wisdom, resources and
technology based on ethical principles and human rights to enhance family and community
strengthening for self-reliance
พย.๑๔๒๕ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
๓ (๓-๐-๖)
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II )
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล ดวยความเอื้ออาทรสําหรับของ
มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง และปญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การประเมิน
และการคัดกรองภาวะเสี่ย งและสง ตอ การช วยเหลือและฟนฟูสภาพ การเตรียมและชวยเหลื อในการตรวจดว ย
เครื่องมือพิเศษและการทํ าสู ติ ศาสตรหั ต ถการ สนับ สนุนการมีส วนรว มของครอบครัว การส งเสริมสั มพันธภาพ
ระหวางมารดา ทารกและครอบครัว
Concepts and principles of holistic nursing based on Caring theory in mother and newborn
with health risks during pregnancy, laboring, and postpartum; assessing and screening health risks,
and referring for proper management; assisting in rehabilitation; preparing and assisting in special
investigations and obstetric operation; promoting family participation and mother, newborn, and
family relationship
พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน
๒ (๒-๐-๔)
(Primary Medical Care)
แนวคิ ด หลักการการรักษาพยาบาลเบื้ องต น การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การวิ นิจฉั ยและการ
รักษาพยาบาลเบื้ องต นด านอายุรกรรม ศั ลยกรรม ตามระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ข การปฐมพยาบาล การช วยเหลื อ
ผูใชบริการในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู และสาธารณภัย การบําบัดทางดานหัตถการ การบันทึกขอมูล การคัดกรอง การ
ใหคําแนะนําและการสงตอ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ
๒๘
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Concepts and principles of primary medical care; health assessment and diagnostic test in
differentiating diseases, providing primary medical treatment in medical and surgical field in
accordance with the regulations of the Ministry of Public Health; first aid; emergency care; mass
casualty and disasters; therapeutic operative procedures; data record; patient screening; health
education and patients’ refer based on ethical principles, human rights, and laws in nursing profession
พย.๑๔๒๘ การบริหารการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Nursing Administration)
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหาร การพัฒนาวิชาชีพ ภาวะ
ผูนํา การบริหารและการเปนผูนําทางการพยาบาลตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทางการพยาบาล
ในสถานบริการสุขภาพและองคกรสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมในการบริหารและสิทธิมนุษยชนใน
การบริหาร
Concepts, principles, and theories of administration; processes and techniques of
administration; developing of nursing profession; leadership; nursing administration and leadership
under the scope of responsibility in nursing administrators in healthcare settings based on ethical
principles and human rights
พย.๑๓๑๗ แนวโนมและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Trends and Development of Nursing Profession)
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและตางประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล องคกร
วิชาชีพการพยาบาล ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพ
การพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
Development of nursing profession at national and international level; characteristics of
nursing profession; nursing council; factors influencing the development of nursing profession;
issues and trends in nursing, and development of nursing profession
ภาคปฏิบัติ (Practicum)

๒๘

หนวยกิต

พย.๑๒๐๕ ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
๒ (๐-๘-๐)
(Principles and Techniques in Nursing Practicum)
ฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาล แกบุคคลทุกชวงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ
จริง บนพื้นฐานการดูแลดวยความเอื้ออาทร ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยของผูใชบริการภายใตขอบเขต
ของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practice of nursing skills and providing nursing care for healthy and ill persons across lifespan
in real situations based on caring approach, human rights, and clients’ safety within the scope of
laws and code of ethics in nursing
พย.๑๒๐๙ ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
๒ (๐-๘-๐)
(Health Promotion and Illness Prevention Practicum)
ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวยแบบองครวมแกบุคคลทุกชวงวัยของชีวิต และ กลุม
คน วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ ใชกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลอยางเอื้ออาทร ที่สอดคลองกับวิถี
วัฒนธรรม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใชภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
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๒๙

Practice of health promotion and illness prevention of persons across lifespan, and
aggregate group based on holistic approach; analyzing health determinants; using nursing process
based on caring approach, culture, ethical principles and human rights; utilizing appropriate local
wisdom, resources, and technology to enhance individual self-care potential
พย.๑๒๑๑ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๑
๓ (๐-๑๒-๐)
(Nursing Care of Persons with Health Problem Practicum I )
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล
ดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ ที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการ
รับประทานอาหารและน้ํา การขับถายอุจจาระ การขับถายปสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ขอและกลามเนื้อ ฮอรโมน ใน
ระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ยึดหลักจริยธรรมและ หลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสาน ภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
Practice of holistic nursing applying nursing process based on Caring theory for children,
adolescents, adults and older adults with health problems in oral consumption, defecation,
urination, skin, bones, joints and muscular system, and hormone in acute, critical and chronic
conditions based on humanized health care, ethical principles, and human rights; integration of
appropriate local wisdom, resources, and technology to enhance individual self-care potential
พย. ๑๓๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑
๒ (๐-๘-๐)
(Family and Community Nursing Practicum I )
ปฏิบัติการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชนแบบองครวมบน
พื้นฐานของการดูแลอยางเอื้ออาทร โดยใชกระบวนการพยาบาล รวมกับทีมสุขภาพและองคกรชุมชน ดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพและการปองกันปญหาสุขภาพในครอบครัว โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน เลือกใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน มุงเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
Practice of holistic nursing in health promotion and illness prevention of family and
community on the basis of caring approach by using nursing process coordinating with health
teams and community organizations; health promotion and illness prevention in family, school,
workplace and community using appropriate local wisdom, resources and technology based on
ethical principles and human rights to enhance family and community strengthening for selfreliance
พย.๑๓๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๒
๓ (๐-๑๒-๐)
(Nursing Care of Persons with Health Problem Practicum II )
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎี การ
ดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ ที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
อวัย วะรับ สัมผั ส ภู มิคุ มกัน เซลลเจริญ เติ บโตผิ ดปกติ เลือดและส วนประกอบของเลื อด อวั ยวะสื บพันธุแ ละ
เพศสัมพันธ ปญหาที่เกิดจากโรคติดตอและโรคเขตรอน ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคํานึงถึงความเปน
มนุษย ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสาน ภู มิปญ ญาทองถิ่น มุ ง
เสริมสรางศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล
Practice of holistic nursing applying nursing process based on Caring theory for children,
adolescents, adults and older adults with health problems in sensory organs, immune deficiency,
abnormal growth of cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and
๓๐
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sexuality, infectious disease, communicable disease in acute critical, and chronic conditions using
nursing process based on humanized health care , ethical principles, and human rights; integration of
appropriate local wisdom, resources, and technology to enhance individual self-care potential
พย.๑๓๒๑ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I )

๔ (๐-๑๖-๐)

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองครวมบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตรและความ
เขาใจความเปนมนุษยในดูแลดวยความเอื้ออาทรสําหรับมารดาและทารก การวางแผนครอบครัวและการแกปญหาการมีบุตร
ยาก การตั้ งครรภ และพัฒ นาการของทารกในครรภ การคลอดและระยะหลั งคลอด ป จจัยที่สงผลตอภาวะสุข ภาพ การ
ประเมินภาวะสุข ภาพ การส งเสริ มสุ ขภาพ การปองกันป ญ หาสุข ภาพ สนับสนุนการมี สวนร วมของครอบครั ว สรางเสริ ม
สัมพันธภาพระหวางมารดาทารกและครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่
เหมาะสมผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

Practice of holistic nursing applying nursing process based on scientific and Caring approach
for mother and newborn; family planning and infertile; pregnancy and fetus development, process of labor
and postpartum care, health determinants; health assessment, health promotion and health prevention;
promoting family participation and the relationship among mother, newborn, and family based on
humanized health care, ethical principles, and human rights; integration of appropriate local
wisdom, resources, and technology to enhance individual self-care potential
พย.๑๓๒๒ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ ๓
๓ (๐-๑๒-๐)
(Nursing Care of Persons with Health Problem Practicum III )
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมบนพื้นฐานทฤษฎี การ
ดูแลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ ที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
การหายใจ การไหลเวีย นเลือดและน้ําเหลื อง สมองและไขสั นหลั ง และภาวะลมเหลวหลายระบบ ทั้ งในระยะ
เฉี ย บพลั น วิ กฤต และเรื้อรัง โดยคํ า นึง ถึ งความเป น มนุษ ย ยึ ด หลั กจริย ธรรมและหลั กสิ ท ธิ มนุษ ยชน เลื อกใช
ทรัพยากร เทคโนโลยี การใชหลักฐานเชิงประจักษ ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพในการดูแล
ตนเองของบุคคล
Practice of holistic nursing applying nursing process based on Caring theory for children,
adolescents, adults and older adults with health problems in respiratory system, lymphatic and
circulatory systems, neurological systems, multiple organs failure in acute, critical, and chronic
conditions based on humanized health care, ethical principles, human rights; integration of
evidence-based practice and appropriate local wisdom, resources and technology to enhance
individual self-care potential
พย.๑๓๒๓ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
๒ (๐-๘-๐)
(Nursing Care of Persons with Mental Health Problem Practicum)
ปฏิบัติการพยาบาลโดยประยุกตแนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพจิต ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช พระราชบัญญั ติสุขภาพจิต อาการวิทยา การตรวจสภาพจิต การรักษาทางจิตเวช และการ
พยาบาลแบบองครวมแกบุ คคลทุกชวงวัยที่มีค วามผิดปกติ ดานความคิด การรับรู อารมณ พฤติกรรม บุค ลิกภาพ
ความจํา สติปญญาและการปรับตัว การใชสารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดย
ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสาน ภูมิปญญาทองถิ่น
มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
Practice of nursing applying concepts and principles of mental health, theories related to
mental health nursing and psychiatry, mental health Acts, symptomatology, mental health
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๓๑

examination, therapeutic and holistic nursing care in persons with mental health problems in
thinking, perception, emotion, behavior, personality, memory, intelligence, adaptation, drug abuse
and violence in acute, critical, and chronic conditions based on humanized health care, ethical
principles, and human rights; integration of appropriate local wisdom, resources and technology to
enhance individual self-care potential, and family and community participation
พย.๑๔๒๖ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
๒ (๐-๘-๐)
(Maternal and Newborn and Midwifery Practicum II )
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการแกไขปญหาในการดูแลแบบองครวมบนพื้นฐานของ
หลักวิทยาศาสตรและความเขาใจมนุษยในการดูแลสุขภาพสําหรับมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงและสงตอ ดูแลใหการชวยเหลือและ
ฟนฟูสภาพ ชวยเหลือสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดาทารกและครอบครัว เตรียมและชวยเหลือในการตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษและการทําสูติศาสตรหัตถการ สนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น
มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง
Practice of holistic nursing applying nursing process based on Caring theory, scientific principle
and humanized care approach for mother and newborn with health risks during pregnancy, laboring,
and postpartum; assessing and screening health risks, and referring for proper management;
assisting and rehabilitation; promoting mother, newborn, and family relationship; preparing and
assisting in special investigations and obstetric operation; promoting family participation;
concerning to ethical principles, and human rights; integration of appropriate local wisdom,
resources and technology to enhance individual self-care potential
พย.๑๔๒๙ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
๑ (๐-๔-๐)
(Nursing Administration Practicum)
ฝกปฏิบัติบทบาท หัวหนาทีม หัวหนาเวร และการเปนผูนําทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพยึดหลัก
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการบริหาร เปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
Practice of nursing administration in clinic as roles of team leader, incharge, and leadership
in healthcare settings based on ethical principles and human rights; being a good member of
nursing profession and organization
พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒
๒ (๐-๘-๐)
(Family and Community Nursing Practicum II )
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐานการดูแลอยางความเอื้ออาทร โดยใชกระบวนการพยาบาล และ
วิธีการทางวิทยาการระบาด รวมกับการประสานงานกั บองค กรชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญ หา
ครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ การใหการดูแลสุขภาพที่บาน โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน เลือกใชภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
และชุมชนใหสามารถพึ่งตนเอง
Practice of holistic nursing based on caring approaches, using nursing process and
epidemiological methods with coordination with relevant agencies and community organizations in
solving family and community risks and health problems; providing home health care based on ethical
principles and human rights; using appropriate local wisdom, resources and a technology to
strengthening families and communities to be self-reliance
๓๒
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พย.๑๔๓๑ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน
๒ (๐-๘-๐)
(Primary Medical Care Practicum)
ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การคัดกรองและการสงตอผูปวยการรักษาพยาบาล
เบื้ องต น การทํา หัต ถการ การช วยเหลื อผู ใชบริการฉุ กเฉิน และการบั นทึ กข อมูลของการรักษาพยาบาลเบื้ องต น
ภายใตขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ
Practice of history taking, physical examination, diagnosis, screening and referral of patients;
providing primary medical care, therapeutic operative procedures; caring of patients in emergency
phase; data recording based on regulations of the Ministry of Public Health, ethical principles,
human rights, and laws in nursing profession
พย.๑๔๓๒ ฝกประสบการณวิชาชีพ
Non-Credit
(Nursing Internship)
ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ที่มีพื้นฐานของความเอื้ออาทรและคํานึงถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ภายใตการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพที่เลือกสรร
Practice of nursing as a role of professional nurse based on caring approach and
awareness of cultural diversity under supervision of experienced professional nurse in selected
healthcare settings
๓. กลุมวิชาเลือกเสรี
(Elective Course)

จํานวน

๖ หนวยกิต

ล.๑๐๐๑ ศิลปวิจกั ษณ
๒ (๒-๐-๔)
(Art Appreciation)
วิวัฒนาการของศิลปะจากสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน เนนศิลปะของไทยในดานคุณคาและความ
ประณีต แนวคิด ความงามของธรรมชาติและศิลปะ สุ นทรียศาสตรกับความเปนมนุษ ย ความงามที่มองเห็น งาน
ศิลปกรรม ดนตรี ความไพเราะจากการไดยิน เขาใจธรรมชาติของมนุษยและความแตกตางระหวางบุคคล แนวคิด
และหลักการดานศิลปะมาใชในการดําเนินชีวิต
Evolution of ancient art to modern art focusing on value and delicate of Thai art;
concepts of natural beauty and art; aesthetics and human being; visible beauty; fine art; music;
euphony; understanding nature of human being and individual differences; application of art to
daily living
ล.๑๐๐๒ ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล
๒ (๐-๘-๐)
(Nursing Skills Practicum)
ฝกเสริมทักษะภายใตแนวคิดมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาลบน
พื้นฐานทฤษฎีการดูแลดวยความเอื้ออาทร ในการฝกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลในภาวะเจ็บปวย ใหครอบคลุมบทบาท
ดานการสงเสริม การปองกัน การรักษาและการฟนฟูสุขภาพ
Practice of nursing skills using nursing process based on holistic care and Caring theory;
practice of nursing in health promotion, health prevention, curative, and rehabilitation of persons
with health problems
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๓๓

ล.๑๐๐๓ หลักรัฐศาสตรเบื้องตนและการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Political Science and Thai Governance)
ความหมายของรัฐศาสตร การพัฒ นาการปกครองของประเทศไทย การเมืองกับ การปกครองประเทศ
โครงสรางของสังคมปจจุบัน กลไกทางการเมือง นโยบายความมั่นคงของประเทศ แนวโนมทางการเมืองและ การ
ปกครองของประเทศ ประยุกตใชความรูในการตัดสินใจและคิดแกปญ หาอยางมีเหตุผลในการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานเพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
Definition of political science; development of Thai politics; politics and governance;
current social structure; political mechanism; security policy; political and governance issues and
trends; application knowledge in reasonable decision making and problem solving in daily life;
working and being as a good member of profession and organization
ล.๑๐๐๔ เพศศึกษากับครอบครัว
๒ (๒-๐-๔)
(Sexuality education and Family)
พัฒ นาการทางเพศ สุ ขภาพอนามัยทางเพศ บทบาทกับการสรางสัมพันธภาพทางเพศ การปรับตั วการ
ตอบสนองทางเพศและปญหาทางเพศสัมพันธ การวางตัวตอเพศตรงขาม การเลือกคูครอง การแตงงาน การปรับตัว
ในชีวิตสมรสและการวางแผนครอบครัว การอบรมเลี้ย งดูบุต ร การแกไขวิกฤตการณในครอบครัว และกฎหมาย
ครอบครัว
Development of sexuality; sexual health; role and sexual relationship; adaptation; sexual
response and sexual problems; behaving with the opposite gender; mate selection, marriage;
adaptation in marrital life and family planning; parenting; coping with crisis situation in the family;
family laws
ล.๑๐๐๕ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
(Physical activity for Health)
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ รูปแบบของการออกกําลังกายชนิดตาง ๆ การฝกสมาธิเบื้องตนการใช
ดนตรีเพื่อสุขภาพ ศิลปะการตอสูและการปองกันตัวขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการออกกําลังกายอยางถูกตอง ตามหลักการ
ของสรีรวิทยา
Principles of physical activity for health; types of physical activity; basic meditation; music
therapy; martial arts and basic self-defense; appropriate physical activity according to physiological
principles
ล.๑๐๐๖ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Educational Technology)
หลักการและวิธีใชเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทตาง ๆ การผลิตสื่อการสอน การประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แนวโนมและพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา การผลิตสื่อการสอนเปนรายบุคคลและรายกลุม
Principles and application of educational technology; teaching materials production;
application educational technology; trends and development of educational technology; teaching
material production for individuals and groups
ล.๑๐๐๗ ธุรกิจเบือ้ งตนในการบริการสุขภาพและการตลาด
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Business in Health Care Services and Marketing)
๓๔
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แนวคิดเบื้องตนทางธุรกิจและการตลาด การจัดองคการ การวางแผนและการควบคุม การตลาด ธุรกิจงานบริการ
และเศรษฐศาสตรสุขภาพ การบริหารการตลาดดานการสงเสริมการบริการพยาบาล กฎหมายที่มีผลตอ การสงเสริม
สุขภาพของไทย และการคลังเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
Basic concepts of business and marketing; organizational management; planning and
controlling; marketing; business in health care services; health economics; marketing
administration in promoting nursing services; laws related to Thai health promotion; finance for
health promotion
ล.๑๐๐๘ การนวดแผนไทยเพื่อการบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
(Therapeutic Thai Traditional Massage)
ประวัติการนวดไทย หลักการนวดพื้นฐาน หลักการตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาทางหัตถเวชกรรมการ
ประคบ การบริหารแบบฤาษีดัดตน
History of Thai traditional massage; principles of fundamental massage; principles of
examination, diagnosis, and therapeutic in Thai traditional massage; hot compress; yoga (hermit
exercise)
ล.๑๐๐๙ การศึกษาอิสระ
๒ (๐-๘-๐)
(Independent Study)
แนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ โดยใชการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ดําเนินการศึกษา
ตามแผนที่กําหนดไว การแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยี ประเมินผลการเรียนรู นําเสนอผลงานการศึกษา และการ
อภิปรายกลุม
Concept and process of independent study based on planning for self-directed learning;
learning according to the plan; pursuit of knowledge by using technology; evaluation of learning
outcomes; presentation of learning outcomes and discussion
ล.๑๐๑๐ พฤติกรรมสุขภาพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๒ (๒-๐-๔)
(Health Behavior and Cultural Diversity)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรกับการพัฒนาสุข ภาพ การประยุกต ทฤษฎีท างพฤติกรรม
ศาสตรในการพัฒ นาสุ ขภาพบุคคล ชุมชน อิทธิพลของวั ฒนธรรมตอสุขภาพ การวิเคราะห ความสั มพันธระหวา ง
พฤติกรรมที่เปนปญหาสุขภาพกับวัฒนธรรม การแกปญหาซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
Concepts and principles related to behavioral science and health development; applying
theories of behavioral science to promote individual and community health; the influence of
culture on health; analyzing the relationship between improper health behavior and culture;
health behavioral modification based on cultural diversity
ล.๑๐๑๑ การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
๒ (๒-๐-๔)
(Integrated Health Care)
แนวคิ ด และรูป แบบของการบํ า บั ด ทางเลื อก การดู แ ลแบบผสมผสานที่ ใช ในการดู แ ลสุ ขภาพและการ
ประยุกตสูบําบัดทางการพยาบาล
Concepts and patterns of alternative therapies; applying integrated health care for
maintaining health and utilizing in therapeutic nursing
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๓๕

๑๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๐.๑ ระเบียบการสอบ
๑. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแตละวิชาและมีคะแนนความ
ประพฤติไมนอยกวารอยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ
๒. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาสอบตองปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) นักศึกษาตองแตงกายถูกระเบียบและไดรับอนุญาตจากอาจารยผูควบคุมหองสอบ
(ข) นักศึกษาตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่วิทยาลัยกําหนดให หากขาดสอบโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหถือวา ไมมีคาคะแนนในการสอบครั้งนั้น
(ค) นักศึกษาตองใชกระดาษสอบที่วิทยาลัยจัดใหและหามคัดลอกขอสอบหรือนํากระดาษสอบ
ออกจากหองสอบ
(ง) นักศึกษาจะเขาหองสอบไดเมื่อไดรับอนุญาตจากอาจารยผูควบคุมหองสอบ
(จ) นักศึกษาจะออกจากหองสอบเปนการชั่วคราวไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากอาจารย ผูควบคุม
หองสอบ
(ฉ) นักศึกษาที่เขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมีสิทธิ์เขาสอบครั้งนั้น
(ช) ขอปฏิบัติอื่นเกี่ยวกับการสอบใหเปนไปตามที่วิทยาลัยกําหนด
(ซ) หากผูใดทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบดวยวิธีการใดๆ ก็ตามอาจารยผูควบคุม การ
สอบมีอํานาจสั่งใหผูนั้นยุติการสอบ และใหถือวาไมมีคาคะแนนในการสอบครั้งนั้น โดยใหอาจารยผูควบคุมการสอบ
รายงานการทุจริตใหผูอํานวยการทราบทุกกรณี เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยรวมกับคณะกรรมการบริหารวิท ยาลั ย
ตอไป
๑๐.๒ ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ระบบการให ค ะแนนของแต ละวิ ชา ให ใช ระบบตั ว อักษร (Letter Grade) แสดงระดั บ คะแนน
(Grade) ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับ
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
+
C
คอนขางดี (Fairy Good)
๒.๕๐
C
พอใช (Fair)
๒.๐๐
+
D
ออน (Poor)
๑.๕๐
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
F
ตก (Fail)
๐
S
พึงพอใจ (Satisfactory)
U
ไมพึงพอใจ (Unsatisfactory)
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
I
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In progress)
E
มีเงื่อนไข (Condition)
X
ไมรายงานผล ( No report)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิติ (Audit)
CP
เทียบโอนหนวยกิต (Credit pass)
๓๖
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๒. การสอบผานรายวิชา มีหลักเกณฑตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพไมต่ํากวาคาระดับขั้น C และในหมวดวิชาอื่น ๆ ไมต่ํากวา ค า
ระดับขั้น D
(ข) สอบแกตัว แลวผานตามเกณฑในขอ (ก)
๓. การใหคาระดับขั้น E กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ผลการสอบของแตละวิชาที่อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา พิจารณาเห็นวายังไมสมควรให
ตก ควรใหโอกาสแกตัว
(ข) การเปลีย่ นคาระดับคะแนน E เปลี่ยนไดไมเกินคาระดับขั้น C ในหมวดวิชาชีพ และไมเกินคา
ระดับขั้น D ในหมวดวิชาอื่นๆ ทัง้ นี้จะตองกระทําใหเสร็จสิ้น ภายใน ๔ สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไป
๔. การใหคา ระดับขั้น I กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ปวยจนไมสามารถเขาสอบได และไดปฏิบัติตามระเบียบการลาปวยถูกตอง
(ข) ขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีหลักฐานที่เชื่อถือได และไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
(ค) ทํางานหรือปฏิบั ติงานที่เปนสวนประกอบของการศึกษายังไมสมบู รณ และอาจารยผูสอน
เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(ง) การเปลี่ยนคาระดับขั้น I ใหเปลี่ยนเปนระดับขั้นที่เหมาะสมกับคุณภาพของการสอบ และ
หรืองานที่ใหกระทํา และไดทําการสอบ และหรือทํางานครบถวนตามกําหนดแลวทั้งนี้ตองใหเสร็จสิ้นภายใน ๔
สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไป หากพนกําหนดนี้แลวใหถือวาผลการสอบเปนคาระดับขั้น F หรือ U
๕. การใหคาระดับขั้น S และ U กระทําไดในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหประเมินผลดวยคาระดับขั้น
S และ U ไววา ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับคะแนน
๖. การใหคาระดับขั้น F กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) เขาสอบและไดผลการสอบ และหรือมีผลงานที่ประเมินผลวาไมผานเกณฑ
(ข) ขาดสอบโดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการหรือผูไดรับมอบหมายโดยไมมีเหตุผลอันควร
และมีผลงานที่ประเมินวาไมผานเกณฑ
(ค) ทําผิดระเบียบการสอบและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตัดสินใหตก
(ง) เปลี่ยนจากคาระดับขั้น I หรือ E เปนคาระดับขั้นคะแนนไมไดภายใน ๔ สัปดาหแรกของ
ภาคเรียนถัดไป
(จ) กรณีที่ไดเกรดคาระดับขั้น E ใหนักศึกษาสอบแกตัวไดไมเกิน ๒ ครัง้
๗. การคํานวณคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) กระทําเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา
โดยมีวิธีคิดดังนี้
(ก) ใหเอาผลรวมทั้ งหมดของผลคูณระหวางคาระดับ ขั้นกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาเป น
ตัวตั้ง หารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
(ข) การคํานวณคะแนนเฉลี่ย ใหตั้งหารถึงจุดทศนิยม ๓ ตําแหนง และใหปดเศษทศนิยมที่มีคา
ตั้งแต ๕ ขึ้นไป เพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง
๘. การคํ า นวณคะแนนเฉลี่ ย สะสม (Cumulative Grade Point Average) กระทํ าเมื่อเรีย นจบ
ตลอดหลักสูตรโดยมีวิธีคิดดังนี้
(ก) ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลรวมระหวางคาคะแนนที่ได กับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่
มีการประเมินผล เปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม
(ข) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ตําแหนง และใหปดเศษทศนิยมที่มีคา
ตั้งแต ๕ ขึ้นไป เพื่อใหเหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง
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๓๗

(ค) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิตรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
(ง) กรณีที่เรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหใชระดับคะแนนที่ไดใหมมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
๙. การลงทะเบียนซ้ําวิชาแบงไดเปน ๒ กรณี
(ก) กรณีไดคาระดับขั้น F ใหลงทะเบียนเรียนใหม (Repeat) ไดไมเกิน ๑ ครั้ง
(ข) กรณีปรับคาคะแนนใหสูงขึ้น (Regrade) ใหลงทะเบียนเรียนไดในรายวิชาที่ไดคาคะแนนตั้งแต
ระดับขั้น C ลงมาไดไมเกิน ๑ ครั้ง
๑๐. การเลื่อนชั้น กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ตองสอบไดทุกวิชาในปการศึกษานั้น ๆ และ
(ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําป ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑. การทําเงื่อนไขในการเลื่อนชั้น มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนบางวิชาไดคาระดับขั้น F แตคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา ๒.๐๐
(ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําป ไมต่ํากวา ๑.๙๕
(ค) คะแนนเฉลี่ยสะสมของสองปการศึกษาที่อยูระหวางการทําเงื่อนไข จะตองไมต่ํากวา ๒.๐๐
จึงจะเลื่อนชั้นได มิฉะนั้นจะตองเรียนซ้ําชั้นในปที่อยูระหวางการทําเงื่อนไข
๑๒. การเรียนซ้ําชั้นกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) คะแนนเฉลีย่ สะสมประจําปต่ํากวา ๒.๐๐ ยกเวนกรณีที่ทําเงื่อนไข
(ข) การเรียนซ้ําชั้นใหเลือกเรียนซ้ําเฉพาะในรายวิชาที่ไดคาระดับขั้นต่ํากวา B ในหมวดวิชาชีพ
และต่ํากวาคาระดับขั้น C ในหมวดวิชาอื่นๆ
(ค) ในการเรียนซ้ําชั้นแตละชั้นป เรียนไดไมเกิน ๑ ป
๑๓. การเลื่อนชั้น การทําเงื่อนไข และการเรียนซ้ําชั้นและการลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับระดับขั้น
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๑๐.๓ การสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัตดิ ังนี้
(๑) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) จํานวนปทเี่ รียนไมเกิน ๒ เทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(๓) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(๔) ผานการสอบความรูรวบยอดตามเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยและหรือ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยไปสมทบ หรือรวมผลิต
(๕) ตองชําระคาใชจายตางๆ ในการศึกษาครบตามระเบียบของวิทยาลัย
๑๐.๔ นักศึกษาทีจ่ ะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตความผิดระดับ ๒ ขึ้นไป
(๒) เป นผู ที่ ไมเคยได ค า ระดั บ ขั้ น E, F, U หรือลงทะเบี ย นเรียนใหมในรายวิ ชาใดวิ ช าหนึ่ง ตลอด
หลักสูตรและมีเวลาเรียนไมเกินกวาจํานวนปที่หลักสูตรกําหนด ยกเวน กรณีที่ลาพักการศึกษา เนื่องจากเหตุจําเปน
ทางสุขภาพหรือความจําเปนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ
(๓) ผูที่ ทําคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูต ร ๓.๗๕ ขึ้นไป ไดรับ เกี ยรตินิยมอันดับ ๑ และผูที่ทํ า
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔ ไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
(๔) นักศึกษารับโอนหรือรับยาย ที่ไดเทียบโอนผลการเรียนจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกหรือนอกสังกัด มีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติครบตามขอ (๑) (๒) และ (๓) โดยจํานวนหนวยกิตที่
เทียบโอนนั้น ตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
๓๘
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(๕) วิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใด ใหใชเกณฑไดรับเกียรติ
นิยมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ
๑๐.๕ นัก ศึกษาที่จ ะไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หลักสูตรละ ๒ รางวัล คือ เหรีย ญทอง ๑
รางวัล และเหรียญเงิน ๑ รางวัล และตองอยูในเกณฑตอไปนี้
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ยกเวน กรณีพักการศึกษา
เนื่องจากเหตุจําเปนทางสุขภาพหรือความจําเปนอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ
(๒) เป นผูที่ ไมเคยได คา ระดับ ขั้ น E, F, U หรือลงทะเบี ยนเรีย นใหมในรายวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ง ตลอด
หลักสูตร
(๓) มีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตความผิดระดับ ๒ ขึ้นไป
(๔) เป นผู มีค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ในกรณี ที่ ได ค ะแนนเท า กัน ให
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตัดสินตามที่เห็นชอบ
(๕) นักศึกษารับโอนที่ไดเทียบโอนผลการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
๑๐.๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
การพนสภาพการเปนนักศึกษา กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ไดรับอนุมัติใหลาออก
(๓) ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผล ในกรณีตอไปนี้
(ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑ ต่ํากวา ๑.๗๕
(ข) จํานวนปที่เรียนเกินกวา ๒ เทา ของเวลาที่หลักสูตรกําหนดและแตละปซ้ําชั้นไดไมเกิน
๑ ครั้ง
(ค) ไมสามารถแกคาระดับคะแนน F หรือ D ได ในหมวดพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ และ/
หรือ ไมสามารถแกคาระดับขั้น F ไดในหมวดวิชาอื่นๆ โดยลงทะเบียนเรียนใหมไดไมเกิน ๑ ครั้ง
(๔) ไมชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลา
พักการศึกษา
(๕) ไมชําระคาใชจายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย
(๖) ถูกพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เหตุสุดวิสัยหรือปวยเรื้อรังและแพทยที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกําหนดไดลงความเห็นวา
ไมสามารถศึกษาตอได
(๘) กระทําความผิดและไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
(๙) ถึงแกกรรม
การพนสภาพการเปนนักศึ กษา ตามขอ ๒ ๓ ๔ ๕ ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ผูอํานวยการวิทยาลัย มี
คําสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
การพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๗ และ ๘ ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
การพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๖ ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิพากษาถึงที่สุด
๑๑. CONTRACT LEARNING
ในกรณีที่ นักศึ กษามีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นที่ ผ านมาต่ํา อาจส งผลเสีย ต อสถานภาพของนักศึ กษา ทาง
วิทยาลัยไดเปดโอกาสใหนักศึกษาแจงความจํานงที่จะทําสัญญากับผูสอน (Contract Learning) โดยระบุลําดับเกรด
ที่ตองการจะได และขอผู กมัดที่ นักศึกษาตองปฏิบัติ เพื่อใหไดลําดับ ขั้น ภายใน ๒ สัป ดาหแ รกของการเปด เรีย น
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๓๙

รายวิ ชานั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป ด โอกาสให นักศึกษาที่ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนต่ํ าแต มีค วามตั้งใจศึกษาเล าเรียน ทาง
วิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางในการทํา Contract Learning ของนักศึกษาไวดังนี้
๑. นักศึกษาที่ทํา Contract Learning ตองเปนนักศึกษาที่ปญหาในการเรียน คือมีดัชนีสะสม ต่ํากวา ๒.๐๐
๒. รายวิชาที่ไมมีความจําเปนตองทํา Contract Learning คือ รายวิชาภาคปฏิบัติ และรายวิชาภาคทฤษฎีที่
มีหนว ยน้ําหนักในการประเมิ นผลของกิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากการสอบ ไมต่ํากว ารอยละ ๓๐
นอกจากนี้ ทุกรายวิชาสามารถทํา Contract Learning ได โดยขึ้นอยูกับความเห็นชอบของภาควิชา
๓. แนวทางการทํา Contract Learning มีดงั นี้
๓.๑ ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่จะทํา Contract Learning พรอมเงื่อนไข ใหนักศึกษาทราบในวัน
ปฐมนิเทศ
๓.๒ ใหนักศึกษาที่ประสงคจะทํา Contract Learning ติดตอผูรับผิดชอบ เพื่อขอทํา Contract Learning
ภายใน ๒ สัปดาหแรกของการเปดเรียนรายวิชานั้น ๆ
๓.๓ เงื่อนไขในการทํา Contract Learning ใหอยูในดุลยพินิจของผูสอน
๔. การประเมินผล
๔.๑ ลําดับคะแนนที่นักศึกษาจะทํา Contract Learning ไดสูงสุดไมเกินระดับ B
๔.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสามารถผานเกณฑตามปกติของรายวิชานั้น ขณะเดียวกันไดลําดับขั้นในการทํา
Contract Learning ไว ก็ถือวาการทํา Contract Learning นั้น ไมมีผล เชน นางสาวเบญจา ขอการทํา Contract
Learning เพื่อใหไดลําดับขั้น B แตนางสาวเบญจาไดคะแนน A จากการประเมินผลตามปกติของรายวิชานั้น นางสาว
เบญจา ก็จะไดลําดับขั้น A ในรายวิชานั้น
๔.๓ ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติครบตามเงือ่ นไขที่ไดทํา Contract Learning แลว แตคะแนนยังไมถึงเกณฑ
ลํา ดับ ที่ ทํ า Contract Learning นักศึ กษาจะได ลํา ดั บ ขั้นตามความเป นจริง เช น นางสาวเบญจา ทํ า Contract
Learning เพื่อใหไดลําดับขั้น B แตเมื่อไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดแลว คะแนนอยูในลําดับ ขั้น C นางสาว
เบญจา ก็จะไดลําดับขั้น C
๔.๔ การปฏิบัติในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวนี้ใหอยูในดุลยพินิจของกลุมวิชา โดยใหหัวหนากลุม
วิชา แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทราบ
๑๒. ระเบียบวิทยาลัย
๑๒.๑ ระเบียบหองเรียน
๑. นักศึกษาทุกชั้นปที่มีชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมงพบอาจารยประจําชั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. ใหเขาแถวเคารพ
ธงชาติ เวลา ๐๗.๕๐ น. และเขาหองเรียนใหตรงเวลาเรียน
๒. แตงกายชุดนักศึกษาในชั่วโมงเรียนทฤษฎี และแตงชุดวอรมวิทยาลัย ในวันที่มีชั่วโมงเรียนการออก
กําลังกาย และกิจกรรมครอบครัว ไมอนุญาตใหแตงชุดฝกภาคปฏิบัตเิ รียนทฤษฎี
๓. รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบของหองเรียน ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่นและดูแลการ ปด
ไฟ พัดลม เครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกเรียน
๔. ไมอนุญาตใหใชโทรศัพทหรือใชอุปกรณการสื่อสารในขณะที่มีการเรียนการสอน
๑๒.๒ ระเบียบการลาและการใหพักการศึกษา
การลาปวย ลากิจ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. นักศึกษาลากิจ ลาปวย ไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนแตละวิชา
๒. นักศึกษาตองยื่นใบลา ตอผูดแู ลนักศึกษาหรือผูค วบคุมการปฏิบตั ิ และเสนอตอผูมีอํานาจใหลา
๔๐
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๓. การลาปวยตัง้ แต ๓ วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย
๔. การลากิจ หมายถึ ง การลาในกรณี ที่ ไปติ ดต อราชการหรือการไปตรวจตามแพทย นัด โดยมีใบนัด
นักศึกษาตองเขียนใบลากิจ สงอาจารยประจําชั้นลวงหนาอยางนอย ๒ วันทําการ
๕. การลากิจฉุกเฉิน จะอนุญาตในกรณี บิดา มารดา หรือญาติพี่นองสายตรงประสบอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บปวยกะทันหัน หรือเสียชีวิต เทานั้น กรณีงานบวช งานแตงของญาติพี่นองสายตรง การลาตองไมมีกระทบตอ
การเรียนจึงอนุญาตใหลาได
๖. การลากิจ - ลาปวย ขณะฝกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล ใหสงใบลาตออาจารยพี่เลี้ยง พรอมทั้งสําเนาใบลาถึงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
๗. การปฏิ บั ติ ง านชดเชย กรณี ล าป ว ย ลากิ จ ขณะฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ในโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล หรือในชุมชน ใหอาจารยประจําหอ
ผูปวย หรืออาจารยนิเทศ พิจารณาการใหปฏิบัติงานชดเชยหรือไม หากตองชดเชยนักศึกษาตองชดใชใหครบ
๘. การลาตองผานการเซ็นอนุญาตจากอาจารยประจําชั้น อาจารยผูรับผิดชอบวิชา/อาจารยประจําหอ
ผูปวย (กรณีที่ฝกภาคปฏิบัติ) แลวสงใบลาเก็บไวที่อาจารยประจําชั้นเพื่อรวบรวมสงงานทะเบียน วัดและประเมินผล
การศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ผูมีอํานาจอนุญาตใหนักศึกษาลาปวย และลากิจได ดังนี้
๑. กรณีศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในแหลงฝกภายในวิทยาลัย
๑.๑ รองผูอํานวยการวิทยาลัย หัวหนาฝายหรือเทียบเทาที่รับผิดชอบในการดูแล
นักศึกษาของวิทยาลัย อนุญาตใหลาไดครั้งละไมเกิน ๓ วัน
๑.๒ ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุญาตใหลาไดนอกเหนือจากขอ๑.๑ แตไมเกิน ๑ ปการศึกษา
๑.๓ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกอนุญาตใหนักศึกษาลาไดเฉพาะ การลาทีเ่ กินอํานาจ
ของผูอํานวยการวิทยาลัยได ไมเกิน ๒ ปการศึกษา ถาเกินจากนี้ใหเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ
๒) กรณีศึกษาภาคปฏิบัติในแหลงฝกภายนอกวิทยาลัย
๒.๑ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหนาหนวยงานตาง ๆ ที่รับฝกปฏิบัติงานอนุญาต
ใหลาไดครั้งละไมเกิน ๕ วัน
๒.๒ ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุญาตใหลาไดนอกเหนือจากขอ ๒.๑ แตไมเกิน ๑ป การศึกษา
๒.๓ ผูอาํ นวยการสถาบันพระบรมราชชนกอนุญาตใหนักศึกษาลาไดเฉพาะการลาที่เกินอํานาจ
ของผูอํานวยการวิทยาลัยได ไมเกิน ๒ ปการศึกษา ถาเกินจากนี้ใหเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ
๑๒.๓ ระเบียบการลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา กระทําในกรณีตอไปนี้
๑. ถู ก เกณฑ ห รื อ ระดมเข า รั บ ราชการทหารกองประจํ า การ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต อ งยื่ น คํ า ร อ ง
ตอผูอํานวยการวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่มีเหตุจําเปนตองลาพักการศึกษา
๒. ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๓. เจ็ บป วยตองพักรักษาตัว เปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรีย นทั้ งหมด แต ไมเกิน ๑ ป
การศึกษาโดยมีใบรับรองแพทย
๔. มีเหตุจําเปนสวนตัวขอลาพักการศึกษาไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
๕. ถามีความจําเปนจะตองลาพักการศึกษาเกินกวา ๑ ภาคการศึกษา แตไมติดตอกันใหยื่นคํารองใหม
ตามวิธีการในขอ ๑.
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๔๑

๖. ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาศึกษาดวย
ยกเวน นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพัก ตามขอ ๑ หรือ ๒
๗. นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา
ตอผู อํา นวยการวิท ยาลั ยกอนกําหนดและชํ าระค าใชจายในการศึกษาไมนอยกวา ๑ สัป ดาห ห รือตามวิทยาลั ย
กําหนด
ผูมีอํานาจใหนักศึกษา ลา พักการศึกษาได มีดังนี้
๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุญาตใหลาไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา
๒. ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตใหลาไดเฉพาะการลาที่เกินอํานาจของผูอํานวยการ
ไดไมเกิน ๒ ปการศึกษา ถาเกินจากนี้ใหเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ
การใหพักการศึกษา จะกระทําในกรณีตอไปนี้
๑. ตั้ ง ครรภ หรื อ คลอดบุ ต ร ให ผู อํ า นวยวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ให พั ก การศึ ก ษาได ต ามระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ
๒. การกระทํ าผิ ด ทางวิ นัย และได รับ โทษให พักการเรีย น ให ป ฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ การพิจารณา
ความผิดและการลงโทษ และการสอบสวนและการลงโทษ
การลาออกใหปฏิบัติดังนี้
๑. ใหนักศึกษายื่นใบลาออกตอผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล โดยความยินยอมของบิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง
๒. ผู อํานวยการวิ ท ยาลั ย มี อํานาจในการอนุมัติ ให นักศึ ก ษาลาออกได และให มีผ ลนับ ตั้ ง แต วั น ที่
ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุมัติใหลาออก
๑๒.๔ ระเบียบหอพักวิทยาลัย
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกคน ตองพักในหอพักวิทยาลัย โดยกําหนดจายคาหอพักเฉลี่ยเปนราย
ป เสี ยค าบํ ารุงหอพัก ตามที่ วิ ทยาลั ยกําหนด (ดั งภาพผนวก) และมีห ลั กเกณฑ การปฏิ บั ติ เพื่อความเป นระเบี ย บ
เรียบรอยและความสงบสุขของการอยูรวมกัน ดังนี้
๑. ขอปฏิบัติระหวางอยูในหอพักวิทยาลัย
๑.๑ รักษาความสะอาดทั่วไป บริเวณหอพัก พื้นที่พักผอน ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ
๑.๒ ดูแลหองพักใหสะอาด จัดเตียงนอน เครื่องใช และเสื้อผา ใหเรียบรอย
๑.๓ รักษาความสงบ ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
๑.๔ ปฏิบัติตามระเบียบหอพักวิทยาลัย ดังนี้
๑.๔.๑ การเซ็นชื่อเขา–ออก วิทยาลัยใหนักศึกษาเซ็นเขา-ออก ตามแบบฟอรมที่เคาเตอร
เวรสุขภาพทุกครั้ง ดังนี้
๑) วันราชการ เซ็นชื่อออกนอกวิทยาลัยไดหลังเลิกเรียนตั้งแต ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐น.
วันหยุดราชการ เซ็นชื่อออกนอกวิทยาลัยหรือกลับบานไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. และเซ็นชื่อเขาวิทยาลัย
กอนวันที่มีชั่วโมงเรียน ๑ วัน ภายในเวลา ๑๙.๐๐ น. และโดยอาจารยเวรสุขภาพเปนผูเซนอนุญาต
๒) ไมอนุญาตใหนักศึกษาออกนอกวิทยาลัยในเวลาเรียน
กรณี มีเหตุ จํา เป น ให เขี ย นขออนุ ญ าต โดยผ า นการอนุ ญ าตจากอาจารย ป ระจํา ชั้ น
ผูรับผิดชอบรายวิชา และนําใบอนุญาตไปแสดงตออาจารยงานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนวและใหอาจารยเซ็น
อนุญาต ในแบบฟอรมเขา-ออกใหเรียบรอย
๔๒
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๓) นักศึกษาฝกปฏิบัติเวรบาย-ดึก
- เซ็นชื่อออกนอกวิทยาลัย วันเวลาราชการ โดยอาจารยงานสวัสดิการนักศึกษาและ
แนะแนว เซ็นชื่ออนุญาตตามแบบฟอรม
- เซ็นชื่อเขาวิท ยาลั ย เวรบ าย ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.เวรดึกให เซ็นเข าวิท ยาลั ย
ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.
๔) การไปรวมกิจกรรมนอกวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ในเวลาราชการ และ/หรือรว มกิจกรรมเป นระยะมากกวา ๑ วัน ขึ้ นไปให
นักศึกษาเขียนขออนุญาต (พรอมแนบรายชื่อนักศึกษาและลายเซ็นนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม) ลวงหนา ๒ วัน โดย
ผานอาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรม แลวนําใบอนุญาตแสดงตอหัวหนางานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว เพื่อเซ็น
อนุญาต การเขา - ออกตามแบบฟอรมหรือ แจงประสานอาจารยเวรสุขภาพในการดูแลนักศึกษาโดยภาพรวม
๔.๒ นอกเวลาราชการ (เฉพาะครั้งคราว) ใหนักศึกษาเขียนขออนุญาตพรอมแนบ
รายชื่อนักศึกษาและลายเซ็นนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม โดยผานอาจารยเวรสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุญาต และเซ็น
อนุญาตการเขา - ออกใหนักศึกษาตามแบบฟอรม
๕) กรณีไปรวมกิจกรรมตางจังหวัด ใหขออนุญาตผูอํานวยการวิทยาลัย นําใบอนุญาต
แสดงตอผูรบั ผิดชอบงานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว (ในเวลาราชการ) หรืออาจารยเวรสุขภาพ(นอกเวลา
ราชการ) รับทราบ และเซ็นอนุญาต เขา-ออก ตามแบบฟอรม
๖) การเขา – ออก วิทยาลัย นักศึกษาที่มเี หตุจําเปนเรงดวนไมสามารถเขาวิทยาลัยตาม
เวลาที่กําหนด ใหโทรศัพทแจงอาจารยเวรสุขภาพทราบโดยตรง
๒.๔.๒ การแตงกาย
๑) สวมเสื้อคลุมกอนออกจากหอง เมื่อนักศึกษาอยูในชุดที่จะอาบน้ํา ชุดนอน
๒) การแต งกายออกนอกวิ ท ยาลั ย แต งชุ ด ไปรเวท เสื้ อสุ ภ าพ คอไม กว าง มี แขน
กางเกงขายาว หรือยาวเลยเขาลงมากึ่งกลางนอง ไมมีรอยปะขาด ไมรัดรูป กระโปรงไมสั้น รองเทาใหเหมาะสม
๒.๔.๓ ไมอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟา หมอหุงขาว กระทะ โทรทัศน มาใชในวิทยาลัย
หากมีการตรวจพบจะยึดอุปกรณ ใหผูปกครองมารับคืนและพิจารณาโทษตามระเบียบ
๒.๔.๔ ล็ อ คตู ทุ ก ครั้ ง ก อ นออกจากห อ ง และไม ค วรนํ า ของมี ค า มาใช หากมี ก าร
สูญหาย วิทยาลัยจะไมรับผิดชอบ
๒.๔.๕ ปดไฟ ปดพัดลม ถอดอุปกรณ ถอดปลั๊ก ทุกครั้งหลังใชเสร็จหรือกอนออกจากหอง
๒.๔.๖ หองน้ํา
๑) ปดน้ําใหสนิท ปดไฟ หลังใชแลวทุกครั้ง
๒) ไมทิ้งผาอนามัยลงโถสวม ใหหอใหมิดชิด ทิ้งถุงขยะ
๓) ไมทิ้งเศษอาหารในอางน้ํา โถสวม ไมทงิ้ ขยะในหองน้ํา
๒.๔.๗ ไมอนุญาตใหนักศึกษาหญิงเขาบริเวณหองพักนักศึกษาชาย นักศึกษาชายขึ้นไปบน
หองพักนักศึกษาหญิง หามพาญาติหรือบุคคลภายนอกเขาในบริเวณหอพัก ยกเวนวันเปดหอ
๒.๔.๘ นักศึกษาเช็คชื่อ สวดมนต และรับการอบรมจากอาจารยเวรสุขภาพ ที่หอประชุม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ใชเวลาประมาณ ๓๐ นาที
๒.๔.๙ การเยีย่ มนักศึกษา ผูมาเยีย่ มติดตอประสานงานไดทเี่ คาเตอรเวรสุขภาพ อาคาร
๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร เวลาเยีย่ ม วันราชการ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
วันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. นักศึกษาพบผูมาเยีย่ มบริเวณศาลาทรงไทย
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๔๓

๑๒.๕ ระเบียบการแตงกาย
การแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาสะอาดเรียบรอย พอดีตัว ไมคับ รองเทาสะอาด ไมใสเครื่องประดับ
ยกเวนนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีแบบเรียบ นักศึกษาหญิงจัดเก็บผมใหเรียบรอย นักศึกษาชายผมสั้นไมรุงรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช กําหนดเครื่องแตงกายนักศึกษาดังนี้
๑.๑ ชุดเครื่องแบบนักศึกษา
ชุดนักศึกษาหญิง มี ๒ แบบ
แบบที่ ๑ ชุดนักศึกษาหญิง
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว (เนื้อผาเรียบ หนาพอสมควร ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป) แขนเสื้อสั้น
เหนือขอศอก ไหลไมตก ไมมีสาบดานหลัง ผาหนาตลอดติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณ ใหใสชายเสื้อไวใน
กระโปรง
- กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา แบบสุภาพเรียบรอย ผาไมมัน ไมมีลวดลาย ไมโปรง
บางยาวคลุมเขาไมเกิน ๕ นิ้ว
- เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณวิทยาลัย
- เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณวิทยาลัยประทับที่อกเสื้อดานขวา
- ปายชื่อ นามสกุล ประทับที่อกเสื้อที่หนาอกดานขวา
- รองเทาหนังสีดําหุมสน สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว แบบเรียบ
- ผม รวบเก็บเรียบรอย
(ดังรูปภาพที่ ๑)

รูปภาพที่ ๑ ชุดนักศึกษาหญิง
๔๔
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แบบที่ ๒ ชุดนักศึกษาหญิง แบบมีผาคลุมศีรษะ
- เสื้อเชิ้ต แขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผาไมมีลวดลาย กระดุม ๕ เม็ดตรา
สัญลักษณของวิทยาลัย ใสชายเสื้อไวในกระโปรง
- กระโปรงสีดําหรือกรมทาทรง A ยาวถึงตาตุม ไมผา ซิปหลัง ผาไมมีลวดลาย ไมมัน
ไมโปรงบาง
- ผาคลุมศีรษะสีขาว ไมมีลวดลาย ปลายผาแหลมดานหนา คลุมอกประมาณ
กระดุมเม็ดที่ ๓
- เข็มขัดสีดําขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของวิทยาลัย
- เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณของวิทยาลัยประดับที่ผาคลุมศีรษะบริเวณหนาอก
ดานขวา
- ปายชื่อ - นามสกุล ประดับที่ผาคลุมศีรษะบริเวณหนาอกดานขวา
- รองเทาหนังสีดําหุมสน แบบเรียบสนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว แบบเรียบ
(ดังรูปภาพที่ ๒)

รูปภาพที่ ๒ ชุดนักศึกษาหญิงแบบมีผาคลุมศีรษะ
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๔๕

ชุดนักศึกษาชาย
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว (เนื้อผาเรียบ ไมมีลวดลาย ไมลื่น ไมมัน) ไหลไมตก ใสชายเสื้อ
ไวในกางเกง
- เนคไทสีดํา ติดตราสัญลักษณวิทยาลัย
- กางเกงขายาวแบบสุภาพ เชน ทรงสแลค สีดําหรือสีกรมทา
- ปายชื่อ นามสกุล ประทับที่อกเสื้อดานขวา
- เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มตราสัญลักษณวิทยาลัย
- รองเทาหนังสีดํา หุมสน ถุงเทาสีดํา
- ทรงผมตัดสั้น ไมรุงรัง ยาวไมเกิน ๕ เซนติเมตร (ดังรูปภาพที่ ๓)

รูปภาพที่ ๓ ชุดนักศึกษาชาย
๑.๒ ชุดปฏิบัติการพยาบาล
ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาหญิง
- เครื่องแบบฟา – ขาว ติดปายชื่อหรือปกชื่อดวยไหมสีน้ําเงินที่หนาอกดานซาย
- รองเทาหนังหุมสนสีขาว พื้นยาง แบบเรียบ ถุงเทาสีขาว
- กรณีใชผาคลุมศีรษะสีขาว ไมมีลวดลาย ใหเก็บผาใสในปกเสื้อใหเรียบรอย
- ไมใสนาฬิกาแฟชั่น ตางหู กําไล ใสสรอยไดเฉพาะสรอยพระ (ดังรูปภาพที่ ๔ และ ๕)
๔๖
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รูปภาพที่ ๔ ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาหญิงแบบไมมีผาคลุมศีรษะ

รูปภาพที่ ๕ ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาหญิงแบบมีผาคลุมศีรษะ
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๔๗

ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาชาย
- เสื้อปกฮาวายสีขาว กระเปา ๓ ใบ กลางหลังเกล็ดซอน ๓ นิ้ว แยกปลายประมาณ ๖ นิ้ว
จากชายเสื้อ
- กางเกงขายาวแบบสุภาพ เชน ทรงสแลค สีดําหรือสีกรมทา
- ปกชื่อดวยไหมสีเขียวที่หนาอกดานขวา
- ติดเข็มเครื่องหมายชั้นปที่ปกเสื้อดานขวา
- รองเทาเทาหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา
(ดังรูปภาพที่ ๖)

รูปภาพที่ ๖ ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาชาย
๑.๓ ชุดปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน
ชุดปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนนักศึกษาหญิง
- เครื่องแบบสีฟากระโปรงหรือกางเกง ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณวิทยาลัยและปายชื่อ – สกุล ประทับที่อกเสื้อดานขวา
- รองเทาหนังหุมสนสีดํา แบบเรียบ ความสูงไมเกินกวา ๒ นิ้ว
- ผมรวบเก็บเรียบรอย
- ไมใสนาฬิกาแฟชั่น ตางหู กําไล ใสสรอยได เฉพาะสรอยพระ (ดังรูปภาพที่ ๗ และ๘)

๔๘
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รูปภาพที่ ๗ ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาหญิงในชุมชน

รูปภาพที่ ๘ ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาหญิงในชุมชนแบบมีผาคลุมศีรษะ
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๔๙

ชุดปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนนักศึกษาชาย
- เครื่องแบบเสื้อซาฟารีสีฟา ติดปายชื่อหนาอกดานซาย และเครื่องหมายวิทยาลัยปกเสื้อ
ดานซาย กางเกงสีดํา
- รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดํา
(ดังรูปภาพที่ ๙)

รูปภาพที่ ๙ ชุดปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาชายในชุมชน
๑.๔ ชุดแตงกายสําหรับงานพิธี
ชุดแตงกายสําหรับงานพิธีนักศึกษาหญิง
- แตงกายชุดปฏิบัติงานพยาบาล
- สวมถุงนองยาวสีขาว
ชุดแตงกายสําหรับงานพิธีนักศึกษาชาย
แตงกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา ใสเสื้อเชิ๊ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีดํา (ดังรูปภาพที่ ๑๐)

๕๐
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๑.๕ ชุดสูท นักศึกษาหญิงและชาย

รูปภาพที่ ๑๐ ชุดสูทนักศึกษาชายและหญิง
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๕๑

๑.๖ ชุดแตงกายของผูสําเร็จการศึกษา
ชุดแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาหญิง
- แตงเครื่องแบบพยาบาลที่ใชในพิธีการ (ชุดสีขาว แขนยาว เนื้อผาหนา ติดเข็มเครื่องหมายของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ถุ ง น องยาวสี ข าว รองเท าคั ท ชู ห นั งสี ข าวหุ ม ส น แบบเรี ย บสู ง ไม เกิ น ๒ นิ้ ว )
สวมเครป ดานนอกสีกรมทา ดานในสีแดง ติดดอกแคทรียาสีชมพูอมมวงบริเวณดานนอกใตบาขวาประมาณ ๑
ฝามือ
- หมวกพยาบาลพับดานแหลมปดบนแผนสี่เหลี่ยม ติดกิ๊บสีขาวเล็กซอนในหมวก หามใชกิ๊บรูปราง
ตาง ๆ
- แถบดํากํามะหยี่ติดหมวกไมเย็บปลายแถบไวดานหลังหมวก
- ผมยาวเกล า ให เรีย บรอย ไม มีจอนข า งหู ไม ติ ด เครื่องประดั บ ทุ กชนิ ด ไมย อมผมเป นสี อื่ น
นอกจากสีดํา
- ผมยาว เครื่องประดับไมใสตางหู สรอยคอ แหวน
ชุดแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาชาย
- เครื่องแบบปกติสีขาว สะอาด (ไมตองประดับยศ)
- ผมตัดสั้นไดรูป สะอาด ไมยอมผมเปนสีอื่น นอกจากสีดํา
- รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดํา
หนวยงานที่ ตองแต งกายชุดเครื่องแต งกายเฉพาะ อาทิเชน หองคลอด ห องผูป วยหนัก หองเด็กออน
นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงาน
๑๓. วินัยและโทษทางวินัย
๑. นักศึกษาตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือขอกําหนดตามระเบียบของวิทยาลัยโดยเครงครัด
๒. วินัย และการรักษาวินัย นักศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
๑.๑ นักศึกษาตองปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
๑.๒ นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย และชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัย
๑.๓ นักศึกษาต องประพฤติ เป นสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่ อาจนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียแกตนเอง บิดา
มารดา ผูปกครอง วิทยาลัย หรือวิชาชีพ
๑.๔ นักศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่งของอาจารยหรือผูดูแลนักศึกษาโดยเครงครัด
๑.๕ นักศึกษาตองไมมีและหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
๑.๖ นักศึกษาตองไมเสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไวในครอบครองหรือจําหนาย
๑.๗ นักศึกษาตองไมเลนหรือมีสวนเกี่ยวของหรือสนับสนุนการพนันใดๆ
๑.๘ นักศึกษาตองไมกระทําตนใหเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผูอื่นหรือวิทยาลัย
๑.๙ นักศึกษาตองไมนําสิ่งผิดกฎหมายเขามาในบริเวณวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไวในครอบครอง
๑.๑๐ นักศึกษาตองไมมีหรือพกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
๑.๑๑ นักศึกษาตองไมกอหรือมีสวนเกี่ยวของในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาดวยกันหรือกับผูอื่น
๑.๑๒ นักศึกษาตองไมลักขโมย ยักยอก หรือทําลายทรัพยสินของผูอื่น หรือของวิทยาลัย
๑.๑๓ นักศึกษาตองไมกระทําการอันใด ซึ่งเชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน กระทําผิดศีลธรรมทางดานชูสาว
กระทําการใดหรือยอมใหผูอื่นกระทําการใดซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตน ของวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
๑.๑๔ นักศึกษาตองไมทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร
๕๒
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๑.๑๕ ในการศึกษาภาคปฏิบตั ินักศึกษาตองปฏิบัตดิ วยความรู วิจารณญาณ และ ความรอบคอบ มิใหเกิด
ความเสียหายตอผูใชบริการโดยปฏิบัติ ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด
ข. ปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขต หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบภายใต กฎระเบี ย บของวิ ท ยาลั ย และสถานที่
ฝกปฏิบัติงาน
ค. เคารพในสิทธิของผูใชบริการโดยเครงครัด
ง. รายงานอาจารยนิเทศหรือผูดูแลนักศึกษาทราบโดยทันทีที่ปฏิบัติงานผิดพลาด หรือมีเหตุการณไม
ปกติเกิดขึ้น
จ. มีมนุษยสัมพันธที่เหมาะสมตอผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูที่เกี่ยวของ
ฉ. มีความซื่อสัตยตอผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูที่เกี่ยวของ
ช. ใหความรวมมือตอผูรวมงานตามความเหมาะสม
ซ. ไมปฏิบัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงาน โดยมิไดรับอนุญาตจากอาจารยนิเทศ หรือผูดูแลนักศึกษา

ฌ.ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจําเปนใดก็ตามที่ตองออกนอกสถานที่ฝกปฏิบัติ ตองไดรับอนุญาต
จากอาจารยนิเทศหรือผูดูแลนักศึกษากอน
ญ.ในกรณีที่นักศึกษาตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากวัน เวลาที่กําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยนิเทศหรือผูดูแลนักศึกษากอน
๓. โทษทางวินัยมี ๗ สถาน
๓.๑ วากลาวตักเตือน
๓.๒ ภาคทัณฑ
๓.๓ ควบคุมความประพฤติและ หรือบําเพ็ญประโยชน และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
๓.๔ ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
๓.๕ ยึดเวลาสําเร็จการศึกษา
๓.๖ พักการศึกษา
๓.๗ ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
๔. ความผิดทางวินัย แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๔.๑ ระดับที่ ๑ เปนการประพฤติผิดระเบียบวินัย ที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเองและผูอื่นเล็กนอย
ตัวอยางเชน
ก. แตงกายไมสุภาพ ไมถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย
ข. รบกวนความสงบเรียบรอย กอเหตุรําคาญ
ค. ไมรักษาระเบียบของวิทยาลัยและแหลงฝกภาคปฏิบัติ
ง. สูบบุหรี่ในวิทยาลัยและสถานที่ฝกภาคปฏิบัติ
จ. ไมตั้งใจเลาเรียนและไมกระทําการใด ๆ ตามเวลาที่วิทยาลัยกําหนด
ฉ. ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมประพฤติตามคําสั่งของอาจารยหรือผูดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหนาที่โดย
ชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทําใหมีผลเสียหายเล็กนอย
ช. การฝ ก ปฏิ บั ติ งานผิ ด พลาด แต ไม เ ป น อั น ตรายแก ผู ใช บ ริ ก าร และ/หรื อ เสี ย หาย
ตอทรัพยสินโดยไมเสื่อมเสียชื่อเสียงตอวิทยาลัยและวิชาชีพ
ซ. ความผิดอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
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๕๓

๔.๒ ระดับที่ ๒ เปนการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเอง ผูอื่น และวิทยาลัยไม
รายแรง ตัวอยางเชน
ก. กระทําความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑมาแลว ๑ ครั้ง
ข. นําบุคคลอื่นเขามาอยูในหอพัก
ค. กลาววาจาไมสุภาพ แสดงกิริยาวาจา ไมมีสัมมาคารวะตออาจารยหรือผูดูแลนักศึกษา หรือบุคคลอื่น
ง. มีหนี้สินลนพนตัว
จ. ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของอาจารยหรือผูดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหนาที่ โดย
ชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทําใหมีผลเสียหายไมรายแรง
ฉ. การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เปนอันตรายแกผูใชบริการและ/หรือเสียหายตอทรัพยสิน/วิทยาลัยและ
วิชาชีพแตไมรายแรง
ช. ความผิดอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๔.๓ ระดับที่ ๓ เปนการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเอง ผูอื่น และวิทยาลัย
วิชาชีพ อยางรายแรง ตัวอยาง เชน
ก. รายงานเท็จดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร
ข. กอการวิวาท ทํารายรางกาย หรือกอความไมสงบเรียบรอย
ค. มีอาวุธครอบครองในวิทยาลัย หรือแหลงฝกภาคปฏิบัติ
ง. เลนการพนัน
จ. ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไวในครอบครอง
ฉ. ลักทรัพย และหรือ ฉอโกง
ช. ประพฤติผิดในทางชูสาว
ซ. ทําลายทรัพยสินของทางราชการ วิทยาลัยหรือบุคคลอื่น
ฌ. ปลอมแปลงลายมือชื่อผูอื่น หรือแกไขเอกสาร
ญ. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหนาที่
ฎ. ทําความผิดทางอาญา หรือตองโทษทางคดีอาญา
ฏ. ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของอาจารยหรือผูดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหนาที่โดย
ชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย ทําใหมีผลเสียหายอยางรายแรง
ฐ. การปฏิ บั ติ งานผิ ดพลาดที่ เป นอันตรายรายแรงแกผู ใชบริการและ/หรือเสื่ อมเสี ยต อวิ ทยาลั ย
ตลอดจนวิชาชีพ
ฑ. ทุจริต เชน การสอบ การเงิน
ฒ. ความผิดอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๕. การพิจารณาโทษตามความผิดมี ๓ ระดับ ดังนี้
๕.๑ ระดับที่ ๑ มี ๔ สถาน คือ
ก. วากลาวตักเตือนดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
ข. ภาคทัณฑ
ค. ควบคุมความประพฤติ และ หรือบําเพ็ญประโยชนและหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม ไมเกิน ๒ สัปดาห
ง. ตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน ๕ คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงานรอยละ ๕ ของคะแนนที่
ไดรับในหนวยนั้น
๕๔
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๕.๒ ระดับที่ ๒ มี ๓ สถาน คือ
ก. ควบคุมความประพฤติและหรือบําเพ็ญประโยชนและหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมไมต่ํากวา ๒
สัปดาห แตไมเกิน ๑ เดือน
ข. ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๖ ถึง ๑๕ คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงานรอยละ ๖
ถึง ๑๕ ของคะแนนที่ไดรับในหนวยนั้น
๕.๓ ระดับที่ ๓ มี ๔ สถาน คือ
ก. ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๑๖ ถึง ๒๐ คะแนน และหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
รอยละ ๑๖ ถึง ๒๐ ของคะแนนที่ไดรับในหนวยนั้น
ข. ยึดเวลาสําเร็จการศึกษา ไมเกิน ๓ เดือน
ค. พักการศึกษา
ง. ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
๖. หลักเกณฑการพิจารณาความผิดและการลงโทษ ใหถือ
๖.๑ พิจารณาโดยความเสมอภาค
๖.๒ การลงโทษมีวัตถุประสงคใหผูรับโทษมีโอกาสกลับตัว เกรงกลัวตอความผิด และปองกันมิใหกระทําซ้ําอีก
๖.๓ พิจารณาพฤติกรรมและผลอันเกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไมคาดคะเนผลที่จะเกิดในอนาคต
๖.๔ พิจารณาถึงวัยและชั้นปที่กําลังศึกษาอยู
๖.๕ ความดี ความชอบของผูกระทําความผิดซึ่งเคยมีมากอน อาจใชเปนขอพิจารณาลดหยอนโทษได
๖.๖ ผูกระทําความผิดแลวรับสารภาพกอนจํานนตอหลักฐาน อาจไดรับการพิจารณาลดหยอนผอนโทษได
๖.๗ ความผิดในกรณีเดียวกัน ซึ่งเคยไดรับโทษมาหลายครั้งและยังประพฤติอีก เปนการเจตนาฝาฝนขอบังคับ
หรือระเบียบ อาจเปนขอพิจารณาเพิ่มโทษได
๖.๘ การพิจารณาโทษความผิดไมจําเปนตองเรียงตามลําดับสถาน สามารถพิจารณาลงโทษไดตามลักษณะ
ความผิดที่กระทํา และสามารถลงโทษไดมากกวา ๑ สถาน
๗. การสอบสวนและการลงโทษ
๗.๑ กรณี ค วามผิ ด ระดั บ ๑ ผู อํ านวยการวิ ท ยาลั ย หรือผู ดู แลนั กศึ กษาอาจสั่ ง ลงโทษ โดยไม ต องตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได
๗.๒ กรณี ค วามผิ ดระดั บ ๒ และ ๓ ให ผู อํ านวยการวิ ท ยาลั ย มีคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ไมนอยกวา ๓ คน ดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนตอไปนี้
๑) ดําเนินการสอบสวน บันทึกคําใหการผูถูกกลาวหาและพยานหลักฐานอื่น ๆ
๒) รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
๓) เสนอผลการสอบสวน และสรุปความเห็ นเสนอตอผูอํานวยการเพื่อดําเนินการตามกระบวนการ
พิจารณาโทษตอไป
๗.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน เห็นวา นักศึกษากระทําความผิด สมควรลงโทษตามความผิดระดับ ๒
ใหผูอํานวยการพิจารณาสั่งลงโทษไดตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนผอนโทษจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได
๗.๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน เห็นวา นักศึกษากระทําความผิด สมควรลงโทษตามความผิดระดับ ๓
ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเสนอผลการสอบสวนใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
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๕๕

๑) ถาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติใหตัดคะแนนความประพฤติหรือใหยืดเวลาสําเร็จการศึกษา
หรือใหพักการเรียนใหผูอํานวยการสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๒) ถาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาใหสงเรื่องใหสถาบันพระ
บรมราชชนกเพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
๗.๕ ในแตละปการศึ กษาให มีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ในกรณีที่ นักศึ กษาคนใดมีคะแนน
ความประพฤติต่ํากวา ๘๐ คะแนน จะถูกพิจารณาใหพักการศึกษา
๗.๖ ในกรณีลงโทษใหพักการเรียน ใหตัดเงินอุดหนุนการศึกษาระหวางพักการเรียนดวย และนักศึ กษา
จะตองชําระคาใชจายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย เพื่อรักษาสถานภาพของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจําหนาย
ชื่อออกจากวิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาลัยตองรายงานใหเจาของทุน (ถามี) และสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อทราบ
๑๔. สวัสดิการนักศึกษา
๑๔.๑ ดานการดูแลสุขภาพ
๑) กรณีเจ็บปวยขณะอยูในวิทยาลัย
- เจ็บปวยขณะมีการเรียนการสอน
ใหแจงอาจารยผูสอนหรืออาจารยประจําหอผูปวยเพื่อประสานงานงานสวัสดิการนักศึกษา
และแนะแนวเพื่อใหการดูแลนักศึกษาตามความเหมาะสมตอไป
- เจ็บปวยขณะอยูที่หอพัก
นอกเวลาราชการ ใหแจงนักศึกษาเวรสุขภาพเพื่อรายงานอาจารยเวรสุขภาพ หรือแจง
อาจารยเวรสุขภาพโดยตรง
ในเวลาราชการ ใหแจงนักศึกษาเวรสุขภาพ หรืองานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว โดยตรง
นักศึกษาที่เจ็บปวยจะไดรับการดูแลจากอาจารยพยาบาล และเมื่อพิจารณาแลวจําเปนตองรักษาใน
โรงพยาบาล วิทยาลัยจะสงตัวเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และจะแจงใหบิดา มารดา
หรือผูปกครอง ทราบตอไป และใหนักศึกษาดําเนินการลาปวย ตามระเบียบ
๒) กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินหรืออุบัติหตุฉุกเฉิน ขณะไมไดอยูในวิทยาลัย ใหนักศึกษาแจงวิทยาลัย โดย
ในเวลาราชการ แจงแมบาน เบอรโทรศัพท ๐๗๕-๔๔๖๓๙๑ ตอ ๑๔๒ หรือ อาจารยนรานุช
ขะระเขื่อน เบอรโทรศัพท ๐๗๕-๔๔๖๓๙๑ ตอ ๑๔๘
นอกเวลาราชการ แจงอาจารยเวรสุขภาพ และกลับเขาวิทยาลัย ใหดําเนินการลาปวย ตาม
ระเบียบการลา
๑๔.๒ การใหบริการคําปรึกษาและแนะแนว
ระบบแนะแนวและใหคําปรึกษาเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญ ในการเปนที่ปรึกษา และ ชวยเหลือนักศึกษาใหมี
การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ดานวิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรม และเกิด อัตลักษณ
นักศึกษา คือการบริการดวยหัวใจมนุษย โดยวิทยาลัยจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาประจําครอบครัว ซึ่งมีอาจารยที่
ปรึกษา จํานวน ๑ – ๓ คน ตอนักศึกษา จํานวนประมาณ ๒๒ คน (เฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑๑ และกําหนดเวลาใหนักศึกษา
พบอาจารยที่ปรึกษาประจําครอบครัว ในทุกวันพุธ สัปดาหที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. รวมถึงมี
บริการโดยตรงที่หนวย แนะแนวและใหคําปรึกษา ที่ชั้น ๑ อาคาร ๖ ชั้น
๕๖
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หนาที่อาจารยที่ปรึกษาประจําครอบครัว มีดังนี้
๑. สรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใหเกิดแกนักศึกษาในความดูแล โดยใหการดูแลใน
ดานตางๆ ดังนี้
๑.๑ ดานวิชาการ
๑) ใหคําปรึกษาในเรื่องการเลือกวิชาเรียนและการลงทะเบียน
๒) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
๓) แนะนําวิธีการเรียนที่ดี
๔) สงเสริมนักศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
๑.๒ ดานการวางแผนแนวทางชีวิต
๑) ชวยใหนักศึกษารูถึงความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง
๒) ชวยใหนักศึกษาไดสํารวจความพรอมในดานตางๆของตนเอง
๓) ใหค วามรูแ ละฝ กลั กษณะให นักศึ กษาในด านการปฏิ บั ติต นเพื่อให ประสบ
ความสําเร็จในการดํารงชีวิต และมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
๑.๓ ดานการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ
๑) ใหคําชี้แจง อบรมสั่งสอน แนะนํา ตักเตือนเกี่ยวกับแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัตติ นใหเปนไปตามระเบียบของสาบันและเปนที่พงึ ปรารถนาของสังคม
๒) สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่เกิดประโยชนในดานการพัฒนา
ความสามารถฝกการสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกับผูอื่น และการฝกการปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่น
๓) ใหคําปรึกษาเพื่อชวยนักศึกษาในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในดาน
สวนตัวและดานสังคม
๑.๔ ดานการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
๑) เปนผูประสานสงตอนักศึกษาในความดูแลที่มีปญ
 หาการดําเนินชีวิตที่ตอง
ไดรับการดูแลจากอาจารยแนะแนวที่มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทางมายังสวนงานแนะแนวเพื่อพิจารณาใหการดูแลที่
เหมาะสมตอไป
๒) เปนตัวแทนของวิทยาลัยในการสรางความสัมพันธระหวางบานและ
วิทยาลัย
๒.สรางสํานึกจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยใหเกิดขึ้นในนักศึกษา โดยการเปนแบบอยาง
ที่ดี และการกระตุนผานกิจกรรมตางๆของครอบครัว และของวิทยาลัย
๓.ปลูกจิตสํานึกนักศึกษาในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดลอมทั้งในองคกรและสังคม
โดยรวม
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๕๗

ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลา)

เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
เริ่มต้น

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทบทวนกระบวนการและผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา

- งานสวัสดิการนักศึกษา
และแนะแนว
- ผู้อํานวยการฯ

- อาจารย์ที่ปรึกษา

- งานสวัสดิการ
นักศึกษาและ
แนะแนว
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- งานสวัสดิการ
นักศึกษาและ
แนะแนว
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- งานสวัสดิการนักศึกษา
และแนะแนว

คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาวาระการทบทวน
กระบวนการและผลการ
ดําเนินงาน
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

- รายงานการประชุมอาจารย์
ที่ปรึกษาประจําครอบครัว

ชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทาง
การดําเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา

- งานสวัสดิการนักศึกษาและ
แนะแนว
- อาจารย์ที่ปรึกษา

- รายงานการประชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินนักศึกษารายบุคคลเพื่อให้การดูแล
ช่วยเหลือด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
ด้านวิชาการ

ด้านการใช้ชีวิต

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษา
แนะนํา ช่วยเหลือ ติดตาม
สนับสนุนด้านวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษา
แนะนํา ช่วยเหลือ ติดตาม
สนับสนุนด้านต่าง ๆ

มีปัญหา

ไม่มีปัญหา

ประสานการช่วยเหลือจากเกี่ยวข้อง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
- อาจารย์ประจําชั้น
- ฝ่ายวิชาการ – อาจารย์แนะแนว
- ผู้ปกครอง
ประเมินผลการดูแล

มีปัญหา

- แฟ้มครอบครัว

ไม่มีปัญหา

ส่งต่อเพื่อประสานการช่วยเหลือ
จากอาจารย์แนะแนว/
ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินผลการดูแล
ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินการ

- แฟ้มครอบครัว

- บันทึกการประสานการ
ช่วยเหลือ
- รายงานสรุปการ
ดูแลนักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- รายงานการประเมินผล
และสรุปผลการดําเนินการ

๑๔.๓ ทุนการศึกษา
วิทยาลั ยจัดบริการสวัสดิ การด านทุนการศึ กษาแกนักศึกษาเปนประจําทุกป โดยนั กศึกษาสามารถขอ
รายละเอียดไดที่สวนงานทุนการศึกษา สําหรับทุนการศึกษาที่ไดจัดสรรใหนักศึกษาประกอบดวย
๑) ทุนตอเนื่อง เปนทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะไดรับตอเนื่องจนจบการศึกษาโดยอยูภายใตเงื่อนไข
ของแหลงทุน ไดแก
๑.๑ ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจารําไพพรรณี
๑.๒ ทุนมูลนิธิทานผูหญิงดุษฎีมาลา
๑.๓ ทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จยา ๙๐
๑.๔ ทุนการศึกษา ๑ อําเภอ ๑ ทุน
๑.๕ ทุนศรันยา ศรีนวล
๑.๖ ทุนแพทยหญิงอารีรัตน และครอบครัวสวางครื้น
๑.๗ ทุนพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๘ ทุนบริษัทแกลกโซสมิทไคล
๑.๙ ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิจัย
๑.๑๐ ทุนคุณจารึก ปานิตยเศรษฐ
๑.๑๑ ทุนคุณโสถาพร พุมเสนา
๑.๑๒ ทุนกิตติ-ผองฉวี ชาลี
๑.๑๓ ทุนคุณชนีนาถ ทองธวัช
๑.๑๔ ทุนพลตรีชัยนาท สวัสดีนฤนาท
๑.๑๕ ทุนครอบครัว สวัสดีนฤนาท
๑.๑๖ ทุนคุณแจมใส เอียรซ
๑.๑๗ ทุนคุณแมเนื่อง ไอยสุวรรณ(สโมสร)
๑.๑๘ ทุนคุณพอท่ํา-คุณแมพรัด ยวนแหล (คุณจุฑารัตน นิตะมา)
๑.๑๙ ทุนพระปลัดฐานปกรณสุโข วัดธาราวดี
๑.๒๐ ทุนคุณผาสุข พุมพะยอม
๑.๒๑ ทุนคุณจารวีพรรณ ธนาพุทธิรักษ
๒) ทุนไมตอเนื่อง เปนทุนการศึกษาที่พิจารณาใหนักศึกษาเปนเฉพาะปการศึกษา
๒.๑ ทุนมูลนิธิหมอมเจาหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
๒.๒ ทุนสมาคมศิษยเกาพยาบาลสาธารณสุข
๒.๓ ทุนศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
๒.๔ ทุนอาจารยจินดา ถิระพันธุ
๒.๕ ทุนคุณแมเปลี่ยน คํารุน
๒.๖ ทุนพระเทพวินยาภรณ เจาอาวาสวัดพระมหาธาตุวรวิหาร
๒.๗ ทุนพระครูพิสิษฐธนาทร รองเจาอาวาสวัดพระมหาธาตุวรวิหาร
๒.๘ ทุนอาจารยเบญจมาศ จันทรอุดม
๒.๙ ทุนศิษยเกา วพบ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตรุนที่ ๘
๒.๑๐ ทุนคุณทรงเกียรติ จันทรอุดมและบริษัทปูนซีเมนตไทย อําเภอทุงสง
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๕๙

ขั้นตอนการขอรับทุน
๑. ศึกษาหลักเกณฑวาดวยคุณสมบัติของผูรับทุนประเภทตาง ๆ
๒. ติดตามประกาศการขอรับทุน
๓. เขียนใบสมัครขอรับทุนสงที่งานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว
๔. เขารับการสัมภาษณทุน และรับการเยี่ยมบานจากคณะกรรมการพิจารณาทุน
๕. ติดตามประกาศรายชื่อนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา
๖. ผูไดรับทุนการศึกษาเขารับทุนในพิธีวันไหวครู
๗. ผูไดรับทุนรายงานการเปลี่ยนแปลงความประพฤติ และผลการเรียนตอสวนงานทุน/ เจาของทุน
อยางตอเนื่อง
๘. กรณี ผู ได รับ ทุ นการศึ กษาถู กตั ดคะแนนความประพฤติ จะพิ จารณาให ถู กตั ดสิ ท ธิ์ ในการรับ
ทุนการศึกษาปการศึกษาถัดไป
คณะกรรมการพิจารณาทุนประกอบดวย
๑. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา/หัวหนางานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว
๒. หัวหนางานพัฒนานักศึกษา
๓. อาจารยที่รับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา
๔. อาจารยประจําชั้น
๑๔.๔. หอพัก
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรทุกคน ตองพักในหอพักวิทยาลัย โดยกําหนดจายคาหอพักเฉลี่ยเปน
รายป จะตองเสียคาบํารุงหอพักตามที่วิทยาลัยกําหนด และตองปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก
๑๔.๕ การจัดบริการอาหาร
วิทยาลัยจัดประมูลใหมีรานคาจัดจําหนายอาหารแกนักศึกษา วันจันทร – วันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ –
๑๙.๐๐ น. และวันศุกรเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. มีการจัดจําหนายอาหารโดยใชคูปอง ซึ่งวิทยาลัยจัดเก็บนักศึกษาเปน
รายเทอม และจัดคูปองใหนักศึกษาเปนรายสัปดาห โดยเฉลี่ยวันละ ๘๐ บาท วันศุกร ๕๐ บาท ซึ่งนักศึกษาเวรสุขภาพ
แตละชั้นป จะเปนผูรับคูปองจากเจาหนาที่พัสดุ ไปแจกเพื่อน และใหมีรวมประเมินคุณภาพการบริการอาหารและให
ขอมูลตอฝายกิจการนักศึกษาเพื่อรวมติดตามควบคุมคุณภาพการบริการอาหาร
๑๔.๖ บริการรับ – สงไปรษณียภัณฑ
๑. จดหมายตองปดแสตมปใหเรียบรอย กอนใสไวในที่รับฝากสงจดหมาย (หองคุณแมบาน)
๒. เมื่อจะสงไปรษณียดวนพิเศษ หรือลงทะเบียน ใหเขียนใบฝากใหถูกตอง พรอมเงินคาสงอยางต่ํา
๒๕ บาท
๑๔.๗. บริการซักรีดผา
วิทยาลัยจัดการบริการซักรีดผาใหนักศึกษาทุกชั้นป โดยกําหนดใหมีการสงผาซักไดวันเวนวัน วันละไม
เกิน ๗ ชิ้น โดยมีเวลาในการรับ-สงผาของแตละวันคือเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๔.๘. สถานที่สําหรับออกกําลังกาย
วิทยาลัยมีสถานที่ออกกําลังกายไดแก สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง สนามฟุตบอล บริเวณลานน้ําพุ
หน า อาคารธุ ร การ บริ เ วณรอบสระน้ํ า ฝ ง ติ ด โรงพยาบาล และมี อุ ป กรณ ก ารออกกํ า ลั ง กาย ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษา
สามารถเลือกออกกําลังกายได
๖๐
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๑๕. ระเบียบการใชหองสมุด
๑๕.๑ เวลาเปดทําการของหองสมุด
วันเวลาทําการ ชวงเปดภาคการศึกษา
 วันจันทร - วันพฤหัสบดี
 วันศุกร
 วันอาทิตย
 วันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษ

เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
ปดทําการ

ชวงปดภาคการศึกษา
 วันจันทร - วันศุกร
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
 วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
ปดทําการ
(หมายเหตุ การเปด - ปด หองสมุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
๑๕.๒ ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดที่มีใหบริการ
๑. หนังสือ สิง่ พิมพ (Printed Materials) ไดแก หนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง นวนิยาย
๒. รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ จุลสาร รวมถึงสิง่ พิมพตอเนื่อง ไดแก วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ
๓. สื่อโสตทัศน Audio Visual Materials ไดแก CD-Rom, VCD
๔. สื่อ อิเล็กทรอนิกส ไดแก
 ฐานขอมูลหองสมุด เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูใน
หองสมุด โดยสืบ คนข อมูลจากคอมพิวเตอร เรีย กว า Online Public Access Catalog
หรือ OPAC และใชบริการ ยืม - คืน
 หนังสือ อิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Book) เปนหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่จัดเก็บ
ในฐานขอมูล เพื่อใหผูอานสามารถอานผานเครื่องคอมพิวเตอร
๑๕.๓ การจัดหมวดหมูท รัพยากรสารสนเทศในหองสมุด
การจัดหมวดหมู หมายถึง การนําเอาทรัพยากรสารสนเทศมาจัดแยกประเภทของแตละสาขาวิชาอยาง
กวาง ๆ โดยเลมที่มีเนื้อหาเดียวกัน จัดไวกลุมเดียวกัน โดยการรวมเนื้อหาของหนังสือแตละเลมดวยตัวอักษรและ
ตัวเลข หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จัดหมวดหมูหนังสือโดยใชแบบ ๒ ระบบดังนี้
๑. ระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ใชอักษร A-Z ใชแทนหมวดหมูหนังสือ โดยจัดหนังสือดาน
การศึกษาทั่วไป เชน HD ๒๕ ช ๑๗๗ ก ๒๕๕๐
๒. ระบบหองสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน (NLM) W, (WA - WZ)
- หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ใช อักษร QS - QZ แทนหมวดหมูห นังสือ
- หนังสือที่เกีย่ วกับวิชาการแพทย การพยาบาลและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ใชอักษร W, WA WZ แทนหมวดหมูหนังสือ เชน W๙๒ ช๕๑๔ ก ๒๕๕๑, WA๒๙๒น๒๘๗ค๒๕๕๐
๑๕.๔ การจัดระบบใหบริการ
๑. การจัดระบบหนังสือ หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดไวที่หองหนังสือโดยจัดหมวดหมู
ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน ซึ่งจัดแบงตามวิชาโดยใชอักษรโรมัน
ตัวพิมพใหญและตัวเลขเปนสัญลักษณแทนเนื้อหาของหนังสือ
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๖๑

หมายเหตุ

หนังสือระบบ LC จัดอยูในชั้นหนังสือที่ ๗
หนังสือ NLM หมวดวิทยาศาสตรแพทยพื้นฐาน อยูทชี่ ั้น ๘ – ๙
หมวดวิชาการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพอยูทชี่ ั้น ๑ – ๓
การพยาบาลอยูที่ชั้น ๔ – ๕
หนังสือภาษาอังกฤษ อยูที่ชั้น ๖
หนังสือ มสธ. อยูชั้น ๑๐

๒. การจัดระบบการใหบริการวารสาร
๒.๑ วารสารฉบับปจจุบัน จัดเก็บและเรียงไวที่ชนั้ วางวารสารโดยจัดเรียงไวตามลําดับ ตัวชื่อเรื่อง
วารสาร
๒.๒ วารสารฉบับลวงเวลา เปนวารสารฉบับยอนหลังที่ยังไมไดไมไดเย็บเลม อยูดานใตลางของชุด
ชั้นวางวารสารฉบับปจจุบัน
๒.๓ วารสารเย็บเลม อยูในหองวารสาร จัดเก็บอยูที่ชั้นวางหนังสือติดฝาผนัง
๓. การจัดใหบริการหนังสือพิมพ
๓.๑ หนังสือพิมพฉบับปจจุบัน จัดใสไมแลวแขวนไวที่วางหนังสือพิมพบริเวณวารสารฉบับปจจุบัน
๓.๒ หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา บริการไวที่หอพักนักศึกษา
๔. การจัดระบบการใหบริการสิ่งพิมพอื่นๆ
๔.๑ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ จัดหมวดหมูอยูในระบบ LC, NLM มีสัญลักษณ(แถบสีเขียว
สีเหลือง เขียว) อยูเหนือเลขเรียกหนังสือ อยูบริเวณหองหนังสือ
๔.๒ เอกสาร จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพที่มีขนาดเล็กมีความหนาไมเกิน ๖๐ หนา เนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จัดเก็บไวในกลองเอกสารแยกตามหมวดใหญของระบบอยูในหองวารสาร
๕. ผูมีสิทธิใชหองสมุด
อาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ อาจารยพิเศษของวิทยาลัยบุคคลภายนอก และผูเขาอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้น
๖. สิทธิในการยืมและจายปรับ
 แสดงบัตรประจําตัวหรือบัตรสมาชิกทุกครัง้ กอนยืมทรัพยากรสารสนเทศ หากปรากฏวา ผูถ ือ
บัตรไมใชเจาของบัตร ทางหองสมุดจะยึดบัตรนั้นไว
 สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดตอกันได ๒ ครั้ง
สิทธิในการยืม
 อาจารย
ยืมได ๑๐ เลม
นาน ๓๐ วัน
 นักศึกษา
ยืมได ๕ เลม
นาน ๗ วัน
 ผูเขาอบรม
ยืมได ๕ เลม
นาน ๗ วัน
 บุคคลภายนอก
ใหยืมถายเอกสาร
๗. หากสงทรัพยากรสารสนเทศชากวาวันกําหนดสงที่ไดประทับตราไวตองจายคาปรับดังนี้
 หนังสือทั่วไป
ปรับเลมละ ๓ บาท ตอวัน
วันหยุดซึง่ หองสมุดไมไดเปดทําการ หองสมุดไมคิดคาปรับ
๖๒
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๘. ขอปฏิบัติในการเขาใชบริการหองสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
๑. แตงกายสุภาพ
๒. กอนเขาหองสมุดตองถอดรองเทาไวที่ชั้นวางรองเทา วางกระเปา สิ่งของตางๆไวในลอกเกอร
หนาหองสมุด
๓. หามนํากระเปา ถุง ยาม แฟมเขาไปในหองสมุด โดยไมไดรับอนุญาต
๔. หามนําหนังสือทุกชนิดออกจากหองสมุด โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดยืมอยางถูกตอง
๕. ไมนําอาหารและขนมขบเคีย้ วเขาไปรับประทานในหองสมุด
๖. ไมขีด เขียน ตัด หรือพับหนังสือซึง่ เปนของสวนรวม ถาจับไดถูกลงโทษถึงที่สดุ
๗. รักษาความเรียบรอยขณะใชหองสมุด ไมสง เสียงดังรบกวนผูอื่น
๘. เมื่อลุกจากที่นั่งอานหนังสือเลื่อนเกาอี้ไวใตโตะใหเรียบรอย
๙. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ หลังจากอานเสร็จแลวเก็บไวที่เดิม
๑๐. บุคคลภายนอกใหลงนามสมุดผูใชบริการทีเ่ คานเตอรบริการ ยืม – คืน
๑๑. หนังสือที่ใชเสร็จแลวนําไปวางที่โตะพักหนังสือ หรือบนโตะอานหนังสือโดยจัดให เรียบรอย
๑๒. การยืมหนังสือไปถายเอกสาร ใหลงนามขอยืมหนังสือในสมุดยืมที่หองสมุดจัดให และเมื่อ
เสร็จแลว ใหเจาหนาที่เซ็นคืนทุกครั้ง
๙. ขอปฏิบัติในการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
๑. นักศึกษาทุกคนตองยื่นบัตรทุกครั้งทีต่ องการยืมหนังสือ
๒. ผูยืมตองมายืมดวยตนเอง หามนําบัตรของผูอื่นมาใชโดยเด็ดขาด
๓. ในการตออายุการยืมทุกครั้ง ผูยืมจะตองนําหนังสือเลมที่จะตออายุมาแสดงตอเจาหนาที่
๔. ทรัพยากรสารสนเทศ ทุกรายการที่ยืมออก ผูใชบริการจะตองนําสงตามกําหนดเวลาที่ที่ระบุ
๕. ผูใชบริการตองตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศกอนยืมออก ทุกครั้งและตองรับผิดชอบในการ
ชํารุดเสียหายหรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี
๖. หากทําหนังสือหองสมุดชํารุดหรือเสียหาย จะตองติดตอบรรณารักษ หรือเจาหนาที่หองสมุด
และตองดําเนินการตามระเบียบ คือ ซื้อชดใชตามเรื่องเดิมที่หายไป
๗. ถาหนังสือเลมนั้นไมมีตีพิมพจําหนาย ใหนําตนฉบับไปถายเอกสารพรอมเขาเลมใหเรียบรอย
หรือหนังสือเรื่องอื่นที่หองสมุดเห็นสมควร แตตองเปนหนังสือที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับหนังสือที่
หายไป
16. ระเบียบการใชหอ งปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาประกอบดวย : หองปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร
หองปฏิบัติการจุลชีวะ และหองปฏิบัติทางการพยาบาล
ขอปฏิบัตกิ ารยืม –คืนวัสดุวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล
การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ
๑. ผูขอใชบริการติดตอเขียนแบบฟอรมการยืมใสตระแกรงที่เตรียมไวหนาเคานเตอร
๒. กรณีตองการยืมวัสดุ/ครุภัณฑใชในวันจันทรติดตอเขียนแบบฟอรมการยืมในวันศุกรกอนเวลา
14.00 น.
๓. กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑใชในการเรียนการสอนประจํารายวิชาใหทําหนังสือแจงความจํานงผาน
ภาควิชาลวงหนากอนเปดภาคเรียนการศึกษาอยางนอย ๓ สัปดาห
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๖๓

๔. กรณีผูขอใชบริการเปนนักศึกษาและมีความจําเปนตองใชวัสดุ/ครุภัณฑเรงดวนสามารถติดตอ
ขอยืมไดโดยใหอาจารยนเิ ทศลงนามยอมรับรองความจําเปน
ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ
๑. วัสดุ/ครุภัณฑที่มีการจัดเตรียมไมยุงยากสามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑที่ยืมไดทันที
๒. ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑทุกครัง้ กอนลงนามรับ
ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ
๑. ผูขอใชบริการติดตอคืนกับเจาหนาที่ประจําเคานเตอรเทานั้น
๒. ผูขอใชบริการตองการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑกับเจาหนาทีท่ ุกครั้งกอนลงนาม
สงคืน
๓. ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบคาความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑกรณีเกิดการชํารุดเสียหาย
ตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑโดยจัดทําหนังสือถึงหัวหนาหองปฏิบัติการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
๔. กรณีคืนชากวากําหนดผูขอใชบริการจะตองชําระคาปรับตามขอกําหนดของวิทยาลัยในอัตรา
๓ บาท/ชิ้น/วัน
๕. กรณีทีมีความจําเปนตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑตอหรือไมสามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑไดตามวันที่
กําหนดใหตดิ ตอแจงเจาหนาทีด่ วยตนเองหรือทางโทรศัพท เพื่อตอระยะเวลาการยืมการคืน
วัสดุ/ครุภัณฑ
วัสดุ/ครุภัณฑทใี่ หบริการ
วัสดุแยกเปน 2 ประเภทดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สาลี ผากอสไ มพันสาลี น้ํายาและยาตางๆ เปนตน
- วัสดุ เชน อับสาลี กระบอกฉีดยาชนิดแกว ชามรูปไต กระปุกพรอมปากคีบ และชุดฝกปฏิบตั ิการ
ทางการพยาบาลตางเปนตน
- ครุภัณฑ เชน หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นสวนตางๆ เปนตน
หมายเหตุ ระยะเวลาในการยืมครั้งละไมเกิน 3 -7 วันหากมีความจําเปนใชอุปกรณตอไปสามารถยืมตอไดที่
หองปฏิบัติการพยาบาลถาไมปฏิบตั ิตามจะไมมีสิทธิ์ยืมอุปกรณอกี
- ผูรับบริการติดตอขอรับอุปกรณทยี่ ืมพรอมตรวจนับอุปกรณและตรวจสภาพกอนการใชงานทุก
ครั้งกอนรับอุปกรณออกจากหองปฏิบัติการพยาบาล
แนวทางปฏิบัติของผูใชหอ งปฏิบัติการทางการพยาบาลเพือ่ ศึกษาดวยตนเอง
ขั้นตอนในการจอง
๑. ติดตอขอแบบฟอรมจากเจาหนาที่และกรอกรายละเอียดใหครบถวนและใหผยู ืมเก็บสําเนาการยืมไว ให
ยื่นตอเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนฝกปฏิบัติการและสําหรับหนวยงานและ/
หรือบุคลากรภายนอกวิทยาลัยใหทําหนังสือถึงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ลวงหนา
อยางนอย ๑ สัปดาหพรอมระบุผูที่ตดิ ตอกลับใหชดั เจน
๒. ระบุกิจกรรมที่ตองการฝกปฏิบัติใหชัดเจน
๓. จองครัง้ ละไมเกิน 8 คนตอ 1 กิจกรรม (อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม)
๔. หากจองแลวนักศึกษาไมมาใชตามวันเวลาที่กําหนดจะตองจายคาปรับครัง้ ละ ๕๐ บาท
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ขั้นตอนการใชบริการ
กอนและขณะฝกปฏิบตั ิ
๑. แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบสุภาพทุกครั้งที่เขาใชหองปฏิบตั ิการพยาบาล
๒. ถอดรองเทากอนเขาหองปฏิบตั ิการและจัดวางในชั้นใหเปนระเบียบทุกครั้ง
๓. ขอหาม
- หามนําอาหารเครื่องดื่มเขามาในหองปฏิบตั ิการพยาบาล
- หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
- หามขีดเขียนขอความใดๆลงในตัวหุนตูฉากหรืออุปกรณอื่นๆ
๔. หามนําอาหารเครื่องดื่มขนมเขามารับประทานภายในหองปฏิบัติการพยาบาล
๕. หามนํากระเปาถุงยามเขามาในหองปฏิบัติการการพยาบาลยกเวนของมีคา
๖. ตรวจเช็ครายการอุปกรณและตรวจสอบสภาพการใชงานทุกครั้งกอนฝกปฏิบตั ิการ
๗. ขณะฝกปฏิบตั ิหากวัสดุอุปกรณหรือหุนฝกปฏิบตั ิชํารุดหรือมีปญหาใหรีบติดตอแจงเจาหนาที่ใหทราบ
เพื่อดําเนินการแกไขทันทีในการฝกปฏิบตั ินักศึกษาควรฝกตามคูม ือที่จัดเตรียมไวแตละกิจกรรม
หลังฝกปฏิบตั ิ
๑. เมื่อเสร็จการฝกปฏิบตั ิการใหนําอุปกรณตางๆไปลางทําความสะอาดใหเรียบรอยพรอมตรวจสภาพความ
เรียบรอยรวมทัง้ นับจํานวนอุปกรณกอนจัดเก็บใหอยูในสภาพเดิม
๒. ปดแอรไฟพัดลมและหนาตางหลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัตกิ ารทุกครั้ง
๓. กอนออกจากหองปฏิบตั ิการพยาบาล ใหเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความ
เรียบรอยของอุปกรณและสภาพแวดลอมกอนทุกครั้ง หากไมแจง และเจาหนาที่มาตรวจพบภายหลังวา วัสดุอุปกรณ
มีการชํารุด เสียหาย นักศึกษาที่เขาฝกปฏิบตั ิชวงเวลานั้น ตองเขียนรายงานเหตุการณ ตอรองฝายวิชาการ
เพื่อพิจารณาการชดใชคาเสียหายตอไป
๔. ลงชื่อในแบบตรวจสอบความพรอม เวลาเขา-ออก สงคืนเจาหนาที่เพื่อเก็บสถิติ
หมายเหตุ ในการฝกปฏิบัติดวยตนเอง นักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบของหองปฏิบัติการอยางเครงครัด
๑๗. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ไดจัดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให มีการพัฒนาสติ ป ญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล องกับคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที่ พึง
ประสงค เกง ดี มีความสุข และกรอบมารตรฐานคุ ณวุฒิ อุดมศึ กษา ๖ ประการ ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู ด านทั กษะทางป ญญา ด านทั กษะความสั มพันธระหว างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ ด านทั กษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะปฏิบัติ บรรลุตามสมรรถนะ คุณลักษณะ
และพฤติ กรรมคุณธรรมจริยธรรม ๕ ประการ ตามที่วิทยาลัยกําหนด โดยความรวมมือระหวางฝายกิจการนักศึกษา
ฝายวิชาการและฝายสงเสริมวิชาการ กําหนดแนวทางสงเสริมใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมภายใตการกํากับดูแลแนะนํา
ของอาจารยที่ ปรึกษา เพื่ อใหนักศึ กษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ ด านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู
วิชาชีพ สงผลใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข มีทักษะชีวิต รูจักแกปญหา พึ่งตนเองได และเห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งถึงพรอมในการเปนกําลังสําคัญ
ของประเทศชาติ
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๖๕

วิทยาลัยและองคการนักศึกษาไดจัดประเภทของกลุมกิจกรรมออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที่มุงพัฒนาความรูความสามารถ ทางดานวิชาการ มีทักษะทางดาน
การคิด การตัดสินใจ แกปญหา ภายใตความรู เชิงวิชาชีพ วิชาการและศาสตรที่เกี่ยวของ
๒. ประเภทนันทนาการ หมายถึ ง กิ จกรรมที่ มุ งพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คลส ง เสริม ให เกิด ความคิ ด
สรางสรรคและสุนทรียภาพ มีพัฒนาการทางดาน รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
๓. ประเภททํานุบํ ารุงศิ ลปวัฒนธรรม หมายถึง กิ จกรรมที่มุงการสร างจิตสํานึกและตระหนัก ในคุ ณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ประเภทบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม หมายถึง กิจกรรมที่มุงการสรางใหนักศึกษามีจิตสํานึกใน
การเห็นแกประโยชนสวนรวม มีจิตสํานึกสาธารณะ ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. ประเภทกีฬาและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหนักศึกษามีความตระหนัก และเห็นความสําคัญ
ของกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เพื่อดํารงไวซึ่งสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
องคการนักศึกษา
วัตถุประสงคขององคการนักศึกษา
๑. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
๓. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
๔. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการใชสิทธิ เสรีภาพและการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย
๕. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบําเพ็ญประโยชนและการ
กีฬา
๖. เพื่อสงเสริมพลานามัยใหมีความสมบูรณ ทั้งทางรางกายและจิตใจ
๗. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
๘. เพื่อส งเสริมและรักษาไวซึ่ง วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนีย ม ประเพณี อันดี งามของท องถิ่ น และ
ประเทศชาติ
๙. เพื่อเผยแพรชื่อเสียง และเกียรติคุณของวิทยาลัย
๑๐. เพื่อประสานงานระหวางสถาบัน หรือองคกรอื่น ๆ
๑๑. เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพพยาบาล
คณะกรรมการองคการนักศึกษา
นายกองคการนักศึกษาและคณะกรรมการองคการนักศึกษาไดมาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาทุกชั้นป
ประกอบดวย
๑. นายกองคการนักศึกษา
๒. คณะกรรมการฝายตาง ๆ
๒.๑ รองนายกองคการนักศึกษา ๒ คน
๒.๒ ฝายเลขานุการ
๒.๓ ผูชวยฝายเลขานุการ
๒.๔ ฝายเหรัญญิก
๒.๕ ผูชวยฝายเหรัญญิก
๒.๖ ฝายวิชาการ
๖๖
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๒.๗ รองฝายวิชาการ
๒.๘ ฝายปกครองและสวัสดิการ
๒.๙ รองฝายปกครองและสวัสดิการ
๒.๑๐ ฝายประชาสัมพันธ
๒.๑๑ รองฝายประชาสัมพันธ
๒.๑๒ ฝายกีฬา
๒.๑๓ รองฝายกีฬา
๒.๑๔ ฝายกิจกรรมและนันทนาการ
๒.๑๕ รองฝายกิจกรรมและนันทนาการ
๒.๑๖ ฝายโสตทัศนูปกรณ
๒.๑๗ รองฝายโสตทัศนูปกรณ
กิจกรรมชมรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ไดจดั ตัง้ ชมรมตาง ๆ ขึ้น โดยใหนักศึกษาทุกคนไดสมัครเขา
ชมรมที่ตนเองสนใจ และเสียคาสมัครเปนสมาชิกชมรมคนละ ๕๐ บาท ซึง่ แตละชมรมจะจัดการประชุมเพื่อเลือก
คณะกรรมการ อันประกอบดวย
๑. ประธานชมรม
๒. รองประธานชมรม
๓. เลขานุการ
๔. เหรัญญิกชมรม
๕. ประชาสัมพันธชมรม
วัตถุประสงคของการตั้งชมรม
๑. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกการทํางานรวมกันเปนทีม
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น
๓. เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางในการทํากิจกรรมทีต่ นเองสนใจ
ชมรมภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มีชมรม ๗ ชมรม คือ
๑. ชมรมภาษาอังกฤษ
๒. ชมรมกีฬาและการทองเทีย่ ว
๓. ชมรมดนตรี
๔. ชมรมคอมพิวเตอร
๕. ชมรมชมรมอาสาพัฒนาและจิตอาสา
๖. ชมรม To Be Number One
๗. ชมรมสืบสานวัฒนธรรม
องคการนักศึกษาดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานตาง ๆ ผานการดําเนินงานของชมรมทั้ง
๗ ชมรม มีอาจารยที่ปรึกษาชมรม ๆ ละ ๒ ทาน โดยมีกระบวนการทํางานตามแนวประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนี้
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๖๗

แนวทางการพัฒนา (Act)
๑. นําผลการประเมินและแนวทางการแกไขมาวิเคราะหและวางแผนการในการวางแผนเละ
ดําเนินการ เพื่อพัฒนาโครงการในปตอไป

๑. ขั้นเตรียมการ (Plan)
๑.๑ องคการนักศึกษาและชมรมประชุมรวมกับฝายกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนการจัดทํากิจกรรม/
โครงการประจําป
๑.๒ ประชุมวิเคราะหปญ หาในงานฝายกิจการนักศึกษา รวมกันแสดงความคิดเห็น สรุปขอบเขต
ของดําเนินงาน
๑.๓ แผนการจัดกิจกรรม/โครงการประจําป
๑.๔ เขียนโครงการและเสนอผานฝายกิจการนักศึกษา เพื่อขออนุมัติโครงการตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ

๒. ขั้นดําเนินงาน (Do)
ดําเนินการ การจัดกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาและแผนที่กําหนดในแผนงาน

๓. ขันประเมินโครงการ (Check)
๓.๑ ประเมินผลโครงการแตละโครงการใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ สัปดาหหลังดําเนินกิจกรรม
๓.๒ ประชุม ติดตามความกาวหนาของของการดําเนินงานเปนระยะทุก ๓ เดือน
๓.๓ รองฯฝายกิจการ และผูรับผิดชอบโครงการ ควบคุมกํากับงาน ประเมินผลความพึงพอใจ ของ
การจัดกิจกรรม/โครงการ ผานแบบสอบถาม จากกระดานตอบผาน Web และการดําเนินงาน
ใหเปนไปแนวประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๔ ประเมินผลขอมูลและสรุปแนวทางการแกไข พัฒนางาน ในโครงการพัฒนานักศึกษา

๔. สิ่งที่ตองดําเนินการตอไป (Act)
๔.๑ นําผลการประเมินและแนวทางการแกไข ไปปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง
๔.๒ จัดทําแนวทางปฏิบัติทดี่ ีเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ
๔.๓ นําเสนอผลการประเมินแกรองผูอาํ นวยการฝายกิจการและผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ
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๖๙

ใบลาของนักศึกษาพยาบาล
เขียนที…่ ………………………………………………….
วันที่………เดือน……………………… พ.ศ……………
เรื่อง …………………………………………………………….
เรียน …………………………………………………………….
ขาพเจา……………………………………………………..……………. นักศึกษาปท…ี่ ………... รุนที่………………
ขอลา………………………………….…เนื่องจาก (เนื่องจากสาเหตุการลา)……………………..……………………………..
จึงขออนุญาตลาหยุดการเรียนมีกําหนด…….………วัน ..นับตัง้ แตวันที…่ ….…เดือน…………………พ.ศ……….…
ถึงวันที…่ ….……เดือน………..…………… พ.ศ……………ครั้งสุดทายไดลา……………………….………………………..…
เมื่อวันที่…….……เดือน………………………… พ.ศ………………
ขาพเจาไดลามาแลวในปนี้ คือ ลาปวย……………………………. วัน ลากิจ………….………………..วัน
รวมทั้งครัง้ นี้ดวยลาปวย……………..วัน ลากิจ………………….วัน
ในระหวางหยุดเรียน ขาพเจาพักอยูท…ี่ ………………………………………………………………………..…….
ถนน…………………………………ตรอก/ซอย………....………………… ตําบล…….…..…..…….. อําเภอ……..……..….
จังหวัด………………………………………………….. โทร……………………..…………..
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ (……………………….……………..)
ชดใชเวรจํานวน….…..…. วัน ตั้งแตวันที…่ ……..…เดือน………..………… พ.ศ………………
ถึงวันที…่ ……เดือน……………………… พ.ศ……………
ไมตองชดใชเวร เนื่องจาก……………………………………………………………………………….
………..……………………………….. (อาจารยเวร)
……………………..………………….. (อาจารยประจําชั้น)
………………………..……………….. (อาจารยประจําหอผูป วย)

หมายเหตุ

๗๐

1. ในการชดใชเวรสําหรับการลาปวย ใหอาจารยประจําหอผูปว ยพิจารณาเปนรายบุคคล
2. ในการลากิจ นักศึกษาจะตองหาเวลาขึ้นชดใชเวรเทากับจํานวนที่ลากิจแตละครั้ง โดยติดตอ
กับอาจารยประจําหอผูป วยโดยตรง
3. ในกรณีที่นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัยใหสง ใบลาของนักศึกษา
กลับมายังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

อัตลักษณบณ
ั ฑิต
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ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
รายการคาใชจายอื่นๆของนักศึกษาเขาใหมประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
รายการ

ลําดับ
ที่
๑
คาลงทะเบียนกิจกรรมปฐมนิเทศ

จํานวนเงิน
๔๐๐

๒

เรียนรูวิถีชุมชน

๔๐๐

๓

คาบํารุงสโมสรนักศึกษา

๓๐๐

๔

คาเครื่องนอน (ที่นอน หมอน ผาหม ผาปูที่นอน ผาคลุมเตียง)

๕

คาเครื่องหมายวิทยาลัย (เข็ม กระดุม ปายชื่อ เข็มขัด)

๖

๔,๕๐๐
๕๐๐

คาอาหารภาคการศึกษา ที่ ๑ จํานวน ๖๘ วันๆละ ๘๐ บาท

๕,๔๔๐

คาอาหาร ภาคการศึกษา ที่ ๑ จํานวน ๑๖ วันๆละ ๕๐ บาท

๘๐๐

๗

คาซักรีด ภาคการศึกษาที่ ๑ สัปดาหละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑๘ สัปดาห

๑,๘๐๐

๘

ชุดสูทวิทยาลัย

๑,๗๐๐

๙

ชุดวอรมวิทยาลัย

๑,๕๐๐

๑๐

คาลงทะเบียนกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

๑๑

คาหอพักนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑

๑๒

คาไฟฟา

๑๓

คาชุดฟา-ขาว จํานวน ๒ ชุดๆละ ๙๐๐ บาท

๑๔

คาสมุด จํานวน ๑๐ เลมๆละ ๒๐ บาท

๒๐๐

๑๕

กระเปา

๓๐๐

๑๖

คาลงทะเบียนพัฒนาทักษะสากล

๕๐๐

๔๐๐
๒,๐๐๐
๗๕๐

รวมเปนเงิน

อัตลักษณบณ
ั ฑิต
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๑,๘๐๐

๒๓,๒๙๐

๗๑

วันหยุดราชการวันหยุดการเรียนการสอนและกิจกรรมของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
วัน
พฤหัสบดี
เสาร
ศุกร-อาทิตย

วันที่ เดือน ป
๑๐ กันยายน ๕๘

๑๒ กันยายน ๕๘ กิจกรรมรับนองใหม (รับนองใหญ)
๒๕-๒๗ กันยายน ๕๘ กิจกรรมวิถีชุมชน ๑

อาทิตย
ศุกร

๑๑ ตุลาคม ๕๘
๑๑ ตุลาคม ๕๘

พุธ

๒๑ ตุลาคม ๕๘

ศุกร
เสาร
จันทร
พฤหัสบดี
ศุกร-อาทิตย

๒๓ ตุลาคม ๕๘
๕ ธันวาคม ๕๘
๗ ธันวาคม ๕๘
๑๐ ธันวาคม ๕๘
๑๘ - ๒o ธันวาคม ๕๘

เสาร-อาทิตย
พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
พุธ

๑๙ – ๒o ธันวาคม ๕๘
๓๑ ธันวาคม ๕๘
๑ มกราคม ๕๙
๑๖ มกราคม ๕๙
๒๐ มกราคม ๕๙

เสาร-จันทร

วันหยุด/กิจกรรม
กิจกรรมวันไหวครูรับเข็ม/แถบหมวก

กิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
กิจกรรมรับหมวกชั้นปที่ ๒ / ประชุม
ผูปกครอง
วันพยาบาลแหงชาติ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา
วันปยมหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพอ)
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมคายคุณธรรมชั้นปที่ ๓

กิจกรรมคายมุสลิม
วันสิ้นป
วันขึ้นปใหม
กิจกรรมกีฬาสี sport night
กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย
กิจกรรมตลาดนัดความดี
๒๗–๒๙ กุมภาพันธ ๕๙ กิจกรรมคายคุณธรรมชั้นปที่ ๔

จันทร
ศุกร-อาทิตย

๒๒ กุมภาพันธ๕๙
๔-๖ มีนาคม ๕๙

วันมาฆบูชา
กิจกรรมวิถีชุมชน ๒

พุธ
ศุกร

๖ เมษายน ๕๙
๘ เมษายน ๕๙

วันจักรี
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต

พุธ-ศุกร
ศุกร-อาทิตย
พฤหัสบดี
๗๒

๑๓-๑๕ เมษายน ๕๙
๑๔–๑๖ พฤษภาคม ๕๙
๕ พฤษภาคม ๕๙

วันสงกรานต
กิจกรรมคายคุณธรรมชั้นปที่ ๒
วันฉัตรมงคล

อัตลักษณบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ
หยุดการเรียนการสอน
ครึ่งวันเชาทุกชั้นป
วันหยุด
หยุดการเรียนการสอน
วันศุกรเฉพาะชั้นปที่ ๑
วันหยุด
หยุดการเรียนการสอน
วันศุกรเฉพาะชั้นปที่ ๒
หยุดการเรียนการสอน
ทุกชั้นป
หยุดราชการ
หยุดราชการ
หยุดราชการ
หยุดราชการ
หยุดการเรียนการสอน
วันศุกรเฉพาะชั้นปที่ ๑
วันหยุด
หยุดราชการ
หยุดราชการ
วันหยุด
หยุดการเรียนการสอน
ทุกชั้นป
หยุดการเรียนการสอน
วันจันทรเฉพาะชั้นปที่ ๔
หยุดราชการ
หยุดการเรียนการสอน
วันศุกรเฉพาะชั้นปที่ ๒
หยุดราชการ
หยุดการเรียนการสอน
ครึ่งวันบายทุกชั้นป
หยุดราชการ
หยุดการเรียนการสอน
วันศุกรเฉพาะชั้นปที่ ๒
หยุดราชการ
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วัน
จันทร-ศุกร

วันที่ เดือน ป
พฤษภาคม ๕๙
๙-๑๒พฤษภาคม ๕๙

วันพืชมงคล
กิจกรรมปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา

พุธ
ศุกร

๑๑ พฤษภาคม ๕๙
๑๓ พฤษภาคม ๕๙

กิจกรรมแสดงความยินดีผูสําเร็จการศึกษา
กิจกรรมรับใบรายงานผลการเรียน

ศุกร
พุธ

๒๐ พฤษภาคม ๕๙
๑๓ กรกฎาคม ๕๙

วันวิสาขบูชา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ศุกร-อาทิตย
อังคาร
พุธ
ศุกร

วันหยุด/กิจกรรม

๒๙–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมคายคุณธรรมชั้นปที่ ๑
๑๙ กรกฎาคม ๕๙
๒๐ กรกฎาคม ๕๙
๑๒ สิงหาคม ๕๙

วันอาสาฬหบูชา
วันเขาพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม)

อัตลักษณบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ
หยุดราชการ
หยุดการเรียนการสอน
เฉพาะชั้นปที่ ๔
หยุดการเรียนการสอน
ครึ่งวันเชาทุกชั้นป
หยุดราชการ
หยุดการเรียนการสอน
ครึ่งวันบายทุกชั้นป
หยุดการเรียนการสอน
วันศุกรเฉพาะชั้นปที่ ๑
หยุดราชการ
หยุดราชการ
หยุดราชการ
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๗๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
รายชื่ออาจารยและเบอรโทรศัพท
ลําดับ

๗๔

รายนามอาจารย

เบอรโทร

๑

ดร. จิราพร

วัฒนศรีสิน

๐๘๙-๗๘๗๓๕๘๐

๒

นางเกษรา

วนโชติตระกูล

๐๘๙-๗๒๔๒๕๗๗

๓

ดร.จามจุรี

แซหลู

๐๘๖-๙๔๐๗๖๔๗

๕

นายสุทัศน

เหมทานนท

๐๘๔-๑๘๓๕๖๑๓

๖

ดร.รัถยานภิศ

พละศึก

๐๘๑-๕๖๙๗๗๖๑

๗

นางปยรัตน

จีนาพันธุ

๐๙๓-๕๘๒๐๖๐๙

๘

นางชุติมา

รักษบางแหลม

๐๘๑-๕๖๙๗๘๐๕

๙

นายสิงห

กาญจนอารีย

๐๘๙-๕๙๔๔๕๙๐

๑๐

นายอาทิตย

ภูมิสวัสดิ์

๐๘๑-๙๕๖๓๒๙๓

๑๑

นางเบญจวรรณ

ถนอมชยธวัช

๐๘๙-๗๓๕๗๔๓๑

๑๒

นางยุพิน

ทรัพยแกว

๐๘๖-๒๗๘๒๔๓๗

๑๓

นางพิมพวรรณ

เรืองพุทธ

๐๘๑-๐๙๙๒๗๗๙

๑๔

นางจรรยา

ศรีมีชัย

๐๙๕-๔๒๙๑๘๗๗

๑๕

นางสาวจตุพร

ตันตะโนกิจ

๐๘๙-๑๙๕๐๐๕๕

๑๖

นางสาววิลาสินี

แผวชนะ

๐๘๑-๙๕๖๗๐๖๗

๑๗

นางอารยา

วชิรพันธ

๐๘๙-๗๒๓๙๑๘๘

๑๘

นางจิตฤดี

รอดการทุกข

๐๘๑-๙๕๖๖๐๙๘

๑๙

นางสาวภาวดี

เหมทานนท

๐๘๑-๙๓๐๙๑๐๘

๒๐

นางธมลวรรณ

แกวกระจก

๐๘๙-๘๗๔๓๔๓๘

๒๑

นางสาวอุทุมพร

ดุลยเกษม

๐๘๑-๓๙๗๙๒๕๐

๒๒

นางสาวนงรัตน

โมปลอด

๐๘๖-๖๙๐๔๑๘๑

๒๓

นางนิศารัตน

นรสิงห

๐๘๑-๗๙๗๓๕๗๓

๒๔

ดร.ยุพาวดี

ขันทบัลลังค

๐๙๓-๗๐๘๐๙๖๖

๒๕

นางสาววรนิภา

กรุงแกว

๐๘๑-๘๙๒๖๙๙๐

๒๖

นางนรานุช

ขะระเขื่อน

๐๘๑-๓๗๐๔๗๐๕

อัตลักษณบณ
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ลําดับ

รายนามอาจารย

เบอรโทร

๒๗

นางมลิวัลย

บุตรดํา

๐๘๑-๐๘๐๙๙๑๙

๒๘

นางวิชชุตา

มัคสิงห

๐๘๒-๒๘๕๕๗๕๐

๒๙

นางดลปภัทร

ทรงเลิศ

๐๘๒-๒๗๑๓๔๑๓

๓๐

นางสาวขจิต

บุญประดิษฐ

๐๘๘-๗๕๓๙๒๕๓

๓๑

นางวันดี

แกวแสงออน

๐๘๙-๙๗๗๘๐๙๙

๓๒

นางสาวอรุณรัตน

โยธินวัฒนาบํารุง

๐๘๑-๓๗๐๙๒๙๖

๓๓

นางนิสากร

จันทวี

๐๘๑-๙๕๘๒๕๒๗

๓๔

นางสาวนภาวรรณ

วิริยะศิริกุล

๐๘๙-๙๗๒๒๙๗๒

๓๕

นางสาวจันทิมา

ชวยชุม

๐๘๖-๕๔๑๒๐๑๑

๓๖

นางสาวอุษา

จันทรแยม

๐๘๖-๐๔๘๘๗๗๐

๓๗

นางวรัญญา

จิตรบรรทัด

๐๘๙-๖๑๖๓๑๓๗

๓๘

นางอัญมณี

เพียรแกว

๐๘๗-๘๕๓๙๙๐๗

๓๙

นางทัศณีย

เจียมสวัสดิ์

๐๘๑-๐๗๗๓๖๓๙

๔๐

นางสาวปยะพร

พรหมแกว

๐๘๖-๒๗๓๒๘๓๘

๔๑

นางสาวนอลีสา

โตะยุโสะ

๐๘๔-๙๖๓๔๙๓๓

๔๒

นางสาวดาลิมา

สําแดงสาร

๐๘๑-๐๓๔๔๘๒๑

๔๓

นางสาวเบญจวรรณ

ละหุการ

๐๘๕-๖๙๒๐๓๕๓

๔๔

นางสาววลัยลักษณ

สุวรรณภักดี

๐๘๓-๖๓๒๑๘๖๔

๔๕

นางสาวจิฑาภรณ

ยกอิ่น

๐๘๗-๒๘๓๖๘๖๑

๔๖

นางสาวจิรกานต

พันธฤทธิ์ดํา

๐๘๗-๒๙๑๐๘๒๕

๔๗

นางดาลิมา

สําแดงสาร

๐๘๑-๐๒๓๓๕๑๙

๔๘

นางสาวสุธาสินี

เจียประเสริฐ

๐๘๗-๐๕๗๖๔๒๔

๔๙

นางสาวจีรภา

แกวเขียว

๐๘๐-๘๖๕๙๑๐๒

อัตลักษณบณ
ั ฑิต
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๗๕

เพลง มารชนักเรียนพยาบาล
คํารอง ทานผูหญิงละเอียด พิบูลยสงคราม

อันความกรุณาปราณี
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
ขอความนี้องคพระธีรราชเจา
ใชคุณคากรุณาไวอาจิณ
(สรอย) *อันพวกเราเหลานักเรียนพยาบาล
เรียนวิชากรุณาชวยปวงชน
แมโรครายจะแพรพษิ ถึงปลิดชีพ
แมเหนือ่ ยยากตรากตรําใจสําราญ

จะมีใครบังคับก็หาไม
จากฟากฟาสุลาลัยสูแ ดนดิน
พระโปรดเกลาประทานใหใจถวิล
ดั่งวารินจากฟาสูสากล
ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
ผูเจ็บไขไดพน ทรมาน
จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร
อุทิศงานเพือ่ คนไขทั้งใจกาย (ซ้ํา*)

เพลง ครอบครัวเดียวกัน
**ความสุขของฉัน
เมื่อไดเห็นน้ําตาเธอ
ความฝนของฉัน
ความรักที่ไดจากเธอ
*เพราะวาพวกเรา
ดวยใจรอยใจ
เพราะวาพวกเรา
รวมสุขรวมทุกข

๗๖

อัตลักษณบณ
ั ฑิต

เพราะเสียงหัวเราะจากเธอ
ใจฉันเจ็บปวดเหลือเกิน
ตองการเธอมาชวยสรางสรรค
เหมือนเปนพลังใหฉันกาวเกินตอไป
ครอบครัวเดียวกัน
เราตางซาบซึ้ง
ครอบครัวเดียวกัน
บนเสนทางชีวิต
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