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บทน ำ 

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยำบำลให้มีสมรรถนะที่เป็นทั้ง
นักวิชำกำรและวิชำชีพที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติ ให้กำรพยำบำลเพื่อดูแลบุคคลทุกวัย ในทุก
ภำวะสุขภำพ โดยเปิดสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) และได้มีกำรพัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2545, 2549, 2555 จนถึงปัจจุบัน มีกำรปรับปรุงและรับรองหลักสูตรครั้ง
ล่ำสุดในปี พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560 -2565)  

เนื่องจำกมีเปลี่ยนแปลงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้วำงแผนยุทธศำสตร์ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2574 
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตลอดจนแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ โดยกำรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563 มีเป้ำประสงค์ให้บัณฑิตเป็นทั้งคนดแีละคนเก่ง สำมำรถมีงำนท ำ
ตรงตำมสำขำหรือสำมำรถสร้ำงงำน เป็นเจ้ำของสถำนประกอบกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำนวัตกรรม โดยจัดให้มีกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) มี
กำรบูรณำกำรควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริงผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์และกำรตัดสินทำงคลินิก (clinical reasoning) และ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล  โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยใน
ต่ำงประเทศ และจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล รวมถึงกำรพัฒนำบัณฑิตพยำบำลให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และให้กำรพยำบำล
ด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ (humanization) 

ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในหลักสูตร นักศึกษำจะได้รับกำรดูแลอย่ำงเป็นระบบทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชวีติ 
ผ่ำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร นอกจำกนี้ยังมีคลินิก “Smile and Smart Clinic” ซึ่งเป็นระบบกำรดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนำนักศึกษำพยำบำลให้มีสมรรถนะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ มีคุณลักษณะตำม WU NURSE มีทักษะ
ของกำรเป็นเยำวชนในศตวรรษที่ 21 สำมำรถด ำเนินชีวิตรวมทั้งเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุขเต็ม
ศักยภำพ 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มี
คุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนที่ก ำหนด ทำงส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์จึงจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรพยำบำลศำสตร
บัณฑิต (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อขอพิจำรณำรับรองมำตรฐำนหลักสูตรจำกสภำวิชำกำร สภำกำร
พยำบำล และสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

            คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
กันยำยน  2562 
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หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำนักวิชำ  พยำบำลศำสตร์ 
 

 
 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  : 25490231105141 
ภำษำไทย : หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  
ภำษำอังกฤษ  : Bachelor of Nursing Science Program 

2. ชื่อปริญญำและสำขำ 
ภำษำไทย : ชื่อเต็ม  พยำบำลศำสตรบัณฑิต 

ชื่อย่อ พย.บ. 
ภำษำอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science  

ชื่อย่อ B.N.S.  

3. วิชำเอกหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหลกัสูตร 
ไม่มี 

4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่ำ 187 หน่วยกิตระบบไตรภำค 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2560 
และเป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชพี 

5.3 ภำษำที่ใช้ในกำรสอน 
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

5.4 ระบบกำรเรียนกำรสอน 
 จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning และใช้เทคโนโลยีแบบ Smart Class room เพื่อส่งเสริม

กำรเรียนรู้  มีกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน  UKPSF (The UK Professional Standard 
Framework) เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และมีระบบประเมินผลทั้งในรูปแบบ Formative assessment เพื่อสะท้อนผลกำรเรียนรู้ และแนวทำงในกำรพัฒนำ 
และ Summative assessment เพื่อประเมินผลลัพธ์ตำมวัตุประสงค์กำรเรียนรู้ เสริมจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษให้มำกขึ้น เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรที่เป็นสำกล นอกจำกนี้ยังมีกำรประยุกต์ใช้ Clinical reasoning 
และ concept mapping ในรำยวิชำกำรพยำบำล เพื่อส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และกำรตัดสินเชิงคลินิก 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
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5.5 กำรรับเข้ำศึกษำ 
รับนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยได้เป็นอย่ ำงดีและผ่ำนกำร

ทดสอบภำษำไทยตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
5.6 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
5.7 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปริญญำสำขำเดียว คือ สำขำพยำบำลศำสตร์ 

6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจำกหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. เร่ิมต้นใช้หลักสูตรครั้งแรกเมื่อปีกำรศึกษำ 2541 
3. เปิดสอนภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
4. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ เห็นชอบหลักสูตรในกำรประชุมคร้ัง

ที่ 14/2562 วันที่ 20 สิงหำคม 2562 
      5. สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบหลักสูตรในกำรประชุม  ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยำยน 
2562 
      6. สภำกำรพยำบำล ให้กำรรับรองหลักสูตร โดยคณะกรรมกำรสภำพยำบำล ในกำรประชุมคร้ังที่ 3/2563 เม่ือ
วันที่ 13 มีนำคม 2563  
      7. สภำมหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์อนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 9 พฤษภำคม 2563 

7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
มีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่คุณภำพและมำตรฐำนหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำล

ศำสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2565 

8. อำชีพที่สำมำรถประกอบไดห้ลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถท ำงำนในฐำนะพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับ

ของภำครัฐและเอกชน ในสถำนประกอบกำรและสถำบันกำรศึกษำ เพื่อกำรปฏิบัติงำนในฐำนะพยำบำลวิชำชีพผู้มี
สมรรถนะกำรปฏิบัติกำรพยำบำลและนักวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำพยำบำลหรือสถำบันที่เก่ียวข้องทำงด้ำนสุขภำพ 
สำมำรถประกอบวิชำชีพอิสระได้โดยมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพฯ และไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ และเป็นเจ้ำของสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพ 

9. ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำรและภำระงำนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต ำแหน่ง 
ทำง

วิชำกำร 

ชื่อ นำมสกุล/ 
เลขบัตรประชำชน 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ต้ังแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

ผลงำนวิชำกำร  
(ที่ตีพิมพ์เผยแพร่) 

อำจำรย์ นำงจันทร์จุรีย์ ถือทอง 
3801200492xxx 

พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551  
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำล
สภำกำชำดไทย จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2541 

จันทร์จุ รีย์  ถือทอง , และ  ธิดำรัต น์  
เอกศิริ นิมิตร. (2562). กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
กรณี  5 โร ง เรี ย นน ำ ร่ อ ง  จั งห วั ด
นครศรีธรรมรำช. วำรสำรส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 ข่อนแก่น , 
26(2), 48-59. 
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ต ำแหน่ง 
ทำง

วิชำกำร 

ชื่อ นำมสกุล/ 
เลขบัตรประชำชน 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ต้ังแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

ผลงำนวิชำกำร  
(ที่ตีพิมพ์เผยแพร่) 

ผศ. นำงธนวรรณ  สงประเสริฐ 
3800800782xxx 

วท.ม (กำรพยำบำลสำธำรณสุข)
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552 
พย.บ. 
มหำวิทยำลัยมหิดล,2546 

ธน วร รณ  ส งป ระ เส ริ ฐ  อุ ไร  จ เร
ประพำฬ สำมำรถ สุวรรณภักดี และ
ก ำไล สมรักษ์ . (2562). รูปแบบกำร
ด ำเนินงำนของชุมชนเพื่อลดกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร ชุมชนบ้ำนพิต ำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรวิจัย
เชิงพื้นท่ี: 11(1): 47-61. 

อำจำรย์ นำงสำวนิดำรัตน์  ชูวิเชียร 
3840100535xxx 
 

พย.ด. พยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2561 
พย.ม. (กำรพยำบำลสุขภำพจิต
และจิตเวช) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
, 2550 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำ 
นครินทร์, 2545 

SONPAVEERAWONG, J., LIMMUN, 

W., & CHUWICHIAN, N. (2019). 

Prevalence of Psychological 

Distress and Mental Health 

Problems among the Survivors 

in the Flash Floods and 

Landslide in Southern Thailand. 

Walailak Journal of Science and 

Technology (WJST), 16(4), 255-

264. 
อำจำรย์ นำงสำวสุดำ  ใจห้ำว 

3800800697xxx 
พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง)  
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2555 
พย.บ. 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2548 
 

สุดำ ใจห้ำว, จิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ , 

กรรณิ กำร์  แสงประจง , และเรวดี 

เพชรศิรำสัณห์. (2561). ควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพและพฤติกรรมกำรตรวจเต้ำนม

ด้ ว ย ต น เอ ง ใน นั ก ศึ ก ษ ำ ห ญิ ง 

มห ำวิ ท ย ำลั ย  แ ห่ งห น่ึ ง  จั งห วั ด

นครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล

ต ารวจ, 10(1), 154-163. 
อำจำรย์ นำงสำวสินีนำฏ  นำคศรี 

1809900046xxx 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่)  
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2556 
พย.บ. 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
นครศรีธรรมรำช, 2550 
 

WipaSae-Sia1, 
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Mukpadup,Natsayakarn Narktong, 
and Sineenart Narksri. (2018). 
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emergency department, and 
inter-facility transfer: a literature 
review. Rajabhat Journal of 
Sciences, Humanities & Social 
sciences, 19(1), 89-98. 
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10. สถำนที่จดักำรเรียนกำรสอน 
10.1 จัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎีและภำคปฏบิัติกำรในสถำนกำรณ์จ ำลอง ณ มหำวทิยำลยัวลัยลักษณ ์
10.2 จัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ  ณ สถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับ โรงเรียน และชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ภำคใต้ ดังนี้ 

1) จังหวัดนครศรีธรรมรำช : โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำวลัย
วลัยลักษณ์ โรงพยำบำลทุ่งสง โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน ศูนย์สุขภำพชุมชน/โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

2) จังหวัดสงขลำ : โรงพยำบำลศูนย์หำดใหญ่ และโรงพยำบำลสงขลำ 
3) จังหวัดพัทลุง : โรงพยำบำลพัทลุง 
4) จังหวัดภูเก็ต : โรงพยำบำลศูนย์วชิระภูเก็ต 
5) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี : โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี  โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ 
6) จังหวัดอื่นๆ  

11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร 
11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ   
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสังคมอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีกำรน ำแนวคิด Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นกำรน ำผลกำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรมมำก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำสุขภำพและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจำกนี้ สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนด้ำนเศรษฐกิจ เกิดกำร
แข่งขันกันมำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชำชนและควำมเป็นอยู่ที่มีลักษณะเร่งรีบ ประกอบกับมีกำรใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน ในระยะยำวส่งผลกระทบต่อปัญหำสุขภำพ 
โดยเฉพำะปัญหำของโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และ
ภำวะควำมเครียด เป็นต้น รวมทั้งกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวท ำให้เกิดกำร
เคลื่อนย้ำยของประชำกร มีแรงงำนต่ำงด้ำวและชำวต่ำงชำติเข้ำมำใช้บริกำรในระบบบริกำรสุขภำพของประเทศไทย
เพิ่มมำกขึ้น 

11.2 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคม วัฒนธรรม หรือหน่วยงำนในก ำกับ (สกอ.) 
กำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรมมีประเด็นที่ส ำคัญคือ (1) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของไทยที่เกิดขึ้น

อย่ำงรวดเร็วในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ท ำให้ประเทศเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงวัย คือ มีประชำกรอำยุ 60 ปี คิดเป็น
สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรทั้งหมด นอกจำกสัดส่วนผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้น ยังมีกำรลดลงของภำวะกำรเจริญ
พันธุ์หรืออัตรำกำรเกิดน้อยลง อัตรำกำรเกิดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นร้อยละ 12.9 (ส ำนักอนำมัยเจริญพันธุ์, 2560) จำก
ข้อมูลอัตรำเจริญพันธุ์รวม จ ำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ลดลงจำก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 
2517 เหลือเพียงประมำณ 1.6 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 2556 และเหลือประมำณ 1.3 คน ในปี 2576 กำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวส่งผลให้ประชำกรวัยเด็กลดลงอย่ำงรวดเร็วจนน ำมำสู่กำรเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกข้อมูลกำรประมำณประชำกรของประเทศไทย ปี 2558 -2573 จะเห็นว่ำภำพรวมประเทศไทยอยู่
ในสถำนกำรณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปี  ข้ำงหน้ำ จะเริ่มเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ 
(completed aged society) (สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ แนวโน้ม และผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน , 2556) 
(2) ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ได้ง่ำย 
สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ สถำนที่ และระยะทำง ประกอบกับมีกำรน ำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เข้ำมำใช้เพื่อ
กำรวินิจฉัยและรักษำภำวะเจ็บป่วยหรือโรคที่ซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้น (3) กำรเป็นประชำคมอำเซียน ท ำให้มีกำรเคลื่อนย้ำย
ของประชำกรวัยแรงงำนจ ำนวนมำกจึงต้องปรับกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้แบบพหุสำขำ เข้ำใจควำมหลำกหลำยทำง
สังคมและวัฒนธรรม  (4) โครงสร้ำงของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมำกข้ึนผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้ำนเพียง
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ล ำพัง บิดำและมำรดำส่วนใหญ่ต้องท ำงำนนอกบ้ำน เด็กและเยำวชนได้รับกำรดูแลเอำใจใส่น้อยลง มีโอกำสเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ กำรใช้สำรเสพติด กำรทะเลำะวิวำทและใช้ควำมรุนแรง 
อุบัติเหตุและควำมปลอดภัย ปัญหำสุขภำพจิต เป็นต้น  และ (5) ประชำกรของภำคใต้ตอนบนอำศัยอยู่ในพื้นที่ที่มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นคำบสมุทร มีอ่ำวไทยขนำบด้ำนตะวันออก และทะเลอันดำมันขนำบดำ้นตะวันตก มีฤดูฝนสลับ
กับฤดูร้อน ลักษณะ “ฝน 8 แดด 4” ประชำกรส่วนหนึ่งประกอบอำชีพกำรประมง ธุรกิจกำรท่องเที่ยว  ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวจำกหลำกหลำยเชื้อชำติ ทั้งนี้ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขำสลับที่รำบลุ่มท ำให้ประชำกรส่วนหนึ่ง
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมท ำสวนผลไม้ สวนยำงพำรำ สวนปำล์ม ค้ำขำย และรับจ้ำงทั่วไป ตำมล ำดับ และนับถือ
ศำสนำพุทธและอิสลำม ท ำให้มีหลำกหลำยทำงประเพณี วัฒนธรรม และควำมเชื่อที่แตกต่ำงตำมบริบทของชุมชน
นอกจำกนี้ภูมิประเทศดังกล่ำวยังมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติและอุบัติเหตุหมู่ 

11.3 ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บณัฑิต สถำนประกอบกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน  
จำกกำรประเมินหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

สถำนประกอบกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ อำจำรย์ ศิษย์เก่ำ และศิษย์ปัจจุบัน เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ ใน
ประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ใช้บัณฑิต 
1. เพิ่มกำรเรียนกำรสอนในเรื่องทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ  และกำรประสำนงำนในทีมพยำบำลและ      

สหสำขำวิชำชีพ 
2. นักศึกษำมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยต่ำงชำติได้ดี เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม

ต่อไป 
3. นักศึกษำมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดีมำก สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนรำยวิชำปฏิบัติ กำร

ผลิตสื่อทำงสุขภำพได้น่ำสนใจ 
4. นักศึกษำมีกำรใช้ clinical reasoning ในกำรเรียนในรำยวิชำปฏิบัติ ท ำให้นักศึกษำสำมำรถเชื่อมโยง 

ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ และทฤษฎีทำงกำรพยำบำลในกำรออกแบบกำรดูแลผู้ป่วยได้อย่ำงเหมำะสม 

อำจำรย์ 
1. รำยวิชำจิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์ มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรเรียนไว้ในภำคกำรศึกษำเดียวกับรำยวิชำ

ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนทั้ง 2 รำยวิชำนี้ล้วนเป็นอำจำรย์ประจ ำสำขำจิตเวชและ
สุขภำพจิต จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงจำกแหล่งฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ เพื่อมำสอนในรำยวิชำ
ดังกล่ำวที่มหำวิทยำลัย ส่งผลให้ไม่สะดวกในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในรำยวิชำปฏิบัติ จึงเห็นว่ำควรปรับรำยวิชำ 
จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์ ไปไว้ในชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำ 2 

2. อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำระบำดวิทยำมีควำมเห็นว่ำ เนื้อหำมีควำมยำกและซับซ้อน ไม่เหมำะส ำหรับกำร
เรียนในชั้นปีที่ 1 ควรปรับไว้ในชั้น ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจเนื้อหำได้ดีขึ้น 

3. อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำ กำรแยกเนื้อหำด้ำนอำยุรกรรมและศัลยกรรม
ออกจำกกัน ท ำให้มีเนื้อหำบำงส่วนมีควำมซ้ ำซ้อนกัน และยำกต่อกำรจัดเนื้อหำในระบบเดียวกันให้สำมำรถเรียน
ต่อเนื่องกันได้ จึงขอให้ปรับกำรเรียนกำรสอนให้เป็นระบบเรียนต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นทั้งในด้ำนอำยุรกรรมและศัลยกรรม 

4. ทีมผู้สอนรำยวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น มีควำมเห็นว่ำในรำยวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 และ
รำยวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 มีจ ำนวนหน่วยกิตเท่ำกัน แต่เนื้อหำในรำยวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 มี
เนื้อหำที่มำกและซับซ้อนกว่ำ จึงควรปรับลดหน่วยกิตในรำยวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 และเพิ่มหน่วยกิตใน
รำยวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 
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5. ทีมผู้สอนรำยวิชำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 1 มีควำมเห็นว่ำ ควรเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติกำร
เพื่อฝึก กำรตรวจครรภ์ กลไกกำรคลอด กำรท ำคลอดเด็ก และกำรตรวจรก เพื่อให้นักศึกษำเห็นภำพ และมีควำมมั่นใจ
เมื่อขึ้นฝึกปฏิบัติจริง 

6. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีควำมเห็นว่ำ รำยวิชำชีววิทยำของเซลล์และพันธุศำสตร์ และรำยวิชำชีวเคมี
ทำงกำรพยำบำล ควรเปลี่ยนแปลงเป็นรำยวิชำชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพแทน เนื่องจำกส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนี้ ซึ่งมีเนื้อหำครอบคลุมอยู่แล้ว 

ศิษย์เก่ำ 
1. นักศึกษำผ่ำนกำรเรียนแบบ active learning ท ำให้เข้ำใจเนื้อหำดีขึ้น มีควำมกล้ำแสดงออก และมีควำม

เป็นผู้น ำมำกข้ึน 
2. กระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบกำรคิดเชิงเหตุผลทำงคลินิก ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำผู้ป่วยได้

ครอบคลุมมำกข้ึน 
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรท ำให้มีกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมจิตอำสำ พัฒนำสิ่งแวดล้อม สร้ำง

จิตส ำนึกสำธำรณะ เป็นต้น 
ศิษย์ปัจจุบัน 
1. ในภำคกำรศึกษำที่ 3 ของชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วยรำยวิชำทฤษฏีหลำยวิชำ และต้องฝึกปฏิบัติในรำยวิชำ

ปฏิบัติกำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล ท ำให้นักศึกษำมีควำมเหนื่อยล้ำ ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ ควรปรับจ ำนวนชั่วโมง
กำรฝึกปฏิบัติให้ลดลง 

2. กำรน ำเสนอกรณีศึกษำในกำรเรียนกำรสอนแบบ active learning ท ำให้ฝึกควำมเป็นผู้น ำ มีควำมกล้ำ
แสดงออกมำกขึ้น ควรคงไว้ในทุกรำยวิชำต่อไป 

3. นักศึกษำชั้นปีที่ 3 มีควำมเห็นว่ำกำรเรียนรำยวิชำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 1 ควร
เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติกำรเพื่อฝึกกำรตรวจครรภ์ กลไกกำรคลอด กำรท ำคลอดเด็ก และกำรตรวจรก เพื่อให้มีควำมมั่นใจ
มำกข้ึน 

4. รำยวิชำโภชนบ ำบัด ขอให้มีชั่วโมงปฏิบัติกำร เพื่อให้ฝึกกำรจัดอำหำรที่เหมำะสมกับผู้ป่วย ท ำให้เห็นภำพ 
และน ำไปใช้ได้จริง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ควรก ำหนด program learning outcome ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ

พัฒนำนักศึกษำ 
2. ควรเน้นควำมส ำคัญของหลักกำร 2P safety (patient and personal safety) และ rational drug use 

ในรำยวิชำปฏิบัติกำรให้ครบทุกวิชำ 
3. ควรเพิ่มรำยวิชำกำรจัดกำรสำธำรณภัย เนื่องจำกมหำวิทยำลัยอยู่ในเขตภำคใต้ มีภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อ

กำรเกิดสำธำรณภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก 

11.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 1)  วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กำรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เปน็เลิศสูส่ำกล 
 2) พันธกิจ 

  2.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับสูง ให้มีมำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคม ภำคใต้และของประเทศ       
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  2.2 ด ำเนินกำรศึกษำ ค้นควำ้ วจิัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรผลิตให้มีคุณ-
ภำพและประสิทธิภำพ เพื่อควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองและกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ 
      2.3 ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ และ
แนะน ำกำรวิจัย และพัฒนำกำรทดสอบ กำรส ำรวจ รวมทั้งกำรฝึกอบรมและพัฒนำอันก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีที่จ ำเป็นและเหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภำคและ ประเทศชำติ 
      2.4 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจำรีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และ
ศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ สังคม 

11.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักวิชำฯ 
  1) วิสัยทัศน์ 
   เรำคือ องค์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรพันธกิจ สร้ำงพนัธมิตร น ำกำรพยำบำลสูส่ำกล 
  2) พันธกิจ 

  2.1 ผลิตพยำบำลในระดับวิชำชีพและวิชำชีพขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของส ำนักวิชำ
พยำบำลศำสตร์และมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
  2.2 สร้ำงงำนวิจัย งำนวิชำกำร และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ด้ำนสุขภำพของ
ประชำชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ตลอดจนของท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก 
  2.3 น ำควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่เชี่ยวชำญให้บริกำรทำงวิชำกำร เพื่อพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรด้ำน
สุขภำพและศักยภำพด้ำนกำรดูแลตนเองของประชำชน 
  2.4 ส่งเสริมกำรใช้และให้คุณค่ำแก่ภูมิปัญญำ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นภำคใต้ 
  2.5 บูรณำกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย งำนวิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับกำรเรียนกำรสอนและกำรดูแลนักศึกษำ 
  2.6 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำน ทั้งในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

11.6 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสำธำรณสุข   
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสุขภำพ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มุ่งให้

ประชำชนทุกช่วงวัยมีสุขภำวะที่ดี และเน้นกำรพัฒนำระบบสุขภำพที่ยั่งยืน ประชำชนทุกคนมีหลักประกันสุขภำพ 
สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มผู้ยำกไร้โดยมี
นโยบำยบริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ให้ควำมส ำคัญแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรหรือผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับสิทธิและ
กำรบริกำรจำกภำครัฐอย่ำงเป็นธรรม รัฐบำลมีกำรปฏิรูประบบบริกำรสำธำรณสุข ด้วยกำรปรับระบบหลักประกัน
สุขภำพ และจัดให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสมด้วย
กำรดูแลแบบองค์รวม พยำบำลวิชำชีพเป็นบุคลำกรที่มีบทบำทส ำคัญในทีมสหวิชำชีพในบริกำรปฐมภูมิและ“ทีมหมอ
ครอบครัว” ซึ่งมีหน้ำที่หลัก 3 ประกำร ได้แก่ สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริหำรจัดกำรเพื่อวำงระบบกำรดูแล 
ออกแบบระบบกำรให้ค ำปรึกษำและระบบส่งต่อ และร่วมให้บริกำรโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัว ทั้งกำร
ดูแลควำมเจ็บป่วยในครอบครัว สนับสนุนพลังอ ำนำจครอบครัว ให้ค ำแนะน ำด้ำนสุขภำพ ประสำนงำนแบบเป็น
หุ้นส่วน และพิทักษ์สิทธิ์ครอบครัวในควำมรับผิดชอบ 
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12 ผลกระทบจำก ข้อ 11. ต่อกำรพัฒนำหลักสูตร และควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน  

ประเด็นส ำคัญจำกข้อ 11 แนวทำงกำรน ำไปพัฒนำหลักสูตร 
1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนอย่ำงมีส่วน
ร่วม เพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรอบรู้และเท่ำทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม เน้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรอบรู้และเท่ำ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ ส่งเสริมกำรใช้
และให้คุณค่ำแก่ภูมิปัญญำ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภำคใต้ 

2. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสุขภำพ 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มุ่งให้
ประชำชนทุกช่วงวัยมีภำวะที่ดีอย่ำงเท่ำเทียม 

กำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรอบรู้และเท่ำทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ โครงสร้ำงของประชำกร 
และสำธำรณสุข เป็นผู้ที่มีมุมมองเชิงรุกต่อสุขภำพและ
ควำมเจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กำรป้องกันโรค กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรบ ำบัด
ทำงกำรพยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพ สำมำรถให้กำร
ดูแลผู้ใช้บริกำรทุกช่วงวัยและทุกภำวะของสุขภำพทั้งใน
ระดับชำติและสำกล โดยค ำนึงถึงจริยธรรมและคุณค่ำ
ควำมเป็นมนุษย์ สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และต่อ
ยอดธุรกิจในกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนสุขภำพ มีควำม
เป็นผู้น ำ สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  

3. กำรน ำแนวคิด  Thailand 4.0 ที่ มุ่ ง เน้ นกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรม
ต่อยอดธุรกิจในกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนสุขภำพ  

เน้นกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อควำมสำมำรถในกำร
พึ่งตนเองและกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ 

4. กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของไทยที่
เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ท ำให้
ประเทศเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงวัย  กำรลดลงของภำวะ
เจริญพันธุ์  และอัตรำกำรเกิดในสตรีตั้ งครรภ์วัยรุ่น
เพิ่มข้ึน 

จัดกำรเรียนกำรสอนประเด็นกำรเข้ำสู่สั งคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงเต็มรูปแบบและครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจนกำร
พัฒนำนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ำงประชำกรทุกกลุ่มวัย เน้นกำรเรียนกำรสอน
ประเด็นกำรตั้งครรภ์คุณภำพ กำรคลอดอย่ำงปลอดภัย 
กำรดู แลส่ งเสริมกำรเจริญ เติบ โต กำรเลี้ ย งดูที่ มี
ประสิทธิภำพ 

5. มีกำรปฏิรูประบบบริกำรสำธำรณสุข ด้วยกำรปรับ
ระบบหลักประกันสุขภำพ และจัดให้มีระบบกำรแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนใน
สัดส่วนที่เหมำะสมด้วยกำรดูแลแบบองค์รวม พยำบำล
วิชำชีพเป็นบุคลำกรที่มีบทบำทส ำคัญในทีมสหวิชำชีพ
ในบริกำรปฐมภูมิและ “ทีมหมอครอบครัว” 

จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรท ำงำนร่วมกับสห
สำขำวิ ช ำชี พ  และ เรี ยน รู้ ร ะบ บ บ ริก ำรสุ ขภ ำพ 
หลักประกันสุขภำพ ระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
 

 

6. ควำมซับซ้อนและปัญหำสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น เช่น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง และภำวะควำมเครียด เป็นต้น  

เน้นกำรเป็นผู้ที่มีมุมมองเชิงรุกต่อสุขภำพและควำม
เจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกันโรค กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรบ ำบัดทำงกำร



 

9 

 

ประเด็นส ำคัญจำกข้อ 11 แนวทำงกำรน ำไปพัฒนำหลักสูตร 
พยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพ สำมำรถให้กำรดูแล
ผู้ ใช้บริกำรทุกช่ วงวัยและทุ กภำวะของสุขภำพที่
สอดคล้องกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมตำม
มำตรฐำนวิชำชีพทั้งในระดับชำติและสำกล 

7. กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกร มีแรงงำนต่ำงด้ำวและ
ชำวต่ำงชำติเข้ำมำใช้บริกำร นอกจำกนี้ภูมิประเทศ
เหมำะแก่กำรท่องเที่ยว แต่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัย
พิบัติทำงธรรมชำติและอุบัติเหตุหมู่และนโยบำยส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว 

จัดกำรเรียนรู้ เรื่องระบำดวิทยำ โรคที่ มำกับกำร
เคลื่อนย้ำยของประชำกร  หลักกำรจัดกำรเมื่อเกิดภัย
พิบัติทำงธรรมชำติและอุบัติเหตุหมู่ 

8. ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและ
ควำมรู้ได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ 
สถำนที่ และระยะทำง ประกอบกับมีกำรน ำเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์เข้ำมำใช้เพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำภำวะ
เจ็บป่วยหรือโรคที่ซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้น 

จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  กำรใช้สื่อเพื่อกำร
สื่อสำรข้อมูลทำงสุขภำพ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลทำง
สุขภำพอย่ำงง่ำย เน้นทักษะกำรสื่อสำรทำงวิชำชีพ 

9. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยำบำลที่เป็นทั้งคนดีคนเก่ง มี
องค์ควำมรู้ มีทักษะตำมมำตรฐำนสำกล 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องสอดคล้องกับทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และกรอบยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-
2574  มุ่งเน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง พัฒนำนักศึกษำ
ตำมแนวคิดที -เชพ  (T–shape model) ส่ งเสริม ให้
นักศึกษำมีควำมรู้กว้ำง (breadth) ในศำสตร์สำขำที่
เก่ียวข้อง และรู้ลึก (depth) ในศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 
และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 

 
13. ควำมสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส ำนักวิชำอื่นของสถำบัน 

13.1 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยส ำนักวิชำอื่น 
  ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ จ ำนวน 12 รำยวิชำ (40 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชงิวิชำกำร 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking 
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GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชงิวิชำกำร 2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  

GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนเชิงวชิำชพี 4(4-0-8) 
 English for Professional Writing  
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 English Presentation in Sciences and Technology  
GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
 English for Media and Communication  
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์ 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  
GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจัย   4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน   4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming  
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship  

 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยวิชำ (12 หน่วยกิตระบบไตรภำค)  
CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1(0-3-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
CHM61-106 เคมีพื้นฐำน 4(4-0-8) 
 Principles of Chemistry  

PHY61-105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พืน้ฐำน 2(2-0-4)  
 Basic Medical Physics  
BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวทิยำศำสตร์สุขภำพ         4(4-0-8) 
 Cell Biology fo Health Science  
BIO61-172 ปฏิบัติกำรชวีวิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์        1(0-3-2) 
 Cell Biology for Heslth Science Laboratory  

 ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยวิชำ (4 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์     4(3-3-8)  
 Anatomy   

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยวิชำ (2 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
NUR63-203 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำพื้นฐำน 2(2-0-4)  
 Fundamental of Microbiology and Parasitology  
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13.2 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส ำนักวิชำ/ภำควิชำอื่น 
ไม่มี 

13.3 กำรบริหำรจัดกำร 
1) ประธำนหลักสูตร แจ้งแผนกำรจัดกำรศึกษำรำยวิชำที่จัดโดยส ำนักวิชำฯ อ่ืนให้ศูนย์บริกำร

กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ  เพื่อจัดท ำตำรำงกำรเรียนกำรสอน จัดห้องเรียน มอบหมำยอำจำรย์ผู้
ประสำนงำนรำยวิชำท ำหน้ำที่วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประสำนกับอำจำรย์กับผู้สอน ดูแลให้ควำมช่วยเหลือ 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ กำรประเมินผล ตลอดจนประเมินปัญหำ อุปสรรค และกำรสนับสนุนต่อกำรเรียนของนักศึกษำ
ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำ 

2) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วำงแผนจัดกำรศึกษำรำยวิชำที่จัดโดยส ำนักวิชำฯ อ่ืนให้เป็นไปตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร ประสำนแผนกับผู้ประสำนงำนรำยวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร เร่ืองกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรพัฒนำทักษะนักศึกษำ และติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละรำยวิชำในทุก
ภำคกำรศึกษำเพื่อน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุง 

3) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรประเมินผล และมีกำรทวนสอบมำตรฐำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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1. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มีปณิธำนที่มุ่งสร้ำงบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” โดยเน้น (1) ควำมเป็นคนที่

ทันสมัยในฐำนะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนคติที่กว้ำงไกล (2) ควำมเป็น
นักวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในสำขำที่ ศึกษำอย่ำงลึกซึ้ง และประยุกต์ไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) ควำมเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ส ำหรับ
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ว่ำ “เป็นองค์กำรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สำกล” 
จำกปณิธำนและวิสัยทัศน์ดังกล่ำวประกอบกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่เน้นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่เป็น
มำตรฐำนสำกลโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติ
ในสถำนกำรณ์จริง ส่งเสริมกำรคิดค้นนวัตกรรม และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในระยะยำวให้สอดคล้องกับกำรก้ำวสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยระดับสำกล หรือ World Class University จึงได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตวลัยลักษณ์ว่ำ 
“บัณฑิตมีควำมรู้คู่กำรปฏิบัติ อุตสำหะสู้งำน เก่งด้ำนศิลปศำสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” 
 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  มีควำมเชื่อว่ำ วิชำชีพ
กำรพยำบำลเป็นวิชำชีพที่ต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมกับชีวิตและสุขภำพของ
มนุษย์ทุกช่วงวัย ทุกภำวะสุขภำพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยบูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยค ำนึงถึงคุณค่ำของ
ชีวิตมนุษย์อย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้บริบทของสังคมและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  

ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต เน้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
หลำกหลำยรูปแบบ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดกำรตระหนักรู้ เข้ำใจ สำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้   
เจตคติ และทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำล เพื่อเป็นบัณฑิตที่พร้อมต่อกำรปฏิบัติกำรพยำบำลตำมมำตรฐำนวิชำชีพฯ 
ทั้งในมิติของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล กำรรักษำโรคเบื้องต้น และกำรฟื้นฟู
สภำพ ด้วยกำรเอ้ืออ ำนวยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถน ำ
ควำมรู้มำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงสุขภำพของผู้ใช้บริกำร บริบททำงชุมชน 
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง รวมถึงสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ นอกจำกนี้
กำรจัดกำรศึกษำมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนเกิดควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และสังคม มีควำมเข้ำใจในธรรมชำติและ
ควำมต้องกำรของมนุษย์ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ตระหนักรู้ในคุณค่ำของชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกใน
กำรด ำรงชีวิตตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม มองเห็นคุณค่ำในตนเอง มีจิตอำสำ มีภำวะ
ผู้น ำ ตลอดจนมีควำมเป็นผู้ใฝ่รู้ สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต โดยมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตำมธรรมชำติอย่ำงเต็มศักยภำพ  
สอดคล้องกับบทบัญญัติด้ำนกำรศึกษำตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีศักยภำพ สำมำรถท ำงำนเพื่อด ำรงชีพตนเองและช่วยเหลือสังคมอย่ำงมืออำชีพและมีควำมสุข ตรงตำม
ปณิธำนของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งสร้ำงบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” 

1.2 จุดเด่นของหลักสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ กำรเป็นผู้รอบรู้ในศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรพยำบำลได้อย่ำงเป็นองค์รวม มีควำมรับผิดชอบ มีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธำในวิชำชีพ สำมำรถใช้หลักฐำนเชิง

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
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ประจักษ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ น ำไปสู่กำรก ำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยำบำลวลัยลักษณ์ คือ 1) คิดวิเครำะห์
ทำงคลินิก 2) สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 3) สื่อสำรเชิงวิชำชีพ 4) ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยควำมมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

1.3 วัตถุประสงค์และผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร   
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพื่อผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
1. มีควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำล กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ กำร

พยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และ
กำรผดุงครรภ ์โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำงกำยวิภำคศำสตร์ พยำธิสรีรวิทยำ เภสัชวิทยำ และศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 

2. ปฏิบัติกำรพยำบำลในบทบำทกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล กำร
ฟื้นฟูสภำพ และกำรรักษำโรคเบื้องต้น โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 
กระบวนกำรพยำบำล กำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล และกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำรและบุคลำกรทำงสุขภำพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 

3. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำรพยำบำล กำรท ำงำนเป็นทีมทั้งทีมพยำบำล
และสหสำขำวิชำชีพ มีภำวะผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบ และตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลตำมหลักวิชำกำร  

4. มีกำรแสวงหำรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำนวัตกรรม พัฒนำฐำนข้อมูลทำงคลินิกและ
ท ำงำนวิจัยอย่ำงง่ำย เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

5. มีทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรสร้ำงสัมพันธภำพ และกำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  

6. มีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ สำมำรถสร้ำงสรรค์
สื่อทำงสุขภำพได้  

7. ปฏิบัติกำรพยำบำลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
8. มีควำมเอ้ืออำทร เคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด 

ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม 
9. มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถำบัน วิชำชีพ ประเทศชำติ เป็นพลเมืองดี รักษำขนบธรรมเนียมประเพณี 

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.3.2 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) 
1) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO 1 อธิบำยควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ทั่วไป วิทยำศำสตร์พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

ทักษะกำรใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม ทักษะทำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
PLO 2 อธิบำยควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำลในกลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ กำยวิภำค

ศำสตร์ สรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ จุลชีววิทยำ เภสัชวิทยำ  โภชนบ ำบัด 
PLO 3 อธิบำยควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำลในกลุ่มวิชำชีพ ได้แก่ กำร

พยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำงพยำธิสรีรวิทยำ เภสัชวิทยำ และศำสตร์ที่
เก่ียวข้อง 

PLO 4 มีทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำน กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ กำรพยำบำลเด็ก
และวัยรุ่น กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน กำรพยำบำลมำรดำและทำรก และกำรผดุง
ครรภ์ ทั้งในบทบำทกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล กำรฟื้นฟูสภำพ และกำรรักษำ
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โรคเบื้องต้น โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล และบูรณำควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำล กำร
แนวคิดกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล และกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำรและบุคลำกรทำงสุขภำพ 

PLO 5 มีทักษะในกำรสืบค้น กำรแสวงหำรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำนวัตกรรม เพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

PLO 6 มีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทำงสถิติ วิทยำกำรระบำด กำรวิจัย และกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลทำงคลินิกอย่ำงง่ำยได้ 

  PLO 7 มีทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรสร้ำงสัมพันธภำพ และกำร
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

 PLO 8 มีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
สำมำรถสร้ำงสรรค์สื่อทำงสุขภำพได้ 

 PLO 9 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำรพยำบำล กำรท ำงำนเป็นทีมทั้งทีม
พยำบำลและสหสำขำวิชำชีพ มีภำวะผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบ และตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลตำมหลักวิชำกำร  

 PLO 10 ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยควำมเอ้ืออำทร เคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs) 
ชั้นปีที ่ ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังรำยชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs) 

1 
สำมำรถอธิบำยควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับควำมรู้ทั่วไป วิทยำศำสตร์พื้นฐำน และวิทยำศำสตร์สุขภำพ ทักษะ
กำรใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม ทักษะทำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มโนมติและ
ทฤษฎีทำงกำรพยำบำล 

2 
สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำลในรำยวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่
และผู้สูงอำยุ กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำงพยำธิ-สรีวิทยำ เภสัชวิทยำ 
ศำสตร์ที่เก่ียวข้อง และสำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำน 

3 

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ทำงทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติกำรพยำบำลในรำยวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุง
ครรภ์ บูรณำกำรควำมรู้ทำงพยำธิสรีวิทยำ เภสัชวิทยำ และศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

4 

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน กำรรักษำโรคเบื้องต้น มีควำมรู้เกี่ยวกับ
วิทยำกำรระบำด สำมำรถท ำวิจัยและใช้สถิติเบื้องต้น ในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลทำงคลินิกอย่ำงง่ำยได้ 
บริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำรพยำบำล มีภำวะผู้น ำ กำรท ำงำนเป็นทีมต่อทั้งทีมพยำบำลและสหสำขำ
วิชำชีพ มีกำรคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำนวัตกรรม เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลให้มีคุณภำพ และ
สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลในบทบำทของพยำบำลวิชำชีพได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
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1.3.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ คำดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.มีควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์
ทำงกำรพยำบำล กำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำร
พยำบำลจิตเวชและสขุภำพจิต กำรพยำบำล
อนำมัยชุมชน กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 
และกำรผดุงครรภ์ โดยบูรณำกำรควำมรู้
ทำงกำยวิภำคศำสตร์ พยำธิสรีรวิทยำ เภสัช
วิทยำ และศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

    

2. ปฏิบัติกำรพยำบำลในบทบำทกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัด
ทำงกำรพยำบำล กำรฟื้นฟูสภำพ และกำร
รักษำโรคเบื้องต้น โดยบูรณำกำรควำมรู้ทำง
ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ศำสตร์ท ำงกำร
พยำบำล กระบวนกำรพยำบำล กำรคิด
วิ เครำะห์ เชิ งคลินิก กำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล และกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ใน
กำรปฏิบัติกำรพยำบำล ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้รับบริกำรและบุคลำกรทำง
สุขภำพทั้ งระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรใน
กำรให้บริกำรพยำบำล กำรท ำงำนเป็นทีม
ทั้งทีมพยำบำลและสหสำขำวิชำชีพ มีภำวะ
ผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบ และตัดสินใจอย่ำงมี
เหตุผลตำมหลักวิชำกำร  

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

4. มีกำรแสวงหำรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์  พั ฒ น ำนวัตกรรม  พั ฒ น ำ
ฐำนข้อมูลทำงคลินิกและท ำงำนวิจัยอย่ำง
ง่ำย เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

  

5 . มี ทั กษะกำรสื่ อส ำรเชิ งวิ ช ำชี พ ทั้ ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  กำรสร้ำง
สัมพันธภำพ และกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

        
  

   
 

6.  มีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes, PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

และสำมำรถสร้ำงสรรค์สื่อทำงสุขภำพได้ 
7. ปฏิบัติกำรพยำบำลโดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  จรรยำบ รรณ วิช ำชีพ  และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

         

 

8. มีควำมเอ้ืออำทร เคำรพสิทธิและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ ยอมรับควำมแตกต่ำง
ทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม 

         

 

9.เจตคติที่ ดีต่อตนเอง สถำบัน วิชำชีพ 
ป ระ เท ศ ช ำติ  เป็ น พ ล เมื อ งดี  รั ก ษ ำ
ขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

        

 
 

 
 

 
1.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (PLOs) และควำมต้องกำร

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มคอ. 1 วิสัยทัศน์/

พันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ

ของส ำนัก
วิชำฯ 

ผู้ใช้
บัณฑิต 

ศิษย์เก่ำ ศิษย์
ปัจจุบัน 

PLO 1 อธิบำยควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้
ทั่วไป วิทยำศำสตร์พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ทักษะกำรใช้ชี วิต  สิ่ งแวดล้อม 
ทักษะทำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      

PLO 2 อธิบำยควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์
ทำงกำรพยำบำลในกลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ กำย
วิภำคศำสตร์ สรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ จุล
ชีววิทยำ เภสัชวิทยำ  โภชนบ ำบัด 

      

PLO 3 อธิบำยควำมรู้ทำงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับศำสตร์ทำงกำรพยำบำลในกลุ่มวิชำชีพ 
ได้แก่ กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ กำร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลจิตเวช
และสุขภำพจิต กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
กำรพยำบำลมำรดำและทำรก และกำรผดุง
ครรภ์  โดยบู รณำกำรควำมรู้ท ำงพยำธิ
ส รี รวิ ท ย ำ  เภ สั ช วิ ท ยำ  และศำสตร์ที่
เก่ียวข้อง 
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มคอ. 1 วิสัยทัศน์/

พันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ

ของส ำนัก
วิชำฯ 

ผู้ใช้
บัณฑิต 

ศิษย์เก่ำ ศิษย์
ปัจจุบัน 

PLO 4 มีทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
พื้นฐำน กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลจิต
เวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำลอนำมัย
ชุมชน กำรพยำบำลมำรดำและทำรก และ
กำรผดุงครรภ์ ทั้งในบทบำทกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัดทำงกำร
พยำบำล กำรฟื้นฟูสภำพ และกำรรักษำโรค
เบื้องต้น โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล และ
บู รณำควำมรู้ท ำงทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับ
ศำสตร์ทำงกำรพยำบำล กำรแนวคิดกำรคิด
วิเครำะห์เชิงคลินิก กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
และกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของผู้รับบริกำรและบุคลำกรทำงสุขภำพ 

      

PLO 5 มีทักษะในกำรสืบค้น กำรแสวงหำรู้
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำ
นวัตกรรม เพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติกำร
พยำบำลให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

      

PLO 6 มีทักษะกำรวิ เครำะห์ เชิ งตัวเลข 
ข้อมูลทำงสถิติ วิทยำกำรระบำด กำรวิจัย 
และกำรพัฒนำฐำนข้อมูลทำงคลินิกอย่ำง
ง่ำยได้ 

      

PLO 7 มีทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  กำรสร้ำง
สัมพันธภำพ และกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

      

PLO 8 มีควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำ
ตนเองและวิชำชีพ สำมำรถสร้ำงสรรค์สื่อ
ทำงสุขภำพได้ 

      

PLO 9 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
ในกำรให้บริกำรพยำบำล กำรท ำงำนเป็นทีม
ทั้งทีมพยำบำลและสหสำขำวิชำชีพ มีภำวะ
ผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบ และตัดสินใจอย่ำงมี
เหตุผลตำมหลักวิชำกำร 

      

PLO 10 ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยควำมเอ้ือ       
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มคอ. 1 วิสัยทัศน์/

พันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ

ของส ำนัก
วิชำฯ 

ผู้ใช้
บัณฑิต 

ศิษย์เก่ำ ศิษย์
ปัจจุบัน 

อำทร เคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด 
ควำมเชื่ อ  และวัฒนธรรม โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 
1.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลพัธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลกำรเรียนรู้

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) รวมถึงควำมรู้และทักษะทั่วไป ควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ควำมรู้ 
3.ทักษะทำง

ปัญญำ 

4.ทักษะ
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำง
บุคคลและ

ควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรกำรรู้
สำรสนเทศ

และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6.ทักษะกำร
ปฏิบัติทำง

วิชำชีพ 
 

1 
G 

2 
G 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

PLO 1 อ ธิ บ ำ ย ค ว ำ ม รู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ควำม รู้ ทั่ ว ไป 
วิ ท ย ำศ ำส ตร์พื้ น ฐ ำน แล ะ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ทักษะ
กำรใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม ทักษะ
ท ำ ง ภ ำ ษ ำ ไ ท ย แ ล ะ
ภำษำอังกฤษ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

                        

PLO 2 อ ธิ บ ำ ย ค ว ำ ม รู้ ที่
เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำร
พยำบำลในกลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ 
กำยวิภำคศำสตร์ สรีรวิทยำ 
พยำธิสรีรวิทยำ จุลชีววิทยำ 
เภสัชวิทยำ  โภชนบ ำบัด 

                     

   

PLO 3 อธิ บ ำย ค วำม รู้ ท ำ ง
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับศำสตร์
ทำงกำรพยำบำลในกลุ่มวชิำชพี 
ได้แก่ กำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ควำมรู้ 
3.ทักษะทำง

ปัญญำ 

4.ทักษะ
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำง
บุคคลและ

ควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรกำรรู้
สำรสนเทศ

และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6.ทักษะกำร
ปฏิบัติทำง

วิชำชีพ 
 

1 
G 

2 
G 

3 
G 

4 
S 

1 
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S 
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S 
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S 
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S 

ผู้สูงอำยุ กำรพยำบำลเด็กและ
วัยรุ่น กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุ ข ภ ำพ จิ ต  ก ำ รพ ย ำบ ำล
อนำมัยชุมชน กำรพยำบำล
มำรดำและทำรก และกำรผดุง
ครรภ์  โดยบูรณำกำรควำมรู้
ท ำงพยำธิส รีรวิทยำ เภสั ช
วิทยำ และศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 
PLO 4 มีทักษะกำรปฏิบัติกำร
พยำบำลพื้นฐำน กำรพยำบำล
ผู้ ให ญ่ แ ล ะ ผู้ สู ง อ ำ ยุ  ก ำ ร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำร
พยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน กำร
พยำบำลมำรดำและทำรก และ
กำรผดุงครรภ์ ทั้งในบทบำท
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำร
ป้องกันโรค กำรบ ำบัดทำงกำร
พยำบำล กำรฟื้นฟูสภำพ และ
กำรรักษำโรคเบื้องต้น โดยใช้
กระบวนกำรพยำบำล และ
บู รณ ำควำมรู้ท ำงทฤษ ฎี ที่
เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำร
พยำบำล กำรแนวคิดกำรคิด
วิเครำะห์เชิงคลินิก กำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล และกำรใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล ค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำร
และบุคลำกรทำงสุขภำพ 

                        

PLO 5 มีทักษะในกำรสืบค้น                         
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ควำมรู้ 
3.ทักษะทำง

ปัญญำ 

4.ทักษะ
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำง
บุคคลและ

ควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรกำรรู้
สำรสนเทศ

และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6.ทักษะกำร
ปฏิบัติทำง

วิชำชีพ 
 

1 
G 

2 
G 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

กำรแสวงหำรู้อย่ำงต่อเนื่อง มี
กำรคิ ดสร้ ำ งส รรค์  พั ฒ น ำ
นวัตกรรม เพิ่มศักยภำพในกำร
ป ฏิ บั ติ ก ำ ร พ ย ำ บ ำ ล ใ ห้ มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
PLO 6 มีทักษะกำรวิเครำะห์
เชิ งตั ว เลข  ข้ อมู ลท ำงสถิ ติ 
วิทยำกำรระบำด กำรวิจัย และ
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลทำงคลินิก
อย่ำงง่ำยได้ 

      

                  

PLO 7 มีทักษะกำรสื่อสำรเชิง
วิ ช ำชี พ ทั้ งภ ำษ ำ ไท ย แล ะ
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ  ก ำ ร ส ร้ ำ ง
สัมพันธภำพ และกำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  

 

 

    

                  

PLO 8 มีควำมสำมำรถในกำร
เลื อก ใช้ สื่ อและ เทค โน โลยี
สำรสนเทศในกำรพัฒนำตนเอง
แ ล ะ วิ ช ำ ชี พ  ส ำ ม ำ ร ถ
สร้ำงสรรค์สื่อทำงสุขภำพได้ 

                  

      

PLO 9 ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำร
พยำบำล กำรท ำงำนเป็นทีมทั้ง
ที มพ ยำบ ำลและสหสำขำ
วิชำชีพ มีภำวะผู้น ำ มีควำม
รับผิดชอบ และตัดสินใจอย่ำงมี
เหตุผลตำมหลักวิชำกำร  

    

        

    

  

      

PLO 10 ปฏิบัติกำรพยำบำล
ด้วยควำมเอ้ืออำทร เคำรพสิทธิ
และศั กดิ์ ศ รีของควำม เป็ น
มนุษย์ ยอมรับควำมแตกต่ำง
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ควำมรู้ 
3.ทักษะทำง

ปัญญำ 

4.ทักษะ
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำง
บุคคลและ

ควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรกำรรู้
สำรสนเทศ

และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6.ทักษะกำร
ปฏิบัติทำง

วิชำชีพ 
 

1 
G 

2 
G 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
G 

4 
S 

1 
G 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

ทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และ
วั ฒ น ธ ร ร ม  โด ย ยึ ด ห ลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยำบ รรณ วิช ำชีพ  และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

หมำยเหตุ G หมำยถึง ควำมรู้และทักษะทั่วไป (Generic Learning Outcome) 
S หมำยถึง ควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง (Specific Learning Outcome) 

2. แผนพัฒนำปรับปรุง 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จะด ำเนินงำนตำมกรอบนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563-2567 โดยมีปณิธำนที่เด่นชดัในกำรพัฒนำบัณฑิตให้เป็นคนที่มีคุณภำพ 
เป็นหลักในถิ่น และได้มำตรฐำนสำกล มีควำมรอบรู้ทำงทฤษฎี มีทักษะกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพพยำบำล 
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีควำม
พร้อมทั้งกำรเป็น “คนดีและคนเก่ง” ตำมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตพยำบำลวลัยลักษณ์ พัฒนำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตให้ทันสมัย มีกำรประเมินและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตรทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร (4 ปี)  

แผนพัฒนำปรับปรุงคำดว่ำจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จครบถ้วนภำยในรอบกำรศึกษำ (4 ปี) 

กำรพัฒนำ/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ / หลักฐำน ตัวบ่งชี ้

1. กำรคิดวิเครำะห์เชิง
คลินิก  

1.1  จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะอำจำรยใ์นกำร
สอนที่เน้นกำรใช้หลักกำรคิด
วิเครำะห์เชิงคลินิก 

1.2  จัดอบรมนักศึกษำใหม่และเพิ่ม
สมรรถนะกำรวิเครำะห์เชิงคลินกิ
ให้กับนักศึกษำทุกชั้นป ี

1.3  ก ำหนดให้ทุกรำยวิชำทั้งทฤษฎแีละ
ปฏิบัติทำงกำรพยำบำลประยุกต์ใช้
หลักกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิกในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

1.4  จัดเวทีน ำเสนอผลกำรประยุกตใ์ช้กำร

1.1  ร้อยละ 100 ของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรมีทักษะในกำรสอนที่ใช้
หลักกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก 

1.2  ร้อยละ 100 ของนักศึกษำทุกชั้นปีมี
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลนิกิ 
โดยผ่ำน Concept Mapping 

1.3  ร้อยละ 100 ของรำยวิชำทั้งทฤษฎี
และปฏิบตัิทำงกำรพยำบำลมีกำร
ประยุกต์ใช้หลักกำรคิดวิเครำะห์เชิง
คลินิก มำใช้เปน็หลักในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
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กำรพัฒนำ/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ / หลักฐำน ตัวบ่งชี ้

คิดวิเครำะห์เชิงคลินิก (Clinical 
Reasoning Forum) ทุกภำค
กำรศึกษำ ของนักศึกษำทุกชัน้ปี 

1.5  ส่งเสริมให้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถ 
ร่วมน ำเสนอหลักกำรวิเครำะห์เชิง
คลินิกในงำนประชุมวชิำกำรของ
ส ำนักวชิำฯ และภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

1.4  ร้อยละ 30 ของนักศึกษำเป็นผู้
น ำเสนอกรณีศึกษำโดยใช้หลักกำร
คิดวิเครำะห์เชิงคลินิก 

1.5  ร้อยละ 100 ของนักศึกษำเข้ำร่วม
แลกเปลี่ยนในเวทีกำรน ำเสนอกำร
คิดวิเครำะห์เชิงคลินิก (Clinical 
Reasoning Forum) 

1.6  นักศึกษำมีโอกำสได้น ำเสนอ
หลักกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิกใน
งำนประชุมวชิำกำรของส ำนักวชิำฯ 
และภำยนอกมหำวิทยำลยัทุกปี 

2. กำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม  

2.1   ก ำหนดให้ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำเฉพำะในหมวดวิชำชีพตลอด
หลักสูตร  

2.2   ระบุกำรสร้ำงนวัตกรรมไว้ในประมวล
รำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำล 

2.3  จัดเวทีน ำเสนอนวัตกรรมทุกภำค
กำรศึกษำ ของนักศึกษำทุกชัน้ปี 

2.4  ส่งเสริมให้นักศึกษำที่ร่วมน ำเสนอ
นวัตกรรมในงำนประชุมวิชำกำรของ
ส ำนักวชิำฯ และภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

2.1 ร้อยละ 80 ของรำยวิชำเฉพำะใน
หมวดวิชำชพีใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ประกอบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

2.2 ร้อยละ 80 ของรำยวิชำปฏบิัติกำร
พยำบำลมชีิ้นงำนนวัตกรรม  

2.3 ร้อยละ 100 ของนักศึกษำเข้ำร่วม
แลกเปลี่ยนในเวทีกำรน ำเสนอ
นวัตกรรม 

2.4 นักศึกษำมีโอกำสได้น ำเสนอ
นวัตกรรมในงำนประชุมวิชำกำรของ
ส ำนักวชิำฯ และภำยนอก
มหำวิทยำลยัทุกป ี

3. สื่อสำรเชิงวชิำชีพ  3.1 พัฒนำสมรรถนะของอำจำรย์ในกำร
สื่อสำรเชิงวชิำชีพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

3.2  พัฒนำทักษะของนักศึกษำเก่ียวกับ
กำรสื่อสำรเชิงวชิำชีพในวชิำกำร
พยำบำล 

3.3  จัด Role play และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ
ในเวที “Professional 
Communication in Nursing”  

3.1  ร้อยละ 100 ของอำจำรย์ได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะกำรสื่อสำรเชิง
วิชำชีพอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  

3.2  ร้อยละ 50 ของรำยวิชำทำงกำร
พยำบำลมีกิจกรรมในกำรพัฒนำ
ทักษะกำรสื่อสำรเชงิวิชำชีพ 

3.3  นักศึกษำได้แสดง Role play และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำร
สื่อสำรเชิงวชิำชีพในเวที 
“Professional Communication 
in Nursing” ทุกภำคกำรศึกษำ 

4. ปฏิบัติกำรพยำบำล
ด้วยควำมเอ้ืออำทรมี
คุณธรรม จริยธรรม 
เคำรพศักดิ์ศรีควำม

4.1 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยปลูกฝงั
ควำมเอ้ืออำทร คุณธรรม จริยธรรม 
ในกำรพยำบำลผู้ป่วย เคำรพศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์และสิทธผิู้ป่วย มี

4.1 ร้อยละ 80 ในรำยวิชำทำงกำร
พยำบำลระบุกิจกรรมโดยใช้หลกั
คุณธรรม จริยธรรม ควำมเอ้ืออำทร 
เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และ
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กำรพัฒนำ/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ / หลักฐำน ตัวบ่งชี ้

เป็นมนุษย์และสทิธิ
ผู้ป่วย 

ควำมเป็นธรรม เข้ำใจในควำม
แตกต่ำงของบุคคล บนพื้นฐำนของ
ควำมรู้และมำตรฐำนวชิำชีพ 

4.2  สะท้อนคิดกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
ด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ผำ่น
ประสบกำรณ์ในกำรดูแลผู้ป่วยจริง 

 

สิทธิผูป้่วย 
4.2 ร้อยละ 100 ของรำยวิชำปฏิบัตกิำร

พยำบำลมีกำรสะท้อนคิดกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมเอ้ืออำทร เคำรพ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสทิธิ
ผู้ป่วย 

4.3 ร้อยละ 100 ของนักศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินด้ำนกำรปฏบิัติกำรพยำบำล
ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ควำม
เอ้ืออำทร เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์และสิทธผิู้ป่วย 

5. แผนพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนที่ใช้ 
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก ตำม
กรอบแนวคิดของ 
The UK 
Professional 
Standards 
Framework 
(UKPSF) เช่น Flip 
Class Room, 
Problem-based 
learning, Case-
based learning, 
Experiential 
learning และ 
Project-based 
learning  

5.1 อำจำรย์ทุกคนต้องผำ่นกำรอบรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบ
แนวคิด The UK Professional 
Standards Framework (UKPSF) 

5.2  สนับสนนุกำรเข้ำร่วม/จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำทักษะอำจำรย์
ในกำรสอนที่เนน้กระบวนกำรจดักำร
เรียนรู้เชิงรุก  

5.3 ก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรกุ 
ตลอดหลักสูตร 

5.4 จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก
แบบ  
Problem-based learning, Case-
based learning, Experiential 
learning และ Project-based 
learning ส ำหรับอำจำรย์และ
นักศึกษำ 

5.5 ท ำวิจัยในชั้นเรียนที่จัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุกและน ำผลกำรวิจยัมำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภำค
กำรศึกษำ 

5.1 ร้อยละ 100 ของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรผ่ำนกำรอบรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมกรอบแนวคิด 
The UK Professional Standards 
Framework (UKPSF) 

5.2 ร้อยละ 100 ของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เชิง
รุกทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน  

5.3 ร้อยละ 80 ของรำยวิชำใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  

5.4 คู่มือประกอบกำรสอนที่ใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรกุ 
และกำรประเมินผลลพัธ์ ได้แก่ 
Problem-based learning, Case-
based learning, Experiential 
learning และ Project-based 
learning 

5.5 มีผลงำนวิจัยในชัน้เรียนที่ใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรกุใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงน้อย
ปีละ 1 เร่ือง 
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กำรพัฒนำ/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ / หลักฐำน ตัวบ่งชี ้

6. แผนพัฒนำทักษะ
กำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร 

6.1 ก ำหนดให้อำจำรย์จัดท ำเอกสำรสื่อ
กำรสอน หรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
ใช้ภำษำอังกฤษ  

6.2 จัดให้มีห้อง English skill lab และ
พัฒนำระบบสำรสนเทศทีส่นบัสนุน
กำรเรียนรู้ด้ำนภำษำอังกฤษด้วย
ตนเอง ตลอดหลักสูตร 

6.3 สนับสนนุให้อำจำรย์ใช้ภำษำอังกฤษ
ในกำรสอน 

6.4 สนับสนนุให้นักศึกษำเข้ำร่วมคลนิิก I 
love English ซึ่งเป็นคลินิกย่อยใน 
Smile and smart clinic มีกำรจัด
โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกบั
มหำวิทยำลยัต่ำงประเทศ เช่น 
ประเทศออสเตรเลีย  

6.1 ร้อยละ 100 ของรำยวิชำทำงกำร
พยำบำล ใช้สื่อกำรสอน หรือ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่เป็น
ภำษำอังกฤษ 

6.2 ร้อยละ 50 ของรำยวิชำจัดกำรเรียน
กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ  

6.3 ร้อยละ 80 ของนักศึกษำได้ฝึกทักษะ
ภำษำอังกฤษจำกห้อง English skill 
lab   

6.4 ร้อยละ 50 ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี สอบผ่ำนมำตรฐำน
ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษของ
มหำวิทยำลยั 
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หมวดที ่3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.1 ระบบกำรศึกษำ 
   เป็นระบบไตรภำค (Trimester System) โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำ และ 1 
ภำคกำรศึกษำมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 
 1.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

  ไม่มี 
 1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

  1 หน่วยกิตระบบไตรภำค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภำค หรือ 4 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภำค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภำค 

2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

1) จัดกำรเรียนกำรสอนระบบไตรภำค ปีกำรศึกษำละ 3 ภำคกำรศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 เดือนกรกฎำคม-ตุลำคม  
ภำคกำรศึกษำที่ 2 เดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ 
ภำคกำรศึกษำที่ 3 เดือนมีนำคม-มิถุนำยน 

2) จัดกำรเรียนกำรสอนในเวลำปกติ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ สัปดำห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
1) ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ (เน้นวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์) 
2) มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือมีควำมผิดปกติที่

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ โดยได้รับกำรพิจำรณำรับรองจำกแพทย์ที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
3) มีส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ 150 เซนติเมตร หรือมีน้ ำหนักที่สัมพันธ์กับส่วนสูง 
4) กรณี เป็นนักศึกษำต่ำงชำติ ต้องมีระดับคะแนนผ่ำนกำรทดสอบภำษำไทยตำมเกณฑ์ของ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ 
ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษไม่เพียงพอ 
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ยังไม่เพียงพอ 
 กำรปรับตัวด้ำนกำรเรียนและด้ำนสังคม  

2.4 กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 

ปัญหำแรกเข้ำ กลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
1. ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษไม่

เพียงพอ 
 

1. จัดสอบประเมินควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2. นักศึกษำที่มีระดับคะแนนควำมรู้
ภำษำอังกฤษต่ ำกวำ่เกณฑ์ต้องเข้ำร่วม
โครงกำรปรับพืน้ฐำนด้ำนภำษำอังกฤษ

ร้อยละ 100 ของนักศึกษำชัน้ปทีี่ 1 ต้อง
มีระดับคะแนนภำษำอังกฤษผ่ำนตำม
เกณฑ์ของมหำวิทยำลัยเมื่อสิ้นปี
กำรศึกษำแรก 
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ปัญหำแรกเข้ำ กลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
ของมหำวิทยำลัย 

3. ให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมในคลินิก I 
love English ซึ่งเป็นคลินิกย่อยใน 
Smile and smart clinic เพื่อเพิ่ม
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

2. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ยังไม่เพียงพอ 

1. จัดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำติดตำมปัญหำ
กำรเรียน   ติดตำมผลกำรสอบของ
นักศึกษำเป็นระยะๆ และให้กำร
ช่วยเหลือ รำยบุคคล  รำยกลุ่ม 

2. จัดให้นักศึกษำรุ่นพี่ หรือรุ่นเดียวกันที่มี
ควำมรูค้วำมเข้ำใจในเนื้อหำในกลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ทบทวนหรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ให้นักศึกษำ 

3. จัดให้นักศึกษำมีกระบวนกำรเรียนรู้ 
โดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในคลินิก
พัฒนำสมรรถนะดำ้นกำรเรียนรู ้ซึ่ง
เป็นคลินิกย่อยใน Smile and smart 
clinic ในประเด็นต่ำงๆ เช่น กำรอ่ำน
จับประเด็น กำรคิดวิเครำะห์ 

 ร้อยละ 100 ของนักศึกษำ ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรศึกษำในกลุ่มวชิำ
วิทยำศำสตร์ ได้แกร่ำยวชิำ CHM61-103 
ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน  CHM61-106 
เคมีพื้นฐำน PHY61-105 ฟิสิกส์ทำง
กำรแพทย์พื้นฐำน BIO61-171 ชีววิทยำ
ของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สขุภำพ 
และ BIO61-172 ปฏิบัติกำรชีววิทยำของ
เซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพก่อน
ลงทะเบียนเรียนในหมวดวชิำเฉพำะ กลุ่ม
พื้นฐำนวิชำชีพ 

3. กำรปรับตัวด้ำนกำรเรียน
และด้ำนสังคม 

1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยผูป้กครองมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมควำมพร้อม
เก่ียวกับกำรเรียนระดับอุดมศึกษำ กำร
ปรับตัวดำ้นกำรเรียน ดำ้นสังคม และ
ให้ข้อมูลเรื่องทุนกำรศึกษำ ก่อนเปิด
ภำคกำรศึกษำ 3 สัปดำห์ 

2. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนนุดำ้นกำร
เรียนรู ้เช่น กำรสืบคน้ข้อมูลทำง
วิชำกำร กำรเขียนผงัควำมคิด กำรใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นตน้  

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรใช้ชีวติ เช่น กิจกรรมสำน
สัมพันธ์ กิจกรรมสร้ำงเสริมกำรปรับตัว 
เป็นต้น 

 
4. จัดให้มีอำจำรย์ประจ ำชัน้ปี โดยมี

อำจำรย์ 2 ท่ำน ต่อ 1 ชั้นปี เพื่อกำร
ดูแลและให้กำรช่วยเหลือนักศึกษำ 
และให้กำรปรึกษำด้ำนกำรปรบัตัว 
กำรเรียน กำรใช้ชีวิต และกำรเผชิญ
ปัญหำ กรณีนักศึกษำมีปญัหำดำ้นกำร

1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมควำม
พร้อมที่มหำวิทยำลัยจัดร่วมกับส ำนัก
วิชำ 

 
 
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษำ สำมำรถ

สืบค้นข้อมูลทำงวชิำกำรได้ เขียนผัง
ควำมคิดได้ และสำมำรถใช้
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนได้ 

3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษำ สำมำรถ
ปรับตัวดำ้นกำรเรียนและทักษะกำรใช้
ชีวิตและไม่มีนักศึกษำลำออกจำก
สำเหตุปัญหำกำรปรบัตัวดำ้นกำร
เรียนและกำรปรับตวั 

4. ร้อยละ 100 ของนักศึกษำมีอำจำรย์ที่
ปรึกษำทำงวิชำกำรโดยมีอัตรำสว่น
ตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย และพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงน้อย 2คร้ัง/
ภำคกำรศึกษำ 
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ปัญหำแรกเข้ำ กลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
ปรับตัว ได้รับกำรส่งต่อไปยงัคลนิิกเพื่อ
ใจ ซึ่งเป็นคลินิกย่อยใน Smile and 
smart clinic เพื่อได้รับกำรดูแลจำก
ผู้เชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่อง 

5. พัฒนำแกนน ำเพื่อนช่วยเพื่อน และพี่
ช่วยน้อง เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทัง้สำน
สัมพันธ์อันดีระหวำ่งนักศึกษำ  

6. จัดกิจกรรมในคลินิก “Smile and 
Smart Clinic” เพื่อดูแล ช่วยเหลือ 
และพัฒนำนักศึกษำพยำบำลให้มี
สมรรถนะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ มี
คุณลักษณะตำม WU NURSE มีทักษะ
ของกำรเป็นเยำวชนในศตวรรษที่ 21 
สำมำรถด ำเนินชีวิตรวมทั้งเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพและมีควำมสุขเต็ม
ศักยภำพ 

 
 
 
 
5. นักศึกษำอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ได้รับ

กำรพัฒนำสมรรถนะ กำรเปน็แกนน ำ
เพื่อนช่วยเพื่อน  

 
6. ร้อยละ 100 ของนักศึกษำที่มีปัญหำ

กำรปรับตัว และมีปัญหำสุขภำพจิต
ได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด และมีกำร
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

 
2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

ชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 180 180 180 180 180 
ช้ันปีท่ี 2 - 180 180 180 180 
ช้ันปีท่ี 3 - - 180 180 180 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 180 180 

รวม 180 360 540 720 900 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ - - - 180 180 

 
2.6 งบประมำณตำมแผน  

2.6.1 งบประมำณตำมแผน 
งบประมำณรำยรับ (หน่วย : บำท) 

ประมำณกำรรำยรับ 
ปีงบประมำณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
(ปีละ 79,500 บำท/คน) 

15,900,000 31,800,000 47,700,000 63,600,000 63,600,000 

งบประมำณจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 
(เงินเดือน) 

27,960,000 29,371,980 30,840,579 32,382,608 34,001,738 

งบประมำณจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย  
(ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน) 

5,312,653 6,109,551 7,331,461 7,331,461 7,331,461 

         รวมประมำณกำรรำยรับ 49,172,653 73,581,531 85,872,040 103,314,069 104,933,199 
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งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย : บำท) 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร           

-ค่ำตอบแทนบุคลำกรสำยวิชำกำร 28,350,000 29,767,500 31,255,875 32,818,669 34,459,603 
-ค่ำตอบแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน 1,008,000 1,058,400 1,111,320 1,166,886 1,225,230 

2) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน         
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร/อำจำรย์พิเศษ 320,000 330,000 350,000 350,000 360,000 
-ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน   170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 
-ค่ำใช้จ่ำยภำคสนำม 900,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 
-ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมเสริมหลักสูตร     250,000 300,000 350,000 350,000 52,500 
-ค่ำสำธำรณูปโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

3) งบลงทุน        
-ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
-ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ/ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย 33,860,000 35,785,900 37,607,195 39,435,555 40,967,333 

4) เฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยต่อหัว 169,300 178,929.50 188,035.97 197,177.77 204,836.66 
หมำยเหตุ 1) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรสำยวิชำกำร คิดจำกอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรและอำจำรยผ์ู้สอนในหลักสูตร  

 2) ค่ำตอบแทนวิทยำกร/อำจำรยพ์ิเศษ คิดค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก และค่ำตอบแทนกำรสอนภำคทฤษฎี 
 3) มหำวิทยำลยัวลยัลักษณ์ ด ำเนินงำนด้วยนโยบำยรวมบริกำรประสำนภำรกจิงบประมำณในพันธกิจดำ้นกำรวิจยั กำร
 บริกำรวิชำกำร กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ จะจัดสรรไปยังหน่วยงำนสนับสนุนงำนกลำง  
  

2.7 ระบบกำรศึกษำ 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทำงไกลทำงอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 

2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำและกำรลงทะเบียนข้ำมมหำวิทยำลัย 
 เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560  

3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ ำนวนหน่วยกิต จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 187 หน่วยกิตระบบไตรภำค 
ระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ 12 ภำคกำรศึกษำ และไม่เกิน 8 ปี หรือ 24 ภำคกำรศึกษำ 

3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร  
หมวดวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 40 
    1) กลุ่มวิชำภำษำ 20 
    2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 8 
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หมวดวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชำวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 8 
    4) กลุ่มวิชำสำรสนเทศ 
          หมำยเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร 

4* 
 

ข. หมวดวิชำเฉพำะ 139 
    1) กลุ่มพื้นฐำนวิชำชพีและวชิำชพีภำคทฤษฎี 94 
    2) กลุ่มวิชำชีพภำคปฏิบัต ิ 45 
ค. หมวดวิชำเลือกเสร ี 8 

รวมตลอดหลักสูตร 187 
 
3.1.3 รำยวิชำ 

ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  40 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร จ ำนวน  20 หน่วยกิตระบบไตรภำค 

GEN61-001 ภำษำไทยพืน้ฐำน  2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 

Fundamental English 
2(2-0-4)* 

GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชงิวิชำกำร 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชงิวิชำกำร 2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  

GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนเชิงวชิำชพี 4(4-0-8) 
 English for Professional Writing  
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 English Presentation in Sciences and Technology  
GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร  3(3-0-6) 
 English for Media and Communication  

2) วิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 8 หน่วยกิต 
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์ 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  
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3) วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ ำนวน 8 หน่วยกิต 

GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming  

4) วิชำบูรณำกำร จ ำนวน 4 หน่วยกิต   
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship  

5) วิชำสำรสนเทศ จ ำนวน 4 หน่วยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยสีำรสนเทศในยุคดิจิทลั 4(2-4-6)* 
 Information Technology in Digital Era  

หมำยเหตุ *นักศึกษำทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในช่วงต้นภำคกำรศึกษำที่ 1 หรือตำมวันเวลำ
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดจะได้ผลกำรศึกษำในรำยวิชำ GEN61-171 เทคโนโลยี
สำรสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภำคกำรศึกษำที่สอบ ส่วนนักศึกษำที่มีผลกำรสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะต้องเข้ำเรียนเสริม
และสอบ Placement Test จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ จึงจะได้ผลกำรศึกษำในรำยวิชำ GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัลเป็น S ทั้งนี้ให้
ระบุรำยวิชำนี้ไว้ในใบแสดงผลกำรศึกษำ(Transcript) และโครงสร้ำงหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

ข. หมวดวิชำเฉพำะ   
1) กลุ่มพืน้ฐำนวิชำชีพและวิชำชีพภำคทฤษฎี  จ ำนวน 94 หน่วยกิตระบบไตรภำค 

CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1(0-3-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
CHM61-106 เคมีพื้นฐำน 4(4-0-8) 
 Fundamental Chemistry  
BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวทิยำศำสตร์สุขภำพ 

Cell Biology for Health Science 
  4(4-0-8) 

BIO61-172 ปฏิบัติกำรชวีวิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
Cell Biology for Health Science Laboratory 

  1(0-3-2) 

PHY61-105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พืน้ฐำน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์ 4(3-3-8) 
 Anatomy   
NUR63-101 จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์ 2(2-0-4) 
 Human Developmental Psychology  
NUR63-102 กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ  2(1-3-4) 
 Health Promotion and protection  
NUR63-203 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำพื้นฐำน 2(2-0-4) 
 Fundamental of Microbiology and Parasitology  
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NUR63-204 

 
บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวทิยำและเภสชัวิทยำ 1 
Integrated Physiology, Pathophysiology, and 
Pharmacology I 

 
3(3-0-6) 

NUR63-205 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำและเภสัชวิทยำ 2  3(3-0-6) 
 Integrated Physiology, Pathophysiology, and 

Pharmacology II 
 

NUR63-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 3   3(3-0-6) 
 Integrated Physiology, Pathophysiology, and 

Pharmacology III 
 

NUR63-207 โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล    2(1-2-3) 
 Nutrition and Diet Therapy  
NUR63-111 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำล                                2(2-0-4) 
 Basic Concepts in Nursing Science  
NUR63-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 3(2-3-6) 
 Health Assessment  
NUR63-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล                                            4(2-6-7) 
 Basic Nursing Therapeutics  
NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 4(4-0-8) 
 Adult Nursing I  
NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 4(4-0-8) 
 Adult Nursing II  
NUR63-233 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 

Older Adult Nursing 
2(2-0-4) 

 
NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 1 3(3-0-6) 
 Psychiatric and Mental Health Nursing I  
NUR63-242 
 
NUR63-314 

กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2 
Psychiatric and Mental Health Nursing II 
จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ 

3(3-0-6) 
 

2(1-2-3) 
 Ethical and Laws in Health Care Profession  
NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 3(3-0-6) 
 Children and Adolescent Nursing I  
NUR63-352 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 3(3-0-6) 
 Children and Adolescent Nursing II  
NUR63-361 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 2(2-0-4) 
 Science and Concepts of Midwifery Care  
NUR63-362 กำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 4(3-2-7) 
 Midwifery and Maternal-Newborn Nursing I  
NUR63-363 กำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2 4(4-0-8) 
 Midwifery and Maternal-Newborn Nursing II  
NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 3(3-0-6) 



 

32 

 

 Leadership and Nursing Management  
NUR63-416 กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1 

Research and innovation in nursing I 
2(2-0-4) 

NUR63-417 กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 2 1(0-3-2) 
 Research and innovation in nursing II  
NUR63-418 
 

กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำณภัย 
Emergency and Disaster Management 

2(2-0-4) 
 

NUR63-419 ระบำดวิทยำ 
Epidemiology 

2(2-0-4) 

NUR63-471 ระบบสุขภำพชุมชน 2(2-0-4) 
 Community Health System  
NUR63-472 กำรพยำบำลชุมชน  4(4-0-8) 
 Community Nursing  
NUR63-473 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Basic Medical Care  

2) กลุ่มวิชำชีพภำคปฏิบัติ  จ ำนวน 45 หน่วยกิตระบบไตรภำค  
NUR63-221 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 3(0-9-5) 
 Basic Nursing Therapeutic Practicum  
NUR63-334 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ  8(0-24-12) 
 Adult and Older Adult Nursing Practicum  
NUR63-343 ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 6(0-18-9) 
 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  
NUR63-353 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 6(0-18-9) 
 Children and Adolescent Nursing Practicum  
NUR63-364 ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 4(0-12-6) 
 Midwifery and Maternal-Newborn Nursing Practicum I  
NUR63-365 ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2   4(0-12-6) 
 Midwifery and Maternal-Newborn Nursing Practicum II   
NUR63-474 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 6(0-18-9) 
 Community Nursing Practicum  
NUR63-422 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 2(0-6-3) 
 Nursing Management Practicum  
NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(0-6-3)  
 Primary Medical Care Practicum  
NUR63-481 ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรพยำบำล   4(0-12-6)  
 Professional Nursing Externship  
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ค) หมวดวิชำเลือกเสรี(Free Electives) จ ำนวน 8 หน่วยกิตระบบไตรภำค 
 เลือกรำยวิชำที่มีกำรเปิดสอนในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในระดับปริญญำตรี 
 
ควำมหมำยของเลขรหัสรำยวิชำ 
  รหัสวิชำประกอบด้วยรหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข มีควำมหมำยดังนี้ 

CHM หมำยถึง Chemistry 
GEN หมำยถึง General Education 
NUR หมำยถึง Nursing 
PHY หมำยถึง Physics 
PTP หมำยถึง Physical Therapy 

 
รหัสตัวเลข 60 61 62 และ 63 หลังรหัสตัวอักษร หมำยถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 

รหัสตัวเลข 3 หลัก มีควำมหมำยดังนี้ 
หลักที่ 1 คือชั้นปี 

1 หมำยถึง ชั้นปีที่ 1 
2 หมำยถึง ชั้นปีที่ 2 
3 หมำยถึง ชั้นปีที่ 3 
4 หมำยถึง ชั้นปีที่ 4 

 

หลักที่ 2 คือล ำดับกลุ่มวิชำในสำขำ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง 
หมำยถึง 
หมำยถึง 

กลุ่มวิชำกลำง (กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ) 
กลุ่มวิชำกลำง (กลุ่มวิชำชีพทฤษฎี) 
กลุ่มวิชำกลำง (กลุ่มวิชำชีพปฏิบัติ) 
กลุ่มวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
กลุ่มวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
กลุ่มวิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
กลุ่มวิชำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 

7 หมำยถึง กลุ่มวิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
8 หมำยถึง กลุ่มวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 
หลักที่ 3 คือ ล ำดับรำยวิชำในกลุ่ม/แขนง 
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3.14 กำรศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ช้ันปี ภำคกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

1 
 

GEN61-001 
GEN61-002 
GEN61-113 

ภำษำไทยพื้นฐำน 
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 
ร่วมสมัย 

2(2-0-4)* 
2(2-0-4)* 
4(2-4-6) 

CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพ้ืนฐำน 1(0-3-2) GEN61-123 
 
GEN61-152 

กำรอ่ำนและกำรเขียน 
เชิงวิชำกำร 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
สภำวะโลกร้อน 

2(2-0-4) 
CHM61-106 
PHY61-105 
GEN61-122 

เคมีพ้ืนฐำน 
ฟิลิกส์ทำงกำรแพทย์พื้นฐำน 
กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำร 

4(4-0-8) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
4(2-4-6) 

GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4) GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิด 4(3-2-7) GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(2-4-6) 
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7)  แบบวิพำกษ์  NUR63-102 กำรสร้ำงเสริมและปกป้อง 2(1-3-4) 
GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบ 4(2-4-6) NUR63-101 จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์ 2(2-0-4)  สุขภำพ  
 
GEN61-171 
 
NUR63-111 

วิธีวิจัย 
เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุค 
ดิจิตัล 
แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ 
ทำงกำรพยำบำล 

 
4(2-4-6)* 

 
2(2-0-4) 

xxx-xxx 
 

วิชำเลือกเสรี 4(x-x-x) 
 

BIO61-171 
 
BIO61-172 

ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับ 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำของเซลล์ 
ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

4(4-0-8) 
 

1(0-3-2) 

xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 2(x-x-x)       

รวม 18 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
2 
 
 

GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนเชิง 4(4-0-8) GEN61-129 ภำษำอังกฤษสื่อและกำรสื่อสำร 3(3-0-6) NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 4(4-0-8) 
 วิชำชีพ  NUR63-205 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิ 3(3-0-6) NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 4(4-0-8) 
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 3(3-0-6)  สรีรวิทยำ และเภสัชวิทยำ 2  NUR63-233 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 2(2-0-4) 
 ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  NUR63-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิ 3(3-0-6) NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและ 3(3-0-6) 
PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์ 4(3-3-8)  สรีรวิทยำ และเภสัชวิทยำ 3   สุขภำพจิต 1  
NUR63-203 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ 2(2-0-4) NUR63-207 โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 2(1-2-3) NUR63-242 กำรพยำบำลจิตเวชและ 3(3-0-6) 
 พื้นฐำน  NUR63-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 3(2-3-6)  สุขภำพจิต 2  
NUR63-204 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิ 3(3-0-6) NUR63-213 กำรบ ำบัดพ้ืนฐำนทำงกำร 4(2-6-7) NUR63-221 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัด 3(0-9-5) 
 สรีรวิทยำ และเภสัชวิทยำ 1   พยำบำล   พื้นฐำน  
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 2(x-x-x) 

 
      

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
 
 
 
 
3 

NUR63-334 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และ 8(0-24-12) NUR63-314 จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพ 2(1-2-3) NUR63-353 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและ 6(0-18-9) 
 ผู้สูงอำยุ   ทำงสุขภำพ   วัยรุ่น  
NUR63-343 ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวช 6(0-18-9) NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 3(3-0-6) NUR63-364 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และ 4(0-12-6) 
 และสุขภำพจิต  NUR63-352 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 3(3-0-6)  กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1  
   NUR63-361 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 2(2-0-4) NUR63-365 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และ 4(0-12-6) 
   NUR63-362 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล 4(3-2-7)  กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2  
    มำรดำ-ทำรก 1     
   NUR63-363 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล 4(4-0-8)    
    มำรดำ-ทำรก 2 

 
    

รวม 14 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 
 
 
 
 
4 
 
 

NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 3(3-0-6) NUR63-474 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 6(0-18-9) NUR63-481 ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพ 4(0-12-6) 
 ทำงกำรพยำบำล  NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(0-6-3)  ทำงกำรพยำบำล  
NUR63-416 กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ทำงกำรพยำบำล 1 
2(2-0-4) 

 
NUR63-422 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำร

พยำบำล 
2(0-6-3)    

NUR63-417 กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำร 
พยำบำล 2 

1(0-3-2)       

NUR63-418 กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและ 2(2-0-4)       
 สำธำรณภัย        
NUR63-419 ระบำดวิทยำ 2(2-0-4)       
NUR63-471 ระบบสุขภำพชุมชน 2(2-0-4)       
NUR63-472 กำรพยำบำลชุมชน 4(4-0-8)       
NUR63-473 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 
      

รวม 18 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

 
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร 
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3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป        40 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชำภำษำ 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย 

GEN61-001  ภำษำไทยพื้นฐำน 2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai 
 รำยวิชำนี้เป็นกำรสอบวัดควำมรู้พื้นฐำนภำษำไทย 3 ด้ำน ได้แก่ หลักภำษำไทย วรรณคดีไทย 
และกำรใช้ภำษำไทย โดยหลักภำษำไทยครอบคลุมเนื้อหำได้แก่ ธรรมชำติของภำษำ อักษรสำมหมู่ สระ กำรผัน
วรรณยุกต์ พยำงค์ ชนิดของค ำ กำรสร้ำงค ำ และประโยคชนิดต่ำง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหำได้แก่ ควำมรู้
เบื้องต้นทำงวรรณคดี ควำมเข้ำใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษำ และกำรตีควำม ส่วนกำรใช้ภำษำไทยครอบคลุม
เนื้อหำเร่ืองระดับของภำษำ กำรจับใจควำมส ำคัญ กำรย่อควำมสรุปควำม กำรอธิบำยควำม กำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
กำรพูดอย่ำงมีศิลปะ กำรใช้ส ำนวนไทย และค ำรำชำศัพท์     
 This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories of 
Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers 
natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of words, 
word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge of literatures, the 
understanding of pre - university education literatures and interpretation; Thai usage covers orders 
of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental listening, oratory, Thai idiom 
usage and Ra-cha-sap.          

หมำยเหตุ *วิชำนี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษำทุกคนต้องสอบ GEN61-001 ภำษำไทยพื้นฐำน 
ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1 หรือตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ต้องเข้ำ
เรียนเสริมและทดสอบรำยวิชำ GEN61-001 ภำษำไทยพื้นฐำน จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ (S) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำ GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัยได้ 

GEN61-113  ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย  4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication 
วิชำบังคับก่อน: GEN61-001   ภำษำไทยพื้นฐำน  
Prerequisite:   GEN61-001   Fundamental Thai  
 เข้ำใจและพัฒนำทักษะทำงภำษำไทยทั้งกำรรับสำรและส่งสำร โดยในด้ำนกำรรับสำรสำมำรถ
พัฒนำทักษะกำรจับใจควำมส ำคัญจำกเรื่องที่อ่ำนและที่ฟัง กำรวิเครำะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จำกเร่ืองที่ฟังและ
อ่ำนจนเข้ำใจและสำมำรถยกระดับเป็นควำมรู้ใหม่ กำรเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่ำต่อเรื่องที่อ่ำนและฟังได้อย่ำงมี
เหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่ำทำงสังคม ในด้ำนกำรส่งสำรสำมำรถพัฒนำทักษะกำรน ำเสนอควำมคิดผ่ำนกำรพูดและ
กำรเขียนได้อย่ำงมีประเด็นส ำคัญและส่วนขยำยที่ช่วยให้ประเด็นควำมคิดชัดเจนและเป็นระบบ กำรน ำข้อมูลทำงสังคม
มำประกอบสร้ำงเป็นควำมรู้หรือควำมคิดที่ใหญ่ขึ้นกำรพูดและกำรเขียนเพื่อน ำเสนอควำมรู้ทำงวิชำกำรที่เป็นระบบ
และน่ำเชื่อถือ  
 Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to arrive at 
deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and listened 
with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion giving skills through 
speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to highlight clear 
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and systematic thinking; the use of social information to create knowledge or expanded thought; 
speaking and writing to present a systematic and convincing academic knowledge. 

1.2 วิชำภำษำอังกฤษ 
GEN61-002  ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English 
 รำยวิชำนี้เป็นกำรสอบวัดควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรีมีเนื้อหำ
ครอบคลุมไวยำกรณ์พื้นฐำน ค ำศัพท์ และรูปแบบภำษำเบื้องต้นที่ใช้ในกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวันและภำษำที่ใช้ใน
ห้องเรียนซึ่งหำกนักศึกษำสอบรำยวิชำนี้ไม่ผ่ำน ต้องเข้ำรับกำรเรียนเสริมและสอบใหม่จนกว่ำจะได้ รับระดับคะแนน
ผ่ำน 
 This course is a fundamental English test required for all undergraduate students 
entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and basic 
language patterns needed for everyday life and classroom settings.  If students fail the test, they 
are required to take the course and retake the test until they receive the satisfactory (passing) 
grade.   
 หมำยเหตุ *วิชำนี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษำหลักสูตรภำษำไทยทุกคนต้องสอบ GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1 หรือตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ต้องเข้ำเรียนเสริมและทดสอบรำยวิชำ 
GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ (S) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปได้ 

GEN61-121   ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills 
วิชำบังคับก่อน:  GEN61- 002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน  
Prerequisite:   GEN61- 002 Fundamental English  
 รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรับรู้ (กำรฟังและกำรอ่ำน) และทักษะกำรใช้ภำษำ (กำร
พูดและกำรเขียน) ด้วยวิธีกำรสอนแบบบูรณำกำร กำรพัฒนำด้ำนค ำศัพท์ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรฝึก
เป็นผู้เริ่มบทสนทนำและสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องได้เป็นธรรมชำติด้วยกลยุทธ์ทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย กำรฝึกกำร
สลับกันพูดและควบคุมควำมไหลลื่นของบทสนทนำด้วยกำรเสริมข้อมูล กำรฝึกทักษะกำรเขียนย่อหน้ำสั้นๆหรือ
เรียงควำมแบบง่ำย 
 This course aims at developing students' receptive skills (listening and reading) and 
productive skills (speaking and writing) through integrated methods. It also develops vocabulary, 
and encourages independent learning. Additionally, students will learn to start and continue a 
conversation naturally, using a number of communication strategies such as asking follow-up 
questions and giving extended answers. They will also learn about turn taking and how to control 
the flow of a conversation by adding information. Finally, writing skills will be practiced with a 
short paragraph and simple essay. 
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GEN61-122  กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำร          2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
วิชำบังคับก่อน:   GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน  
Prerequisite:    GEN61-002 Fundamental English  
 รำยวิชำนี้มุ่งเนน้กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวนัและในระดับที่เปน็ทำงกำร กำรฝึกกำร
ฟังและกำรออกเสียงผ่ำนบทสนทนำ ข้อควำม รำยงำนและประกำศต่ำงๆ กำรพฒันำทักษะกำรพูดเชิงวิชำกำรผำ่นกำร
อภิปรำยกลุ่ม กำรน ำเสนอด้วยวำจำและกำรรำยงำน 
 This course focuses on the practice of English skills at everyday use and at formal 
level. It concentrates on listening and pronunciation through the use of dialogues, passages, reports 
and announcements. It also aims to develop academic speaking skills through various group 
discussion, oral presentations and reports. 

GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร            2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
วิชำบังคับก่อน:  GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน  
Prerequisite:   GEN61-002 Fundamental English  
 รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียนและกำรอ่ำนด้วยกำรฝึกฝนจำกเอกสำรและ
กิจกรรมทำงวิชำกำรต่ำงๆ กำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนเชิงวิพำกษ์ กำรสรุปประเด็นส ำคัญ กำรฝึกเขียนเอกสำรทำง
วิชำกำรรูปแบบต่ำง ๆ  กำรเขียนระดับย่อหน้ำและเรียงควำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรฝึกกำรอ้ำงอิงที่เหมำะสม
ตลอดกระบวนกำรของกำรเขียน  
 This course is primarily intended to develop the reading and writing competence of 
the students through a wide variety of academic materials and activities. Specifically, it enhances 
students' critical reading in academic articles, ability to summarize main ideas from the texts, write 
different forms of academic reports, compose effective paragraph and essay, and properly use 
citations and references throughout the writing process. 

GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนเชิงวิชำชีพ     4(4-0-8) 
 English for Professional Writing 
วิชำบังคับก่อน:   1. GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและ 
  2. GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำรและ 
  3. GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร  
Prerequisite:    1. GEN61-121 English Communication Skills and 
  2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
 3. GEN61-123 Academic Reading and Writing 
 รำยวิชำนี้มุ่งเน้นหลักวำทศิลป์และแนวปฏิบัติด้ำนกำรเขียนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเขียนเอกสำรทำง
วิชำชีพให้มีประสิทธิภำพ  เช่น กำรเขียนข้อเสนองำนวิจัย รำยงำนกำรวิจัย กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์และ
ควำมสำมำรถในกำรรำยงำนและอภิปรำยข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและเชื่อถือได้ มีกำรมุ่งเน้นองค์ประกอบต่ำงๆที่
เก่ียวข้องกับกำรเขียน กำรจัดโครงสร้ำงและรูปแบบกำรเขียน และให้ควำมส ำคัญกับกำรเขียนที่มีควำมชัดเจน กระชับ 
ถูกต้องและกำรอ้ำงอิงเอกสำรทำงวิชำกำรเพื่อให้เป็นไปตำมหลักของกฏหมำยลิขสิทธิ์คุ้มครองผู้เขียนบทควำม  
 This course emphasizes the rhetorical principles and compositional practices that 
are essential for writing effective professional documents, such as research proposals and reports. It 
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develops critical thinking skills and the ability to accurately and reliably communicate information 
and arguments. The course focuses on the elements of mechanics, organization, technical style 
and documentation. It also gives importance on clarity, conciseness, correctness and proper source 
integration to avoid plagiarism in academic writing.  

GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 English Presentation in Sciences and Technology   
วิชำบังคับก่อน:   1. GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและ 
  2. GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำรและ 
  3. GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร  
Prerequisite:    1. GEN61-121 English Communication Skills and 
  2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
 3. GEN61-123 Academic Reading and Writing 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษทั้งสี่ด้ำน ได้แก่กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน 
โดยเน้นกำรฝึกใช้ภำษำรูปแบบต่ำงๆ โครงสร้ำง และค ำศัพท์ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรน ำเสนองำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
มีกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะต่ำงๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรน ำเสนองำนที่มีประสิทธิภำพ 
 This course aims at developing the four essential English skills: listening, speaking, 
reading and writing while focusing on essential expressions, structures and English vocabulary 
specific to the scientific presentation. It also equips students with the necessary skills for effective 
presentation.  

GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร              3(3-0-6) 
 English for Media and Communication 
วิชำบังคับก่อน:   1. GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและ 
 2. GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำรและ 
 3. GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร  
Prerequisite:    1. GEN61-121 English Communication Skills and 
 2. GEN61-122 Academic Listening and Speaking and 
 3. GEN61-123 Academic Reading and Writing 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำทกัษะภำษำอังกฤษทั้งดำ้นกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียนผ่ำนสื่อ
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรประชุมทำงไกล กำรสัมภำษณ์ กำรรำยงำนข่ำว กำรท ำโฆษณำ กำรเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 
เทคนิคกำรอัดเสียง เทเลพรอมพ์เตอร์ และพอดแคสต์ เสริมสร้ำงควำมมั่นใจในทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของ
ผู้เรียน 
 This course is designed to develop English communication skills of speaking and 
writing, through the use of a variety of artistic or communicative media. These include 
teleconferencing, conducting interviews, creating simple news stories, making interesting 
advertisements, script writing for radio and television, techniques for voice recording, use of 
teleprompter and podcasting. It also enhances students’ confidence in English communicative 
skills. 
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2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
  Thai Civilization and Global Citizen 
  รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรพัฒนำวิถีควำมเป็นไทยทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมจำกอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดควำมศิวิไลซ์ของควำมเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพำะของสังคม รวมทั้ง
กำรศึกษำพัฒนำกำรของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่ำของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์โดยเฉพำะกำรเคำรพ
ควำมแตกต่ำง ควำมหลำกหลำยทำงสังคม กำรยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ  โดยอธิบำยให้เห็นถึง
กำรเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับควำมเป็นพลเมืองโลก 
  This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering dimensions 
of politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics reflect the origins of 
social identity within Thai civilization and concepts of global citizen development. The course 
focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and Human Equality, including 
respect for individual differences, social diversity, principles of good governance and peaceful 
coexistence. Students examine connections between Thai civilization and its role in the 
development of a global citizen. 

GEN61-142  ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ ์ 4(3-2-7) 
  Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
  รำยวิชำนี้ศึกษำปัญหำพื้นฐำนและปัญหำทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ด ำรงอยู่  ควำมรู้ 
ค่ำนิยม เหตุผล จิตใจและภำษำเพื่อให้เข้ำใจควำมส ำคัญของปรัชญำต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ในส่วนของจริย
ศำสตร์จะมุ่งเน้นศึกษำในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญำทำงศีลธรรมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรรับรองควำมถูกและ
ควำมผิดของกำรกระท ำ และกำรศึกษำกรอบควำมคิดของจริยศำสตร์เชิงปทัสถำน รวมทั้งกำรศึกษำหลักกำรและ
กระบวนกำรวิเครำะห์จำกควำมจริงเชิงวัตถุวิสัยเพื่อน ำไปสู่กำรใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และ
กำรวิเครำะห์โดยปรำศจำกอคติหรือกำรประเมินควำมจริงจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
  This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems 
related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in-depth understanding of the importance of philosophy in human life. 
Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free analysis, 
and evidence-based evaluation complete the course's overview. 

3. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
GEN61-151  กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจัย   4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods 
 รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรในกำรแสวงหำควำมรู้ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ค้นคว้ำ ทั้งควำมรู้จำกกำรฟัง กำรอ่ำน กำรถกเถียง กำรสังเกตกำรณ์ กำรคิดและกำรวิจัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นกำรแสวงหำ
ควำมรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักควำมสมเหตุสมผล ที่ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกำรศึกษำระเบียบ
วิธีกำรวิจัยเพื่อให้นักศึกษำมีศักยภำพในกำรค้นคว้ำเชิงวิชำกำร มีควำมสำมำรถในกำรตั้งโจทย์กำรวิจัย กำรรวบรวม
ข้อมูล กำรวิเครำะห์และกำรประเมินค่ำด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ควำมสำมำรถในกำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรที่แสดงผล
กำรค้นพบอย่ำงเป็นระบบและมีกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรอย่ำงถูกต้อง 
 This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. Students 
develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, thinking and 
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conducting research studies through evidence-based investigations, systematic analysis, and 
principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course to develop skills 
required for academic research. Skills covered include research questioning, data gathering, data 
analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately referenced report. 

GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
  Environmental Conservation and Global Warming 
  รำยวิชำนี้ศึกษำกรอบแนวคิด หลักกำร กระบวนกำรและควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติของโลกให้มีควำมยั่งยืน และเพื่อให้สิ่งมีชีวิตด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ และศึกษำ
แนวคิดในกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้ค ำนึงถึงกำรใช้พลังงำน กำรใช้น้ ำ กำรจัดกำรของเสีย
และกำรคมนำคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรศึกษำสำเหตุและผลกระทบของสภำวะโลกร้อน และ
บทบำทขององค์กำรระหว่ำงประเทศและกำรเมืองระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อน 
  This course provides a conceptual framework, principles, processes and rationales 
for sustainable environmental conservation and quality living. Students study activities for 
environmental protection through the use of environmentally friendly processes in energy and 
water consumption, waste management, and transportation management. Topics include the 
examination of global warming's causes and effects and the roles of international organizations and 
politics in solving global warming problems.  

4. กลุ่มวิชำบูรณำกำร  
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(2-4-6) 
  Innovation and Entrepreneurship 
  รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรในกำรออกแบบ กำรแนะน ำสินค้ำใหม่ และกำรด ำเนิน
ธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจำกนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรน ำแนวคิดเชิง
นวัตกรรมกำรผลิตสินค้ำใหม่หรือกระบวนกำรผลิตแบบใหม่มำใช้ในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ให้ส ำเร็จหรือกำรช่วยให้ธุรกิจที่
มีอยู่สำมำรถเติบโตและขยำยตัวได้ ด้วยกำรใช้ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรตลำด กำรเงิน กำรปฏิบัติกำร และห่วงโซ่อุปทำน 
ที่เป็นควำมรู้พื้นฐำนในกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จ 
  This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business venture. 
Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain techniques that 
ensure business growth form the core of discussion and review materials. 

5. กลุ่มวิชำสำรสนเทศ  
GEN61-171  เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจทิัล 4(2-4-6) 
  Information Technology in Digital Era   
  รำยวิชำนี้ศึกษำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยี
สำรสนเทศในยุคดิจิทัล บทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อำทิ ในด้ำน
กำรแพทย์ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนบันเทิง ด้ำนกำรทหำร ด้ำนกำรเงิน รวมถึงควำม
เป็นอยู่ในอนำคต  รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมำทดแทนหรือช่วยในกำรท ำงำนของมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยำนยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทำงกำรเงิน เงินตรำดิจิทัล หุ่ นยนต์ วัสดุ
ศำสตร์ กำรพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน ควำมจริงเสริม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึง
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เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เหล่ำนี้จะท ำให้โลกในอนำคตเปลี่ยนแปลง
อย่ำงสิ้นเชิง 
  This course deals with the advancement and future trends of information 
technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine, 
education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future. It 
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the workplace 
along its avenues of artificial intelligence and Internet application in fields such as robotics, Fintech, 
3D printing, biotechnology, virtual reality, augmented reality, and big data processing and analysis.  

 หมำยเหตุ นักศึกษำทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในช่วงต้น ภำคกำรศึกษำที่ 1หรือตำมวันเวลำ
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรสอบผ่ำนตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะได้ผลกำรศึกษำในรำยวิชำ GEN61-171 เทคโนโลยี
สำรสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภำคกำรศึกษำที่สอบ ส่วนนักศึกษำที่มีผลกำรสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จะต้องเข้ำเรียนเสริม
และสอบ Placement Test จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ จึงจะได้ผลกำรศึกษำในรำยวิชำ GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ทั้งนี้ให้ระบุ
รำยวิชำนี้ไว้ในใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) และโครงสร้ำงหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ  จ ำนวน 139 หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพและวิชำชีพภำคทฤษฎี 
CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 

Basic Chemistry Laboratory 
     1(0-3-2) 

รำยวิชำนี้เน้นพัฒนำทักษะพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำรผ่ำนกำรฝึกเทคนิคกำรทดลองต่ำงๆ นักศึกษำจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ผลและจัดกำรข้อมูลและควำมคิด ทดลองและเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 

In this course laboratory skills will be developed through gaining experience in 
various laboratory techniques. Students will also learn to collect, analyse and organise information 
and ideas, and work and learn independently. 

CHM61-106 เคมีพื้นฐำน 
FundamentalChemistry 

      4(4-0-8) 

รำยวิชำนี้เป็นกำรศึกษำว่ำเคมีสำมำรถจัดกำรปัญหำเรื่องสุขภำพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
อย่ำงไรซึ่งจะรวมถึงกำรศึกษำพื้นฐำนของเคมีประกอบด้วยหัวข้ออะตอม โมเลกุล ปฏิกิริยำเคมี ปริมำณสัมพันธ์ สมบัติ
ทำงเคมี/กำยภำพและแนวโน้มของตำรำงธำตุ ตำมด้วยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรวัดอัตรำและสมดุลเคมี เคมีของ
กรด-เบส อณุหพลศำสตร์ทำงเคมีและเคมีไฟฟ้ำเบื้องต้น 

This course will explore how chemistry can address global human health and 
environmental issues. This will include exploration of the fundamentals of chemistry, including 
atoms, molecules, chemical reactions, stoichiometry, chemical/physical properties, and periodic 
table trends. This will be followed by an introduction to rate and equilibrium measurements, acid-
base chemistry, elementary chemical thermodynamics and electrochemistry. 
 
BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

Cell Biology for Health Science 
4(4-0-8) 

 รำยวิชำนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพได้เข้ำใจแนวคิดพื้นฐำนทำงเซลล์วิทยำ 
โดยที่หัวข้อประกอบด้วยสมบัติพื้นฐำนของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต พลังงำนชีวภำพ กำรท ำงำน
ของเอนไซม์ในกระบวนกำรเมแทบอลิซึม โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ กำร
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แสดงออกของสำรพันธุกรรม กำรสังเครำะห์และกระบวนกำรขนส่งของโปรตีน ไซโทสเกเลทัลและกำรเคลื่อนไหวของ
เซลล์ วัฏจักรของเซลล์และกำรควบคุมกำรเติบโตและกำรเจริญของเซลล์ กำรสื่อสำรของเซลล์ ชนิดของเซลล์ใน
เนื้อเยื่อ สิ่งที่ท ำให้เกิดโรค กำรติดเชื้อและกำรตำยของเซลล์ ภูมิคุ้มกันโรค กำรศึกษำเซลล์ โดยเทคนิคต่ำงๆทำง
ชีววิทยำ  

This course is intended to provide students majoring in health science the 
fundamental concepts of cell biology. Topics include the basic properties of the cell, the chemical 
basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, structure and function of cell membrane 
and intracellular compartments, expression of genetic information, protein synthesis and sorting, 
cytoskeleton and cell motility, cell cycle and controls of cell growth and development, visualizing 
cell by biological techniques.  

BIO61-172 ปฏิบัติกำรชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
Cell Biology for Health Science Laboratory 

1(0-3-2) 

วิชำบังคับก่อน: BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-171 
ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

Pre-requisite: BIO61-171 Cell Biology for Health Scienceor co-requisite with BIO61-171 Cell 
Biology for Health Science 

กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำทักษะกำรทดลองทำงห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 
ทำงเซลล์วิทยำ เพื่อเสริมและประกอบควำมรู้ส ำหรับวิชำชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

This course is intended to help students in health science majors develop basic 
laboratory skills in cell biology to complement the lectures taught in the Cell Biology for Health 
Science course.  

PHY61-105 
 

ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พ้ืนฐำน 
Basic Medical Physics 

2(2-0-4) 

รำยวิชำนี้ประยุกต์ทฤษฎีทำงฟิสิกส์ ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติและใช้ประโยชน์ที่
เก่ียวข้องกับกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์ชีวภำพอย่ำงย่อ เนื้อหำครอบคลุม กลศำสตร์ทั่วไป ควำมร้อน คุณสมบัติ
ทำงกำยภำพของก๊ำซและของเหลว ไฟฟ้ำทำงชีวภำพเสียงและคลื่นกล แสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ กัมมันตภำพรังสี
และเวชศำสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรแพทย์และพยำบำล 

This course applies physics theory to briefly explain natural phenomena and 
implement in medicine and life sciences. The contents cover general mechanics, heat, physical 
properties of liquid and gas, bioelectricity, sound and mechanical waves, light and 
electromagnetic waves, radioactivity and nuclear medicine as well as medical instruments. 

 โครงสร้ำงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ กำรสำธิตและกำรทดลอง
ในห้องปฏิบัติกำรเก่ียวกับเนื้อหำข้ำงต้น 

 This course emphasizes the structures of cells, tissues and various system of the 
human body; laboratory demonstration for all of the above. 

 

PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์       4(3-3-8) 
 Anatomy    
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NUR63-101     จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์                    2(2-0-4) 
    Human Developmental Psychology  

    รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำแนวคิด ทฤษฏี และหลักกำรพัฒนำกำรของมนุษย์ ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ 
อำรมณ์ บุคลิกภำพสังคม และจริยธรรม ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยสูงอำยุ รวมถึงภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ
พัฒนำกำร และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนำกำร บูรณำกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

    This course focuses on concepts, theories and principles in human development 
including physical, cognitive, emotional, personality, social and moral development from conception to 
the elderly, as well as the crises in each stage of development and factors influencing the 
developmental processes. Knowledge is integrated to create patterns to promote age-appropriate 
development based on the social and cultural contexts. 

 
NUR63-102 
 

กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ 
Health Promotion and protection 

2(1-3-4) 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นอธิบำยแนวคิด ทฤษฎีกำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
กลยุทธ์กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ กำรประเมิน และระบุภำวะสุขภำพและปัจจัยเสี่ยง วำงแผน ด ำเนินกำร 
และประเมินผลกำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน ทั้งสุขภำพดี เสี่ยง และเจ็บป่วยให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

 This course focus to examine concepts and principles in epidemiology, incidence 
and distribution of disease, health indicators, epidemiology study, epidemiology surveillance, 
epidemiology investigation and Disease prevention and control. Determinants of health.  
Students will learn about the concept of health risk factors, and they will learn how to assess 
health promoting factors.  Health promotion theory, the strategies and skills involved in health 
promotion, and health protection for all age groups will be explained according to the 
community context.  

NUR63-203 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำพื้นฐำน                           2(2-0-4) 
Fundamental of Microbiology and Parasitology 

รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยทำงกำรแพทย์ ทั้งเชื้อจุลินทรีย์ ปรสิตและพำหะน ำโรค โดย
ศึกษำองค์ประกอบโครงสร้ำงและรูปร่ำงลักษณะของเชื้อชนิดต่ำงๆ ช่องทำงกำรก่อโรค กำรแพร่กระจำยเชื้อ แนว
ทำงกำรเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย ระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยที่ตอบสนองต่อกำรติดเชื้อ อำกำรแสดง วิธีกำร
ในกำรท ำลำยเชื้อ กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพอย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกันปัญหำเชื้อดื้อยำ ศึกษำข้อมูลทำงวิทยำกำรระบำด 
แนวโน้มของกำรเกิดโรคและแนวทำงกำรป้องกันและกำรควบคุมโรค  

This course focuses on the common pathogenic microorganisms and parasites in 
health conditions, including disease vectors. For each group pathogen and parasites are studied 
about morphology, mode of infection, transmission, methods of speccimen collection for laboratory 
diagnosis, immune system response to infection, symptoms, disinfection methods, appropriate use of 
antimicrobial drugs to prevent drugs resistance. In addition, epidemiologic information and trend of 
disease occurrence, prevention and control of diseases are studied in this course. 
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NUR63-204 
 

บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 1 
Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology I 

3(3-0-6) 

รำยวิชำนี้ศึกษำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ และพยำธิสภำพ ที่เก่ียวข้องกับหน้ำที่ของเซลล์ กลไกกำรท ำงำน
ของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยมนุษย์ในสภำวะปกติและสภำวะผิดปกติ เน้นพยำธิสภำพของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน สำรน้ ำ 
อิเลคโตรไลต์และกรดด่ำง และพยำธิสรีรวิทยำของระบบประสำท โดยศึกษำกลไกและกระบวนกำรท ำงำนในระดับ
โมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนกำรท ำงำนและควำมผิดปกติแบบบูรณำกำรของระบบต่ำงๆ เพื่อด ำรงสภำพสมดุล
ภำยในของร่ำงกำยมนุษย์ บูรณำกำรควำมรู้พื้นฐำนทำงเภสัชวิทยำ เภสัชพลศำสตร์ เภสัชจลนศำสตร์ กำรออกฤทธิ์
ของยำเคมีบ ำบัด ยำปฏิชีวนะ ยำต้ำนเชื้อไวรัส และยำที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสำท กำรเลือกใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
ตลอดจนกำรประเมินติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ 

This course relates the knowledge of anatomy and physiology to the disruptions in 
homeostasis resulting in a disorder or disease process. Mechanisms of disease will be studied by 
systems and will be examined for the effect that they produce on the structure and function of 
the body. Content builds on basic physiology and pathology of cells, tissue, neoplasia, immunology, 
inflammatory infection, fluid electrolyte, acid-base, and nervous system. This course is also provide 
students with a basic understanding of pharmacology including pharmacodynamics, pharmacokinetics, 
mechanisms of drug, side effect, monitoring of adverse drug events, and rational drug use in 
chemotherapy for cancer, antibacterial, antivirus, and drug acting on central nervous system.   

NUR63-205 
 

บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 2 
Integrated Physiology, Pathophysiology, and PharmacologyII 

3(3-0-6) 

  รำยวิชำนี้ศึกษำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ และพยำธิสภำพ ที่เก่ียวข้องกับหน้ำที่ของเซลล์ กลไกกำรท ำงำน
ของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยมนุษย์ในสภำวะปกติและสภำวะผิดปกติ เน้นพยำธิสภำพของควำมปวด ระบบผิวหนัง 
ระบบกระดูก และกล้ำมเนื้อ ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ โดยศึกษำกลไกและกระบวนกำรท ำงำน
ในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนกำรท ำงำนและควำมผิดปกติแบบบูรณำกำรของระบบต่ำงๆ เพื่อด ำรงสภำพ
สมดุลภำยในของร่ำงกำยมนุษย์ บูรณำกำรควำมรู้พื้นฐำนทำงเภสัชวิทยำ เภสัชพลศำสตร์ เภสัชจลนศำสตร์ กำรออก
ฤทธิ์ของยำลดไข้และลดปวด ยำต้ำนกำรอักเสบที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ ยำขับปัสสำวะ ยำระบบหัวใจและหลอดเลือด ยำลด
ระดับน้ ำตำล ยำรักษำโรคไทรอยด์ กำรเลือกใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ตลอดจนกำรประเมินติดตำมอำกำรไม่พึงประสงค์
จำกกำรใช้ยำ 

   This course relates the knowledge of anatomy and physiology to the disruptions in 
homeostasis resulting in a disorder or disease process. Mechanisms of disease will be studied by 
systems and will be examined for the effect that they produce on the structure and function of 
the body. Content builds on basic physiology and pathology of pain, integumentary system, 
skeletal and muscular system, cardiovascular system, and endocrine system. This course is also 
provide students with a understanding of pharmacology including pharmacodynamics, 
pharmacokinetics, mechanisms of drug, side effect, monitoring of adverse drug events, and rational drug 
use in antipyretic, analgesic, NSIADS, antidiuretic, drug acting on cardiovascular system, antidiabetic 
drugs, and thyroid and antithyroid drugs.  
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NUR63-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 3 
Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology III 

3(3-0-6) 

รำยวิชำนี้ศึกษำควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ และพยำธิสภำพ ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ของเซลล์ กลไกกำร
ท ำงำนของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยมนุษย์ในสภำวะปกติและสภำวะผิดปกติ เน้นพยำธิสภำพอวัยวะของระบบเลือด
และน้ ำเหลือง ระบบทำงเดินอำหำร ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบทำงเดินปัสสำวะ ระบบสืบพันธุ์ ภำวะช๊อค โดย
ศึกษำกลไกและกระบวนกำรท ำงำนในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนกำรท ำงำนและควำมผิดปกติแบบ
บูรณำกำรของระบบต่ำงๆ เพื่อด ำรงสภำพสมดุลภำยในของร่ำงกำยมนุษย์ บูรณำกำรควำมรู้พื้นฐำนทำงเภสัชวิทยำ 
เภสัชพลศำสตร์ เภสัชจลนศำสตร์ กำรออกฤทธิ์ของยำรักษำควำมผิดปกติของระบบเลือด ยำระบบทำงเดินอำหำร 
ยำระบบทำงเดินหำยใจ และยำขับปัสสำวะ 

This course relates the knowledge of anatomy and physiology to the disruptions in 
homeostasis resulting in a disorder or disease process. Mechanisms of disease will be studied by 
systems and will be examined for the effect that they produce on the structure and function of 
the body. Content builds on basic physiology and pathology of hematologic and lymphatic 
system, gastrointestinal system, respiratory system, urinary system, reproductive and shock 
states. This course is also provide students with a understanding of pharmacology including 
pharmacodynamics, pharmacokinetics, mechanisms of drug, side effect, monitoring of adverse drug 
events, and rational drug use in drug acting on hematologic and lymphatic system, gastrointestinal 
system, respiratory system, and urinary system. 

  
 

NUR63-207 โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 
Nutrition and Diet Therapy 

2(1-2-3) 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรศึกษำเก่ียวกับแนวคิดทำงโภชนำกำรและหลักกำรโภชนบ ำบัด กำรประเมินภำวะ
โภชนำกำร ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหำภำวะโภชนำกำร ปัญหำกำรย่อยกำรดูดซึมที่ผิดปกติ  โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด
เฉพำะโรค  แนวทำงกำรจัดกำรอำหำรในผู้ที่มีปัญหำสุขภำพเพื่อป้องกันควำมรุนแรงของโรค โดยกำรประยุกต์ใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อออกแบบโภชนบ ำบัดและปฏิบัติกำรในห้องปฏิบัติกำร แก่ผู้ที่มีภำวะเจ็บป่วยทั้งใน
โรงพยำบำลและในชุมชน 

This course focuses on concepts and principles of diet therapy, factors affecting to 
nutritional status, nutritional status assessment, abnormal digestion problems, nutrition and diet 
therapy; food management guidelines for people with health problems in order to prevent 
disease severity by using application of empirical evidence for design of diet therapy and practice 
in laboratory. Applying this knowledge for promote health of illness person both in hospitals and 
communities. 
 
NUR63-111 
 

แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 
Basic Concepts in Nursing Science 

2(2-0-4) 

รำยวิชำนี้ศึกษำเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของวิชำชีพกำรพยำบำล กระบวนทัศน์และแนวคิดพื้นฐำน
ทำงกำรพยำบำล กระบวนกำรพยำบำล ทฤษฎีทำงกำรพยำบำลและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ขอบเขต บทบำทหน้ำที่และ
แนวโน้มของวิชำชีพกำรพยำบำล  ออกแบบกำรพยำบำลกำรโดยบูรณำกำรทฤษฎีและกระบวนกำรทำงกำรพยำบำล
เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีศึกษำที่เลือกสรร 

This course focuses on the evolution of the nursing profession, paradigm and 
fundamental nursing concept, nursing process, nursing theories and related theories, scope, role 
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and trends in nursing.Integrate of nursing theories and nursing processes for management in case 
study. 
 
NUR63-212 
 

กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
Health Assessment  

3(2-3-6) 

รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำแนวคิดและหลักกำรประเมินภำวะสุขภำพ ฝึกทักษะกำรสัมภำษณ์ประวัติ
สุขภำพ กำรตรวจร่ำงกำยตำมระบบ กำรวิเครำะห์และแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กำรประมวลและบันทึก
ข้อมูลจำกกำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำยและกำรแปลผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อวินิจฉัยภำวะสุขภำพ 

 This course focuses on concepts and principles of health assessment, health history 
interviewing, physical examinations, interpretation and analysis of laboratory results, processing and 
recording of empirical evidence, diagnosis of health status. 
 
NUR63-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 

Basic Nursing Therapeutics 
4(2-6-7) 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับ แนวคิดกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นพื้นฐำน กำรบ ำบัดทำงกำร
พยำบำลในทุกบทบำท กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลในห้องปฏิบัติกำร โดยใช้กระบวนกำรพยำบำลและหลักฐำน
เชิงประจักษ์ ค ำนึงถึงสิทธิของบุคคลและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

This course emphasizes the concepts of basic nursing practicum, therapeutic 
nursing care, nursing practicum in nursing laboratory. Nursing practicum based on nursing process 
and evidence base practice  considering human right, code of ethics in nursing. 

 

วิชำบังคับก่อน: 1. NUR60-206 กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 1 
 2. NUR60-207กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 2 
 3. NUR60-208 กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 3 
Prerequisites:   1. NUR60-206 Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology I 
 2. NUR60-207 Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology II 
 3. NUR60-208 Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology III 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลผู้ใหญ่ ใน
ภำวะกำรเจ็บป่วยจำกควำมปวด กำรอักเสบ กำรติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ กำรเปลี่ยนแปลงอิเลคโตรไลต์และ
กรดด่ำง มะเร็ง ระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ระบบทำงเดินปัสสำวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบประสำท ทั้งด้ำนอำยุกรรมและศัลยกรรมในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤต โดยกำรสื่อสำร ประเมินควำม
เสี่ยง ประเมินกำรตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อควำมเจ็บป่วย กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำรฟื้นฟู และกำร
บ ำบัดทำงกำรพยำบำล โดยประยุกต์ใช้กระบวนกำรพยำบำล หลักฐำนเชิงประจักษ์ และแนวคิดกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล เพื่อกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรทำงสุขภำพ  

This course emphasizes the concepts, theories, and principles that related to adult 
nursing in patient with pain, inflammation, infection, immune defiency, fluid and electrolyte 
imbalance, acid-base imbalance, cancer, skin disease, skeletal and muscular s disease, urinary disease, 
reproductive disease, endocrine disease, and neurological disease. It’s focus on both medical and 
surgical problems with acute, chronic, and critical illness. The course focuses on the elements of 

NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่1               4(4-0-8) 
 Adult Nursing I  
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communication, risk assessment, diagnosis, treatment, rehabilitation, and nursing therapeutics. It 
also gives importance on individual and family response to illness. This will be applied nursing 
process, evidence-based, and rational drug use concept for management health problems in order 
to patient and personal safety . 

วิชำบังคับก่อน: 1. NUR60-206 กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 1 
 2. NUR60-207กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 2 
 3. NUR60-208 กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัชวิทยำ 3 
Prerequisites: 1. NUR60-206 Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology I 
 2. NUR60-207 Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology II 
 3. NUR60-208 Integrated Physiology, Pathophysiology, and Pharmacology III 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลผู้ใหญ่ ใน
ภำวะกำรเจ็บป่วยในระบบทำงเดินอำหำร ระบบเลือดและน้ ำเหลือง ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
กำรบำดเจ็บ และภำวะช๊อค กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ทั้งด้ำนอำยุกรรมและศัลยกรรมในระยะเฉียบพลัน เร้ือรัง 
และวิกฤต โดยกำรสื่อสำร ประเมินควำมเสี่ยง ประเมินกำรตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อควำมเจ็บป่วย กำร
วินิจฉัย กำรรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล โดยประยุกต์ใช้กระบวนกำรพยำบำล  หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ และแนวคิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล เพื่อกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลำกรทำงสุขภำพ 

This course emphasizes the concepts, theories, and principles that related to adult 
nursing in patient with gastrointestinal disease, hematologic disease, lymphatic disease, respiratory 
disease, cardiovascular disease, trauma, and shock. The course also consists of technology in 
medicine and hemodynamic monitoring in critical care. It’s focus on both medical and surgical 
problems with acute, chronic, and critical illness. The course focuses on the elements of 
communication, risk assessment, diagnosis, treatment, rehabilitation, and nursing therapeutics. It 
also gives importance on individual and family response to illness. This will be applied nursing 
process, evidence-based, and rational drug use concept for management health problems in order 
to patient and personal safety . 

NUR63-233 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 
Older Adult Nursing 

2(2-0-4) 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับ กระบวนกำรชรำภำพ ภำวะสุขภำพของผู้สูงอำยุ กำรตอบสนอง
ของผู้สูงอำยุต่อควำมเจ็บป่วย กำรใช้เทคโนโลยี และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ในกำรส่งเสริมกำร
ด ำรงชีวิต ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่กำรชะลอวัยและควำมเสื่อมของผู้สูงอำยุ กำรใช้แหล่งประโยชน์และระบบ
บริกำรในกำรจัดกำรกลุ่มอำกำรสูงวัย กำรเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 

This course focuses on aging process, health status of older adult, older adult’s response 
to illness, environment and technology to promote living, functional abilities, and anti-aging of older adult. 
This will be exploration of the resources and service systems for managing geriatric syndrome. It also aims 
to learn about acute and chronic illness of older adult with family and community participation. 

NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 4(4-0-8) 
 AAdult Nursing II  
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NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 1   
Psychiatric and Mental Health Nursing I 

3(3-0-6) 

รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
กลไกทำงพยำธิสรีรวิทยำ ปัญหำสุขภำพจิตและกำรเกิดควำมผิดปกติทำงจิตของบุคคลทุกช่วงวัย กำรใช้เครื่องมือใน
กำรประเมินและบ ำบัดปัญหำทำงจิตเวชและสุขภำพจิต กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรบ ำบัดทำงจิตเวช กำรใช้
ยำอย่ำงสมเหตุผล กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรดูแลเพื่อกำรสร้ำงเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต มุ่งเน้นกำรมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยค ำนึงถึงประเด็นหลักทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
พยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 

This course focuses on concepts, theories and principles related to psychiatric and 
mental health nursing, mechanisms of psychopathology, mental health problems and mental illness 
of all ages.  It uses the tools for assessing and giving therapeutic intervention for psychiatric and 
mental health nursing. This will apply the nursing process in providing care for clients with acute and 
chronic phases, rehabilitation, and continuous care. Innovations for caring will be created focusing on 
client, family and community participation based on ethical issues and laws related to psychiatric 
nursing. 

NUR63-242 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2 
Psychiatric and Mental Health Nursing II 

    3(3-0-6) 

รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำโรคและกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลจิตเวช โดยบูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ในกำรออกแบบกำรบ ำบัดและฟื้นฟูสภำพจิต ตำมขอบเขต บทบำท หน้ำที่ของพยำบำลจิตเวชในฐำนะ
ทมีสหวิชำชีพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวและชุมชนให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร โดยค ำนึงถึงกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

This course focuses on mental health problems, psychiatric disorders and therapies 
through the integration of knowledge, evidence-based for design of psychiatric and mental health 
nursing innovation based on the scope, role and responsibilities of psychiatric nurses as members of 
multidisciplinary healthcare team. It also emphasizes the development of competencies to improve 
participation of family and community in the care of the clients focusing on their problems and needs 
based on laws and code of ethics in nursing.  

NUR63-314 จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ 
Ethics and Laws in Health Care Profession 

2(1-2-3) 

รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศำสตร์ หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยำบำล พฤติกรรมจริยธรรมของพยำบำล คุณค่ำ กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
ขอบเขตของวิชำชีพ พรบ. กฎหมำยวิชำชีพและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพ นิติวิทยำศำตร์ ประเด็น
จริยธรรมและกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำควำมขัดแย้งทำงจริยธรรมในวิชำชีพทำงสุขภำพ  

This course focuses on ethical theories, principles and concepts of ethics, code of ethics in 
nursing, human rights, patient rights, and nurse rights. Including of ethical behaviors of professional nurses, value, 
ethical decision making, scope of professional nurses. Professional and related laws, forensic science, ethical 
dilemmas in nursing and analysis of ethical issues and ethical conflict in the health professional. 
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NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1          3(3-0-6) 
      Child and Adolescent Nursing I  

       รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลักกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำรพิทักษ์สิทธิ
เด็ก คุณสมบัติ บทบำทของพยำบำลเด็กในกำรประเมินภำวะสุขภำพ ส่งเสริมกำรเจริญเติบโต พัฒนำกำร ภำวะ
โภชนำกำร และพฤติกรรมสุขภำพรวมทั้งสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่มีภำวะเบี่ยงเบนและมี
ภำวะเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน รวมทั้งประเด็นและแนวโน้มในกำรพยำบำลเด็กในยุคดิจิทัล กำรวำงแผนดูแลต่อเนื่องโดย
เน้นกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

  This course focuses on concepts and principles of nursing care for child and 
adolescent, child rights protection, property, role of nursing professional child in health 
assessment, promoting growth, development, nutrition, health behaviors and immunizations,   
nursing care for children and adolescents with deviations and uncomplicated illness as well as 
health behavior problems, including issues and trends in child nursing in the digital age, continuing 
care planning with emphasis on family and community participation.  

NUR63-352    กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2           3(3-0-6) 
     Child and Adolescent Nursing II  

     รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับหลักกำรและแนวคิดกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่เจ็บป่วย กำร
ตอบสนองต่อกำรเจ็บป่วย กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำรฟื้นฟู กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลและกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 
ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเร้ือรังและระยะสุดท้ำย กำรวำงแผนดูแลต่อเนื่องอย่ำงเป็น
องค์รวม โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล และหลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติในกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น  

   This course focuses on principles and concepts of child and adolescent nursing 
with health problems, responding to illness; diagnosis, treatment, rehabilitation,  reasonable use of 
drugs and nursing therapeutics since newborn to adolescent in acute, critical, chronic, and 
palliative care, continuous care planning in a holistic way by focusing on family and community 
participation by using the nursing process and empirical evidence to design innovations or clinical 
practice guidelines in nursing for children and adolescents.  

รำยวิชำนี้เป็นกำรศึกษำเก่ียวกับวิวัฒนำกำร ปรัชญำ แนวคิดและมำตรฐำนกำรผดุงครรภ์ ทฤษฎี
ครอบครัว แนวคิดอนำมัยเจริญพันธุ์ นโยบำยสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพมำรดำและทำรก หลักกำรพยำบำลมำรดำ 
ทำรก และครอบครัว กำรให้ค ำปรึกษำก่อนสมรสและก่อนกำรตั้งครรภ์ พัฒนำกำรระยะมีบุตรและกำรปรับบทบำทของ
ครอบครัว โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

This course focuses on philosophy evolution, concepts and standards of midwifery 
care, family theories, concepts of reproductive health, health policies and maternal health service 
systems, principles of maternal, newborn and family nursing. Including topic about premarital and 
preconception counseling, childbearing development and parental adaptation. It uses local wisdom 
and evidence base for nursing care. 

 

NUR63-361 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์          2(2-0-4) 
 Science and Concepts of Midwifery Care  
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 รำยวิชำนี้เน้นกำรศึกษำเก่ียวกับกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกปกติและมีควำมเสี่ยง
ต่ ำ กำรประเมินสุขภำพและกำรคัดกรองภำวะเสี่ยง  กำรพยำบำลในระยะก่อนกำรตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
และระยะหลังคลอด กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดปกติ และกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ออกแบบนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติในกำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 

This cause focuses on midwifery concepts and principles of maternal and newborn 
nursing for normal and low-risk case in pregnancies and newborn. Developing the nursing 
knowledge for assessment, screening, nursing care with pre-antepartum, antepartum, intrapartum 
and postpartum. Nursing care for normal newborn and promoting breastfeeding. Design nursing 
innovations for practice in midwifery role and maternal and newborn nursing. 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นศึกษำเกี่ยวกับกำรผดุงครรภ์และหลักกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก กำรประเมินและ
กำรเฝ้ำระวังมำรดำ ทำรกที่มีควำมเสี่ยงสูง มีโรคร่วม มีภำวะแทรกซ้อน และภำวะฉุกเฉินทำงสูติศำสตร์ ในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด มำรดำที่ได้รับกำรท ำสูติศำสตร์หัตถกำร รวมถึงกำรดูแลให้มีกำรบริหำรยำ
อย่ำงสมเหตุผล ออกแบบนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ ในกำรผดุงครรภ์  และกำรพยำบำลมำรดำ  ทำรกที่มี
ภำวะแทรกซ้อนตลอดระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด 

This cause focuses on midwifery concepts and principles of maternal and newborn 
nursing, assessment and surveillance high risk pregnancies, co-morbid disorders, pregnancy 
complications and obstetric emergencies during antepartum, intrapartum, and postpartum 
periods.It including topic about obstetric interventions include using rational drugs use in obstetric. 
Design nursing innovations for maternal and newborn nursing who have complicated problem 
throughout the pregnancy to postpartum. 

NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล               3(3-0-6)
 Leadership and Nursing Management 

รำยวิชำนี้มุ่งศึกษำแนวคิด ทฤษฎีภำวะควำมเป็นผู้น ำและกำรบริหำร หลักธรรมำภิบำล กำรบริหำร
ทรัพยำกร เศรษฐศำสตร์สุขภำพ ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทำงสุขภำพ กำรบริหำรจัดกำรและมำตรฐำนกำร
บริกำรในสถำนบริกำรสุขภำพระดับต่ำงๆ กำรพัฒนำและกำรรับรองคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรจัดกำรผลลัพธ์  รวมทั้งกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ใช้สื่อดิจิทัลและสำรสนเทศ และกำรเป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงสุขภำพ 

This course  focuses on  concepts  and  theories  of  leadership and administration,  
principles of governance, resource management, health economics, health database systems and 
informatics,  management and standard of service in health care settings;  quality improvement and 
accreditation in health care service, risk management, outcome management, in additions, 
development of innovation or practice guidelines using digital media and information and change 
agents or development  to health entrepreneurship. 

NUR63-362 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1    4(3-2-7) 
 Midwifery and Maternal-Newborn Nursing I  

NUR63-363 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2 4(4-0-8) 
 Midwifery and Maternal-Newborn Nursing II  
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NUR63-416  กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1        2(2-0-4)
 Research and Innovation in Nursing I 

 แนวคิดกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล รูปแบบกำรวิจัย ระเบียบวิธีกำรวิจัย สถิติเพื่อกำรวิจัย และ
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ กระบวนกำรวิจัย และกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัย และกำรออกแบบ
กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรเขียนรำยงำน กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย กำรวิพำกษ์งำนวิจัย กำรประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำล 

This course design to determine the concepts of nursing research, research design 
and methodology, review literature and evidence-based, research sampling, statistics for research 
including frequency distribution, comparison test, correlations and regression test. Student will 
learn also research proposal development, research ethic, critique research articles, research report 
and publication. 

NUR63-417  กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 2         1(0-3-2) 
 Research and Innovation in Nursing II 

 กำรพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัย และกำรออกแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรเขียนรำยงำน กำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัย กำรวิพำกษ์งำนวิจัย กำรประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยเพื่อพัฒนำวิชำชีพกำรพยำบำล 

This course design to help students develop successful research proposals, design 
research proposal and innovation, write research reports and publish their research in reputable 
journals and critique research articles. 

NUR63-418 กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย 
Emergency and Disaster Management 

2(2-0-4) 

วิชำนี้มุ่งเน้นกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย เรียนรู้หลักกำร
บทบำท และพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย ระบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย 
กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินประกอบด้วยกำรป้องกัน กำรเคลื่อนย้ำย กำรเตรียมควำมพร้อม กำรตอบสนอง และกำรฟื้น
หำย ระบบกำรจัดกำรสำธำรณภัยประกอบด้วยกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจ กำรช่วยชีวิต กำรดูแล
รักษำผู้ประสบภัยและลดควำมรุนแรงจำกสำธำรณภัย     

This course is intended to provide fundamental understanding of different aspects 
of emergency and disaster management. It will expose the students to the concept and functions 
of emergency and disaster management and to build competencies of emergency and disaster 
management professionals. The concept of emergency management include prevention, mitigation, 
preparedness, response, and recovery. It would also provide basic knowledge, skills pertaining to 
planning, organizing, decision‐making process, and lifesaving for emergency and disaster risk 
reduction. 

NUR63-419 ระบำดวิทยำ             2(2-0-4) 
      Epidemiology 

แนวคิด หลักกำรวิทยำกำรระบำด กำรเกิดและกำรกระจำยของโรค ดัชนีอนำมัย กำรศึกษำทำง
ระบำดวิทยำ กำรเฝ้ำระวัง สอบสวน และป้องกันกำรควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
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This course examines concepts and principles in epidemiology, incidence and 
distribution of disease, health indicators, epidemiology study, epidemiology surveillance, 
epidemiology investigation, disease control and prevention. 

NUR63-471  ระบบสุขภำพชุมชน            2(2-0-4) 
Community Health System 

 ระบบสุขภำพชุมชน กำรสำธำรณสุข นโยบำยและแผนพัฒนำสุขภำพ นวัตกรรมและกลวิธีกำร
พัฒนำระบบสุขภำพชุมชน กระบวนกำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน บทบำทและกำรท ำงำนร่วมของสหวิวิชำชีพในกำร
พัฒนำระบบสุขภำพชุมชน 

 This course is designed to introduce the complex concepts of community health 
systems, national policies, and health development plans.  Students will learn how to innovate 
and create comprehensive strategies for community health development.  Also, students will learn 
about the processes underpinning community health system development and community 
nursing.  They will explore the various roles within a multidisciplinary health-care team, and they 
will learn how to build a supportive, collaborative network within a team to enable development 
of the natural strengths of patients, families, and communities. 

NUR63-472  กำรพยำบำลชุมชน            4(4-0-8) 
     Community Nursing         

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรพยำบำลชุมชน บทบำทและหน้ำที่ของพยำบำลอนำมัยชุมชน ลักษณะ
งำนพยำบำลชุมชน กระบวนกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน กำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟื้นฟูสุขภำพ แก่บุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม และชุมชน ทั้งกลุ่มสุขภำพดี เสี่ยง และเจ็บป่วย กำรด ำเนินงำนอนำมัยครอบครัว อนำมัยโรงเรียน อำชีวอนำมัย 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม และอนำมัยชุมชน โดยกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 This course is designed to examine the concepts, theories, and principles of public 
health and community nursing.  The student will learn about health-care service systems; the roles 
and ethics of the community nurse; working within a multidisciplinary team to facilitate lifespan 
self-management, including the healthy, at-risk, and chronically ill groups; and operational 
guidelines for family health, school health, occupational health, and environmental health. 

NUR63-473  กำรรักษำโรคเบื้องต้น                  2(2-0-4)
 Primary Medical Care         

ปัญหำสุขภำพทั่วไปและฉุกเฉินในสถำนบริกำรสุขภำพปฐมภูมิและชุมชน กำรประเมินภำวะสุขภำพ  
กำรวินิจฉัยแยกโรค กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล และกำรให้ข้อมูลสุขภำพ โดยบูรณำกำรภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น กำรท ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ เพื่อกำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรประสำนส่งต่อ กำรบรรเทำสำธำรณภัย
ตำมขอบเขตหน้ำที่ของพยำบำลชุมชนและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำล  

This course is designed to help students understand the common and emergency 
health problems in primary care units and community settings.  The student will learn about 
concepts behind health assessments, differential diagnoses, and basic medical care, including 
health education in the contexts and roles of community health nursing.  Students will have 
opportunities to apply their knowledge of rational drug use, and will be able to integrate local 
health knowledge into their learning.  They will take care of real patients and work within a highly 
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skilled, multidisciplinary team. Furthermore, they will have a chance to act in the role for 
coordination of referrals. 

2.2 กลุ่มวิชำชีพภำคปฏิบัติ   
NUR63-221 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 3(0-9-5) 
   Basic Nursing Therapeutic Practicum   
วิชำบังคับก่อน:   1. NUR63-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
     2. NUR63-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ  
Prerequisite:    1. NUR63-213 Basic Nursing Therapeutics 
  2. NUR63-212 Health Assessment 

 รำยวิชำนี้มุ่งเน้น ทักษะกำรปฏิบัติกำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล  ทั้งในบทบำทอิสระ กึ่งอิสระ 
และไม่อิสระ ตลอดจนกำรประเมินภำวะสุขภำพ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพ กำรตัดสินใจทำงคลินิกและใช้
กระบวนกำรพยำบำล โดยบูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อบ ำบัดทำงกำรพยำบำล
และตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ 
  This course emphasizes the practicum in basic nursing therapeutics, including 
dependent, independent, and interdependent roles of nurses. It develops skill and ability to practice 
health assessment and clinical judgment. This will be followed by nursing process, evidence-based  
and technology for nursing therapeutics to responding health needs. 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุที่มีภำวะกำรเจ็บป่วยเฉียบพลัน เร้ือรัง 
และวิกฤต ทั้งด้ำนอำยุรกรรมและศัลยกรรม โดยบูรณำกำรควำมรู้ กระบวนกำรพยำบำล กำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ประเมินกำรตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อควำมเจ็บป่วย กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำรฟื้นฟู กำรบ ำบัดทำงกำร
พยำบำลแบบองค์รวม และแนวคิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล โดยค ำนึงถึงสิทธิผู้รับบริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
หลักกำรทำงจริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และกฏหมำยวิชำชีพ รวมถึงแนวทำงกำรดูแลต่อเนื่องของครอบครัวและ
ชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ เพื่อกำรจัดกำร
ปัญหำสุขภำพให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรทำงสุขภำพ 

This course emphasizes the practicum in nursing care of adults and older adults with 
acute, chronic and critical illness in medical and surgical settings. This will integrated knowledge, nursing 
process, clinical reasoning, evidence-based, informatic technology, and medical devices for nursing 
management and holistic care. It also gives importance on human and family response, nursing 
diagnosis, nursing therapeutic, and holistic care. This practicum provides the student with the 
opportunity to use guidelines for continuing care of families and communities as well as the 
develop and apply of innovation or digital media for effective nursing of children and adolescents. 

NUR63-334 
 
วิชำบังคับก่อน: 
 
Prerequisites 

ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
Adult and Older Adult Nursing Practicum 
1. NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 
2. NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 
1. NUR63-231 Adult Nursing I 

8(0-24-12) 

 2. NUR63-232 Adult Nursing II  
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This will be applied rational drug use, laws and code of ethics in nursing for management health 
problems in order to patient and personal safety.  

NUR63-343 ปฏิบัติกำรพยำบำลจติเวชและสุขภำพจิต          6(0-18-9) 
                         Psychiatric and mental health nursing practicum 
วิชำบังคับก่อน: 1. NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 1 

2. NUR63-242 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2 
Prerequisites: 1. Psychiatric and mental health nursing I 
  2. Psychiatric and mental health nursing II 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต โดยบูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ในกำรออกแบบกำรบ ำบัดเพื่อสร้ำงเสริม ป้องกัน บ ำบัดรักษำ และฟื้นฟูสภำพจิต ตำมขอบเขต บทบำท 
หน้ำที่ของพยำบำลจิตเวชในฐำนะทีมสหวิชำชีพ กำรบริหำรกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลตนเองแก่ผู้ใช้บริกำร ครอบครัวและชุมชน ตำมบริบทวัฒนธรรมที่หลำกหลำย โดย
ค ำนึงถึงกฎหมำย จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

This course focuses on nursing practice for mental health, mental health 
problems, and mental illness by integrating knowledge and evidence-based to design innovations 
for nursing care within roles of psychiatric nurses as members of multidisciplinary healthcare team, 
rational drug use, and enhancing self-care for client, family and community based on cultural 
diversity, laws and code of ethics in nursing. 

NUR63-353 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น             6(0-18-9) 
                         Child and Adolescent Nursing Practicum 
วิชำบังคับก่อน: 1. NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 
         2. NUR63-352 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 
Pre-requisites: 1. NUR63-351 Child and Adolescent Nursing I 
                         2. NUR63-352 Child and Adolescent Nursing II 

  ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น มุ่งเน้นกำรประเมิน และกำรส่งเสริมภำวะสุขภำพ กำร
เจริญเติบโต พัฒนำกำร พฤติกรรม ภำวะโภชนำกำร และสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน โดยบูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ประยุกต์ใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่เจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต 
และระยะสุดท้ำยแบบองค์รวม กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลโดยค ำนึงถึงสิทธิผู้รับบริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หลักกำร
ทำงจริยธรรมและกฏหมำยวิชำชีพ รวมถึงแนวทำงกำรดูแลต่อเนื่องของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

This course focus on nursing practice in part of child and adolescent nursing care 
that focuses on health assessment, promoting growth, development, immunizations, nutrition and 
health behaviors; integrate  knowledge and international evidence-based. Applying nursing process 
and holistic care for the child and adolescent  therapeutic in acute, chronic, critical, palliative, 
continuing care of families and communities. According to development and apply  innovation in 
children and adolescents care, and professional commucation by consider patient right according 
to professional standards, laws and code of ethics in nursing according to patient and healthcare  
personal safety . 
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NUR63-364  ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1  4(0-12-6)
  Midwifery and Maternal-Newborn Nursing Practicum I  
วิชำบังคับก่อน: 1. NUR63-361  ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 
                  2. NUR63-362  กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 
                3. NUR63-363  กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2 
Pre-requisites: 1. NUR63-361  Science and Concepts of Midwifery Care 
                     2. NUR63-362  Midwifery and Maternal-Newborn Nursing I 
 3. NUR63-363  Midwifery and Maternal-Newborn Nursing II 

  รำยวิชำนี้มุ่งเน้นปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกแรกเกิดปกติและมีควำมเสี่ยงต่ ำ
แบบองค์รวม ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล 
บูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิงประจักษ์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรดูแล รวมถึงกำรบริหำรยำทำงสูติกรรมอย่ำง
สมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึงสิทธิผู้รับบริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ กฎหมำย จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

This course focuses on practicum in midwifery role and maternal newborn nursing 
for normal and low-risk pregnant woman during antepartum, intrapartum, and postpartum periods 
including well and low-risk newborn. Applying nursing process and integrate of knowledge, 
evidence based  and nursing innovations and rational drug use w ith  in the midwifery role, law,  
code of ethics in midwifery and maternal-newborn nursing, professional commucation,  patient and 
healthcare  personal safety . 

NUR63-365 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2         4(0-12-6)   
                         Midwifery and Maternal-Newborn Nursing Practicum II   
วิชำบังคับก่อน: 1. NUR63-361  ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 
 2. NUR63-362  กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 
 3. NUR63-363  กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2 
Pre-requisites: 1. NUR63-361   Science and Concepts of Midwifery Care 
 2. NUR63-362   Midwifery and Maternal-Newborn Nursing I 
 3. NUR63-363   Midwifery and Maternal-Newborn Nursing II 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกมีภำวะเสี่ยงสูง มีโรคร่วม มี
ภำวะแทรกซ้อน และภำวะฉุกเฉินทำงสูติศำสตร์แบบองค์รวม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
มำรดำที่ได้รับกำรท ำสูติศำสตร์หัตถกำร กำรประสำนเพื่อกำรส่งต่อและกำรดูแลต่อเนื่องรวมถึงกำรดูแลให้มีกำรบริหำร
ยำอย่ำงสมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล บูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิงประจักษ์ และใช้นวัตกรรมกำรดูแลที่
เก่ียวข้องกับกำรพยำบำล มำรดำและทำรก โดยค ำนึงถึงสิทธิผู้รับบริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ กฎหมำย จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

This course focuses on practicum in midwifery role and maternal and newborn nursing 
for high-risk pregnant woman, complicated problem, obstetric emergencies, and critical conditions 
during antepartum, intrapartum, and postpartum periods, obstetric interventions and high-risk newborn. 
Coordination for referrals and continuing care. Applying nursing process and integrate of knowledge, 
evidence based, nursing innovation and rational drug use with in the midwifery role, law, code of 
ethics in midwifery and m ate rn a l -new bo rn  nu rs in g . Professional commucation,  patient and 
healthcare  personal safty. 



 

56 

 

NUR63–422 ปฏิบัติกำรจดักำรทำงกำรพยำบำล         2(0-6-3)  
Nursing Management Practicum 

วิชำบังคับก่อน: NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล  
Pre-requisites: NUR63-415 Leadership and Nursing Management 

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเป็นผู้น ำในคลินิก กำรใช้ทักษะในกำรบริหำร กำรสื่อสำรทำง
วิชำชีพ และกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดูแลบริหำรจัดกำร กำรดูแลผู้ป่วยแบบต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงสิทธิผู้รับบริกำรตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และระบบบริกำร กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพระบบ
บริกำรรวมทั้งเสนอแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรในบทบำทของผู้ประกอบกำร 

Nursing management practicum focuses on practice to clinical leadership; using 
management skills and nursing practice in case method, team method and mix method in each 
clinic; situation analysis and service system practice; apply innovation, digital media and 
information for quality improvement in healthcare services; and provide a guideline for 
organizational development in the role of  entrepreneurship. 

NUR63-474  ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน                  6(0-18-9) 
 Community Nursing Practicum             
วิชำบังคับก่อน: NUR60-462 กำรพยำบำลชุมชน 
Pre-requisites: NUR60-462 Community Nursing 

 รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรดูแลสุขภำพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่บ้ำน โรงเรียน สถำนประกอบกำร 
เน้นกำรประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรพยำบำลชุมชนในกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ และฟื้นฟูสุขภำพ ทั้ง
กลุ่มสุขภำพดี เสี่ยง และเจ็บป่วย ในสถำนบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิและชุมชน กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน  

 This course is designed to determine the health-care strategies of community 
nursing for taking care of individuals and families at home, at school, in the workplace, in primary 
care settings, and within the community.  The student will be given quality time to focus on the 
roles of nurses in health promotion, disease prevention, and rehabilitation.  They will be 
introduced to practical nursing in the contexts of both common health problems and chronic 
illnesses.  Student will be working within experienced multidisciplinary teams, and will be 
mentored to apply the concepts they have learned.  Their practical learning will be facilitated 
within the team setting, and they will be encouraged to develop innovative strategies to get the 
most out of their learning.  The quality of this community nursing practicum comes from hands-on 
experiences and mentoring. 

NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น              2(0-6-3) 
 Primary Medical Care Practicum      
วิชำบังคับก่อน:   NUR60-463 กำรรักษำโรคเบื้องต้น     
Pre-requisites:     NUR60-463 Primary Medical Care 

 รำยวิชำนี้มุ่งเน้นปฏิบตัิกำรรักษำโรคเบื้องต้นปัญหำสุขภำพทั่วไปและฉุกเฉิน ในสถำนบริกำรสุขภำพ
ปฐมภูมิและชุมชน กำรประเมินภำวะสุขภำพ กำรวินิจฉัยแยกโรค กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
และกำรให้ข้อมูลสุขภำพ โดยบูรณำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรท ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ เพื่อกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
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กำรประสำนส่งต่อ กำรบรรเทำสำธำรณภัยตำมขอบเขตหน้ำที่ของพยำบำลชุมชนและจรรยำบรรณวิชำชีพกำร
พยำบำล 

 This course is designed to allow students to explore the concepts of primary 
medical care. Students will be expected to have basic skills in health assessment, differential 
diagnosis, primary medical care, rational drug use, health education, and integration of local 
wisdom for solving common problems and dealing with emergency health situations.  Accordingly, 
students will be able to further develop their skills in coordinating referrals, and will work within an 
established, experienced multidisciplinary team providing basic medical care. 

วิชำบังคับก่อน: ทุกรำยวิชำในหลักสูตร 
 สอบควำมรู้รวบยอดผ่ำน 8 รำยวิชำ 
Prerequisites: All courses 
 Pass Comprehensive Examination 8 subjects 

รำยวิชำนี้เน้นกำรปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรพยำบำล โดยบูรณำกำรควำมรู้ กระบวนกำร
บริหำร  และกำรใช้นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล ในสถำนบริกำรสุขภำพที่เลือกสรร ภำยใต้กำรดูแลของพยำบำลวิชำชีพ 
โดยค ำนึงกำรบริหำรยำอย่ำงสมเหตุผล กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

This course focuses practical experience in nursing practice. In t e g r a t io n  o f 
knowledge ,management process and the use of innovation nursing in selected health facilities. 
Under the supervision of professional nurses. Taking into account the rational administration of 
drugs and nursing professional law and ethics. 

ค. หมวดวิชำเลือกเสร ี จ ำนวน 8 หน่วยกิต  

 เลือกจำกรำยวิชำที่มีสอนในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญำตรี 

3.2 ชื่อ สกุล ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์  

3.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ดูตำรำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ข้อ 1.9 หน้ำ 2-3 
3.2.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

1) นำงสำวจันทร์จุรีย์  ถือทอง 
 4611106413 

3801200492xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551  
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2541 

1 ตุลำคม 2555 

2)  นำงธนวรรณ สงประเสริฐ 
 4611095620 

3800800782xxx ผศ. วท.ม. (กำรพยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล, 2546 

1 มิถุนำยน 2553 

3)  นำงสำวนิดำรัตน์ ชูวิเชียร 
4511172324 

3900100102xxx อำจำรย์ พย.ด. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2561 
พย.ม. (กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 

3 กันยำยน 2550 

NUR63-481 ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรพยำบำล 4(0-12-6) 
 Professional Nursing Externship  
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2545 

4) นำงสำวสุดำ ใจห้ำว 
4811191029 

3800800697xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง)  
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2555 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2548 

4 กรกฎำคม 
2555 

5) นำงสำวสินีนำฏ นำคศรี 
5011199132 

1809900046xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2556 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช, 2550 

15 สิงหำคม 
2559 

6) นำงอุไร จเรประพำฬ 
      4511067353 

3809900257xxx รศ. (คณบดี) ปร.ด. มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2559 
ประกำศนียบัตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง
วิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติท่ัวไป 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2547 
พย.ม.(กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2546 
ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์ 
วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ, 
2537 
ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์
ชั้นต้น วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช, 2531 

30 กรกฎำคม 
2547 

7)  นำงสำวสำยฝน  เอกวรำงกูร 
 4511067176 

3920600181xxx รศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2549 
ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรพยำบำล
เฉพำะทำง สำขำเวชปฏิบัติท่ัวไป (กำร
รักษำโรคเบ้ืองต้น) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
,2548 
พย.ม. (สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2538 

15 มีนำคม 2543 

8)  นำยจอม สุวรรณโณ 
4511077013 

3900100668xxx รศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2550 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2540 
ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
สงขลำ, 2536 

1 สิงหำคม 2539 

9) นำงนัยนำ หนูนิล 
4611101733    

3100904605xxx ผศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2549 
M.Sc. (Health Science)  
Drake University, Iowa,U.S.A, 1985 
วท.บ. (จิตวิทยำแนะแนว)มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง, 2526 
ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์, 2522 

17 ตุลำคม 2540 

10) นำงเกียรติก ำจร กุศล 3101403024xxx รศ. คด. (อุดมศึกษำ) 1 สิงหำคม 2539 
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

4511067184 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2544 
พย.ม. (กำรพยำบำลบิดำมำรดำและเด็ก)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2536 
ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
กรุงเทพฯ, 2530 

11) นำงก ำไล สมรักษ์ 
4511040712 

3809900257xxx ผศ. พย.ม. (กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2545 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2538 

15 พฤษภำคม 
2555 

12)  นำงสำวเจนเนตร พลเพชร 
4511070412 
 

3930400078xxx ผศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) มหำวิทยำลัยบูรพำ 
2554 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2544 
ป.พย. 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ, 
2531 

2 มิถุนำยน 2546 

13) นำงสำวรัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ 
4411163382 

3800800367xxx ผศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2556 
พย.ม. (กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2549 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2544 

9 กันยำยน 2556 

14)  นำงกนวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
4511057371 

3110300154xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลศึกษำ)จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2545 
พย.บ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2539 

16 กรกฎำคม 
2550 

15)  นำงสำวธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร 
 4511067171 

3900100102xxx อำจำรย์ Nursing  
Flinders University, Australia, 2012 
พย.ม. (กำรพยำบำลครอบครัว)  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2539 
วท.บ. (กำรพยำบำลและผดุงครรภ์) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2531 

1 ธันวำคม 2543 

16)  นำงสำวอรทัย  นนทเภท 
 4511041116 

3800101257xxx ผศ. ปรด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2551 
พย.ม. (กำรบริหำรกำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
สศ.บ. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 
2535 
ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
สงขลำ,2526 

1 มิถุนำยน 2555  

17)  นำงสำวอุษำ น่วมเพชร 
4911196025 

1849800002xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2554 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2549 

1 มิถุนำยน 2555 

18) นำงสำวกรรณิกำร์ แสงประจง 
4911195687 

3800101845xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2549 

2 พฤศจิกำยน 
2558 
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

19) นำงสำวจินดำรัตน์ สมใจนึก 
5411224299 

1800900117xxx ผศ. พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2554 

2 พฤศจิกำยน 
2558 

20) นำงสำวจิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ 
5211210262 

1930100082xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์)  
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2552 

29 กรกฎำคม 
2558 

21) นำงสำวพิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ 
5411224307 

1930500116xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2554 

1 สิงหำคม 2560 

  
3.2.3 อำจำรย์ประจ ำ    

ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันที่เริ่มงำน 

1)  นำงสำวทิพวรรณ บุญสนอง 
 4611095776 

3801100029xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2553 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2546 

4 มกรำคม 2554 

2) นำงสำวอรเพ็ญ สุขะวัลลิ 
4511057957 

3800800403xxx อำจำรย์ 
 
 

ปร.ด. (พยำบำลศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2545 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์, 2539 

30 ธันวำคม 2546 

3) นำงสำวชิดชนก มยูรภักดิ์ 
4511079391 

3940400001xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่)   
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2548 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล, 2540 

3 ตุลำคม 2548 

4) นำงสำวน้ ำฝน  ฤทธิภักดี 
5111204389 

1809700031xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นรำธิวำส, 2551 

26 เมษำยน 2560 

5) นำงสำวรัชฎำกรณ์  ธรรมรัตน์ 
5111204394 

1800500011xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นรำธิวำส, 2551 

26 เมษำยน 2560 

6) นำงสำวสิทธิพรรณ เรือนจันทร์ 
5611040708 

3809900627xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2549 
ป.พย. (กำรพยำบำลและผดุงครรภ์) 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ, 
2536 
ประกำศนียบัตรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช, 2530 

3 กรกฎคม 2560 

7) นำงสำวศุภกำญจน์ โอภำส
รัตนำกร 

1801400015xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557 

10 ต.ค. 2560 
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันที่เริ่มงำน 

5111204367 พยบ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2551 

8) นำงสำวกิ่งกมล เพชรศรี 
5411229323 

1800700113xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2560 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์,2554 

19 ก.พ. 2561 

9) นำงสำวลัดดำวัลย์ เพ็ญศรี 
541224173 

1841600052xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2560 
พย.บ วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย, 
2554 

19 ก.พ. 2561 

10) นำงสำวกรรณิกำร์ ศรีสมทรง 
5511226106 

1800800123xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2560 
พย.บ.มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, 2553 

19 ก.พ. 2561 

11) นำงสำวลักษมล ลักษณะวิมล 
5411041142  

3809900227xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2548 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช
,2534 
ป.พย.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช,2529 

10 เม.ย. 2561 

12) นำงสำวชุติมำ รอดเนียม 
612121937 

 

1930100019xxx อำจำรย์ วท.บ. (กำรจัดกำรระบบสุขภำพ) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2559 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล, 2551 

10 เม.ย. 2561 

13) นำงสำวนำบีลำ ยุมยวง 
5711252834 

5810500022xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2561 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
สงขลำ, 2556 

10 เม.ย. 2561 

14) นำงสำวพัสตรำภรณ์ แก้วพะวงศ์ 
5411229613 

1809900226xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2560, 
พย.บ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2553 

1 พฤศจิกำยน 
2561 

15) นำงสำววิรัมภำ ตั้งไล่ 
5511238736 

1809800070xxx อำจำรย์ Master of Primary Health Care 
Management (Mahidol University) 
AD.2018 
Science of Nursing (Thai Red Cross 
College Of Nursing) BE.2555 

3 ธันวำคม 2561 

16) นำงสำวแสงทิพย์ ลีลำกำนต์ 
5511236468 

1829900073xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2561, 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2555 

6 ธันวำคม 2561 

17) นำงสำวพรชนุตร ชุมภูนุช 
5511237004 

1869900106xxx อำจำรย์ Master of Public Health Auckland 
University of Technology 2560, 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำล สภำกำชำดไทย 
2554 

17 ธันวำคม 2561 

18) นำงสำวมณฑำ สำยธำรวำณิตร์กุล 
5511235209 

1809900284xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2561, 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบล สภำกำชำดไทย, 
2555 

17 ธันวำคม 2561 
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันที่เริ่มงำน 

19) นำงสำวจันทรวดี สพำนทอง 
5111204153 

1800200012xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2561, 
พย.ม. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2551 

1 พฤษภำคม 2562 

20) นำงเกวลี วัชรำทักษิณ 
4811190360 

3939900255xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยมหิดล 2555, 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
นรำธิวำส 2548 

1 พฤษภำคม 2562 

21) นำยอำทิตย์ บุญรอดชู 
5511161735 

3810600150xxx อำจำรย์ สบ.ม มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี 
2557, 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ
เพชรบุรี 2543 

1 สิงหำคม 2562 

22) นำงสำวนันทพร กลิ่นจันทร์ 
4511102366 

1809800070xxx อำจำรย์ ปร.ด.(วิธีวิทยำกำรวิจัย) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2557, 
วท.ม.(พยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวิทยำลัยมหิดล 2540, 
ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัย
พยำบำลพรมรำชชนนี สงขลำ 2534   

1 สิงหำคม 2562 

23) นำงสำวกรกันยำ เพ็งผลำ 
4611094841 

5440900042xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรบริหำรกำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 2555, 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
สุพรรณบุรี 2546 

1 สิงหำคม 2562 

24) นำงจณิศำภ์ แนมใส 
5711183185 

3801600498xxx อำจำรย์ พย.บ.(กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2548, 
พย.ม.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ 
2542 

1 สิงหำคม 2562 

 
3.2.4 อำจำรย์พิเศษ 

ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ) (ถ้ำม)ี 
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม 

1) ปฏิบัติกำรพยำบำลตำมกระบวนกำรพยำบำล โดยประยุกต์ใช้ศำสตร์และศิลปะทำงพยำบำลศำสตร์ 
ศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้ำน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล และกำรฟื้นฟูสภำพบน
พื้นฐำนกำรคิดวิเครำะห์และกำรตัดสินเชิงคลินิกตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

2) ปฏิบัติบ ำบัดทำงกำรพยำบำล กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็นตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถเลือกใช้แหล่ง
ประโยชน์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เหมำะสมกับภำวะสุขภำพของผู้ใช้บริกำร บริบทของชุมชน สังคม และสถำนกำรณ์
แวดล้อม 

3) ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยควำมศรัทธำในวิชำชีพ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 
กฎหมำย สิทธิมนุษยชน และสิทธิของผู้ป่วย 

4) ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยควำมเอ้ืออำทร เคำรพในศักดิ์ศรีและมีหัวใจของควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงปัจเจก
บุคคลและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
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4.2 ช่วงเวลำ  กำรจัดเวลำ และตำรำงสอน 

ชั้นปี/ 
ภำคกำรศึกษำ 

ฝึกประสบกำรณ์ในสถำนกำรณ์จริง 
ช่วงเวลำ/จ ำนวนชั่วโมง 

และเวลำเรียน 

2/3 
ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 
(3 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 108 ชั่วโมง 

3/1 

ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผูสู้งอำยุ 
(8 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 288 ชั่วโมง 

ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสขุภำพจิต 
(6 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 216 ชั่วโมง 

3/3 
 
 
 
 
 

3/3 
 

ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ 
(6 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 216 ชั่วโมง 

ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 
(4 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 144 ชั่วโมง 

ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2 
(4 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 144 ชั่วโมง 

 
 

4/2 
 
 

ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
(6 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 216 ชั่วโมง 

ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
(2 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 72 ชั่วโมง 

ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
(2 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 72 ชั่วโมง 

4/3 
ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรพยำบำล 
(4 หน่วยกิต) 

ฝึกสัปดำห์ละ 5 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่ำ 144 ชั่วโมง 

 
5.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี) 

5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ 
หลักสูตรก ำหนดให้นักศึกษำเรียนรำยวิชำกำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1 และ 2 โดยมุ่งเน้น

กำรศึกษำประเด็นทำงกำรพยำบำลที่สนใจ โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์หลักฐำนเชิงประจักษ์ และเทคโลโลยี
สำรสนเทศ เพื่อพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล รวมถึงกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม 
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5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้
ผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีควำมซื่อสัตย์และมีคุณธรรมใน

กำรท ำวิจัย โดยไม่ลอกเลียนงำน
ของผู้ อ่ืน  ให้ เกียรติและ อ้ำงถึ ง
บุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่
น ำมำใช้ในกำรวิจัย 

2) เค ำ ร พ ศั ก ดิ์ ศ รี แ ล ะ สิ ท ธิ ข อ ง
ผู้เข้ำร่วมวิจัย 

3) เคำรพในสิทธิผู้ อ่ืน และยอมรับ
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 

4) มีควำมไวต่อประเด็นปัญหำทำง
จริยธรรมและสำมำรถตัดสินใจใน
ปัญหำเชิงจริยธรรมระหว่ำงกำรท ำ
โครงงำนวิจัยทำงกำรพยำบำล 

1) สอนหลักจริยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์ กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ เข้ำร่วม
โครงกำร และกำรรักษำควำมลับ
ของข้อมูล 

2) ให้นั กศึ กษ ำน ำผลงำน วิจั ย ไป
ตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำง
วิชำในโปรแกรมตรวจสอบกำร
คัดลอกผลงำนวิชำกำร เช่นอักขรำ
วิสุทธิ์  

3) ฝึกกำรเขียนเอกสำรชี้แจงผู้เข้ำร่วม
โครงกำรวิจัยและเอกสำรยินยอม
กำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย 

4) ฝึกเสนอโครงร่ำงวิจัยเพื่อขอขอ
รับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

5) ให้นั กศึกษำบั นทึ กสะท้ อนคิด
ประเด็นทำงจริยธรรม และท ำกำร
วิพำกษ์ในกลุ่ม 

1) ผลตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน
วิชำกำรไม่เกินร้อยละ 30  

2) สำมำรถเขียน เอกสำรชี้ แจง
ผู้ เข้ ำ ร่ วม โค รงก ำรวิ จั ย แล ะ
เอกสำรยิ น ยอมกำรเข้ ำร่ วม
โครงกำรวิจัยและสำมำรถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตำมหลักจริยธรรม 

3) ประเมินพฤติกรรมกำรยอมรับ
ฟังควำมคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล
ขณะท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เช่น กำร
ประเมินตนเอง เพื่อนร่วมงำน 
และอำจำรย์ 

4 ) ให้นั กศึ กษำสะท้ อนคิดและ
ประเมินผลกำรพัฒนำตนเองด้ำน
ควำมไวต่อประเด็นปัญหำทำง
จริยธรรม และกำรตัดสินใจเชิง
จริยธรรมอย่ำงมีเหตุผลโดยใช้
แ น ว คิ ด จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

2. ควำมรู ้
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวคิดกำร

วิจัยทำงกำรพยำบำล  ระเบียบ
วิธีกำรวิจัย   

2) มี ค ว ำม รู้ ค วำม เข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ
หลักกำรตั้งประเด็นค ำถำมกำรวิจัย
และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล  

3) มี ควำม รู้ เกี่ ย วกั บ กำรทบ ทวน
วรรณ กรรม และหลั ก ฐำน เชิ ง
ประจักษ์  และกำรใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล เชิ งประจักษ์  กำร
วิ เครำะห์ข้ อมู ลด้ วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้เพื่อกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 

4) มีควำมรู้ในกำรพัฒนำโครงร่ำงกำร
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล  

5) มีควำมรู้ในกำรเขียนรำยงำนและ
กำร เผ ยแ พ ร่ ผ ล งำน วิ จั ย แ ล ะ

1) สอนหลักกำรแนวคิดกำรวิจัย
ทำงกำรพยำบำล  กำรทบทวน
วรรณกรรม ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
กำรพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม กำรเขียนรำยงำน
และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรม 

2) ฝึกทบทวนวรรณกรรม ค้นหำ
ช่องว่ำงควำมรู้เก่ียวประเด็นปัญหำ
ที่สนใจ (Gap of knowledge) 

3) พัฒนำและน ำเสนอโครงร่ำงกำร
วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ท ำ งก ำ ร
พยำบำล โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจ ำกลุ่ม  

4) ให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติเก็บรวมรวบ
และวิเครำะห์ข้อมูล 

5) ให้นั กศึ กษ ำฝึก เขียน รำยงำน
ผลกำรวิจัยและน ำเสนอผลกำรวิจัย  

1) กำรสอบควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด
กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล  กำร
ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบ
วิธีกำรวิจัย กำรพัฒนำโครงร่ำง
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ก ำ ร เขี ย น รำ ย ง ำน แ ล ะ ก ำ ร
เผ ย แ พ ร่ ผ ล ง ำ น วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

2) ประเมินกำรเขียนรำยงำนโครง
ร่ ำ ง ก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ ร ำ ย ง ำ น
ผลกำรวิจัย 

3) ประเมินกำรน ำเสนอโครงร่ำง
วิจัยและผลกำรวิจัย 
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ผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
นวัตกรรม 

3. ทักษะทำงปัญญำ 
1) สำมำรถตั้งประเด็นค ำถำมกำรวิจัย

และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล ได้
สอดคล้องกับช่องว่ำงควำมรู้เกี่ยว
ประเด็นปัญหำที่ สนใจ (Gap of 
knowledge) 

2) สำมำรถสังเครำะห์ควำมรู้จำกกำร
ทบทวนวรรณกรรมและหลักฐำน
เชิงประจักษ์  

3) สำมำรถใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยที่
สอดคล้องกับค ำถำมกำรวิจัย 

4) สำมำรถจัดระเบียบข้อมูล สำมำรถ
น ำข้อมูลมำวิเครำะห์โดยใช้สถิติใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 

5) สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัย และ
เขี ย น ร ำ ย ง ำ น /ก ำ ร เผ ย แ พ ร่
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 

1) เสนอประเด็นค ำถำมกำรวิจั ย
ทำงกำรพยำบำลที่เลือกสรร โดย
ก ำ รวิ พ ำก ษ์ ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ ำ ง
นักศึกษำและทีมอำจำรย์  

2) ฝึกพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัยโดยกำร
สังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมมำเขียนควำมส ำคัญ
ของปัญหำให้สอดคล้องกับค ำถำม
กำรวิจัย 

3) เสนอระเบียบวิธีวิจัย  โดยกำร
วิพำกษ์ร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำ
และทีมอำจำรย์ 

4) ฝึกกำรออกแบบจัดระเบียบข้อมูล 
วิเครำะห์และกำรน ำเสนอข้อมูล  

5) น ำ เส น อผล กำรวิ จั ย โด ยกำร
อภิ ป รำย ผ ล ร่ ว ม กั น ระ ห ว่ ำ ง
นักศึกษำและทีมอำจำรย์ 

1) ประเมินตั้งประเด็นค ำถำมกำร
วิจัยและนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล ได้สอดคล้องกับช่องวำ่ง
ควำมรู้เกี่ยวประเด็นปัญหำที่
สนใจ (Gap of knowledge) 

2) ประเมินกำรสังเครำะห์ควำมรู้
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์  

3) ประเมินกำรเลือกใช้ระเบียบ
วิธีกำรวิจัยที่สอดคล้องกับค ำถำม
กำรวิจัย 

4) ป ระ เมิ น ก ำ ร อ อ ก แ บ บ จั ด
ระเบียบข้อมูล กำรวิเครำะห์โดย
ใช้สถิติที่ถูกต้อง 

5) ป ระ เมิ น ก ำ ร ร่ วม อภิ ป รำย
ผลกำรวิจัย และเขียนรำยงำน/
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจั ย และ
นวัตกรรม 

4.ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1) สำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพทีด่ีกับทมี

วิจัยและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
ภำยใต้จริยธรรมกำรวิจัย 

2) มีควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่
ของตนเองและของกลุ่มตำมที่ได้รับ
ม อ บ ห ม ำ ย ใน ก ำ รท ำ วิ จั ย  มี
ศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำม 

3) มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย 
 
 
 
 
 
  

1) ฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม โดยแบ่ง
นักศึกษำเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-5 
คน โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 1 
คน  

2) ก ำห น ด บ ท บ ำท  ห น้ ำที่ แ ล ะ
ข้อตกลงร่วมของสมำชิกในทีมวิจัย 

3)  มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
งำนที่ ได้รับมอบหมำยเป็นระยะ
เพื่อให้กำรวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์
ตำมกรอบเวลำ 
 

1) ประเมินพฤติกรรมกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและบรรยำกำศกำร
ท ำงำนกลุ่ม  

2) ป ร ะ เมิ น ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
รับผิดชอบกำรท ำโครงงำน/กำร
พัฒนำนวัตกรรมตำมบทบำทและ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย โดยใช้
วิธีประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน และประเมินโดยอำจำรย์
ประจ ำกลุ่ม 

3) กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำวิจัยจน
กำรวิจัยเสร็จสิ้น 

4) ประเมินกำรสะท้อนคิดต่อกำร
ท ำงำนกลุ่ม และควำมพึงพอใจใน
กำรกระบวนกำรกลุ่ม 

5)  อำจำรย์ที่ปรึกษำกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมและบรรยำกำศกำร
ท ำงำนกลุ่มของนักศึกษำ ให้ค ำ
ชี้แนะแนวทำงกำรเผชิญหรือ
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ผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
แก้ไขปัญหำ/อุปสรรคระหว่ำง
กำรท ำโครงงำน 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) มีทักษะกำรสื่อสำรปฏิสัมพันธ์กับ

กลุ่มเพื่อน ทั้งกำรพูด กำรฟัง กำร
สังเกต กำรเขียนและกำรน ำเสนอ
รำยงำนกำรท ำโครงงำนทำงกำร
พยำบำล/กำรพัฒนำนวัตกรรม 

2) มี ทั กษ ะกำร อ่ ำน เอกส ำรท ำง
วิชำกำร และงำนวิจัยทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้อย่ำงเข้ำใจ 

3) มีทักษะกำรค ำนวณขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีกำรทำงสถิติ 

4) มี ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล กำร
น ำเสนอและเผยแพร่โครงงำน
ทำงกำรพยำบ ำล/กำรพั ฒ น ำ
นวัตกรรม รวมถึงกำรใช้โปแกรม
คอมพิ วเตอร์ เพื่ อกำรวิ เครำะห์
ข้อมูล 

1) ชี้แนะแนวทำงกำรสื่อสำร และ
หลักกำรปฏิสัมพันธ์ในกำรท ำงำน
กลุ่มเพื่อควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
โครงงำนทำงกำรพยำบำล/กำร
พัฒนำนวัตกรรม  

2) มอบหมำยให้นักศึกษำค้นคว้ ำ
ประเด็นกำรศึกษำที่เลือกสรร อ่ำน
ท ำควำมเข้ำใจและสรุปประเด็น
ส ำคัญ เพื่อน ำเสนอและอภิปรำย
กั บ กลุ่ ม เพื่ อ น และอำจ ำรย์ ที่
ปรึกษำ 

3) สอน/สำธิตกำรใช้หลักสถิติ เพื่อ
ค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงและกำร
วิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย 

4) แนะน ำกำรสืบค้นและกำรเลือกใช้
ข้ อ มู ล / ส ำ ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
ประกอบกำรท ำโครงกำร และกำร
ใช้ เท คโน โลยี เพื่ อน ำ เสนอผล
กำรศึกษำ 

5) สอนกำรวิ เค รำะ ห์ ข้ อมู ลด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1) ประเมินพฤติกรรมกำรสื่อสำร
และกำรปฏิสัมพันธ์  ระหว่ำง
นักศึกษำกับกลุ่มเพื่อน อำจำรย์ที่
ปรึกษำ และอำจำรย์ประจ ำวิชำ  

2) ประเมินควำมสำมำรถในกำร
น ำเสนอข้อมูลที่ศึกษำท ำควำม
เข้ำใจ จำกเอกสำรทำงวิชำกำร
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3) ป ระ เมิ น ผ ล ลั พ ธ์ จ ำ ก ก ำ ร
ค ำน วณ ขน ำดกลุ่ ม ตั วอ ย่ ำ ง 
วิธีกำรสุ่ม และกำรวิครำะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีกำรทำงสถิติ 

4) ประเมินทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบันทึก กำร
จัดเก็บ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
ประมวลผล กำรเขียนรำยงำน
และกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

 
5.3 ช่วงเวลำ 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำที่ 4 รำยวิชำวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำที่ 4 รำยวิชำวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 2 

5.4 จ ำนวนหน่วยกิต 
รำยวิชำวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1 จ ำนวน 2 หน่วยกิตระบบไตรภำค และรำยวิชำวิจัยและ

นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 2 จ ำนวน 1 หน่วยกิตระบบไตรภำค 

5.5 กำรเตรียมกำร 
1) ผู้สอนปฐมนิเทศ ชี้แจงรำยละเอียดของรำยวิชำ ควำมคำดหวัง กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และ

เกณฑ์กำรประเมินผลในชั้นเรียน 
2) ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มวิเครำะห์และเลือกประเด็นทำงกำรพยำบำลที่สนใจจำกประสบกำรณ์ในรำยวิชำ

ปฏิบัติกำรพยำบำลทั้งในคลินิกและในชุมชน 
3) มอบหมำยอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลให้กับนักศึกษำเป็นรำยกลุ่ม 

โดยพิจำรณำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่สอดคล้องกับประเด็นหลักที่นักศึกษำมีควำมสนใจศึกษำ 
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4) นักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมกันวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำและด ำเนินงำนตลอดกระบวนกำร 
5) นักศึกษำน ำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมก้ำวหน้ำและผลลัพธ์ของกำรศึกษำต่ออำจำรย์และเพื่อน

นักศึกษำในชั้นเรียน 

 

 

5.6 กระบวนกำรประเมินผล 
1) ประเมินผลเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลตำมแผนงำนหรือ

ขั้นตอนที่ก ำหนด เป็นรำยสัปดำห์ โดยกำรสอบถำมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรแสดงควำมควำมคิดเห็นขณะอภิปรำย
กลุ่มย่อย รวมถึงประเมินคุณภำพ/ผลลัพธ์ของงำนที่มอบหมำย 

2) ประเมินควำมมีวินัย รับผิดชอบงำน ประเด็นจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และกำรจัดกำรเชิงจริยธรรม 
ขณะอภิปรำยกลุ่ม และกำรสะท้อนคิดผลกำรเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม 

3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะพัฒนำโครงร่ำง ระยะด ำเนินกำรตำมโครงร่ำง 
และเมื่อสิ้นสุดกำรท ำวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลโดยพิจำรณำจำกปริมำณและคุณภำพของผลงำนในแต่ละ
ระยะ ทั้งจำกรำยงำนกำรน ำเสนอในชั้นเรียนและกำรเผยแพร่ผลงำนสู่ภำยนอก 

4) ทีมอำจำรย์ที่ปรึกษำประชุมร่วมกับนักศึกษำเพื่อประเมินผลกำรจัดกำรเรียน และประชุมร่วมกับ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ และทวนสอบผลลัพธ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
แต่ละด้ำน 
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หมวดที ่4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธก์ำรสอน และกำรประเมินผล 

 
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ   

 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีกำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 
และพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำนทั้งในหมวดรำยวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำชีพ ตลอดจนจัดท ำแผนที่แสดง
กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ คุณธรรม
และมีคุณลักษณะพิเศษ  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 
1. ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 

- ก ำหนดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษในรำยวชิำ  
ชั้นปีที่ 1 
GEN61-002  ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 
GEN61-121  ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
GEN61-122   กำรฟงัและกำรพดูเชิงวชิำกำร 
GEN61-123   กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร 
ชั้นปีที่ 2  
GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนเชิงวิชำชีพ 
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร 

-  จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเนน้กำรใช้ภำษำอังกฤษและสื่อในกำรเรียนกำรสอน 
ส ำหรับนักศึกษำทุกชั้นป ี
- จัดท ำโครงกำร English Conversation Circle เพื่อฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

ส ำหรับนักศึกษำทุกชั้นป ี
- จัดให้มี English Skill Lab เพื่อสนับสนนุกำรเรียนรู้ด้วยตนเองด้ำนกำรใช้

ภำษำอังกฤษ 
- จัดให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม International Party, Exchange Student 

Buddies กับนักศึกษำแลกเปลีย่นของส ำนักวิชำฯ และของมหำวิทยำลัยเพื่อฝึก
ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์จริง 
- จัดกิจกรรมพัฒนำควำมพร้อมด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับนกัศึกษำที่ได้รับ

คัดเลือกเป็นนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ต่ำงประเทศ   
- จัดกิจกรรเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ กำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ 

2. มี ค ว ำ ม คิ ด ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ 
ส ำ ม ำ ร ถ อ อ ก แ บ บ  ส ร้ ำ ง
นวัตกรรมให้สอดคล้ องกั บ

- ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ สำรสนเทศ
เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล เพื่อออกแบบและสร้ำงนวัตกรรม ตั้งแต่ชัน้ปีที่ 1  
ชั้นปีที่ 1  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 
บริบทและควำมต้องกำรปัญหำ
ด้ำนสุขภำพสุขภำพ 

GEN61-161   นวัตกรรมและผูป้ระกอบกำร 
NUR63-102   กำรสร้ำงเสริมสขุภำพ 
ชั้นปีที่ 2 
NUR63-207   โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 
NUR63-213   กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR63-231   กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 
NUR63-232   กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 
NUR63-233   กำรพยำบำลผูส้งูอำยุ 
ชั้นปีที่ 3 
NUR63-351   กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 1 
NUR63-352   กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 2 
NUR63-362   กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 
NUR62-363   กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 2 
NUR63-334   ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผูสู้งอำยุ 
NUR63-353   ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
NUR62-364   ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก 1 
NUR62-365   ปฏิบัติกำรผดงุครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรก2 
ชั้นปีที่ 4 
NUR63-415   ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
NUR62-473   กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
NUR63-416   กำรวิจัยและนวตักรรมทำงกำรพยำบำล 1 
NUR63-417   กำรวิจัยและนวตักรรมทำงกำรพยำบำล 2 
NUR63-474   ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
NUR62-422   ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
NUR63-475   ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำน ำเสนอ/เผยแพร่นวัตกรรม

ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 
3. ควำมสำมำรถในกำรคิดวำง
แผนกำรเป็นผู้ประกอบกำรทำง
สุขภำพได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิดในกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ทำงดำ้นสุขภำพในอนำคต โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอน 
ชั้นปีที่ 1  
GEN61-161   นวัตกรรมและผูป้ระกอบกำร 
ชั้นปีที่ 4 
NUR63-415   ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
NUR63-422   ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 

-  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเชิญผู้ประกอบกำรดำ้นสุขภำพ หรือกำรศึกษำดูงำน
กำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนสุขภำพในสถำนประกอบกำรจริง อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

4. สมรรถนะด้ำน กำรดูแลขำ้ม
วัฒนธรรม 

- จัดให้มีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมกับนักศึกษำแลกเปลี่ยน
นักศึกษำในหลักสูตรเอเชียศึกษำและนักศึกษำหลักสูตรอ่ืนๆ ในมหำวิทยำลยั 
- จัดโครงกำรกิจกรรมวัฒนธรรมกำรดูแลสุขภำพตำมภูมิปัญญำท้องถิ่นของทุก
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 
ภูมิภำค 
- บูรณำกำรเร่ืองกำรพยำบำลข้ำมวัฒนธรรมในรำยวิชำทำงกำรพยำบำล ทัง้

ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัต ิ
5. อัตลักษณ์กำรเป็น “คนเก่ง” 
 โดยสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
และคิ ดวิ เครำะห์ เชิ งคลิ นิ ก 
(Clinical resoning ) ใน ก ำ ร
พยำบำลผู้ป่วย และ “คนดี” 
โดยมีจิตสำธำรณะ ดูแลผู้ป่วย
ด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ และ
มี ค ว ำม ไวต่ อ จ ริ ย ธ รรม ใน
วิชำชีพ 

- ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรสืบคน้และกำรประยกุต์ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ และคิดวิเครำะห์ตัดสิน
เชิงคลินิก ( Clinical resoning ) ในหมวดวิชำเฉพำะและทักษะวิชำชีพ 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก  
- สนับสนนุให้เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำร/วชิำชีพ ร่วมกับอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร และ/หรืออำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลยั 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำจิตอำสำและจติส ำนึกสำธำรณะ 
- จัดให้มีกำรสอนเนื้อหำหลักสิทธิมนุษยชน และจริยธรรมวิชำชีพ ในชั้นปีที่ 3 

รำยวิชำ NUR63-314  จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ 
-  สอนโดยสอดแทรก จริยธรรมในวิชำชีพ ควำมไวต่อกำรจริยธรรมในวิชำชีพในกำร

ดูแลผู้ป่วยในแต่ละรำยวิชำ 
 

2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 
ก.หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  

ด้ำน มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ 

กลยุทธ์กำรสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ มี
คุณธรรม ควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่ดี 
 

 1) มีควำมเข้ำใจในควำม
เป็นมนุษยท์ั้งของตนเองและ
ผู้อื่น 
 2) มีควำมรับผิดชอบ มีวินยั 
ซื่อสัตย์ ตรงเวลำ 
 3) มีส ำนึกสำธำรณะ และมี
ควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
 

1) พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน 
และกำรส่งรำยงำนตำม
ขอบเขตของงำนและกำรตรง
ต่อเวลำ 
2) กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และกิจกรรม 
3) กำรโต้ตอบถกเถียงและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย 
4) กำรน ำเสนอโครงงำน 
5) ประเมินจำกผลงำน
สร้ำงสรรค์ร่วมกันของ
นักศึกษำ 
6) ประเมินจำกกำรมีสว่นร่วม
ในกำรเรียนรู้และกำรท ำงำน 
7) ประเมินจำกกำรสงัเกต
พฤติกรรมและกำรสะท้อนคิด 
(Reflection) ผ่ำนกำรบนัทึก
กำรเรียนรู้ (Journal 
Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในกำรเข้ำ

1) บรรยำย 
2) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
3) อภิปรำยประกอบสื่อ 
4) อภิปรำยกลุ่มย่อย 
5) กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group 
Process) 
7) กำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge 
Management) 
8) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนำ (Dial) 
10) กำรเรียนรู้ผ่ำนกำร
ท ำงำนกลุ่มโดยใช้ Project-
based Learning 
11) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
12) กำรเข้ำเรียน กำรตรงต่อ
เวลำในกำรส่งงำน 
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ด้ำน มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ 

กลยุทธ์กำรสอน 

เรียนควำมรับผิดชอบทั้งงำน
เดี่ยวและงำนกลุ่ม 

2. ควำมรู้  
มีควำมรอบรู้ในศำสตร์
ต่ำง ๆ เพื่อกำรด ำเนนิ
ชีวิตในสงัคม 
 

1) มีควำมรู้ในศำสตร์ของ
รำยวิชำ  
2) สำมำรถเชื่อมโยงศำสตร์
ต่ำง ๆ เข้ำกับกำรด ำเนินชีวิต  
3) แสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต 
 

1) กำรสอบปรนัยและอัตนัย 
2) กำรประเมินผลรำยงำน
กลุ่มและรำยงำนย่อย 
3) กำรอภิปรำยและแสดง
ควำมคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหำ กำร
สอบอัตนัยและปรนัย 
5) กำรประเมินผลงำนและ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
6 ) ป ระ เมิ น กระบวน กำร
เรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
7) กำรน ำเสนองำน 
8) กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
และกิจกรรม 
9) กำรโต้ตอบ ถกเถียงและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย 

1) บรรยำย 
2) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
3) อภิปรำยประกอบสื่อ 
4) อภิปรำยกลุ่มย่อย 
5) วิทยำกรพิเศษ 
6) นิทรรศกำรทำงศิลปะ
แขนงต่ำง ๆ  
7) กำรใช้สื่อประกอบกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย 
8) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
9) กำรอภิปรำยกลุ่ม 
10) กำรท ำงำนในชัน้เรียน 

3. ทักษะทำงปัญญำ 
สำมำรถคิดอย่ำงเปน็
ระบบ มีวิจำรณญำณ 
และมีเหตุผล 
 

1) สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริง 
ท ำควำมเข้ำใจ และประเมิน
ข้อมูลจำกหลักฐำนได ้
 2) สำมำรถคิดวิเครำะห์
อย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวม 
มีเหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และจินตนำกำร 
 3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อ
พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ 
 

1) กำรสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย 
2) กำรประเมินผลรำยงำน
กลุ่มและรำยงำนย่อย 
3) กำรอภิปรำยและแสดง
ควำมคิดเห็น 
4) กำรประเมินผลงำนและ
สร้ำงสรรค์ผลงำน 
5) กำรประเมินกระบวนกำร
เรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
6) กำรน ำเสนองำน 
(Presentation) 

1) บรรยำย 
2) ยกตัวอย่ำงกำรศึกษำ 
3) อภิปรำยรำยกลุ่มย่อย 
4) กิจกรรมกลุ่ม (Group 
Process) 
5) วิเครำะห์กรณีศึกษำ 
(Case Study) 
6) กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำน
กลุ่มโดยใช้ Project-Based 
Learning ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนศิลปะร่วมกัน 
7) อภิปรำยประกอบสื่อ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 
น ำควำมรูไ้ปใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตและด ำรงตน
อยู่ในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม 

1) สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น
และรู้บทบำทของตนเองในกลุ่ม
ทั้งในฐำนะผู้น ำและสมำชิกกลุ่ม 
 2) ท ำงำนกลุ่มอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถเพื่อผลงำนที่มี
คุณภำพ  
3) วำงแผนและรับผิดชอบใน

1) กำรโต้ตอบถกเถียงและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย 
2) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่ม 

1) อภิปรำยกลุ่ม 
2) ท ำรำยงำนกลุ่ม 
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ด้ำน มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ 

กลยุทธ์กำรสอน 

กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเอง 
วิชำชีพและสังคม 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
สำมำรถสื่อสำร  ใช้
สถิติ/คณิตศำสตร์เพื่อ
ท ำควำมเข้ำใจข้อมูล 
และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้ 
 

1) สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเลือกใช้
รูปแบบที่เหมำะสม 
 2) สำมำรถเลือกประยุกต์ใช้
เทคนิคทำงสถิติหรือ
คณิตศำสตร์ที่เก่ียวข้องอย่ำง
เหมำะสมในชีวิตประจ ำวัน 
 3) มีทักษะพื้นฐำนและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรน ำเสนอ 
กำรสืบค้นข้อมูล เพื่อกำร
แสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงรู้เท่ำทัน 

1) ประเมินจำกผลกำร
ปฏิบัติงำน (Performance 
Evaluation) 
2) ประเมินจำกกำรสงัเกตใน
กำรน ำเสนองำน 
3) ประเมินควำมสำมำรถจำก
กำรใช้สื่อในกำรน ำเสนอ 
4) กำรประเมินรำยงำน/
ชิ้นงำน 

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
directed Learning) โดย
ก ำหนดแหล่งค้นคว้ำในสื่อ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2) น ำเสนอผลงำนผำ่นสื่อ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3) กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำน
กลุ่มโดยใช้ Project-Based 
Learning ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนศิลปะร่วมกัน 
4) กำรมอบหมำยกำรท ำ
รำยงำนกลุ่ม และรำยงำน
เดี่ยว 
5) กำรแนะน ำแหล่งข้อมูล
เบื้องต้น 
6) กำรสอนในห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) 
  หมำยถึง ควำมรับผิดชอบหลัก   หมำยถึง ควำมรับผิดชอบรอง 

ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป/รำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ/กลุ่มวชิำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน 

รำยวิชำ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู ้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะหเ์ชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร 

สำรสนเทศ และกำรใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป                
1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร                
 1.1วิชำภำษำไทย                
GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย                
1.2วิชำภำษำอังกฤษ                
GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ                
GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำร                
GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร                
GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ                
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรน ำเสนองำนทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

               
GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร                
2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์                
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก                
GEN61-142ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวธิีคิดแบบวพิำกษ์                
3. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์                
GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวธิีวิจยั                
GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกรอ้น                
กลุ่มวิชำบูรณำกำร                
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร                
5. กลุ่มวิชำสำรสนเทศ                
GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล                



 

74 

 

 
ข.ผลลัพธ์ของหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้หมวดวิชำเฉพำะ    

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
PLO 1 อธิบำยควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับควำมรู้ทั่ วไป วิทยำศำสตร์
พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ทักษะกำรใช้ชีวิต สิ่ งแวดล้อม 
ทั ก ษ ะ ท ำ ง ภ ำ ษ ำ ไท ย แ ล ะ
ภำษำอังกฤษ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1) สอบวัดควำมรู้ทั้งรำยวิชำภำคทฤษฎี
และภำคปฏบิัติด้วยวิธีกำรประเมินที่
หลำกหลำย ทั้งกำรทดสอบแบบ
ปรนัย อัตนัย ทัง้แบบ formative 
assessment และ summative 
assessment   

2) ประเมินผลจำกกำรสะท้อนคดิ 
รำยงำน กำรสรุปประเด็นส ำคัญ กำร
วิเครำะห์กรณีศึกษำผังควำมคิดรวบ
ยอด (Mind mapping) และกำร
สำธิตย้อนกลบั  

3) ประเมินผลโดยกำรน ำเสนอผลกำร
เรียนรู้จำกกรณีศึกษำในสถำนกำรณ์
จ ำลองและสถำนกำรณ์จริง 

4) พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน กำรส่งงำน
ตรงตำมเวลำ และตำมขอบเขตของ
งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

5) กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกำรท ำ
กิจกรรม เช่น กำรอภิปรำย 

6) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลงำน
ร่วมกันของเพื่อนนักศึกษำ 

7) กำรประเมินผำ่นบันทึกกำรเรียนรู้ 
(journal reflection) 

8) ประเมินจำกกำรน ำเสนองำน 
ควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อในกำร
น ำเสนอ 

 

1) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชงิรุก  สอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กกลำง สอนโดย
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ นวัตกรรมกำร
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ในเนื้อหำ
ศำสตร์พื้นฐำนชีวิตทัง้ด้ำนสังคมศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ 
และวิทยำศำสตรส์ุขภำพ รวมถึงศำสตร์
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชงิรุก เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง โดยใช้หลกัฐำนเชิง
ประจักษ์ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติกำร ในรูปแบบ experiential 
learning, flip classroom, jigsaw 
method, problem based learning, 
group discussion เป็นต้น 

3) มอบหมำยให้สืบค้นและประมวลผลจำก
ข้อมูล บทควำมวิจัย บทควำมวชิำกำร 
และหลักฐำนเชิงประจักษ์ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ และสื่อสำรเผยแพร่
โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิตอลสำรสนเทศ 

4) สนับสนนุให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
กำรบันทึก จัดเก็บ วิเครำะห์ประมวลผล
ข้อมูล กำรน ำเสนอและกำรติดต่อสื่อสำร
ทั้งในชีวิตประจ ำวันและกำรปฏบิัติงำน
วิชำชีพ 

5) สร้ำงเนื้อหำรำยวชิำและบทเรียนผ่ำน
ช่อง WU eLearning และ application 
เพื่อกำรศึกษำต่ำงๆ 

6) ยกตัวอย่ำงกรณศึกษำอภิปรำยกลุ่มย่อย
ในประเด็นที่เก่ียวข้อทำงดำ้นคณุธรรม 
จริยธรรม 

PLO 2 อธิบำยควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับศำสตร์ทำงกำรพยำบำลใน
กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ กำยวิภำค
ศำสตร์ สรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ 
จุลชีววิทยำ เภสัชวิทยำ  โภชน
บ ำบัด 

1) ประเมินผลจำกกำรสะท้อนคดิ 
รำยงำน กำรสรุปประเด็นส ำคัญ กำร
วิเครำะห์กรณีศึกษำผังควำมคิดรวบ
ยอด (Mind mapping)   

2) สอบวัดควำมรู้ทั้งรำยวิชำภำคทฤษฎี
และภำคปฏบิัติด้วยวิธีกำรประเมินที่
หลำกหลำย ทั้งกำรทดสอบแบบ

1)  จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชงิรุก  สอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลำง สอนโดย
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ นวัตกรรมกำร
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ในเนื้อหำ
ศำสตร์ทำงกำรพยำบำลในกลุ่มพื้นฐำน
วิชำชีพ กำยวิภำคศำสตร์ สรีรวทิยำ 
พยำธิสรีรวิทยำ จุลชีววิทยำ เภสัชวิทยำ  
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
ปรนัย อัตนัย แบบ formative 
assessment และ summative 
assessment   

3) กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกำรท ำ
กิจกรรมกลุ่ม และประเมนิจำก
โต้ตอบ กำรมีส่วนร่วมในกำร
อภิปรำย พฤติกรรมในกำรเข้ำเรียน 
กำรท ำงำนกลุ่มและน ำเสนองำนส่วน
บุคคล 

4) ประเมินจำกกำรน ำเสนองำน และ
อภิปรำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

5) ประเมินผลจำกทักษะกำรเรียนรู้
แบบ Problem based learning 

6)  ประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ
ในกำรน ำเสนอ และสบืค้นข้อมลู 

7)  ประเมินส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม
สำธำรณะ 

8) ประเมินพฤติกรรมนักศึกษำใน
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
ควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลำใน
กำรเข้ำเรียนและกำรรับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย  

โภชนบ ำบัด 
2) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชงิรุก  สอน

แบบเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลำง เช่น  
experiential learning, flip 
classroom, jigsaw method, 
problem based learning, case 
based learning ตลอดจนกำรเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติกำร  

3) มอบหมำยให้สืบค้นและประมวลผลจำก
ข้อมูล บทควำมวิจัย บทควำมวชิำกำร 
และหลักฐำนเชิงประจักษ์ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ และสื่อสำรเผยแพร่
โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสำรสนเทศ 

4) เปิดรำยวิชำและบทเรียนตำ่งๆ ผ่ำน
ช่องทำง WU eLearning หรือ Google 
Classroom เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำย  

5) กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน
พื้นฐำนของหลักฐำนเชงิประจักษ์ 

6) ปลูกฝังดำ้นทักษะคุณธรรม จริยธรรม 
คุณคำ่วิชำชีพ ทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพกำร
พยำบำล โดยกำรสอดแทรกในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในทุกรำยวชิำ 

PLO 3 อธิบำยควำมรู้ทำงทฤษฎี
ที่ เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงกำร
พยำบำลในกลุ่มวิชำชีพ ได้แก่ 
กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น กำร
พยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน กำร
พยำบำลมำรดำและทำรก และ
กำรผดุงครรภ์  โดยบูรณำกำร
ควำมรู้ทำงพยำธิสรีรวิทยำ เภสัช
วิทยำ และศำสตร์ที่เก่ียวข้อง 

1) สอบวัดควำมรู้ทั้งรำยวิชำภำคทฤษฎี
และภำคปฏบิัติด้วยวิธีกำรประเมินที่
หลำกหลำย ทั้งกำรทดสอบแบบ
ปรนัย อัตนัย และสอบปำกเปลำ่ทั้ง
แบบ formative assessment และ 
summative assessment  

2) ประเมินผลจำกกำรสะท้อนคดิ 
รำยงำนกำรสรุปประเด็นส ำคัญ กำร
วิเครำะห์กรณีศึกษำผังควำมคิดรวบ
ยอด(Mind-mapping) และกำร
สำธิตย้อนกลบั  

3) ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนในประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ควำม
ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

4) ประเมินโดยกำรปฏิบัติและกำร

1) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชงิรุก  สอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กกลำง สอนโดย
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ นวัตกรรมกำร
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ใช้แนวคิดกำร
คิดวิเครำะห์เชิงคลินิกควำมรู้ทำงทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับศำสตร์ทำงกำรพยำบำลใน
กลุ่มวิชำชีพ ได้แก่ กำรพยำบำลผู้ใหญ่
และผู้สงูอำยุ กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำร
พยำบำลอนำมัยชุมชน กำรพยำบำล
มำรดำและทำรก และกำรผดุงครรภ์ โดย
บูรณำกำรควำมรู้ทำงพยำธิสรีรวิทยำ 
เภสัชวิทยำ และศำสตร์ที่เก่ียวข้อง  ใน
รูปแบบ Case based learning, 
Problem based learning, 
experiential learning, Flip 
classroom, Jigsaw method , Small 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
สะท้อนคิดในประเด็นกำรเคำรพสิทธิ 
คุณค่ำ ควำมแตกต่ำง และศักดิศ์รี
ของควำมเป็นมนุษย์ของตนเองและ
ผู้อื่นควำมไวต่อกำรตัดสินใจเชงิ
จริยธรรมโดยใช้กรณีศึกษำใน
สถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์
จริง  

  5) ประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำร
วิเครำะห์ อภิปรำย แสดงควำม
คิดเห็น ที่แสดงถึงกำรเชื่อมโยง
ศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์อย่ำงลุ่มลึก 

6) ประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมสำธำรณะ และกำรสะท้อน
คิดสิ่งที่ไดจ้ำกกำรท ำกิจกรรม
สำธำรณะ 

7) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรท ำงำน
กลุ่มตำมบทบำทเป็นผู้น ำและสมำชิก
ทีม 

8) ประเมินสมรรถนะกำรเรียนรูต้ำม
ตำมกระบวนกำรของ Problem-
based learning/ Cased- based 
learning   

9) ประเมินทักษะสมรรถนะกำรใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรสบืค้นข้อมูล กำร
น ำเสนอข้อมูล กำรวิเครำะห์
ประมวลผล กำรเขียนรำยงำน และ
กำรน ำเสนอรำยงำน 

10) สอบวัดควำมรู้รวบยอดของแต่ละ
วิชำด้วยแบบทดสอบมำตรฐำนทั้ง
ปรนัยและอัตนัยกำรสอบ Objective 
Structured Clinical Examination 
(OSCE)  

group discussion, Game based 
learning, Role play เป็นตน้ 

2) จัดกำรเรียนกำรสอน โดยใชก้รณีศึกษำ
สถำนกำรณ์จ ำลอง สถำนกำรณจ์ริง กำร
สืบค้น กำรเลือกสรรข้อมูลทำงวชิำกำร 
ฝึกกำรคิดวิเครำะห์และแสดงควำม
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลทำงวิชำกำรเพื่อ
กำรออกแบบกำรดูแลที่เหมำะสมในแต่
ละกรณีศึกษำ 

3) กำรเรียนแบบโครงกำรและแนวทำงกำร
พัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนสุขภำพ 

4) สะท้อนผลกำรเรียนรู้ ตำมวตัถุประสงค์ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับในทุกรำยวิชำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

5) มอบหมำยให้มีกำรสืบค้นข้อมูล
หลักฐำนเชิงประจักษ์ กำรอ่ำนผลและ
กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ของหลักฐำนเชิง
ประจักษ์กับกำรพยำบำลแต่ละสำขำ 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษำ
เพือ่ให้นักศึกษำมีจิตส ำนึกสำธำรณะ 

7) ใช้กรณีศึกษำเพื่อปลูกฝัง ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม คุณค่ำวิชำชีพ ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชำชีพกำรพยำบำลในทุกรำยวชิำ  

 

PLO 4 มีทักษะกำรปฏิบัติกำร
พยำบำลพื้นฐำน กำรพยำบำล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ กำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่น กำรพยำบำลจิต
เวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำล
อนำมั ยชุ มชน  กำรพ ยำบ ำล
มำรดำและทำรก และกำรผดุง

1) ประเมินทักษะกำรปฏิบัติกำร
พยำบำลในแตล่ะรำยวิชำให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รำยวิชำ  

2) สอบวัดควำมรู้ภำคปฏิบัติด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ทั้ง formative 
assessment และ summative 

1) สอนทักษะกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 
และกำรท ำหัตถกำรตำมมำตรฐำน
วิชำชีพในสถำนกำรณ์จริง  

2) สอนรำยวิชำปฏบิัติบนคลนิิกโดยใช้กำร
ประยุกต์ใช้กำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก 
ด้วยกำรสอนแบบ bedside clinical 
teaching, case based learning, 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
ครรภ์  ทั้ งในบทบำทกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำร
บ ำบัดทำงกำรพยำบำล กำรฟื้นฟู
สภำพ และกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล และ
บู ร ณ ำ ค ว ำ ม รู้ ท ำ งท ฤ ษ ฎี ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศ ำสตร์ท ำงกำร
พยำบำล กำรแนวคิดกำรคิ ด
วิ เครำะห์ เชิ งคลินิก กำรใช้ยำ
อย่ ำ งสม เหตุ ผ ล  และก ำรใช้
หลั กฐำน เชิ งป ระจั กษ์ ในกำร
ปฏิบั ติ กำรพยำบำล ค ำนึ งถึ ง
ควำมปลอดภัยของผู้รับบริกำร
และบุคลำกรทำงสุขภำพ 

assessment 
3) ประเมินผลจำกกำรสะท้อนคดิ กำร
วิเครำะห์แผนผังควำมคิด และ
ควำมคิดรวบยอด  

4) ประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำร
วิเครำะห์ อภิปรำย แสดงควำม
คิดเห็นที่แสดงถึงกำรเชื่อมโยงศำสตร์ 
ทำงกำรพยำบำลและผดุงครรภอ์ย่ำง
ลุ่มลึก 

5) ประเมินจำกรำยงำนกำรดูแล
ผู้ใช้บริกำรรำยกรณี กำรมีส่วนรว่ม
และกำรน ำเสนองำน 

6) ประเมินควำมคิดสร้ำงสรรคข์อง
ชิ้นงำนหรือนวัตกรรมทำงสุขภำพ  

7) ประเมินควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนเปน็ทีม และกำรมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงำน อำจำรย์ ทีม
สุขภำพ และผู้ใช้บริกำร 

8) ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณและกฏหมำยวิชำชพีใน
กำรปฏิบัติกำรพยำบำล ตำมแบบ
ประเมินของส ำนักวิชำพยำบำล
ศำสตร ์

 

nursing conference, nursing round, 
group discussion  

3) สอนรำยวิชำปฏบิัติกำรพยำบำลอนำมัย
ชุมชนโดยใช้ community based 
learning, project based learning  

4) ชี้ประเด็นจริยธรรมโดยกำรสะท้อนคิด
จำก reflection จำกสถำนกำรณ์จริงที่
พบในขณะฝึกปฏิบติงำน  และกำรใช้
ศิลปะกำรสื่อสำรในประเด็นที่อ่อนไหว 

5) ฝึกบทบำทควำมเป็นผู้น ำและท ำงำน
เป็นทีมกับสหสำขำวชิำชีพ โดยเป็น
แบบอย่ำงในกำรดูแลผู้รบับริกำรทำง
สุขภำพ แบบองค์รวมด้วยควำมเอ้ือ
อำทร โดยวิธีกำร mentoring method 
ร่วมกับทีมทำงกำรพยำบำล   

6) วิเครำะห์เชื่อมโยงปัจจัยที่มผีลต่อ
สุขภำพของบุคคล กับสำขำวชิำที่
เก่ียวข้องโดยใช้ clinical reasoning 
ควำมคิดเชื่อมโยง (mind mapping) 
และควำมคิดรวบยอด (conceptual 
mapping) 

7) วิพำกษ์ประเดน็ทำงกฏหมำยวิชำชีพกับ
กำรปฏิบัติกำรพยำบำล โดยวิธกีำร 
Reflection จำกสถำนกำรณ์จริง  

PLO 5 มีทักษะในกำรสืบค้น กำร
แสวงหำรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรคิด
สร้ำงสรรค์ พัฒนำนวัตกรรม เพิ่ม
ศั ก ย ภ ำพ ใน ก ำรป ฏิ บั ติ ก ำ ร
พ ย ำ บ ำ ล ให้ มี คุ ณ ภ ำ พ ต ำ ม
มำตรฐำนวิชำชีพ  

1) ประเมินผลจำกกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรสืบค้น เผยแพร่ข้อมูลทำงสขุภำพ 
และกำรเขียนรำยงำนในรำยวิชำที่
เก่ียวข้อง โดยวิธีกำรประเมินหลำย
ช่องทำง  

2) ประเมินกำรประยุกต์ใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ กำรสบืค้นข้อมูล มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล
และกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำลได้  

3) ประเมินผล คุณภำพของจำกชิ้นงำน
นวัตกรรม กำรน ำเสนอนวัตกรรม  

1) มอบหมำยให้สืบค้นและประมวลผล
ข้อมูล บทควำมวิจัย บทควำมวชิำกำร
และหลักฐำนเชิงประจักษ์ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ทำงดำ้นกำรเรียนทัง้รำยวชิำทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  

2) มอบหมำยให้พัฒนำนวัตกรรมตำม
ประเด็นที่เลือกสรร 

3) ประเมินผล สะท้อนคิด สรุปประเด็น 
กำรใช้ข้อมูลจำกกำรสืบคน้และพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลและพัฒนำตอ่ยอด 

PLO 6 มีทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข ข้อมูลทำงสถิติ วิทยำกำร
ระบำด กำรวิจัย และกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลทำงคลินิกอย่ำงง่ำยได้ 

1) ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข ข้อมูลทำงสถิติ วิทยำกำร
ระบำด จำกแบบทดสอบปรนัยและ
อัตนัย ทั้งformative assessment 

1) จัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรพฒันำทักษะ
กำรค ำนวณ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกำรพยำบำล 

2) มอบหมำยให้ผู้เรียน พัฒนำฐำนข้อมูล
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
และ summative assessment 

2) ประเมินจำกรำยงำนกำรวิจัย  
3) ประเมินจำกกำรน ำเสนอ 
4) ประเมินจำกควำมถูกต้องของ

ฐำนข้อมูลทำงคลนิิกอย่ำงงำ่ย 

ทำงคลนิิกอย่ำงงำ่ยในรำยวิชำปฏิบัติ 
และมีกำรน ำเสนอข้อมูลทำงสถติิ  

3) มอบหมำยให้ศึกษำวิจัยในประเด็น
เลือกสรร 

4) วิเครำะห์และเลือกใช้ข้อมูลทำงระบำด
วทิยำในกำรระบุปัญหำในรำยวชิำ
ปฏิบัติกำรพยำบำล 

PLO 7 มีทักษะกำรสื่อสำรเชิง
วิ ช ำ ชี พ ทั้ ง ภ ำ ษ ำ ไท ย แ ล ะ
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ  ก ำ ร ส ร้ ำ ง
สัมพันธภำพ และกำรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  

1) ประเมินผลจำกควำมถูกต้องในกำร
ใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ 

2) ประเมินกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและ
กำรมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีระหวำ่งเพื่อน
อำจำรย์ ผู้รับบริกำร ผู้ร่วมงำน  

 

1) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำ
ทักษะกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ในทุกรำยวิชำทำงกำรพยำบำล  

2) จัดท ำสื่อกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
ร้อยละ 100 

3) จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
ในชั้นปีที่ 1-2 ร้อยละ 25 และชั้นปีที่ 3-
4 ร้อยละ 50 

4) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ active 
learning เช่น case based learning, 
small group discussion, problem 
based learning เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ  

5) มอบหมำยกำรเขียนรำยงำนกรณีศึกษำ 
concept mapping เป็นภำษำอังกฤษ 

6) มีกำรน ำเสนอรำยงำน  กำรน ำเสนอ
โครงงำน กำรวิจัย และนวัตกรรมใน
รำยวิชำทีเก่ียวข้อง  

7) กำรฝึกปฏิบัติ กำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ 
กับทีมสุขภำพในกำรท ำ Pre-
conference, Post-conference  และ 
nursing round กับทีมทำงกำรพยำบำล
และทีมสหสำขำวชิำในกำรเรียนรำยวิชำ
ปฏิบัติกำรพยำบำล  ตลอดจนกำรเขียน
บันทึกทำงกำรพยำบำล  

8) ประเมินจำกกำรสะท้อนคิดตอ่ ประเด็น 
กำรสร้ำงสัมพนัธภำพ และมนุษยสัมพันธ์ 
ทั้งจำกตนเอง เพื่อน ร่วมงำน อำจำรย ์
ทีมพยำบำล  

PLO 8 มีควำมสำมำรถในกำร
เลื อ ก ใช้ สื่ อ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศในกำรพัฒนำตนเอง

1) ประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยใีนกำร
สืบค้น กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสขุภำพ
แก่ผู้ใช้บริกำร  

1) เลือกใช้สื่อที่สำมำรถพัฒนำสมรรถนะ
ในกำรเรียนรู้ของตนเองในแต่ละรำยวิชำ
ได ้
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
และวิชำชีพ สำมำรถสร้ำงสรรค์
สื่อทำงสุขภำพได้ 

2) เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมตำม
วัตถุประสงค์ของชิน้งำน 

3) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
น ำเสนองำน 

4) ประเมินผลงำนกำรผลติสื่อทำง
สุขภำพ 

2) มอบหมำยให้เลือกใช้สื่อให้เหมำะสม
ตำมวัตถุประสงค์ของชิ้นงำน 

3) มอบหมำยให้ผลิตสื่อทำงสุขภำพ  

PLO 9 ควำม ส ำมำรถ ใน กำร
บริหำรจัดกำรในกำรให้บริกำร
พยำบำล กำรท ำงำนเป็นทีมทั้ ง
ทีมพยำบำลและสหสำขำวิชำชีพ 
มีภำวะผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบ 
และตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลตำม
หลักวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ท ั้งในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชกิทีม 
กำรเป็นผู้ประสอนงำน ภำวะผูน้ ำ
และควำมรับผิดชอบ ทั้งในรำยวิชำ
ทฤษฎีและปฏบิัต ิ

2) ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรท ำงำนกลุ่ม 
ตำมบทบำททีได้รบั 

3) ประเมินควำมรับผิดชอบในกำรกำร
ดูแลผู้รับบริกำรและกำรตัดสนิใจ
รำยงำน ตำมกรณีและปัญหำไดอ้ย่ำง
ทันท่วงทีในรำยวชิำปฏิบัติกำร
พยำบำล 

4) ประเมินจำกกำรมีสว่นร่วมในกำร
วิเครำะห์ อภิปรำย แสดงควำม
คิดเห็น จำกกำรปฏิบัติ  

5) ประเมินจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมสำธำรณะ 

1) มอบหมำยให้ท ำงำนกลุ่ม เพือ่ฝึกภำวะ
ผู้น ำและกำรเปน็สมำชิกทีมที่มคีุณภำพ
ทั้งรำยวิชำทฤษฎีและปฏบิัติ 

2) ฝึกทักษะ กำรบริหำรและกำรท ำงำน
เป็นทีมในรำยวิชำ ปฏิบตัิกำรจดักำร
ทำงกำรพยำบำล ปฏิบัตปิระสบกำรณ์
ทำงวชิำชีพทำงกำรพยำบำลและรำยวิชำ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษำมีกำรน ำเสนอ
ผลงำนทั้งภำยใจและภำยนอก
มหำวิทยำลยั เช่น clinical reasoning 
forum ประจ ำปีกำรศึกษำ 

4) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม
สำธำรณะ 

PLO 10 ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วย
ควำมเอ้ืออำทร เคำรพสิทธิและ
ศั กดิ์ ศ รีของควำม เป็ น มนุ ษ ย์ 
ย อ ม รั บ ค ว ำ ม แ ต ก ต่ ำ งท ำ ง
ค ว ำ ม คิ ด  ค ว ำ ม เชื่ อ  แ ล ะ
วัฒนธรรม โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

1) ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนด้ำนควำม
ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  

2) ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควำม
เอ้ืออำทร เคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ ยอมรับควำม
แตกต่ำงทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และ
วัฒนธรรม จำกกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล  

3) ประเมินกำรปฏบิัติกำรพยำบำลตำม
บทบำทจรรยำบรรณวิชำชีพ และ
กฎหมำยวิชำชพีที่เก่ียวข้อง 

4) สะท้อนคิดดำ้นทัศนคติต่อวิชำชีพ
กำรพยำบำล คุณค่ำวิชำชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม  

  

1) มอบหมำยงำนและก ำหนดข้อตกลงใน
กำรเรียนร่วมกันในแต่ละรำยวิชำ 

 2) มอบหมำยกรณีศึกษำให้รับผิดชอบใน
รำยวิชำปฏิบัติ  

3) ให้ผู้เรียนน ำเสนอประเดน็ปญัหำ
ทำงดำ้นคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมและ
วิชำชีพ และให้ผู้เรียนสะท้อนคดิ และมี
ควำมไวต่อกำรตัดสนิใจเชิงจริยธรรมได้
อย่ำงเหมำะสม โดยกำรสัมนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน แบบสัมนำ problem 
based learning, reflection practice, 
group discussion และ mind 
mapping  

4) สะท้อนคิด และวิเครำะห์บรบิทที่
เก่ียวข้องกับ ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม 
ของบุคคล ชุมชน ตลอดจนบริบทควำม
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ (PLOs) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน 
เชื่อทำงสุขภำพทั้งรำยวชิำทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

5) วิพำกษ์ประเดน็ทำงคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง จำกโจทย์สถำนกำรณแ์ละ
สถำนกำรณ์จริง  

 
ข. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำเฉพำะ 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1) มีควำมซื่อสัตย ์มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) แสดงออกถึงกำรเคำรพสิทธิ คุณค่ำ ควำมแตกต่ำง และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ของตนเอง

และผู้อื่น สำมำรถใช้ดลุยพินจิในกำรจัดกำรประเดน็ทำงจริยธรรมได้ 
3) แสดงออกถึงกำรมีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม 
4) แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีตอ่วิชำชีพกำรพยำบำล ตระหนักในคุณค่ำวิชำชีพและสทิธิของ

พยำบำล 
1.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปลูกฝังให้นักศึกษำมีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ผ่ำนจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งรำยวิชำในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

2) ปลูกฝังให้นักศึกษำมีกำรเคำรพสิทธิ คุณค่ำ ควำมแตกต่ำง และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
ของตนเองและผู้อ่ืน สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรจัดกำรประเด็นทำงจริยธรรม โดยให้น ำเสนอประเด็นปัญหำด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมและวิชำชีพ เพื่อให้นักศึกษำสะท้อนคิด และและมีควำมไวต่อกำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้
เหมำะสม  

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม 

4) ปลูกฝังให้มีทักษะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม คุณค่ำวิชำชีพ ทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพกำรพยำบำล 
โดยกำรสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกรำยวิชำ  

1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินพฤติกรรมนักศึกษำในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ไดแ้ก่ ควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ

เวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
2) ประเมินโดยกำรปฏิบัติและกำรสะท้อนคิด ในประเด็นกำรเคำรพสิทธิ คุณค่ำ ควำมแตกต่ำง 

และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษยข์องตนเองและผู้อื่น ควำมไวต่อกำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมโดยใชก้รณีศึกษำใน
สถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์จริง  

3) ประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมสำธำรณะ 
4) ประเมินโดยกำรปฏิบัติและกำรสะท้อนคิดด้ำนคุณธรรม จริยธรรม คุณค่ำวิชำชีพ ทัศนคติที่ดี

ต่อวิชำชีพกำรพยำบำลโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมิน พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำได้แก่ 
นักศึกษำประเมินตนเอง กลุ่มเพื่อน อำจำรย์ ผู้รับบริกำร และอำจำรย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก 
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2. ด้ำนควำมรู้ 

2.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
1) อธิบำยสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำนชีวิตทั้งด้ำนสังคมศำสตร์  มนุษยศำสตร์ วิทยำ 

ศำสตร์ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์สุขภำพ รวมถึงศำสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life–
long Learning) 

2) อธิบำยสำระส ำคัญของศำสตร์ทำงวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์อย่ำงเป็นระบบและ
ลุ่มลึกโดยใช้แนวคิดกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก 

3) อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพของบุคคล ระบบสุขภำพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบ
สุขภำพ 

4) อธิบำยหลักกฎหมำยวิชำชีพและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพและ
สิทธิผู้ป่วย 

2.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชิงรุก  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กกลำง สอนโดยใช้หลักฐำนเชิง

ประจักษ์ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ในเนื้อหำศำสตร์พื้นฐำนชีวิตทั้งด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์สุขภำพ รวมถึงศำสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชิงรุก  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กกลำง สอนโดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ใช้แนวคิดกำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก ในเนื้อหำศำสตร์ทำงวิชำชีพกำร
พยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ในรูปแบบ case base learning, problem base learning, experiential learning, 
flip classroom, jigsaw method เป็นต้น 

3) ฝึกวิเครำะห์ เชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพของบุคคล ระบบสุขภำพของประเทศ และปัจจัยที่
มีผลต่อระบบสุขภำพ 

4) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเชิงรุก  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กกลำง สอนโดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ และฝึกวิเครำะห์หลักกฎหมำยวิชำชีพและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพและสิทธิ
ผู้ป่วย 

2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
1) สอบวัดควำมรู้ทั้งรำยวิชำภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย ทั้งกำร

ทดสอบแบบปรนัย อัตนัย และสอบปำกเปล่ำ ทั้งแบบ formative assessment และ summative assessment   
2) ประเมินผลจำกกำรสะท้อนคิด รำยงำน กำรสรุปประเด็นส ำคัญ กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำผัง

ควำมคิดรวบยอด (Mind mapping)  และกำรสำธิตย้อนกลับ  
3) ประเมินผลโดยกำรน ำเสนอผลกำรเรียนรู้จำกกรณีศึกษำในสถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์

จริง 
 

3. ด้ำนปัญญำ 
3.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1) วิเครำะห์ ประเมินผล พัฒนำตนเองทั้งด้ำนกำรเรียน กำรปฏิบัติงำน และกำรใช้ชีวิตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

2) วิเครำะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในกำรอ้ำงอิงเพื่อพัฒนำควำมรู้และแก้ไขปัญหำทำงกำรพยำบำล
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3) สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อหำแนวทำงใหม่ในกำร
แก้ไขปัญหำและกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
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4) สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรวิจัย และนวัตกรรม ในกำรแก้ไขปัญหำทำงสุขภำพ 
3.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนปัญญำ 

1) สะท้อนผลกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ และให้ข้อมูลย้อนกลับในทุกรำยวิชำอย่ำงต่อเนื่อง 
2) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กรณีศึกษำในสถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์จริง โดยมุ่งเน้นกำร

สืบค้น กำรเลือกสรรข้อมูลทำงวิชำกำร ฝึกคิดวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นโดยใช้เหตุผลทำงวิชำกำร เพื่อออกแบบ
กำรดูแลที่เหมำะสมในแต่ละกรณีศึกษำ 

3) มอบหมำยให้นักศึกษำท ำโครงงำน วิจัย และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล/ทำงสุขภำพ 
3.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนปัญญำ 

1) ประเมินพัฒนำกำรและกำรแก้ปัญหำของนักศึกษำทั้งด้ำนกำรเรียน กำรปฏิบัติงำน และกำรใช้
ชีวิต 

2) ประเมินผลจำกกำรสะท้อนคิด รำยงำน กำรสรุปประเด็นส ำคัญ กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำผัง
ควำมคิดรวบยอด (Mind mapping)   

3) ประเมินผลกำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในปฏิบัติกำรพยำบำลและกำรใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ในโครงงำน วิจัยทำงกำรพยำบำล และนวัตกรรมทำงด้ำนสุขภำพ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1) มีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ระหว่ำงบุคคล กลุ่มคน ผู้รับบริกำร ผู้ร่วมงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
กำรแสดงออกที่ถูกกำลเทศะ และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

2) สำมำรถท ำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้น ำและสมำชิกทีม มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ 
สำมำรถปรบัตัวได้อยำ่งเหมำะสมตำมบริบทหรือสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย 

3) สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล และเคำรพในควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กร วิชำชีพ และสงัคม 

4.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม 
รับผิดชอบ  

1) จัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มย่อย โดยสอนแบบ active learning หรือกำรสอนอ่ืนๆ ที่พัฒนำและ
ส่งเสริมกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้ใช้บริกำรและทีมสุขภำพ 

2) มอบหมำยให้ท ำงำนกลุ่ม เพื่อฝึกภำวะผู้น ำและกำรเป็นสมำชิกทีมที่มีประสิทธิภำพ 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษำได้น ำเสนอผลงำนทั้งเวทีภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม 

รับผิดชอบ  
 4.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

1) ประเมินพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษำ กับกลุ่มเพื่อน อำจำรย์ผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีม
สุขภำพ 

2) ประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ทั้งในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม กำรเป็นผู้
ประสำนงำนและควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรท ำงำนกลุ่มตำมบทบำทเป็นผู้น ำและสมำชิกทีม   
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5. ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
5.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1) สำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำรทำงคณิตศำสตร ์และสถิติในกำรค ำนวณและวิเครำะห์ข้อมูลมำใช้
ในกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติได้ 

2) สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพและกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้
เหมำะสม สอดคล้องกับบริบททำงวัฒนธรรม  

3) สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ ประมวลข้อมูล น ำเสนอ สื่อสำร
เผยแพร่ข้อมูลทำงสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อดิจิตัลในกำรสืบค้นข้อมูล และหลักฐำนเชิงประจักษ์ ในกระบวนกำร
เรียนรู้ กำรออกแบบ กำรวิจัย และพัฒนำนวตกรรมทำงสุขภำพได้ 

5.2  กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เน้นกำรฝึกทักษะกำรค ำนวณ และวิเครำะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติ  
2) จัดกิจกรรมกำรเรียนสอนที่พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ทั้ง

ด้ำนกำรอ่ำน กำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน 
3) มอบหมำยให้สืบค้นและประมวลผลจำกข้อมูล บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร และหลักฐำนเชิง

ประจักษ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และสื่อสำรเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิตอลสำรสนเทศ 
4) สนับสนุนให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรบันทึก จัดเก็บ วิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล กำร

น ำเสนอและกำรติดต่อสื่อสำรทั้งในชีวิตประจ ำวันและกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ  
5.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ประเมินควำมถูกต้องของผลกำรค ำนวณโดยใช้แบบทดสอบมำตรฐำน กำรสอบปำกเปล่ำ หรือ

แบบทดสอบกรณีศึกษำ 
2) ประเมินควำมถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรทั้งกำรพูดและกำรเขียน

ในภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
3) ประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลทำงสุขภำพแก่

ผู้ใช้บริกำร และกำรเขียนรำยงำนโดยเพื่อน ผู้ใช้บริกำร อำจำรย์ และผู้ใช้บัณฑิต 
4) สอบวัดควำมรู้และทักษะกำรใช้ภำษำไทย ภำษำ อังกฤษ และเทคโนโลยีสำรสนเทศตำม

แบบทดสอบของสถำบัน 

6. ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ  
6.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1) ปฏิบัติกำรพยำบำลตำมกระบวนกำรพยำบำล โดยประยุกต์ใช้ศำสตร์และศิลปะทำงกำร
พยำบำล กำรผดุงครรภ์ ศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แนวคิดกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล กำรคิดวิเครำะห์และกำรตัดสินเชิง
คลินิก หลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อประเมินควำมเสี่ยง ประเมินกำรตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อควำมเจ็บป่วย 
กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล เพื่อกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพให้เกิดควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลำกรทำงสุขภำพ  

2) สำมำรถน ำผลกำรวิจัยและหลักฐำนเชิงประจักษ์มำใช้ในกำรปฏิบตัิกำรทำงกำรพยำบำลได้อย่ำง
เหมำะสม 

3) ปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์รวมด้วยควำมศรัทธำในวิชำชีพ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ กฎหมำย สิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
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4) มีทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ ควำมเป็นผู้น ำ กำรบริหำร และจัดกำรทำงกำรพยำบำลได้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

 6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
1) สอนทักษะกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล และกำรท ำหัตถกำรที่ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ใน

สถำนกำรณ์จ ำลองในห้องปฏิบัติกำร และในสถำนกำรณ์จริง 
2) สอนรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลบนคลินิกโดยประยุกต์ใช้กำรคิดวิเครำะห์เชิงคลินิก ด้วย

รูปแบบกำรสอนกำรสอนข้ำงเตียง กำรประชุมปรึกษำปัญหำทำงกำรพยำบำล กำรเยี่ยมตรวจ และกำรอภิปรำยในกลุ่ม
ย่อย 

3) สอนรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลในชุมชนแบบ community-based learning และ project- 
based learning 

4) สอนรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลในคลินิกหรือชุมชนโดยกำรบูรณำกำรควำมรู้ หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ กำรประยุกต์ใช้ หรือพัฒนำนวัตกรรมที่เหมำะสมควำมต้องกำรทำงสุขภำพ 

5) ชี้ประเด็น / กระตุ้นให้นักศึกษำสะท้อนคิด และไวต่อปัญหำเชิงจริยธรรมขณะฝึกปฏิบัติกำร
พยำบำล 

6) มอบหมำยให้ฝึกปฏิบัติในบทบำทกำรเป็นผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับสหวิชำชีพเป็น
แบบอย่ำงในกำรดูแลผู้รับบริกำรทำงสุขภำพแบบองค์รวมด้วยควำมเอ้ืออำทร และหัวใจของควำมเป็นมนุษย์  

6.3  กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ  
1) ประเมินทักษะกำรปฏิบัติกำรพยำบำลตำมวัตถุประสงค์ของรำยวิชำตำมแบบฟอร์มของส ำนัก

วิชำพยำบำลศำสตร์ที่ครอบคลุมปฏิบัติกำรพยำบำลตำมกระบวนกำรพยำบำล โดยประยุกต์ใช้ศำสตร์และศิลปะ
ทำงกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ และศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมบทบำทของกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล กำรรักษำโรคเบื้องต้น และกำรฟื้นฟูสภำพ  

2) สอบวัดควำมรู้รวบยอดของแต่ละวิชำด้วยแบบทดสอบมำตรฐำนทั้งปรนัยและอัตนัย กำรสอบ 
Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  

3) ประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ที่แสดงถึงกำรเชื่อมโยง
ศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์อย่ำงลุ่มลึก 

4) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมกำรปฏิบัติกำรพยำบำลตำมแบบฟอร์มของส ำนักวิชำฯ 
5) ประเมินคุณภำพรำยงำนกำรดูแลผู้ใช้บริกำรรำยกรณี กำรมีส่วนร่วม และกำรน ำเสนอตำม

แบบฟอร์มของส ำนักวิชำฯ 
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ข. หมวดวิชำเฉพำะ 

 
รำยวิชำ 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2.ควำมรู ้ 3.ทักษะทำงปญัญำ 
4.ทักษะควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
กำรรู้สำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

6.ทักษะกำรปฏบิัตทิำง
วิชำชีพ 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน                         
CHM61-106 เคมีพื้นฐำน                         
PHY61-105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พื้นฐำน                         
BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์

สุขภำพ 
                      

 
 

BIO61-172 ปฏิบัติกำรชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

                      
 

 

PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์                         
NUR63-111 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำล                         
NUR63-101 จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย ์                         
NUR63-102 กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ                         
NUR63-203   จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำพื้นฐำน                         
NUR63-204 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำและ

เภสัชวิทยำ 1 
                      

 
 

NUR63-205 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำและ
เภสัชวิทยำ 2 

                      
 

 

NUR63-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำและ
เภสัชวิทยำ 3 

                      
 

 

NUR63-207 โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล                         
NUR63-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ                         
NUR63-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล                         
NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่1                         
NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่2                         
NUR63-233 กำรพยำบำลผู้สูงอำย ุ                         
NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 1                         
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รำยวิชำ 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2.ควำมรู ้ 3.ทักษะทำงปญัญำ 
4.ทักษะควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
กำรรู้สำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

6.ทักษะกำรปฏบิัตทิำง
วิชำชีพ 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

NUR63-242 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2                         
NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 1                         
NUR63-352 กำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 2                         
NUR63-361 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์                         
NUR63-362 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-

ทำรก 1 
                        

NUR63-363 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำลมำรดำ-
ทำรก 2 

                        

NUR63-314 จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ                         
NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล                         
NUR63-416 กำรวิจยัและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1                         
NUR63-417 กำรวิจยัและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 2                         
NUR63-418 กำรจัดกำรภำวะฉกุเฉินและสำธำรณภยั                         
NUR63-419 ระบำดวิทยำ                         
NUR63-471 ระบบสุขภำพชุมชน                         
NUR63-472 กำรพยำบำลชุมชน                         
NUR63-473 กำรรักษำโรคเบื้องต้น                         
NUR63-221 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน                         
NUR63-334 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ                         
NUR63-343 ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจติ                         
NUR63-353 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น                         
NUR63-364 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 1 
                        

NUR63-365 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำล
มำรดำ-ทำรก 2 

                        

NUR63-422 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล                         
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รำยวิชำ 

 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2.ควำมรู ้ 3.ทักษะทำงปญัญำ 
4.ทักษะควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
กำรรู้สำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

6.ทักษะกำรปฏบิัตทิำง
วิชำชีพ 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

NUR63-474 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน                         
NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น                         

NUR63-491 
ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชพีทำงกำร
พยำบำล 

                        

 
หมำยเหต ุ หลกัสูตรใดที่มี มคอ.1 ก ำกบั กำรก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในหมวดวิชำเฉพำะสำมำรถยึดตำมที่ มคอ.1 ของสำขำวิชำนั้น ๆ ที่ก ำหนดไว้ แต่หำกหลกัสูตรใดไม่มี มคอ.1 ก ำกับ กำรก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ในหมวดวิชำเฉพำะใหย้ึดตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้เช่นเดียวกับหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
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4. ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยวิชำในหลักสูตรกบัผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)  

ล ำดับ
ที่ 

รำยวิชำ 
หน่วยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยำย ปฏิบตั ิ
ศึกษำด้วย

ตนเอง 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
   1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 
      1.1 วิชำภำษำไทย 
1 GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย 4 2 4 6 Un    Ap   Ap   
      1.2 วิชำภำษำอังกฤษ 
2 GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2 2 0 4 Ap    Ap   Ap   
3 GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวชิำกำร 2 2 0 4 Ap    Ap   Ap   
4 GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร 2 2 0 4 Ap    Ap   Ap   
5 GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ 4 4 0 8 Ap    Ap   Ap   

6 
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
3 3 0 6 Ap    Ap   Ap   

7 GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร 3 3 0 6 Ap    Ap   Ap   
   2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
8 GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4 3 2 7 Ap    Ap   Ap   

9 
GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบ

วิพำกษ ์
4 3 2 7 Ap    Ap   Ap   

 3. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร ์               
10 GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธวีิจัย 4 2 4 6 Ap    Ap   Ap   

11 
GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลก

ร้อน 
4 2 4 6 Ap    Ap   Ap   

 4. กลุ่มวิชำบูรณำกำร               
12 GEN61-161 นวัตกรรมแลผู้ประกอบกำร 4 2 4 6 Ap    Cr   Ap   
 5. กลุ่มวิชำสำรสนเทศ               

13 GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล 4 4 0 8 Ap    Ap   Ev   
 หมวดวชิำเฉพำะ 

14 CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 0 3 2 Ap    Ap   Ap   
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ล ำดับ
ที่ 

รำยวิชำ 
หน่วยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยำย ปฏิบตั ิ
ศึกษำด้วย

ตนเอง 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

15 CHM61-106 เคมีพื้นฐำน 4 4 0 8 Un    Ap   Ap   
16 PHY61-105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พื้นฐำน 2 2 0 4 Un    Ap      

17 
BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตร์

สุขภำพ 
4 4 0 8 Un    Ap   Ap   

18 
BIO61-172 ปฏิบัติกำรชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับ

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
1 0 3 2 Ap    Ap   Ap   

19 PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์ 4 3 3 8  Ap   Ap   Ap   

20 
NUR63-111 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำร

พยำบำล 
2 2 0 4  Ap   Ap   Ap   

21 NUR63-101 จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย ์ 2 2 0 4  Un   Ap   Ap   
22 NUR63-102 กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ 2 1 3 4  An   Ap   Ap   
23 NUR63-203   จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำพื้นฐำน 2 2 0 4  Un   Ap   Ap   

24 
NUR63-204 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ

และเภสัชวิทยำ 1 
3 3 0 6  Ap   Ap   Ap   

25 
NUR63-205 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ

และเภสัชวิทยำ 2 
3 3 0 6  Ap   Ap   Ap   

26 
NUR63-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีรวิทยำ

และเภสัชวิทยำ 3 
3 3 0 6  Ap   Ap   Ap   

27 NUR63-207 โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 2 1 2 3  Ap   Ap   Ap   
28 NUR63-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 3 2 3 6  An   Ap   Ap   
29 NUR63-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 4 2 6 7  An   Ap   Ap   
30 NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่1 4 4 0 8   An  Ap   Ap   
31 NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่2 4 4 0 8   An  Ap   Ap   
32 NUR63-233 กำรพยำบำลผู้สูงอำย ุ 2 2 0 4   An  Ap   Ap   
33 NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 1 3 3 0 6   An  Ap   Ap   
34 NUR63-242 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2 3 3 0 6   An  Ap   Ap   
35 NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 1 3 3 0 6   An  Ap   Ap   
36 NUR63-352 กำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 2 3 3 0 6   An  Ap   Ap   
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ล ำดับ
ที่ 

รำยวิชำ 
หน่วยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยำย ปฏิบตั ิ
ศึกษำด้วย

ตนเอง 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

37 NUR63-361 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 2 2 0 4   An  Ap   Ap   

38 
NUR63-362 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 1 
3 3 0 6   An  Ap   Ap   

39 
NUR63-363 กำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 2 
3 3 0 6   An  Ap   Ap   

40 
NUR63-314 จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำง

สุขภำพ 
2 1 2 3   An  Ap   Ap   

41 
NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำร

พยำบำล 
3 3 0 6   An  Ap   Ap   

42 
NUR63-416 กำรวิจยัและนวัตกรรมทำงกำร

พยำบำล 1 
2 2 0 4     Ap Cr  Ap   

43 
NUR63-417 กำรวิจยัและนวัตกรรมทำงกำร

พยำบำล 2 
1 0 3 2     Ap Cr  Ap   

44 
NUR63-418 กำรจัดกำรภำวะฉกุเฉินและสำธำรณ

ภัย 
2 2 0 4     Ap   Ap   

45 NUR63-419 ระบำดวิทยำ 2 2 0 4     Ap Cr  Ap   
46 NUR63-471 ระบบสุขภำพชุมชน 2 2 0 4   Ap  Ap   Ap   
47 NUR63-472 กำรพยำบำลชุมชน 4 4 0 8   Ap  Ap   Ap   
48 NUR63-473 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 2 2 0 4   Ap  Ap   Ap   
49 NUR63-221 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 3 0 9 5    Ap Ap  Ap Ap Ap Ap 
50 NUR63-334 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ 8 0 24 12    Ap Ap  Ap Ap Ap Ap 

51 
NUR63-343 ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและ

สุขภำพจิต 
5 0 15 8    Ap Ap  Ap Ap Ap Ap 

52 NUR63-353 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 5 0 15 8    Ap Ap  Ap Ap Ap Ap 

53 
NUR63-364 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 1 
4 0 12 6    Ap Ap  Ap Ap Ap Ap 

54 
NUR63-365 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 2 
4 0 12 6    Ap Ap  Ap Ap Ap Ap 

55 NUR63-422 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 2 0 6 3    Ap Ap Ap Ap Ap Cr An 
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ล ำดับ
ที่ 

รำยวิชำ 
หน่วยกิต Program Learning Outcomes (PLOs) 

Credit บรรยำย ปฏิบตั ิ
ศึกษำด้วย

ตนเอง 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

56 NUR63-474 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 5 0 15 8    Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap 
57 NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 2 0 6 3    Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap 

58 
NUR63-491 ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชพีทำงกำร

พยำบำล 
3 0 12 6    Ap Ap Ap Ap Ap Ap An 

 

หมำยเหตุ  Un หมำยถึง Understanding  Ap หมำยถึง Applying 
   An หมำยถึง Analyzing  Ev หมำยถึง Evaluating 
  Cr หมำยถึง Creating  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรี พ.ศ. 2560 (ภำคผนวก ค) ส ำหรับรำยวิชำที่ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์รับผิดชอบสอน มีหลักเกณฑ์กำรให้
ระดับคะแนน (เกรด) รำยวิชำในกลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพและวิชำชีพทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 รำยวิชำภำคทฤษฎี  
1) รำยวิชำในกลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ ใช้ผลกำรประเมินเป็นล ำดับคะแนนตัวอักษรตำมล ำดับขั้น เป็นไปตำม

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2560 ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ และ/หรือ อิง
กลุ่ม แบ่งเป็น 8 เกรด คือ A, B+, B, C+, C, D+, D, F 

2) รำยวิชำในหมวดวิชำชีพ ใช้ผลกำรประเมินแบบอิงเกณฑ์ และ/หรือ อิงกลุ่มแบ่งเป็น 8 เกรด คือ 
A, B+, B, C+, C, D+, D, F ในกรณีที่นักศึกษำได้คะแนนต่ ำกว่ำ เกรด C จะได้รับผลกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” 

 
ในกรณีที่มีกำรประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ เกรด 
≥ 80 A 

75.00 – 79.99 B+ 
70.00 – 74.99 B 
65.00 – 69.99 C+ 
60.00 – 64.99 C 
55.00 – 59.99 D+ 
50.00 – 54.99 D 

< 50.00 F 
 

1.2 รำยวิชำปฏิบัติ ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ เกรด 
≥ 85 A 

80.00 – 84.99 B+ 
75.00 – 79.99 B 
70.00 – 74.99 C+ 
65.00 – 69.99 C 
60.00 – 64.99 D+ 
55.00 – 59.99 D 

< 55.00 F 
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โดยนักศึกษำที่ได้คะแนนเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 65 หรือเกรด C ขึ้นไปจะได้รับกำรประเมินผลกำรเรียน 
“ผ่ำน” ในกรณีที่นักศึกษำได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 65 หรือต่ ำกว่ำเกรด C จะได้รับผลกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” ใน
รำยวิชำนั้น 

2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 
กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประกอบด้วย 

2.1 กำรทวนสอบระหว่ำงกำรศึกษำ  
ระดับรำยวิชำ 
1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธำนหลักสูตร คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ และ

คณะกรรมกำรฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ วำงแผนกำรทวนสอบต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ทุกภำค
กำรศึกษำ  

2) อำจำรย์ผู้ประสำนรำยวิชำร่วมกับทีมอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำทฤษฎี มีกำรทวนสอบควำม
เหมำะสมของเนื้อหำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย กำรให้คะแนน กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
และเสนอผลกำรทวนสอบต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

3) อำจำรย์ผู้ประสำนรำยวิชำร่วมกับทีมอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำล ทวนสอบ
ประสบกำรณ์และชิ้นงำนที่นักศึกษำได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติ ข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย กำรให้คะแนน ผลกำรให้
คะแนนของกำรปฏิบัติกำรพยำบำล และเสนอผลกำรทวนสอบต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

4) ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ ทีมอำจำรย์ผู้สอน ประธำนหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำและเสนอผลกำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

5) คณะกรรมกำรฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำสุ่มตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์รำยวิชำ  
ผลกำรให้คะแนนจำกข้อสอบ รำยงำน โครงงำน กำรมอบหมำยงำน กำรตัดเกรด ของแต่ละรำยวิชำทั้งจำกอำจำรย์
ผู้สอนและนักศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6) กรณีมีกำรอุทธรณ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำผ่ำนศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  อำจำรย์ผู้
ประสำนงำนรำยวิชำและเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ เพื่อพิจำรณำ 

ระดับหลักสูตร 
อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ผู้ประสำนรำยวิขำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธำนหลักสูตร และ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ทวนสอบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน และกำร
ประเมินผลกำรศึกษำในทุกรำยวิชำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง โดยน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร/กำรเรียนกำรสอน 

2.2  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 
1) ก ำหนดให้อนุกรรมกำรจัดกำรศึกษำและอนุกรรมกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ส ำนักวิชำ

พยำบำลศำสตร์ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนและกำรสอนมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ท ำวิจัยเพื่อติดตำมผลบัณฑิต 
2) คณะกรรมกำรฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำสุ่มติดตำมคุณภำพบัณฑิตทั้งจำกผู้ใช้บัณฑิตและจำก

บัณฑิตอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
3) ประเมินหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (มคอ.7) จำกอำจำรย์

ผู้สอน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
1) นักศึกษำสอบควำมรู้รวบยอด (comprehensive) ผ่ำนทุกรำยวิชำ  
2) นักศึกษำเรียนครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ 182 หน่วยกิต โดยใช้เวลำ

ไม่เกิน 8 ป ี
3) นักศึกษำต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 จำกระบบ 4 แต้มระดับคะแนน (เกรด C) ใน

ทุกรำยวิชำในกลุ่มวิชำชีพ 
4) นักศึกษำต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 จำกระบบ 4 แต้มระดับคะแนน ตำม

ข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
 

1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 
1) มีกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่เพื่อให้รู้ระบบงำนของส ำนักวิชำฯ และมหำวิทยำลัย เก่ียวกับกำรเป็น

อำจำรย์มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ บทบำทของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ คณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

2) จัดให้อำจำรย์ใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ปรัชญำหลักสูตร วัตถุประสงค์
หลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตพยำบำลที่พึงประสงค์ มำตรฐำนกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน รำยละเอียดรำยวิชำ
ที่ท ำกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผลทรัพยำกรกำรสอน ระบบสำรสนเทศ และปัจจัยอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3) มอบหมำยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีประสบกำรณ์ในสำขำเดียวกันอย่ำงน้อย 3 ปี เป็นอำจำรย์พี่
เลี้ยง (mentor) โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำทักษะกำรสอน กำรเรียนรู้ระบบงำน กำร
ปรับตัวเข้ำสู่กำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร นิเทศกำรสอนทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ รวมทั้งประเมินและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ใหม ่

4) สนับสนุนให้เข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศำสตร์และศิลป์กำรสอนทำงกำรพยำบำล กำรเข้ำร่วมกำร
ประชุมวิชำกำร และกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศ
อำจำรย์ใหม่ตำมที่ส่วนส่งเสริมวิชำกำร หรือหน่วยพัฒนำองค์กรของมหำวิทยำลัย หรือที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

5) มีกำรประเมินผลกระบวนกำรเตรียมอำจำรย์ใหม่ โดยให้อำจำรย์ใหม่ประเมินตนเอง ประเมินโดย
อำจำรย์พี่ เลี้ยง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ใหม่ตำมระบบประเมินพนักงำนสำยวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย 

6) มีกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ ด้ำนบทบำทหน้ำที่ 4 ภำรกิจ ประกอบด้วย กำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

7) มีกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และวิชำกำร ได้แก่ กำรศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็นต้น 

2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์ 
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล 

1) สนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำประชุม/อบรม/ศึกษำดูงำนเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรสอน ได้แก่ กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรำฐำนวิชำชีพเพื่อกำรสอนและกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพของประเทศอังกฤษ 
(The UK Professional Standards Framework) กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดและประเมินผล เป็นต้น 

2) พัฒนำทักษะด้ำนกำรสอนภำคทฤษฎีโดยเปิดโอกำสให้อำจำรย์ใหม่เข้ำร่วมสังเกตกำรสอนจำก
อำจำรย์พี่เลี้ยง (Mentor) ด้ำนแนวทำงกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอน เทคนิคกำรสอน และกำร
ประเมนินักศึกษำ  

3) พัฒนำทักษะด้ำนกำรสอนภำคปฏิบัติ โดยมอบหมำยให้อำจำรย์ใหม่ร่วมฝึกปฏิบัติกำรสอนนักศึกษำ 
ณ แหล่งฝึกร่วมกับอำจำรย์พี่เลี้ยง (Mentor) ด้ำนแนวทำงกำรวำงแผนกำรสอนภำคปฏิบัติ กำรมอบหมำยงำน เทคนิค
กำรสอน และทักษะกำรประเมินผลกำรปฏิบัติกำรพยำบำลของนักศึกษำ 

4) พัฒนำทักษะกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยกำรมีส่ วนร่วมในกำรออกข้อสอบ กำร
วิพำกษ์และวิเครำะห์ข้อสอบ กำรจัดท ำคลังข้อสอบ 

5) พัฒนำทักษะกำรประเมินผลกำรศึกษำรำยวิชำภำคปฏิบัติ ทั้งกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงฝึก
ปฏิบัติ และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกปฏิบัติ 
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6) มีกำรประเมินกำรสอนโดยผู้ร่วมงำนในทีมหรือสำขำเดียวกัน (Peer evaluation)  
7) สนับสนุนให้อำจำรย์ใหม่พัฒนำทักษะกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยกำรท ำวิจัยในชั้น

เรียน 
8) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงอำจำรย์ภำยในส ำนักวิชำฯ และอำจำรย์ของส ำนักวิชำฯ อ่ืนๆ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9) ส่งเสริมทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงและยอมรับควำมหลำกหลำย

ของนักศึกษำผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ Active learning, Problem base learning
 เป็นต้น 

2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่นๆ 
1) สนับสนุนให้อำจำรย์ท ำงำนวิจัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำเฉพำะของตนเองและเผยแพร่

ผลงำนในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
2) จัดท ำโครงกำร Faculty practice  เพื่อพัฒนำสรรถนะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำทั้งในคลินิก

และชุมชน 
3) สนับสนุนให้อำจำรย์จัดท ำผลงำนวิชำกำร ต ำรำ และเอกสำรค ำสอน เพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
4) สนับสนุนให้อำจำรย์จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้กับ

วิชำชีพ ชุมชน และสังคม 
5) สนับสนุนให้อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำโทเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำเอก 
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หมวดที ่7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน 
1) มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีจ ำนวนและคุณสมบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

ปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ท ำหน้ำที่ร่วมกับอำจำรย์ในหลักสูตรทุกท่ำน เพื่อวำงแผน บริหำรจัดกำร ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

2) มีอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำท ำหน้ำที่ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน เพื่อวำงแผนและจัดท ำแผนกำร
เรียนรู้ในทุกรำยวิชำก่อนกำรเปิดภำคกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนกำร
สอน  และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 

3) มีกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 โดยมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน 

2. บัณฑิต 
  1) ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติจำกผู้ใช้
บัณฑิตในทุกปีกำรศึกษำ 
  2) ด ำเนินกำรส ำรวจกำรได้งำนท ำของบัณฑิตในทุกปีกำรศึกษำ 
   3) ศึกษำ ติดตำม และวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศและมำตรฐำนกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องเหมำะสม 
   4) ติดตำมและประเมินผลกำรสอบควำมรู้รวบยอด และสอบควำมรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในทุกปีกำรศึกษำ รวมถึงน ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

3. นักศึกษำ 
3.1 กำรรับนักศึกษำ 
1) จัดเตรียมระบบกำรรับนักศึกษำเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำรรับสมัคร

บุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี และเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำในหลักสูตร 
2) จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำใหม่ก่อนกำรเข้ำศึกษำเพื่อให้มีทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็น

ส ำหรับกำรเรียนในหลักสูตร 

3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  
1)  มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้แก่นักศึกษำทุกคน โดย

นักศึกษำที่มีปัญหำในกำรเรียน กำรใช้ชีวิตสำมำรถปรึกษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำได้  โดยก ำหนดให้นักศึกษำได้เข้ำพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรเป็นประจ ำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้งก่อนกำรลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ำของภำค
กำรศึกษำถัดไป  นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนมีกำรชี้แนะ ให้ค ำแนะน ำในด้ำนกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำนั้นแก่นักศึกษำ   

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ เพิ่มประสบกำรณ์ และพัฒนำศักยภำพทำง
วิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ เกิดเป็นทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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3)  มีระบบกำรดูแลนักศึกษำภำยใต้ชื่อ Smile & Smart Clinic โดยมี 6 คลินิกย่อยคือ คลินิก
บุคลิกภำพ คลินิกปลูกปัญญำ คลินิก I Love English คลินิกเพื่อใจ คลินิกผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และกองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษำร่วมกับสมำคมศิษย์เก่ำและทุนท ำงำนพิเศษ เพื่อดูแลช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำให้มีสมรรถนะ
ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ มีคุณลักษณะตำม WU NURSE บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
และสอดคล้องกับปณิธำนของมหำวิทยำลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “เก่ง ดี มีสุข” เกิดเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืน
ตลอดชีวิต 

4) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำในด้ำนอ่ืนๆ เช่น ด้ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ด้ำนจิตอำสำ และด้ำนกำรกีฬำและสุขภำพ     

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกท่ำน  มีกำรประชุมเพื่อติดตำม บริหำร

และพัฒนำผลลัพธ์อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ  อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ต่อหลักสูตรและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำในทุกปีกำรศึกษำ   

4. อำจำรย์ 
4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 

1) กำรแต่งตั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  เป็นไปตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  
คณะกรรมกำรวิชำกำรและสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ตำมล ำดับ  

2) กำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย โดยอำจำรย์ใหม่ต้องมี
วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเอกในสำขำวิชำกำรพยำบำล หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และต้องมีวุฒิกำรศึกษำ
ระดับปรญิญำตรีในสำขำวิชำกำรพยำบำล   

3) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรประชุมเพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรก ำหนดผูส้อน
และผู้ประสำนงำนรำยวิชำ กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรำยวิชำในทุกภำคกำรศึกษำ โดยที่คณำจำรย์ทุกท่ำนสำมำรถ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกท่ำน ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ
เร่ืองกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกรอบแนวคิด UKPSF ทักษะทำงภำษำอังกฤษ ทักษะทำงเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ และควำมรู้ทำงวิชำกำรและทักษะทำงวิชำชีพเฉพำะทำงจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกในทุกปี
กำรศึกษำ 

  4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
1) คณะกรรมกำรส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีกำรติดตำมประเมินแผนกำรสอน กระบวนกำร และผล

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำตำมมำตรฐำนกรอบแนวคิด UKPSF และผลกำรประเมินภำยหลังกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนจำกนักศึกษำในระบบกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ของทำงมหำวิทยำลัย 

2) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
วำงแผน ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรพัฒนำอำจำรย์ทั้งในด้ำนกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอกและกำรมี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
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 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมมำตรฐำนกรอบแนวคิด 

UKPSF 
2) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  มีกำรประชุมอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

เพื่อพิจำรณำแนวทำงในกำรพัฒนำผลลัพธ์จ ำนวนอำจำรย์ที่เหมำะสมต่อจ ำนวนนักศึกษำ  อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์ 
และควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรหลักสูตร  

5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีกำรวำงแผน บริหำร ก ำกับ และติดตำมประเมินหลักสูตร ระหว่ำงและ
ภำยหลังกำรใช้หลักสูตร และด ำเนินกำรปรับปรุงตำมระยะเวลำของหลักสูตร 

2) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีกำรประชุมอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
เพื่อพิจำรณำกำรวำงแผนและก ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ โดยเฉพำะในกลุ่มวิชำชีพทั้งภำคทฤษฎี
และปฏิบัติเพื่อให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคม ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรพัฒนำ กำรเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมำย ข้อบัญญัติ ข้อก ำหนด รวมถึงกำรก ำหนดเกณฑ์
มำตรฐำนกำรออกแบบ โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีกำรประชุมอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
เพื่อพิจำรณำผลกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำ ผลประเมินกำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพของนักศึกษำในรำยวิชำกำรฝึก
ปฏิบัติกำรพยำบำล และผลประเมินคุณภำพบัณฑิต โดยน ำผลที่ได้มำเป็นข้อมูลย้อนกลับในกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำถัดไป 

5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ประธำนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดผู้สอน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก ำกับ ติดตำมและ
ตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้/รำยละเอียดของรำยวิชำ ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ  

2) มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ ในแต่
ละภำคกำรศึกษำ เพื่อน ำเป็นข้อมูลย้อนกลับในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำถัดไป 

5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
1) มีอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ ท ำหน้ำที่ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอนในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำภำยหลังสิ้นสุดภำค
กำรศึกษำ   

2) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีกำรประชุมเพื่อทวนสอบกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ  และก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของรำยวิชำภำยหลังสิ้นสุด
ภำคกำรศึกษำ  และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

3) กรณีที่นักศึกษำมีควำมสงสัยเกี่ยวกับผลกำรประเมินในรำยวิชำใด สำมำรถที่จะยื่นค ำร้องผ่ำน
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำมำยังส ำนักวิชำฯ เพื่อขอดูกระดำษค ำตอบในกำรสอบตลอดจนดูคะแนน และวิธีกำรประเมินของ
อำจำรย์ในแต่ละรำยวิชำได้ 
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6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
6.1 กำรบริหำรงบประมำณ 

1) มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณประจ ำปีทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้เพื่อจัดซื้อต ำรำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุครุภัณฑ์ส ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงเพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ 

2) ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพื่อจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ 

6.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ร่วมกับศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน เช่น หนังสือ ต ำรำ วำรสำร สื่อกำรเรียน
กำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อย่ำงทันสมัยและเพียงพอต่อกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในชั้นเรียน ในแหล่งฝึกภำคปฏิบัติ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ และเป็นไปตำมเกณฑ์ของสภำกำร
พยำบำล ดังนี้ 

1) อำคำรสถำนที่ 
1.1) อำคำรเรียนและห้องเรียนเป็นอำคำรเรียนรวมที่ใช้ร่วมกันทุกส ำนกัวิชำฯ จ ำนวน 6 อำคำร มีกำร

จัดสภำพแวดล้อมให้มีบรรยำกำศทำงวิชำกำรและจัดสถำนที่ให้นักศึกษำใช้ส ำหรับอ่ำนหนังสือและทบทวนกำรเรียนได้ 
มีห้องเรียนขนำด 35 ที่นั่ง จ ำนวน 16 ห้อง ขนำด 50 ที่นั่ง จ ำนวน 39 ห้อง ขนำด ขนำด 70 ที่นั่ง จ ำนวน 16 ห้อง 
ขนำด 150 ที่นั่ง จ ำนวน 12 ห้อง ขนำด 300 ที่นั่ง จ ำนวน 8 ห้อง และขนำด 1,500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ห้อง  โดย
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำรับผิดชอบกำรจัดห้องเรียนตำมตำรำงเรียนให้เหมำะกับจ ำนวนนักศึกษำและรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
ทุกห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย อุปกรณ์ภำพ อุปกรณ์เสียง รวมทั้งมีห้องเรียน
และอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning  มีกำรซ่อมบ ำรุงอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้ 

1.2) ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีห้องปฏิบัติกำรทำงกำรพยำบำลส ำหรับ
นักศึกษำ เพื่อฝึกปฏิบัติในรำยวิชำบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำลและรำยวิชำปฏิบัติทำงกำรพยำบำลในสำขำต่ำงๆ 
จ ำนวน 6 ห้อง ประกอบด้วย 1 ห้องสอนแสดง จ ำนวน 147 ที่นั่ง มีโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ภำพ 
อุปกรณ์เสียงที่สำมำรถส่งข้อมูลทั้งภำพและเสียงได้ทกุมุมขณะที่มีกำรสอนสำธิตและห้องฝึกปฏิบตัิ จ ำนวน 5 ห้อง โดย
เตียงนอนผู้ป่วยเพื่อฝึกปฏิบัติ จ ำนวน 56 เตียง รวมพื้นที่ 864 ตำรำงเมตร  มีจอภำพทุกเตียง และมีเครื่องบันทึกภำพที่
สำมำรถส่งข้อมูลทั้งภำพและเสียงทั้ง 5 ห้อง รวมทั้งมีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในกำรฝึกกำรปฏิบัติกำรพยำบำลทุก
สำขำวิชำ 
 1.3) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย
ห้อง E-testing รองรับกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์จ ำนวน 4 ห้อง รวม 200 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติกำรและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล มีจ ำนวน 2 ห้อง รวม 98 เครื่อง รวมพื้นที่ 1,810 ตำรำงเมตร มีจ ำนวน
เครื่อง PC รวม 298 เครื่อง Printer 3 เคร่ือง และ Scanner 3 เคร่ือง ห้องปฏิบัติกำรทุกห้องเชื่อมต่อเป็นระบบ Local 
Area Network และเชื่อมโยงกับ Internet ผ่ำนระบบเครือข่ำย Campus network W.U.net พร้อมสัญญำณ WiFi 
ที่ครอบคลุมทั้งอำคำร รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่เขตกำรศึกษำและหอพักส ำหรับนักศึกษำที่มีคอมพิวเตอร์ notebook ของ
ตนเอง 
 1.4) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพประกอบด้วยห้องเทคนิคกำรแพทย์ จ ำนวน 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์ จ ำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติกำรชีวเคมีคลินิก จ ำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติกำรมห
กำยวิภำคศำสตร์ จ ำนวน 2 ห้อง ควำมจุห้องละ 60 ที่นั่ง และทุกห้องมีอุปกรณ์พร้อมใช้ 
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1.5) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ประกอบด้วยห้องปฏิบัติกำรเคมี จ ำนวน 8 ห้องห้องปฏิบัติกำร
ชีววิทยำ จ ำนวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ จ ำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์ จ ำนวน 4 ห้อง รวมพื้นที่ 
3,952 ตำรำงเมตร 

1.6) อำคำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกำรออกก ำลังกำย ซึ่งมีควำมพร้อมและควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำร ประกอบด้วย สนำมกีฬำกลำงแจ้ง รวมพื้นที่ 
15,841.40 ตำรำงเมตร สนำมกีฬำในร่ม รวมพื้นที่ 2,664 ตำรำงเมตร และอำคำรศูนย์กีฬำและสุขภำพ ประกอบด้วย 
อำคำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 1 หลัง อำคำรพลศึกษำ ขนำด 4,000 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 หลัง สระว่ำยน้ ำมำตรฐำน
พร้อมสระฝึกซ้อม 1 สระ และสนำมกีฬำอ่ืนๆ เช่น สนำมเทนนิสระดับมำตรฐำนกำรแข่งขัน จ ำนวน 8 สนำม สนำมไดร์ฟ
กอล์ฟ จ ำนวน 2 สนำม นอกจำกนี้ยังมีบริกำรฟิตเนส (WU Fitness Center) โดยมีบริกำรด้ำนอุปกรณ์ออกก ำลังกำย
ทั่วไป กำรออกก ำลังกำยแบบกลุ่ม ซำวน่ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ โดยมีบรรยำกำศหรือธีมของฟิตเนสเป็นแบบ Social 
Community  

1.7) ห้องท ำงำนส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ตั้งอยู่ที่อำคำรวิชำกำร 2 พื้นที่โดยรวมของอำคำรเท่ำกับ 
2,100 ตำรำงเมตร จัดเป็นห้องท ำงำนของคณบดี 1 ห้อง ห้องรับรองอำจำรย์พิเศษ 1 ห้อง ห้องท ำงำนของอำจำรย์ 30 
ห้อง ห้องประชุมขนำดเล็ก 1 ห้อง ขนำดกลำง 2 ห้อง และขนำดใหญ่ 1 ห้อง ห้องพักผ่อน 2 ห้อง ห้องรับประทำนอำหำร 1 
ห้อง และห้องท ำงำนธุรกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ จ ำนวน 1 ห้อง  

1.8) สถำนที่พักนักศึกษำนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตพักในหอพักของมหำวิทยำลัย  โดย
อยู่ในควำมดูแลของส่วนกิจกำรนักศึกษำ ซึ่งจัดให้นักศึกษำทุกสำขำวิชำและหลักสูตรอยู่ร่วมหอพักเดียวกัน และใช้
ทรัพยำกรต่ำงๆ ร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้หอพักนักศึกษำเป็น “ชุมชนศูนย์กลำงกำรเรียนรู้อยู่อำศัยและเอ้ืออำทร (Living and 
Learning and Caring Center)” เน้นกำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่อเอ้ืออ ำนวยต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แก่นักศึกษำทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดให้นักศึกษำทุกคนได้รับกำรดูแลอย่ำงดีโดยเจ้ำหน้ำที่ให้กำร
ปรึกษำประจ ำหอพัก หอพักละ 1 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำกำรเรียนรู้ชีวิตของนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัย เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้ประโยชน์ และปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสมมหำวิทยำลัยมีหอพัก
นักศึกษำหญิง จ ำนวน 10 หอพัก หอพักนักศึกษำชำย จ ำนวน 3 หอพัก ทุกหอพักมีห้องกิจกรรมกลำง เช่น ห้องทบทวน
รำยวิชำ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติศำสนกิจ ห้องพระ ห้องรีดผ้ำ ห้องดูโทรทัศน์มีศูนย์ประสำนงำนหอพักนักศึกษำ ที่
เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรนักศึกษำมีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยประจ ำหอพักตลอด 24 ชั่วโมงและระบบกล้อง
วงจรปิดภำยในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพักเพื่อเฝ้ำระวังภำวะฉุกเฉิน มีบริกำรยำสำมัญประจ ำบ้ำน กำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และมีรถพยำบำลบริกำรตลอด 24 ชั่วโมงมีบริกำรหนังสือพิมพ์ บริกำรน้ ำดื่มร้อน/เย็น รวมทั้งมี
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wireless LAN) ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตหอพัก 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยจัดบริกำรเสริมเพื่อคุณภำพชีวิตของนักศึกษำในเขตหอพัก อำทิเช่น กิจกรรม
พัฒนำคุณภำพชีวิตส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ที่อยู่หอพักทุกคนมีตู้ เอ ที เอ็ม ที่อำคำรกิจกรรมนักศึกษำ มีอำคำรศูนย์
กีฬำในร่มไว้บริกำรนักศึกษำในเขตหอพัก ประกอบด้วย สนำมแบดมินตัน 4 สนำม สนำมวอลเลย์บอล 1 สนำม และ
สนำมเปตอง 10 สนำมมีโรงอำหำรที่บริกำรตลอดวันและศูนย์อำหำรกลำงคืนศูนย์หนังสือ WU Book Center ร้ำนมินิ
มำร์ทร้ำนซักอบรีด ร้ำนเสริมสวย ร้ำนถ่ำยเอกสำร ร้ำนขนมและเครื่องดื่ม รวมทั้งร้ำนสะดวกซื้อ 

 2) ห้องสมุด เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2543 ให้บริกำรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ต ำรำ 
วำรสำร ตลอดจนสิ่งไม่ตีพิมพ์ เช่น ซีดีรอม วีดิทัศน์ วัสดุย่อส่วน เป็นต้น มีบริกำรยืม-คืนหนังสือและเอกสำรระหว่ำง
ห้องสมุด รวมทั้งให้บริกำรสื่อกำรศึกษำชนิดอ่ืนๆ ที่ทันสมัยเพื่อสนองวัตถุประสงค์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในระดับ
นำนำชำติ 
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 2.1 มีต ำรำหลักทำงกำรพยำบำลที่ทันสมัย ไม่ต่ ำกว่ำสำขำวิชำละ 10 ชื่อเร่ือง 
1. กำรพยำบำลครอบครัวและกำรผดุงครรภ์ จ ำนวน  42  ขื่อเร่ือง 
2. กำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่   จ ำนวน 25  ชื่อเร่ือง 
3. กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน   จ ำนวน  15  ชื่อเร่ือง 
4. กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต  จ ำนวน  23  ชื่อเร่ือง 
5. กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ  จ ำนวน  16  ชื่อเร่ือง 

หนังสือทำงกำรพยำบำลและวิทยำศำสตร์สุขภำพที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มี
จ ำนวนทั้งสิ้น 23,321 เล่ม คิดเป็นอัตรำส่วนนักศึกษำต่อจ ำนวนหนังสือ 1:74 เล่ม 

2.2 มีจ ำนวนวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลในประเทศทั้งหมด 10 ชื่อเรื่อง 
2.3 มีจ ำนวนวำรสำรวิชำชีพทำงกำรพยำบำลต่ำงประเทศ 9 ชื่อเรื่อง 
2.4 มีฐำนข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ มีวำรสำรใน

ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อำทิเช่น H.W. Wilson, Science Direct, Springer Link Web of Science, Scopus, 
CINAHL Plus with full text, Access Physiotherapy, Academic Search Complete, Journal Link, 
Proquest Dissertation & Thesis และ Thai Journals online 

2.5 มีเวลำให้บริกำร วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.00-21.00 น. วันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 10.00-18.00 น. ช่วง
ก่อนสอบ 3 สัปดำห์ และระหว่ำงกำรสอบปลำยภำค ให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.30-24.00 น. วันเสำร์-อำทิตย์ 
เวลำ 10.00-24.00 น.และมีบริกำรในช่วงปิดภำคกำรศึกษำ ให้บริกำรวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.30-16.30 น. 

3) สถำนที่ฝึกปฏิบัติ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีแหล่งฝึกภำคปฏิบัติในรำยวิชำปฏิบัติทำงกำรพยำบำล
ในสำขำต่ำงๆ ครบทุกสำขำวิชำทำงกำรพยำบำล ประกอบด้วยแหล่งฝึกทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิเป็น
โรงพยำบำล จ ำนวน 24 แห่ง โดยเป็นแหล่งฝึกที่มีระบบกำรประกันคุณภำพและได้รับกำรรับ รองคุณภำพตำม
มำตรฐำนโรงพยำบำล มีระบบดูแลควำมปลอดภัยส ำหรับนักศึกษำที่ฝึกปฏิบัติงำนนอกจำกนี้ใช้ชุมชนรำยรอบ
มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในรำยวิชำกำรพยำบำลชุมชน และรำยวิชำที่เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรดูแลสุขภำพ
ชุมชน 

6.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 
อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอนเสนอรำยชื่อหนังสือ ต ำรำ วำรสำร และสื่อใน

สำขำวิชำที่รับผิดชอบ ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑ์ต่อผู้บริหำร เพื่อประสำนงำนกับศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีและจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตำมกำรใช้
ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 

6.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำต่อควำมพร้อมของทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ในทุกปีกำรศึกษำ  และน ำผลกำรประเมินที่ได้เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ เพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสม 

7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

*(1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำร
ประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

     

*(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ในทุกประเด็นเป็น
อย่ำงน้อย 
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ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
*(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยละเอียดของประสบกำรณ์

ภำคสนำมตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนกำรเปิดหลักสูตรครบ
ทุกรำยวิชำ 

     

*(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม ตำมแบบ มคอ.5และ มคอ. 6 
ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

     

*(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

     

*(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่
เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

     

*(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

*(8) อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคนมีคุณสมบัติครบตำมก ำหนดใน
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ เป็นอย่ำง
น้อย 

     

*(9) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

     

*(10) อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพไม่
น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ 

     

*(11) บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ได้รับกำรพัฒนำตรงตำมงำนที่
รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 

     

*(12) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

     

*(13) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

     

*(14) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อคุณภำพกำรสอนของอำจำรย์
พยำบำลเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

     

*(15) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

     

16) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

     

17) จ ำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัย 

     

18) จ ำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศผ่ำนตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   
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ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
19) ร้อยละ 95 ของนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 

ในระยะเวลำ 4 ปี 
     

20) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผ่ำนในรอบปี  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95  

     

รวมจ ำนวนตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 13 14 14 19 20 
จ ำนวนตัวบ่งชี้ต้องผ่ำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) 1-6,  

8-11, 
14-
16 

1-11, 
14-
16 

1-13 1-19 1-20 

ตัวบ่งชี้ข้อที่ต้องผ่ำนครบถ้วน 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 
 

หมำยเหตุ   
* ตัวบ่งชี้หลักของกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำ

พยำบำลศำสตร์ กำรด ำเนินกำรต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินดังน้ี 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ท่ี 1-10) ต้องบรรลุตำมเป้ำหมำยในทุกหัวข้อ และตัวบ่งชี้ในข้อท่ี 1-20 มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลกำร

ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีกำรศึกษำ 
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1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 

 กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน ประกอบด้วย กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินทักษะของ
อำจำรย์ในกำรใช้กลยุทธ์กำรสอน ดังนี้ 

1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน ประกอบด้วย กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) อำจำรย์ประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำทุกรำยวิชำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยทั้งในช่วงระหว่ำงกำร
เรียนกำรสอน และเมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้  

- ช่วงระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย เช่น สังเกตพฤติกรรม กำรโต้ตอบของนักศึกษำในชั้นเรียน กำรทดสอบย่อย เป็น
ต้น 

- เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้วยกำรทดสอบ
กลำงภำค และปลำยภำค 

2) นักศึกษำประเมินกำรสอนของอำจำรย์ โดยกำรอภิปรำยในชั้นเรียนถึงประสิทธิผลของกำรเรียนรู้
จำกกลยุทธ์ที่อำจำรย์ใช้ในกำรสอน และนักศึกษำแต่ละคนประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในระบบสำรสนเทศ
ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 

3) อำจำรย์ผู้ร่วมสอนทุกท่ำนประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกำรสอน รวมทั้งกิจกรรมกำรสอนทุก
รำยวิชำ เพื่อให้ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนให้เหมำะสม 

4) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ พิจำรณำเพื่อประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์กำร
สอนทุกรำยวิชำ ผ่ำนกิจกรรมกำรพิจำรณำรำยละเอียดของทุกรำยวิชำทั้งก่อนและหลังจัดกำรศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ 

5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำรสอนระหว่ำงอำจำรย์อย่ำงน้อยปีละ              
1 คร้ัง 

1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน 
ประกอบด้วยวิธีกำรดังนี ้
1) กำรประเมินทักษะกำรสอนของอำจำรย์ทุกคนโดยนักศึกษำในทุกรำยวิชำ เม่ือสิ้นสุดกำรเรียนกำร

สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำในระบบออนไลน์ของมหำวิทยำลัย 
2) กำรประเมินทักษะกำรสอนในชั้นเรียนและในแหล่งฝึกภำคปฏิบัติ โดยอำจำรย์ผู้สอน เพื่อน

ร่วมงำน และผู้บริหำร 
3) น ำเสนอผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ รับทรำบ และใ ห้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม 
ด ำเนินกำรประเมินหลักสูตรในภำพรวมเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำแต่ละปี ทั้งช่วงระหว่ำงกำรใช้หลักสูตร และเมื่อใช้

หลักสูตรครบ 4 ปีดังนี้ 
1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด ำเนินกำรประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตร 

(มคอ.7) เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
2) น ำเสนอผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ เพื่อพิจำรณำ 

และให้ข้อเสนอแนะ 

หมวดที ่8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
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3) คณะกรรมกำรประเมินหลักสูตร ท ำกำรประเมินผลเมื่อใช้หลักสูตรครบ 4 ปี โดยกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นต่อหลักสูตรจำกนักศึกษำปัจจุบัน บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่ำ อำจำรย์ บุคลำกรในแหล่งฝึกภำคปฏิบัติ และผู้ใช้
บัณฑิต  

4) ประชุมทบทวนหลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกอย่ำงน้อย 1 คน  

3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร  
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด ำเนินกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7.7 (ตัว

บ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลัย โดยมีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรฯ ดังนี้ 

 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
 

                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  
ท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 

 
 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ* 

-คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตร  
-ผู้ประสำนงำนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
-อำจำรย์อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
   2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  
       สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 
   3) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  
      สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 
 
 
-อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร 
  บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

  -เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
  -พนักงำนธุรกำร 
  -นักวิชำกำร 
 
 

คณบดี 
ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 

รองคณบดี 

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำงำนเพี่อคุณภำพ 
ของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
  1) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
  2) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม 
  3) คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร 
  4) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกิจกำรนักศึกษำและ 
      ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมกำรประกัน* 
คุณภำพกำรศึกษำ 

บุคลำกรสำยวิชำกำร (อำจำรย์) 
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1) คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธำนคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่ง รอง

คณบดี ต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรที่คณำจำรย์ประจ ำในส ำนักวิชำฯ เลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำในส ำนักวิชำฯ 
ซึ่งเมื่อรวมกับกรรมกำรโดยต ำแหน่งแล้วมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนและไม่เกิน 9 คน มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมมำตรำ 
29 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 คือพิจำรณำด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและวิชำกำรของส ำนัก
วิชำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่สภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร หรืออธิกำรบดีมอบหมำย 

1. คณบดีส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์   ประธำนคณะกรรมกำร 
2. รองคณบดีส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำยฝน เอกวรำงกูร  กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติก ำจร กุศล  กรรมกำร 
5. อำจำรย์ ดร.อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ   กรรมกำร 
6. อำจำรย์สุดำ ใจห้ำว    กรรมกำร 
7. อำจำรย์ธนวรรณ สงประเสริฐ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 (อ้างอิง : ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 20  มิ.ย. 2561 มีวาระ 2 ปี (27 มิ.ย.2561-26 มิ.ย.2563 ประกอบกับ               
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535) 

 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์มีหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ด้ำนนโยบำย 

1.1)  ให้ควำมเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักวิชำฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

1.2)  ให้ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยและค ำแนะน ำด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนัก
วิชำฯ 

2) ด้ำนหลักสูตร 
2.1) ก ำหนดแผนกำรเปิดสอนรำยวิชำในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
2.2) พิจำรณำมอบหมำยภำระงำนสอนให้อำจำรย์แต่ละคน 
2.3) ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ จัดกำรประชุมร่วมกับคณำจำรย์ พิจำรณำรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.

3 หรือ มคอ.4) ให้เป็นไปตำมที่หลักสูตรก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 
2.4) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ จัดกำรประชุมร่วมกับคณำจำรย์ พิจำรณำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5 หรือ มคอ.6) ให้ควำมเห็นชอบผลกำรเรียนของนักศึกษำ ให้
ข้อเสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล 

2.5) เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ จัดกำรประชุมร่วมกับคณำจำรย์ พิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ให้ข้อเสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

2.6) ให้ควำมเห็นชอบในเรื่องกำรรับอำจำรย์ใหม่ และกำรเชิญอำจำรย์พิเศษ  
2.7) ให้ควำมเห็นชอบเร่ืองกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ 

3) ด้ำนอำจำรย์ 
3.1) ให้ควำมเห็นชอบในเรื่อง กำรรับอำจำรย์ใหม่ กำรเชิญอำจำรย์พิเศษ และภำระงำนของอำจำรย์ 
3.2) ให้ควำมเห็นชอบเร่ืองกำรพัฒนำอำจำรย์ในด้ำนกำรศึกษำต่อ อบรม และศึกษำดูงำน 
3.3) กลั่นกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำผู้ประสงค์จะขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
3.4) ให้ควำมเห็นชอบโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร 
3.5) พิจำรณำและประเมินควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร 
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4) ด้ำนนักศึกษำ 
4.1)  อนุมัติลำพักกำรศึกษำกรณีมีเหตุสุดวิสัยและกรณีนักศึกษำเป็นโรคจิต 
4.2)  อนุมัติลำพักกำรศึกษำ 
4.3)  พิจำรณำลงโทษในกรณีที่กระท ำผิดหรือร่วมกระท ำผิดระเบียบกำรสอบ 
4.4)  พิจำรณำลงโทษกำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรศึกษำ 
4.5)  ให้ควำมเห็นชอบกำรย้ำยสำขำวิชำหรือส ำนักวิชำของนักศึกษำ 
4.6)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยชื่อนักศึกษำผู้ที่สมควรได้รับปริญญำและปริญญำ 

เกียรตินิยม 
4.7)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำ 
4.8)  อนุมัติกำรรับเข้ำศึกษำและอนุมัติกำรจบกำรศึกษำ 

  5) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
5.1) ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักวิชำฯ ให้เป็นไปตำมที่

หลักสูตรก ำหนดและมีประสิทธิภำพ  
5.2) ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำเก่ียวกับมำตรฐำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ  
5.3)  ให้ควำมเห็นชอบเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์ 

2)  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
  มหำวิทยำลัยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักวิชำฯ และหน่วยงำน
ทุกปีกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ประกอบด้วย 

1. คณบดีส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์   ประธำนคณะกรรมกำร 
2. อำจำรย์ ดร.อุไร  จเรประพำฬ   กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติก ำจร กุศล  กรรมกำร 
4. อำจำรย์ ดร.ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร   กรรมกำร 
5. อำจำรย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ   กรรมกำร 
6. อำจำรย์ก ำไล สมรักษ์    กรรมกำร  
7. อำจำรย์อุษำ น่วมเพชร    กรรมกำร 
8. นำงสำวปำนฟ้ำ พรหมแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงวรรณำ นิลพัฒน์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

อ้างอิง : ค าสั่ง ที่ 550/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 2561 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มีบทบำทหนำ้ที่ ดังนี ้
1) ควบคุม ก ำกับ และติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำและหลักสูตรให้เป็นไปตำมระบบกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
2) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ทั้งระดบัส ำนักวิชำและระดับหลักสูตร 
3) ด ำเนินกำรเพื่อกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทั้งในระดับส ำนักวิชำและระดับหลักสูตร 
4) น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำใช้เพื่อกำรพัฒนำกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักวชิำและหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงตอ่เนื่อง 
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4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง 
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ทบทวนผลกำร

ประเมินผลและวำงแผนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยพิจำรณำ
ผลกำรประเมินหลักสูตร ทั้งในระดับรำยวิชำและระดับหลักสูตร วิเครำะห์ประเด็นที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงหลักสูตรจัด
ประชุมสัมมนำคณำจำรย์เพื่อปรับปรุงรำยวิชำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และน ำเสนอผลกำรประเมินหลักสูตรต่อ
กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำร สภำวิชำกำร และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ตำมล ำดับ  
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ภำคผนวก ก 
ตำรำงเปรียบเทียบหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ 2560) (ปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ.2561)  
และหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2563)
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1. เปรียบเทียบชื่อหลักสตูร และชื่อปริญญำ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
/ปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
กำร 

เปลี่ยนแปลง 
1. ช่ือหลักสูตร 
(ภำษำไทย) :หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
(ภำษำอังกฤษ) :Bachelor of Nursing Science Program       
2. ช่ือปริญญำ 
(ภำษำไทย): พยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ช่ือย่อ : พย.บ. 
(ภำษำอังกฤษ) :Bachelor of Nursing Science 
ช่ือย่อ : B.N.S. 

1. ช่ือหลักสูตร 
(ภำษำไทย) :หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
(ภำษำอังกฤษ) :Bachelor of Nursing ScienceProgram      
 2. ช่ือปริญญำ 
(ภำษำไทย): พยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ช่ือย่อ : พย.บ. 
(ภำษำอังกฤษ) :Bachelor of Nursing Science 
ช่ือย่อ : B.N.S. 

 
ไม่ม ี

 

 
 

2. เปรียบเทียบโครงสร้ำงหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กำรเปลี่ยนแปลง หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (พ.ศ. 2561) 
(40 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (พ.ศ. 2563) 
(40 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1) กลุ่มวิชำภำษำ 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย 
1.2 กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

20 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชำภำษำ 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย 
1.2 กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

20 หน่วยกิต 

- คงเดิม - 
  

2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

8 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร ์

8 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์

8 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์

8 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชำบูรณำกำร                       4 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชำบูรณำกำร                       4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชำสำรสนเทศ 
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร 

4* หน่วยกิต 5) กลุ่มวิชำสำรสนเทศ 
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร 

4* หน่วยกิต 

หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตไตรภำค) หมวดวิชำเฉพำะ ( 139 หน่วยกติไตรภำค)  
1) กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพและ
วิชำชีพภำคทฤษฏี 

92 หน่วยกิต 
 

1) กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพและ
วิชำชีพภำคทฤษฏี 

94 หน่วยกิต 
 

1. เปลี่ยนแปลงรหัส
วิชำ 
2. เพิ่ม-ลดหน่วยกติ
วิชำ 
3. เพิ่มรำยวิชำ 
4. เปลี่ยนแปลง
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

2) กลุ่มวิชำชีพภำคปฏิบัต ิ 45 หน่วยกติ 2) กลุ่มวิชำชีพภำคปฏิบัต ิ 45 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี  8 หน่วยกิตไตรภำค 3. หมวดวิชำเลือกเสรี  8 หน่วยกิตไตรภำค ไม่ม ี
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1. เปรียบเทียบรำยวิชำในหลักสตูร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (40 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร (20 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (40 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
1.กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร (20 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

GEN61-001 ภำษำไทยพื้นฐำน                                          2(2-0-4)* GEN61-001  ภำษำไทยพื้นฐำน                                          2(2-0-4)* ปรับเปลี่ยนตำมหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2(2-0-4)* GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน   2(2-0-4)* 
GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4) GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำร 2(2-0-4) GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำร 2(2-0-4) 
GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร 2(2-0-4) GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร 2(2-0-4) 
GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขยีนเชิงวิชำชีพ 4(4-0-8) GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขยีนเชิงวิชำชีพ 4(4-0-8) 
GEN61-127 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำน 

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
3(3-0-6) GEN61-127 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

3(3-0-6) 

GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร 3(3-0-6) GEN61-129 ภำษำอังกฤษส ำหรับสื่อและกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย 4(2-4-6) GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย 4(2-4-6) 

*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร 
2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

(12*หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
2.กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

(8 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์ 4(3-2-7) GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์ 4(3-2-7) 
3. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (8 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 3. กลุม่วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (8 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบยีบวิธีวิจยั 4(3-2-6) GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบยีบวิธีวิจยั 4(2-4-6) 
GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน 4(3-2-6) GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน 4(2-4-6) 

4. กลุ่มวิชำสำรสนเทศ (4 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 4. กลุ่มวิชำสำรสนเทศ (4 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทอล 4(2-4-6)* GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทอล 4(2-4-6)* 

5. กลุ่มวิชำบูรณำกำร 4 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 5. กลุ่มวิชำบูรณำกำร 4 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(3-2-6) GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(2-4-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(92 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
หมวดวิชำเฉพำะ (139 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(94 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1(0-3-2) CHM61-103 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1(0-3-2) - คงเดิม 
CHM61-106 เคมีพื้นฐำน 4(4-0-8) CHM61-106 เคมีพื้นฐำน 4(4-0-8) - คงเดิม 
NUR60-103 ชีววิทยำของเซลล์และพันธุศำสตร ์ 1(1-0-2) BIO61-171 ชีววิทยำของเซลล์ส ำหรับวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 4(4-0-8) - วิชำ NUR60-103 และ วิชำ NUR60-

104 ปรับเปลี่ยนเป็นรำยวิชำ BIO61-171 
และ BIO61-172 เพื่ อ ให้ มี รำยวิชำนี้ มี
ควำมสอดคล้องกับหลักสูตรและพื้นฐำน
ทำงกำรพยำบำล และสำมำรถส ำหรับไป
ต่อยอดประยุกต์ใช้ทำงด้ำนกำรพยำบำล
ได้  

NUR60-104 ชีวเคมีทำงกำรพยำบำล 3(2-3-6) BIO61-172 ปฏิบัติกำรชีววิทยำของเซลลส์ ำหรบั
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

1(0-3-2) 

PHY61-105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พื้นฐำน 2(2-0-4) PHY61-105 ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์พื้นฐำน 2(2-0-4) - คงเดิม 

PTP60-214 กำยวภิำคศำสตร ์ 4(3-3-8) PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร ์ 4(3-3-8) - คงเดิม 
NUR60-101 จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย ์ 2(2-0-4) NUR63-101 จิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์ 2(2-0-4) - ป รับค ำอธิบำย เพิ่ ม เรื่อ งกำรศึกษำ

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ สังคมบุคลิกภำพ
จริยธรรม เพิ่มกำรบูรณำกำรควำมรู้ เพื่อ
สร้ำงสรรค์รูปแบบ กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ตำมช่วงวัย 

NUR60-102 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวิทยำ  4(2-6-7) NUR63-102 กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ  2(1-3-3) - ปรับชื่อรำยวิชำ ปรับรหัสวิชำ ลดหน่วย
กิต และเพิ่มค ำอธิบำยรำยวิชำ เน้นส่วน
ของกำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ ใน
ระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน ทั้งในภำวะ
สุขภำพดีและเจ็บป่วย โดยตัดเนื้อหำส่วน
ที่ เป็ น ระบำดวิทยำไปอยู่ ในรำยวิช ำ 
ระบำดวิทยำ 

NUR60-205 จุลชีววิทยำและปรสติวิทยำพื้นฐำน 2(2-0-4) NUR63-203 จุลชีววิทยำและปรสติวิทยำพ้ืนฐำน 2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ และเพิ่มค ำอธิบำย
รำยวิชำโดยขยำยควำมแต่ละประเด็นให้
ชัดเจนมำกขึ้น  

NUR60-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และ
เภสัชวิทยำ 1   

3(3-0-6) NUR63-204 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัช
วิทยำ 1   

3(3-0-6) - เพิ่มค ำอธิบำยรำยวิชำในเรื่องกำรระบุ
กำรใช้ยำในระบบต่ำงๆ ให้ชัดเจนขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(92 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
หมวดวิชำเฉพำะ (139 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(94 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
สอดคล้องกับพยำธิสภำพตำมขอบเขตของ
รำยวิชำ 

NUR60-207 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และ
เภสัชวิทยำ 2  

3(3-0-6) NUR63-205 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัช
วิทยำ 2  

3(3-0-6) - เพิ่มค ำอธิบำยรำยวิชำ เรื่องกำรใช้ยำให้
สอดคล้องกับพยำธิสภำพตำมขอบเขต
รำยวิชำ 

NUR60-208 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และ
เภสัชวิทยำ 3   

3(3-0-6) NUR63-206 บูรณำกำรสรีรวิทยำ พยำธิสรีวิทยำ และเภสัช
วิทยำ 3   

3(3-0-6) - เพิ่มค ำอธิบำยรำยวิชำ เรื่องกำรใช้ยำให้
สอดคล้องกับพยำธิสภำพตำมขอบเขต
รำยวิชำ 

NUR60-209 โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด 2(2-0-4) NUR63-207 โภชนบ ำบัดทำงกำรพยำบำล   2(1-2-3) - เปลี่ ยนรหั สและชื่ อรำยวิชำ เพิ่ มเติ ม
ค ำอธิบำยรำยวิชำให้มีควำมจ ำเพำะทำงกำร
พยำบำล  เพิ่มเติมเนื้อหำส่วนของแนวทำงกำร
จัดกำรอำหำร ในผู้ป่วยที่มีปัญหำโภชนบ ำบัด
และโภชนำบ ำบัดเฉพำะโรค  ปรับหน่วยกิต 
และเพิ่มชั่วโมงปฎิบัติกำรเพื่อฝึกปฏิบัติกำร
ออกแบบอำหำรเพื่อกำรบ ำบัดเฉพำะโรค 

NUR60-111 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำล                                2(2-0-4) NUR63-111 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำรพยำบำล                                2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชำ  ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ  เพิ่ม
เรื่องขอบเขตบทบำทหน้ำที่และแนวโน้ม ของ
วิชำชีพกำรพยำบำล กำรออกแบบกำรพยำบำล  
โดยบูรณำกำรทฤษฎีและกระบวนกำรทำงกำร
พยำบำลที่เลือกสรร  

NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 3(2-3-6) NUR63-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 3(2-3-6) - ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำให้ชัดเจนขึ้น 
NUR60-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล                                            4(2-6-7) NUR63-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล                                            4(2-6-7) - ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ ตัดค ำว่ำบทบำท

อิสระ กึ่งอิสระ ไม่อิสระออก เพิ่มเติมในเรื่อง  
กำรปฏิบัติกิจกรรมในห้องปฏิบัติกำรพยำบำล
และเพิ่มประเด็นกำรค ำนึงถึงสิทธิของบุคคล
และจรรยำบรรณวิชำชีพ   

NUR60-221 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 4(4-0-8) NUR63-231 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 4(4-0-8) - ปรับรหัสวิชำ ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ โดย
ปรับค ำอธิบำย จำกเดิมกำรพยำบำลด้ำน อำยุ
รกรรม เป็น ภำวะ กำรเจ็บป่วยเป็นระบบต่ำง  ๆ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(92 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
หมวดวิชำเฉพำะ (139 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(94 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
ทั้งทำง ศัลยกรรมและอำยุกรรมทั้งในระยะ
เฉียบพลัน เรื้อรังและวิกฤติ และเพิ่มกำร
จั ดกำรปัญหำสุ ขภำพเพื่ อให้ เกิ ดควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรทำงสุขภำพ 

NUR60-222 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 4(4-0-8) NUR63-232 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 4(4-0-8) - ปรับรหัสวิชำ ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ โดย
ปรับค ำอธิบำย จำกเดิมกำรพยำบำลด้ำน ศัล
กรรมและกำรบำดเจ็บ เป็น ภำวะ กำรเจ็บป่วย
เป็นระบบต่ำงๆ ทั้งทำง ศัลยกรรมและอำยุ
กรรมทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรังและวิกฤติ 
และเพิ่มกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพเพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรทำง
สุขภำพ 

NUR60-223 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 2(2-0-4) NUR63-233 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 2(2-0-4) - ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มเติมเรื่องภูมิ
ปัญญำทอ้งถิ่น 

NUR60-251 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจติ  6(6-0-12) NUR63-241 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 1 3(3-0-6) - NUR63-241 ก ำรพ ยำบ ำลจิ ต เวช  แล
สุขภำพจิต1 และ NUR63-242 กำรพยำบำล
จิตเวชและสุขภำพจิต 2 ลดหน่วยกิตและปรับ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ดังนี้ โดยกำรพยำบำลจิต
เวชและสุขภำพจิต 1 เน้นปัญหำสุขภำพจิต
และจิตเวช ของบุคคลทุกช่วงวัย กำรบ ำบัด
ทำงจิตเวช  ส ำหรับ NUR63-242 กำรพยำบำล
จิตเวชและสุขภำพจิต 2  เน้นโรคและกำร
บ ำบัดทำงกำรพยำบำลทำงจิตเวช 

NUR63-242 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2 3(3-0-6) 

NUR60-315 จริยศำสตรแ์ละกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ 2(2-0-4) NUR63-314 จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ 2(1-2-3) - ปรับหน่ วยกิ ต โดยเพิ่ มจ ำนวนชั่ วโมง
ปฏิบัติกำร เพื่อเพิ่มชั่วโมงกำรท ำโครงงำนและ
ปรับค ำอธิบำย เพิ่มประเด็นครอบคลุมไปถึง
ประเด็นนิติวิทยำศำสตร์ 

NUR60-331 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 3(3-0-6) NUR63-351 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 2(2-0-4) - ลดจ ำนวนหน่วยกิต  และปรับค ำอธิบำย
รำยวิชำ โดยเพิ่มเติม ประเด็นและแนวโน้มใน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(92 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
หมวดวิชำเฉพำะ (139 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(94 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
กำรดูแลเด็กในยุคดิจิตัล 

NUR60-332 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 3(3-0-6) NUR63-352 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 4(4-0-8) - ปรับเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิต เพิ่มค ำอธิบำย
รำยวิชำ  ให้ชัดเจนขึ้นในประเด็นกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่นที่เจ็บป่วย 

NUR60-341 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 2(2-0-4) NUR63-361 ศำสตร์และแนวคิดกำรผดุงครรภ์ 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชำ ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่ม
กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ 

NUR60-342 กำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ- 
ทำรก 1 

4(4-0-8) NUR63-362 กำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ- 
ทำรก 1 

4(3-2-7) - ปรับรหัสวิชำ  ชั่ วโมงปฏิบั ติกำร ปรับ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ปรับเรื่องกำรออกแบบ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติในกำรผดุงครรภ์ 

NUR60-343 กำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ- 
ทำรก 2 

4(4-0-8) NUR63-363 กำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำลมำรดำ- 
ทำรก 2 

4(4-0-8) - ปรับรหัสวิชำ ปรับอธิบำยรำยวิชำ โดยเพิ่ม
กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 

NUR60-416 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 4(4-0-8) NUR63-415 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 3(3-0-6) - ปรับรหัสรำยวิชำ ลดหน่วยกิต   และเพิ่มเติม
ค ำอธิบำยรำยวิชำในประเด็นกำรใช้สื่อดิจิตัล
และกำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรทำง
สุขภำพ กำรจัดกำรปัญหำสุขภำพให้เกิดควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคคลำกรทำงสุขภำพ 

NUR60-417 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 3(2-3-6) NUR63-416 กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 1 2(2-0-4) - NUR60-417 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล และ 
NUR60-419  วิชำโครงงำนทำงกำรพยำบำล 
ปรับเป็นสองรำยวิชำ ดังนี้ คือ  NUR63-416 
นวัตก รรมท ำงก ำรพ ยำบ ำล  1 และ 
NUR63-417 นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 
2 เปลี่ยนชื่อรำยวิชำและปรับจ ำนวน
หน่วยกิต  เพื่อส่งเสริมควำมรู้และทักษะ
ในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล 

NUR60-419 โครงงำนทำงกำรพยำบำล 1(0-4-2) NUR63-417 กำรวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 2 1(0-3-2) 

NUR60-461 ระบบสุขภำพชุมชน 2(2-0-4) NUR63-471 ระบบสุขภำพชุมชน 2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชำ ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
โดยเพิ่มแนวคิดกำรท ำงำนของพยำบำล 
และท ำงำนร่วมกับสหวิชำชีพ   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(92 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
หมวดวิชำเฉพำะ (139 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

1.กลุ่มพ้ืนฐำนวิชำชีพและวชิำชพีภำคทฤษฎ ี(94 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
NUR60-462 กำรพยำบำลชุมชน 4(4-0-8) NUR63-472 กำรพยำบำลชุมชน 4(4-0-8) - ปรับรหัสวิชำ ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำให้มี

คว ำมชั ด เจน แยกจำกรำยวิ ช ำ  กำร
พ ย ำ บ ำ ล อ น ำมั ย ชุ ม ช น   เพิ่ ม ก ำ ร
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

NUR60-463 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) NUR63-473 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) - ปรับ รหั สวิช ำ เพิ่ มกำรใช้ ย ำอย่ ำ ง
สมเหตุสมผล เพิ่มกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และท ำงำนร่วมกับสหวิชำชีพ    

NUR63-419 ระบำดวิทยำ 2(2-0-4) - เป็นรำยวิชำใหม่ แยกมำจำก รำยวิชำ
สร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวิทยำ 
เหตุผลเนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นรำยวิชำที่ต้องมีพื้นฐำนควำมรู้เรื่อง
โรคมำก่อน ควรเป็นรำยวิชำที่ศึกษำในชั้น
ปีที่  4 ที่มีพื้นฐำนองค์รู้ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรเรียนในรำยวิชำนี้ 

NUR63-418 กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย 2(2-0-4) - เป็นรำยวิชำใหม่  มุ่ งเน้นในด้ำนกำร
จัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย ให้
สอดคล้องกับสภำพภูมิศำสตร์ของระดับ
ภำคและระดับประเทศ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

รำยละเอียดกำรปรับปรุง/แก้ไข 
หมวดวิชำเฉพำะ (137 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

2. กลุ่มวชิำชีพภำคปฏิบัติ ( 45  หน่วยกิตระบบไตรภำค ) 
หมวดวิชำเฉพำะ (139 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 

2. กลุ่มวชิำชีพภำคปฏิบัติ ( 45  หน่วยกิตระบบไตรภำค ) 
NUR60-214 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 4(0-12-0) NUR63-221 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 3(0-9-5) - ทุกรำยวิชำในกลุ่มวิชำชีพภำคปฏิบัติปรับรหัสวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ โดยเพิ่มประเด็นภำวะผู้น ำ กำรพัฒนำ
นวัตกรรม กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล กำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ 
กำรจัดกำรปัญหำสุขภำพให้เกิดควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลำกรทำงสุขภำพ  และรำยวิชำที่มีกำรปรับเปลี่ยนจ ำเพำะ
ประเด็นอื่น  ๆมีดังนี้ 
1)  NUR63-221 ปรับรหัสวิชำ ปรับลดหน่วยกิต เพื่อให้
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหำรำยวิชำ 
2) NUR63-422 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล ลดจ ำนวน
หน่วยกิตเพื่อให้เหมำะสมกับ วัตถุประสงค์ขอบเขตของ
เนื้อหำวิชำ  เพิ่มค ำอธิบำยรำยวชิำในส่วนของกำรพัฒนำระบบ
คุณภำพกำรพยำบำลและเสนอแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรใน
บทบำทกำรเป็นผู้ประกอบกำร  
3) NUR63-474 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน กำรประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและกำรพัฒนำนวัตกรรม  
4) NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำเบื้องต้น เพิ่มกำรใช้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและกำรพัฒนำนวัตกรรม  ลดจ ำนวนหน่วยกิต 
เพรำะลดเนื้อหำที่มีควำมซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำกำรจัดกำรฉุกเฉิน
และสำธำรณภัย 

NUR60-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 8(0-24-0) NUR63-334 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 8(0-24-12) 

NUR60-352 ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 

5(0-15-0) NUR63-343 ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 6(0-18-9) 

NUR60-333 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 5(0-15-0) NUR63-353 ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 6(0-18-9) 
NUR60-344 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 1 
4(0-12-0) NUR63-364 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล

มำรดำ-ทำรก 1 
4(0-12-6) 

NUR60-345 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล
มำรดำ-ทำรก 2 

4(0-12-0) NUR63-365 ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ และกำรพยำบำล
มำรดำ-ทำรก 2 

4(0-12-6) 

NUR60-464 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 5(0-15-0) NUR63-474 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 6(0-18-9) 
NUR60-418 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 3(0-9-0) NUR63-422 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 2(0-6-3) 
NUR60-465 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 3(0-9-0) NUR63-475 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 2(0-6-3) 
NUR60-491 ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำร

พยำบำล 
4(0-16-0) NUR63-481 ปฏิบั ติประสบกำรณ์ วิชำชีพทำงกำร

พยำบำล 
4(0-12-6) 

หมวดวิชำเลือกเสรี (8 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
เลือกจำกรำยวิชำท่ีมีสอนในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

หมวดวิชำเลือกเสรี ( 8 หน่วยกิตระบบไตรภำค) 
เลือกจำกรำยวิชำท่ีมีสอนในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
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ภำคผนวก ข  
ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563)
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ภำคผนวก ค  ข้อบงัคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2560 
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ภำคผนวก ง 
ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

และอำจำรย์ประจ ำ 
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ประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 

ชื่อ สกลุ / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

1) นำงสำวจันทร์จุรีย์  ถือทอง 
 4611106413 

3801200492xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2551  
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2541 

1 ตุลำคม 2555 

2)  นำงธนวรรณ สงประเสริฐ 
 4611095620 

3800800782xxx ผศ. วท.ม. (กำรพยำบำลสำธำรณสุข) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล, 2546 

1 มิถุนำยน 2553 

3)  นำงสำวนิดำรัตน์ ชูวิเชียร 
4511172324 

3900100102xxx อำจำรย์ พย.ด. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2561 
พย.ม. (กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2550 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2545 

3 กันยำยน 2550 

4) นำงสำวสุดำ ใจห้ำว 
4811191029 

3800800697xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง)  
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2555 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2548 

4 กรกฎำคม 2555 

5) นำงสำวสินีนำฏ นำคศรี 
5011199132 

1809900046xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2556 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช, 2550 

15 สิงหำคม 2559 

6) นำงอุไร จเรประพำฬ 
      4511067353 

3809900257xxx รศ. 
(คณบดี) 

ปร.ด. มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2559 
ประกำศนียบัตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง
วิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติท่ัวไป 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2547 
พย.ม.(กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2546 
ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์ 
วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ, 2537 
ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์ชั้นต้น 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช, 2531 

30 กรกฎำคม 2547 

7)  นำงสำวสำยฝน  เอกวรำงกูร 
 4511067176 

3920600181xxx รศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2549 
ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะ
ทำง สำขำเวชปฏิบัติท่ัวไป (กำรรักษำโรค
เบื้องต้น) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์,2548 
พย.ม. (สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2538 

15 มีนำคม 2543 

8)  นำยจอม สุวรรณโณ 
4511077013 

3900100668xxx รศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2550 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2540 

1 สิงหำคม 2539 
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ชื่อ สกลุ / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ, 
2536 

9) นำงนัยนำ หนูนิล 
4611101733    

3100904605xxx ผศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2549 
M.Sc. (Health Science)  
Drake University, Iowa,U.S.A, 1985 
วท.บ. (จิตวิทยำแนะแนว)มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง, 2526 
ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์, 2522 

17 ตุลำคม 2540 

10) นำงเกียรติก ำจร กุศล 
4511067184 

3101403024xxx รศ. คด. (อุดมศึกษำ) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2544 
พย.ม. (กำรพยำบำลบิดำมำรดำและเด็ก)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2536 
ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
กรุงเทพฯ, 2530 

1 สิงหำคม 2539 

11) นำงก ำไล สมรักษ์ 
4511040712 

3809900257xxx ผศ. พย.ม. (กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน)  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2545 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2538 

15 พฤษภำคม 2555 

12)  นำงสำวเจนเนตร พลเพชร 
4511070412 
 

3930400078xxx ผศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) มหำวิทยำลัยบูรพำ 
2554 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2544 
ป.พย. 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ, 2531 

2 มิถุนำยน 2546 

13) นำงสำวรัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ 
4411163382 

3800800367xxx ผศ. ปร.ด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ, 2556 
พย.ม. (กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2549 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2544 

9 กันยำยน 2556 

14)  นำงกนวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
4511057371 

3110300154xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลศึกษำ)จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2545 
พย.บ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2539 

16 กรกฎำคม 2550 

15)  นำงสำวธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร 
 4511067171 

3900100102xxx อำจำรย์ Nursing 
Flinders University, Australia, 2012 
พย.ม. (กำรพยำบำลครอบครัว)  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2539 
วท.บ. (กำรพยำบำลและผดุงครรภ์) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2531 

1 ธันวำคม 2543 

16)  นำงสำวอรทัย  นนทเภท 
 4511041116 

3800101257xxx ผศ. ปรด. (กำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2551 
พย.ม. (กำรบริหำรกำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
สศ.บ. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2535 

1 มิถุนำยน 2555  
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ชื่อ สกลุ / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันเริ่มงำน 

ป.พย. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ
,2526 

17)  นำงสำวอุษำ น่วมเพชร 
4911196025 

1849800002xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2554 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2549 

1 มิถุนำยน 2555 

18) นำงสำวกรรณิกำร์ แสงประจง 
4911195687 

3800101845xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2549 

2 พฤศจิกำยน 2558 

19) นำงสำวจินดำรัตน์ สมใจนึก 
5411224299 

1800900117xxx ผศ. พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2554 

2 พฤศจิกำยน 2558 

20) นำงสำวจิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ 
5211210262 

1930100082xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์)  
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2552 

29 กรกฎำคม 2558 

21) นำงสำวพิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ 
5411224307 

1930500116xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559 
พย.บ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2554 

1 สิงหำคม 2560 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกลุ อำจำรยจ์ันทร์จุรีย์   ถือทอง 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075672101-2 
075672103 
chanchuri.th@wu.ac.th. 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต พยำบำลศำสตร์  (กำรพยำบำลเด็ก) จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 
2551 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร ์
วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2541 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย ์ประจ ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  สำขำกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น   
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์

พ.ศ. 2555- ปัจจบุัน 

พยำบำลวชิำชีพ แผนกกุมำรเวชกรรม โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 2541 – 2555 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผูป้่วยเด็กโรคไขเ้ลือดออก 
2) กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบนักำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร์   

  

กำรพยำบำล 
เด็กและวัยรุ่น 

 

1. NUR-212  กำรประเมินภำวะสุขภำพและกำร
ตัดสินเชิงคลินิค 
2. NUR-214   กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
3. NUR-412  ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
4. NUR-422  ปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน 
5. NUR-205  จริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำง
สุขภำพ 
6. NUR-222   กำรพยำบำลผูป้ว่ยที่มีปัญหำ
สุขภำพเฉียบพลนั 
7. NUR-333  ปฏิบัติกำรพยำบำลผดงุครรภ์ 
8. NUR-221  กำรพยำบำลผูป้ว่ยที่มีปัญหำ
สุขภำพเร้ือรัง 

2555- 
2556 
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ชื่อ
สถำบนักำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

1. NUR-311  ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 
2. NUR-321  ปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน 
3. NUR-411   องค์กำรและกำรจัดกำรทำงกำร
พยำบำล 
4. NUR-323  กำรจัดกำรสุขภำพฉุกเฉินและสำ
ธำรณภัย  
5. NUR-312  ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 

2556- 
2557 

1. NUR-261 กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ 
2. NUR-218 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
3. NUR-219   กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 

2556- 
2560 

1. NUR-334   กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น  
2. NUR-335   ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น  

2557-
ปัจจุบนั 

1. NUR415 ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำรทำงกำร
พยำบำล 

2558- 
ปัจจุบนั 

1. NUR-208 พยำธิสรีรวิทยำ 2559- 
2560 

1. NUR-416 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
 

2559 
-ปัจจุบนั 

1. NUR60-102  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำด
วิทยำ 

2560 

1. PTP-281 พื้นฐำนกำรพยำบำลที่เก่ียวข้องกับ
กำยภำพบ ำบัด 

2560-
ปัจจุบนั 

1. NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
2. NUR60-213 กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำร
พยำบำล 
3. PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร ์

2561-
ปัจจุบนั 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1. จันทร์จุรีย์ ถือทอง, และ ธิดำรัตน์  เอกศิรินิมิตร. (2562). กำรพัฒนำรปูแบบกำรป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนกรณี 5 โรงเรียนน ำร่อง จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ข่อนแก่น, 26(2), 48-59. 

2. Charuai Suwanbamrung, Chanchuri Thuethong, Thidarat Eksirinimit, Supapon Tongjan, Kanapot 
Thongkew. (2018). the Use of the “Lansaka Model” as the Larval Indices System for a 
Sustainable Solution to the Dengue Problem in Southern Thailand. PLOSone. 13(8). 
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3. เกียรติก ำจร  กุศล, ก ำไล  สมรักษ์, จันทร์จุรีย์  ถือทอง,  ธัญวลัย  หองส่ ำ.(2560). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงผลกำรเรียนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติของ
นักศึกษำพยำบำล ในรำยวิชำภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล .  วำรสำรกำรพยำบำลและ
กำรศึกษำ , 10(3), 39-55. 

4. จรวย  สุวรรณบ ำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร และ สุภำพร ทองจันทร์. (2560). กำรพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวังดัชนีลูกน้ ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อ ำเภอเสี่ยงสูง จังหวัดนครศรีธรรมรำช. 
วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต, 5(1), 58-76.  

5. จรวย  สุวรรณบ ำรุง, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, และ ธิดำรัตน์  เอกศิรินิมิตร. (2558). กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำใน
กิจกรรมเฝ้ำระวังดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์: ต้นแบบกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกในกำรป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของพื้นที่สถำนศึกษำ. วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต, 3(1), 81-93.  

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ผลงำนวิจัยเดน่ประจ ำปี พ.ศ. 2558  จำกส ำนักงำนกองทุนสนบัสนนุกำรวิจัย (สกว.)   
งำนวิจยัชุดโครงกำรเรื่อง รูปแบบกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออกอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่
เสี่ยงสูงและต่ ำ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช  

2559 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรยธ์นวรรณ สงประเสริฐ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672117 
075-672103 
Thanawan.me@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลสำธำรณสุข มหำวทิยำลัยมหิดล 2552 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 2546 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2553-ปัจจุบนั 
อำจำรย์ผู้ชว่ยสอน ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลัยลกัษณ์ 2552-2553 
พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลศิรริำช 2546-2552 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลอำชีวอนำมยั 
2) กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ ส ำนักวิชำ หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

  1. กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
  2. กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
  3. ปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
  4. ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องตน้ 

2553-ปัจจุบนั 

  1. ระบำดวิทยำ 
  2. แนวคิดพืน้ฐำนและศำสตรท์ำงกำร  
     พยำบำล 
 3. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวิทยำ 

  4. วิจัยทำงกำรพยำบำล 

2560-ปัจจุบนั  
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  
1) ธนวรรณ สงประเสริฐ อุไร จเรประพำฬ สำมำรถ สุวรรณภักดี และก ำไล สมรักษ์. (2562). รูปแบบกำร

ด ำเนินงำนของชุมชนเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ชุมชนบ้ำนพิต ำ จังหวัดนครศรี ธรรมรำช. 
วำรสำรวิจัยเชิงพื้นที่: 11(1): 47-61. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ ดร.นิดำรัตน์ ชูวิเชียร 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0812709928 
075672103 
cnidarat@gmail.com 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรดุษฎีบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2561 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
2550 

 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต  คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 2545 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2550-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ 4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชำย 1 โรงพยำบำลสุรำษฏร์ธำน ี 2545-2547 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) Mental problem and intervention for natural disaster and man-made disaster 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR60-101 จิตวิทยำพฒันำกำรของมนุษย์ 2560-
ปัจจุบนั NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 

NUR60-213 กำรพยำบำลบ ำบดัพื้นฐำน 
NUR60-251 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
NUR60-312 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพืน้ฐำน 
NUR60-352 ปฏิบัติกำรกำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 
NUR60-419 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
NUR-206 จิตวิทยำพัฒนำกำร 2555-

2560 NUR-251 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจติ 
NUR-312 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบดัพื้นฐำน 
NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
NUR-421 ปฏิบัติกำรจัดกำรปญัหำสุขภำพเร้ือรัง
และกำรดูแลต่อเนื่อง 
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ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

NUR-341 กำรพยำบำลจิตเวช 2549-
2555 

 
NUR-342 ปฏิบัติกำรพยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช 
NUR-491 ปฏิบัตปิระสบกำรณว์ิชำชีพทำงกำร
พยำบำล 
NUR-101 จิตวิทยำพัฒนำกำร 
NUR-241 สุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน 
NUR-111 สังคมวิทยำและสุขภำพ 
NUR-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
และกำรตัดสนิทำงคลินิก 
NUR-214  กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงคลินิก 
NUR-311 ปฏิบัติกำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงคลนิิก 
NUR-453 ปฏิบัติกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1)  SONPAVEERAWONG, J., LIMMUN, W., & CHUWICHIAN, N. (2019). Prevalence of Psychological 

Distress and Mental Health Problems among the Survivors in the Flash Floods and 
Landslide in Southern Thailand. Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 
16(4), 255-264. 

2)  จิรำภรณ์ สรรพวีรวงศ์ สำยฝน เอกวรำงกูร นิดำรัตน์ ชูวิเชยีร วันดี สุทธรังษี (2554). ควำมต้องกำรของ 
 พยำบำลเขตภำคใต้ตอนบนของประเทศไทยในกำรศึกษำต่อหลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑติ สำขำ 
 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต. วำรสำรเกื้อกำรุณย์, 18(2), 38-52. 

3)  จิรำภรณ์ สรรพวีรวงศ์ นิดำรัตน์ ชูวิเชียร (2558). ผลกระทบทำงสุขภำพ กำรรับรู้ กำรปรับตัวและกำรสนับสนนุ
ทำงสงัคมของผู้ประสบภัยน้ ำปำ่และดินโคลนถล่ม อ ำเภอสิชล จงัหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรสงขลำ
นครินทร์เวชสำร, 33(3), 109-119. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ประกำศนียบัตรรับรองคุณวุฒิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดบัอุดมศึกษำตำมมำตรฐำน
ประเทศอังกฤษ (UKPSF) ระดับ Fellow, Advance HE, United Kingdom. 

2561 
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แบบฟอร์มประวัติและผลงำนของอำจำรย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์สุดำ  ใจห้ำว 

 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบลศำสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0 7567 2101-2  
0 75 672103 
suda.ja@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
1. พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรผดุงครรภ์ข้ันสูง มหำวิทยำลัยมหิดล 2555 
2. พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์ 2548 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
1. ต ำแหน่งอำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ. 2555-ปัจจบุัน 
2. ต ำแหน่งอำจำรย์ผู้ช่วยสอน ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์   พ.ศ. 2553-2555 
3. ต ำแหน่งอำจำรย์ผู้ช่วยสอน ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์   พ.ศ. 2549-2551  
4. ต ำแหน่งพยำบำลวชิำชีพประจ ำห้องคลอด โรงพยำบำลพัทลุง จงัหวัดพัทลุง พ.ศ. 2548-2549 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลมำรดำ ทำรกในระยะคลอด 
2) กำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงตั้งครรภ์ 

 
4. ประสบกำรณ์กำรสอนระดับปริญญำตรี  

  มี    ไม่ม ี
ชื่อ

สถำบันกำรศึกษำ 
คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำค
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

รำยชื่อวิชำ 
 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. กำรประเมินภำวะสุขภำพและกำรตัดสิน
ทำงคลนิิกกำร 

2. บ ำบดัพื้นฐำนทำงคลินิก 
3. กำรพยำบำลมำรดำและทำรก 
4. กำรผดุงครรภ์ 
5. ปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้่วยภำวะเฉียบพลัน 
6. ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และผดุง

ครรภ์ 
7. วิจัยทำงกำรพยำบำล 
8. กำรศึกษำอิสระ 
9. กำรพยำบำลผู้ใหญ ่

2555-
ปัจจุบนั 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำค
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

รำยชื่อวิชำ 
 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

10. Emergency and Disaster 
Management 

11. Basic Concepts in Nursing Science 
 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทควำมวิจัย  
1) สุดำ ใจห้ำว จิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ กรรณิกำร์ แสงประจง และเรวดี เพชรศิรำสัณห์. (2561). ควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพและพฤติกรรมกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองในนักศึกษำหญิง มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช. วำรสำรพยำบำลต ำรวจ, 10(1),154-163  

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ผลงำนวิจัยดีเดน่ประจ ำปี พ.ศ.2558 จำกส ำนักงำนกองทุนสนบัสนนุกำรวิจัย (สกว.) จำก
งำนวิจยัเร่ืองรูปแบบกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออกอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ ำ 
(ทีมวิจัย) จังหวัดนครศรีธรรมรำช ณ วันที2่6 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 (ผู้ร่วมวิจัย) 

2558 

รำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำร เร่ือง Nursing Research 
and  Innovation : Make it Easy วันที่ 5-6 มิถุนำยน พ.ศ.2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ 
พลำซ่ำ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ จำกกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย เร่ือง ผลของกำรพยำบำลระบบ
สนับสนนุและให้ควำมรู้ต่อกำรควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็น
เบำหวำนชนิด เอ วัน  

2555 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์สินีนำฏ นำคศรี 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672172 
075-672103 
sineenart.na@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลผู้ใหญ่ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 2556 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 2550 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สิงหำคม 2559 – ปัจจุบัน 
อำจำรย์ภำควิชำกำรพยำบำลศลัยศำสตร์    
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ตุลำคม 2557 – สิงหำคม 2559 

พยำบำลวชิำชีพ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยำบำลมหำรำช
นครศรีธรรมรำช 

เมษำยน 2550 – พฤษภำคม 2554 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤต-ิฉุกเฉิน ศัลยกรรม 
2) กำรพยำบำลผูป้่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1) กำรพยำบำลผู้ใหญ ่
2) ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ
3) บ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
4) ปฏิบัติกำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
4) กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
5) พยำธิสรีรวิทยำ 

2559- ปัจจุบนั 

มหำวิทยำลยั 
สงขลำนครินทร ์

คณะ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1) เทคนิคกำรพยำบำล 
2) กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำย ุ1 
3) ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 
3) ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 

2557- 2559 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  
 1) Wipa Sae-Sia1, Hathairat Sangchan, Praneed Songwathana, Sasithorn Mukpadup, Natsayakarn  

 Narktong, and Sineenart Narksri. (2018). Trauma care in pre-hospital, emergency 
department, and inter-facility transfer: a literature review. Rajabhat Journal of Sciences, 
Humanities & Social sciences, 19(1), 89-98. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุไร จเรประพำฬ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672167 
075-672103 
jurai@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต กำรพยำบำล มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2559 
ประกำศนียบัตร กำรพยำบำลเฉพำะทำงวิชำกำรพยำบำล

เวชปฏิบัติทัว่ไป มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
2547 

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำกำรพยำบำลชุมชน 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

2546 

ประกำศนียบัตรพยำบำลและผดุงครรภ์  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
นครศรีธรรมรำช 

2537 

ประกำศนียบัตร พยำบำลและผดุงครรภ์ชัน้ต้น วทิยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 

2531 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2547-ปัจจุบนั    
พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลทำ่ศำลำ  จ.นครศรีธรรมรำช 2541-2547         
พยำบำลวชิำชีพ สถำนีอนำมัยบำ้นตน้เลียบ  อ.ท่ำศำลำ  จ.นครศรีธรรมรำช 2540-2541        
พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลสชิล  จ.นครศรีธรรมรำช 2537-2540        
พยำบำลเทคนิค สถำนีอนำมัยบำ้นบำงกระบือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 2531-2537        

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน/ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน/ กำรสร้ำงสุขภำวะชุมชน 
2) กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูส้งูอำยุ 
3) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงสุขภำพ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบนักำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR-416 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
3200-401  ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำร
พยำบำล  
3205-407 ปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน  

2547-2561 
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ชื่อ
สถำบนักำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

3200-402 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
3105-404 อนำมัยชุมชน  
3200-213 บ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
3203-305 ปฏิบัติกำรพยำบำลครอบครัวและ
ผดุงครรภ์ 1 
3203-306 ปฏิบัติกำรพยำบำลครอบครัวและ
ผดุงครรภ์ 2 
NUR-104  สำรสนเทศทำงสุขภำพ 
NUR-261  กำรส่งเสริมและปกป้องสุขภำพ 
NUR-218  กำรประเมินภำวะสขุภำพ 
NUR-311  กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR-312 ปฏิบัติกำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำร
พยำบำล 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 
และกำรผดุงครรภ ์
NUR-452  เวชปฏิบัติปฐมภูม ิ
NUR-453  ปฏิบัติกำรจัดกำรระบบสุขภำพ
ชุมชน 
NUR-451 จัดกำรระบบสุขภำพชุมชน 
NUR-302 วิทยำกำรระบำด 
NUR-217 แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำร
พยำบำล 
NUR-261 กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ 

พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต 

CNP61-621 กำรวิจัยและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ทำงกำรพยำบำล 
3205 -553  กำรจัดกำรระบบสขุภำพชุมชน 
NUR-686  วิทยำกำรระบำดเพื่อกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและป้องกนัโรค 
NUR-781 ปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบตัิชุมชน 
NUR-615 กำรพยำบำลผู้ใหญ่เจ็บป่วยเร้ือรัง 
NUR-781 ปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบตัิชุมชน 
NUR-661 ปัญหำสุขภำพซับซ้อนที่พบบ่อยใน
ผู้สูงวัย 
CNP61-611  ระบบสุขภำพและภำวะผู้น ำ
ทำงกำรพยำบำล 
CNP61-601 มูลฐำนทำงทฤษฎแีละทฤษฎีร่วม
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ชื่อ
สถำบนักำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

สมัยทำงกำรพยำบำล 
 
 
 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

1. ธนวรรณ สงประเสริฐ, อุไร จเรประพำฬ, สำมำรถ สุวรรณภักดี และ ก ำไล สมรักษ์. (2562). รูปแบบกำร
ด ำเนินงำนของชุมชนเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ชุมชนบ้ำนพิต ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช . วำรสำรวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำเชิงพื้นที่: 11(1) มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2562. 47-61 

 2. Urai Jaraeprapal and Puangrat Jinpon. (2020). Database System Development for the 
Care of the Elders in the Community. Walailak J Sci & Tech; 17(5): 412-422. 

3. รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ และอุไร จเรประพำฬ. (2561). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้ พฤติกรรมกำร
ปฏิบัติตนในกำรป้องกันสำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำย และระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกร ต ำบลเขำพระบำท 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ. 27(1), 68-71  

4. รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ และอุไร จเรประพำฬ. (2561). พฤติกรรมกำรป้องกันสำรเคมีในผักและผลไม้เข้ำ
สู่ร่ำงกำยและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ต ำบลเขำพระบำท จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรกรมกำร
แพทย์. 43(6), 119-125 

5. พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ์ และอุไร จเรประพำฬ . (2562). รูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุโดยชุมชน 
บ้ำนบ่อล้อ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่; 11(1): 78-92. 

6. มำรศรี ก้วนหิ้น, อุไร จเรประพำฬ และอุไรวรรณ พำนทอง. (2561). กำรพัฒนำสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพ
ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล. วำรสำรวิชำกำรแพทย์เขต11,32(4), 1067-1082 

7. มำรศรี ก้วนห้ิน, อุไร จเรประพำฬ, อุไรวรรณ พำนทอง. กำรพัฒนำสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพที่ปฏิบัติงำน
ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จังหวัดนครศรีธรรมรำช: กำรศึกษำสถำนกำรณ์ก่อนกำรพัฒนำ. (2560) วำรสำร
สุขภำพภำคประชำชน; 13(1): 30-40. 

 
6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 
1. ศิษย์เก่ำดีเด่น คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2558 
2. รำงวัลกระบวนงำนบริกำรประชำชนดีเด่นของ  อกพร.(เป็นผู้ด ำเนนิกำร ศึกษำวิจัยและพฒันำ 
“FAP MODEL กระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจัดกำรสุขภำวะโดยชุมชน”) จำก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ประเทศไทย 

2553 

3. ศิษย์เก่ำดีเด่นเกียรติยศด้ำนวชิำกำร วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 2552 
4. พยำบำลดีเด่นสำขำกำรศึกษำ สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย สำขำภำคใต้ 2550 
5. รำงวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยระดบับณัฑิตศึกษำ สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
และทันตแพทย์   

2547 
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ชื่อ-สกุล  รองศำสตรำจำรย ์ดร.สำยฝน เอกวรำงกูร 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0 7567 2101-2 
0 75 672103 
asaifon@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต กำรพยำบำล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2549 
ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำเวชปฏิบตัิทั่วไป 

(กำรรักษำโรคเบื้องต้น) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
2548 

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช  
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2542 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร ์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

2538 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์ 15 มี.ค. 2543 – ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ ระดบั 4 โรงพยำบำลสงขลำนครินทร ์ 2538 - 2540 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1)  ภำวะซึมเศร้ำ 
2)  สุขภำวะวัยรุ่น 
3)  สุขภำวะผูสู้งอำย ุ

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR60-251  
กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 

2558- 
2562 

NUR60-352  
ปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสขุภำพจิต 
NUR60-101  
จิตวิทยำพฒันำกำรของมนุษย ์
NUR-414  
กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินและสำธำรณภัย 

พยำบำล 
ศำสตรมหำ

NUR-225  
กำรพยำบำลผูสู้งอำย ุ

mailto:asaifon@wu.ac.th
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ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

บัณฑิต NUR60-102  
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวิทยำ 
NUR-464  
ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
PTH-461  
กำยภำพบ ำบัดในกลุ่มเฉพำะสภำวะ 

2561- 
2562 

PHP-337  
สขุภำพจิตและกำรให้ค ำปรึกษำ 

2561 

CNP61-641  
พยำธิวิทยำและเภสชัวิทยำในกำรจัดกำร
ปัญหำสุขภำพทั่วไปและฉุกเฉิน 

2558-2559, 
2561 

CNP61-642  
พยำธิวิทยำและเภสชัวิทยำในกำรจัดกำร
ปัญหำสุขภำพเร้ือรัง 
CNP61-631  
กำรประเมินภำวะสุขภำพขั้นสูงส ำหรับ
พยำบำลเวชปฏิบัตชิุมชน 
CNP61-651  
ปัญหำสุขภำพซบัซ้อนที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอำย ุ
CNP61-601  
มูลฐำนทำงทฤษฏีและทฤษฏีร่วมสมัย
ทำงกำรพยำบำล 
CNP61-621  
กำรวิจัยและหลักฐำนเชิงประจกัษ์
ทำงกำรพยำบำล 
MNA61-605  
กำรคิดอย่ำงมีเหตุผลทำงคลินิกขั้นสูง 

2561 

CNP61-921  
วทิยำนพินธ ์

2558- 2561 

CNP61-922  
สัมมนำวจิัย 

2561 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1)   Aekwarangkoon, S. & Noonil, N. (2019). Lived experiences of severe depression and  

suicide attempts in older Thai-Muslims living in rural communities. Pacific Rim Int J Nurs    
Res, 23(4), 334-344.   

2)  Noonil, N., Aekwarangkoon, S. & Petsirasan, R. (2019). Health-related quality of life and  
related factors in Thais with stable COPD. Walailak Journal of Science and Technology, 
16(12), 955-964. 

3)  Aekwarangkoon, S., Noonil, N. & Petsirasan, R. (2019). Psychosocial support provided by  
health volunteer for older adult with depression and suicide attempt: A case study. 
Walailak Journal of Science and Technology, 16(4), 275-282. 

      4) สรีพร ชมบุญ, นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร และเกียรติก ำจร กุศล. (2562). ผลของกำรให้ควำมรู้ผู้ดูแล 
ก่อนจ ำหน่ำยเด็กที่มีภำวะไข้เฉียบพลันต่อกำรเข้ำรับบริกำรซ้ ำ โรงพยำบำลเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช. 
วารสารเกื้อการุณย์, 26(1), 92-106. 

      5)  กำญจนำภรณ์ ไกรนรำ, นัยนำ หนูนิล และสำยฝน เอกวรำงกูร. (2562). ผลของโปรแกรมสนับสนุนกำรควบคุม 
น้ ำหนักของนักเรียนที่มีภำวะโภชนำกำรเกินในโรงเรียนประถมศึกษำเขตเทศบำล จังหวัดนครศรีธรรมรำช . 
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(2), 53-65. 

      6)  เกสรำวรรณ ประดับพจน์, นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร และเจนเนตร พลเพชร. (2562). ผลของกำร 
สนับสนุนกำรเดินร่วมกับกำรแกว่งแขนต่อระดับน้ ำตำลในเลือด ควำมดันโลหิต และเส้นรอบเอวของ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะเมตำบอลิกซินโดรม. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(1), 
154-166. 

      7)  เรวดี เพชรศิรำสัณห์, นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร, รำตรี ฤทธิรัตน์, พิธำน สิทธิพงศ์ และทวีพล  
แสนภักดี. (2561). กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอต่อกำรจัดระบบดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวต ำบลท่ำขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(6), 484-
495. 

8) สำยฝน เอกวรำงกูร, นัยนำ หนูนิล, อรทัย นนทเภท และอุษำ น่วมเพชร. (2561). กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน. วำรสำรพยำบำล, 67(2), 18-26. 

      9)  สำยฝน เอกวรำงกูร, นัยนำ หนูนิล, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, อุษำ น่วมเพชร และเจนเนตร พลเพชร. (2560).  
กำรรับรู้และควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำในชุมชนผู้สูงอำยุของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน. วารสารพยาบาล, 66(2), 36-43. 

      10)  นัยนำ หนูนิล, เรวดี เพชรศิรำสัณห์ และสำยฝน เอกวรำงกูร. (2560). รูปแบบกำรขับเคลื่อนนโยบำยสมัชชำ 
สุขภำพแห่งชำติในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบสู่กำรปฏิบัติในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสาร
พยาบาล, 66(1), 25-32. 

      11) สำยฝน เอกวรำงกูร, รวมพร คงก ำเนิด, ศิริอร สินธุ และลักษมล ลักษณะวิมล. (2559). บริกำรสุขภำพทำงเพศ 
ส ำหรับเยำวชน: สถำนกำรณ์ ควำมท้ำทำย และแนวทำงกำรด ำเนินกำร. วารสารพยาบาล, 65(4), 16-23. 

    12)  สำยฝน เอกวรำงกูร, ก ำไล สมรักษ์ และนัยนำ หนูนิล. (2558). กระบวนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ 
ต้นแบบสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงเพศส ำหรับเยำวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล, 
64(4), 35-42. 

    13)   นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร และเจตนำ หนูนิล. (2558). ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยำบำล 
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ท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล, 64(2), 10-16. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

-รำงวัลพยำบำลดีเด่น สำขำกำรศึกษำพยำบำล ประเภทอำจำรย์พยำบำล ของสมำคมพยำบำลแห่ง
ประเทศไทยฯ ประจ ำปี 2560 

2560 

-โล่ประกำศเกียรติคุณ “อำจำรย์ดีเด่นด้ำนควำมเป็นครู มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์” ประจ ำปี พ.ศ. 
2556  

2556 

-โล่เชิดชูเกียรติกำรบริกำรวิชำกำร โครงกำร “ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศศึกษำรอบด้ำนส ำหรับ
เยำวชนในสถำนศึกษำ ภำคใต้ตอนบน” เนื่องในโอกำสครบรอบปีที่  21 แห่งกำรสถำปนำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 29 มีนำคม 2556  

2556 

-โล่เกียรติคุณกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ประเภทชมเชยของนำงสำวกัญญำ บุญธรรมโม 
มหำบัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม. สำขำจิตวิทยำกำรให้ค ำปรึกษำ จำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ทักษิณ ตำมหนังสือที่ ศธ 64.18/ว1245 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2557 

2557 

-ผลงำน “กำรบูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ กำรติดตำมสนับสนุน และกำร
พัฒนำเชิงบวกกับกำรพัฒนำสมรรถนะและควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพของนักศึกษำพยำบำล” ของ 
รศ.ดร.สำยฝน เอกวรำงกูร ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และนำงสำวอุบุญ
รัตน์ ธุรีรำช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ ได้รับรำงวัลที่ 2 ในกำร
ประกวดผลงำนสร้ำงสรรค์ / นวัตกรรมที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ ในโครงกำรย่อยที่ 1 ของโครงกำรประชุม
พยำบำลศำสตร์ศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 6 เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำพยำบำลในศตวรรษที่ 21 ระหว่ำง
วันที่ 12-13 กุมภำพันธ์ 2557 ณ โรงแรม อมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหำนคร  

2557 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 

ชื่อ-สกุล รองศำสตรำจำรย์ ดร.จอม สุวรรณโณ 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-67-2101 
075-67-2103 
sjom@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต กำรพยำบำล (นำนำชำต)ิ 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 
2550 

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลผู้ใหญ่  
โรงเรียนพยำบำลรำมำธบิดี มหำวิทยำลัยมหิดล 

2540 

ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนสีงขลำ 

2536 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ 2547-ปัจจุบนั 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2541-2547 
อำจำรย์ ภำควิชำกำรพยำบำลผุใ้หญ่และผู้สูงอำยุ วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ 2536-2541 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

กำรจัดกำรอำกำรในผู้ปว่ยเร้ือรังโดยเฉพำะโรคหัวใจและโรคทำงเดินหำยใจเร้ือรัง กำรรักษำพยำบำลผูสู้งอำยุ
ที่มีภำวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยำบำล กำรช่วยเหลือญำตผิู้ดูแลของผู้สูงอำยุและผู้ป่วยเร้ือรัง กำรจัดกำรป้องกัน
และลดควำมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี         ไม่มี 

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

พยำบำลศำสตร์      พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวชิำกำรพยำบำล
ผู้ใหญ ่

และสำขำวิชำกำร
พยำบำลเวชปฏิบัติ

ชุมชน 

NUR-661 ปัญหำสุขภำพซับซ้อนที่พบ
บ่อยในผู้สูงอำยุ 
NUR-616 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ เจ็บป่วย
เฉียบพลันและวิกฤต 
NUR-615 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ เจ็บป่วย
เร้ือรัง  
NUR-607 มูลฐำนทฤษฎีและทฤษฎีร่วม
สมัยทำงกำรพยำบำล 
NUR-657 กำรประเมินภำวะสุขภำพขั้น

2557-
ปัจจุบนั 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

สูงในผู้ใหญ่ 
NUR-656 กำรประเมินภำวะสุขภำพขั้น
สูงส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติ 
NUR-609 Life Science and 
Pharmacology in Adult Nursing 
NUR-608 Integrate Life Science and 
Pharmacology for Community  
Health Nurse Practitioners 
NUR-992 วิทยำนิพนธ์ 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

พยำบำลศำสตร ์ พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวชิำกำรพยำบำล
ผู้ใหญ่ และสำขำวิชำ

กำรพยำบำลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 

NUR-724 ป ฏิ บั ติ ก ำ รพ ย ำบ ำล ดู แ ล
ต่อเนื่อง  
NUR-614 ปฏิบั ติ กำรพยำบำลผู้ ใหญ่
เจ็บป่วยเร้ือรัง 
NUR-613 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ เจ็บป่วย
เร้ือรัง 2 
NUR-612 ปฏิบั ติ กำรพยำบำลผู้ ใหญ่
เจ็บป่วยเร้ือรัง 1 
3201-612 ปฏิบัติกำรจัดกำรกับควำม
เสี่ยงในกำรพยำบำลผู้ใหญ่ขั้นสูง 
3205-556  ปฏิ บั ติ กำรวิ เครำะห์และ
บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพเรื้อรังในระดับ
ปฐมภูมิ  
3205-555 ปฏิบัติกำรวิ เครำะห์และ
บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพทั่วไปในระดับ
ปฐมภูมิ 
3201-652 ปฏิบัติกำรจัดกำรกับควำม
เสี่ยงในกำรดูแลสุขภำพขั้นสูงในระดับ
ปฐมภูมิ 
3201-515 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์และกำร
บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพเร้ือรังในผู้ใหญ่ 
3201-514 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์และกำร
บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพเฉียบพลันและ   
วิกฤตในผู้ใหญ่ 
3205-553 กำรจัดกำรระบบสุขภำพ
ชุมชน 
3205 -552 กำรวิ เครำะห์และบ ำบั ด
ปัญหำสุขภำพเร้ือรังในระดับปฐมภูมิ 
3205 -551  ก ำรวิ เค รำะ ห์ และกำร

2550-
2556 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพทั่วไปในระดับ
ปฐมภูมิ 
3201 -512  ก ำรวิ เค รำะ ห์ และกำร
บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพเร้ือรังในผู้ใหญ่ 
3201 -511  ก ำรวิ เค รำะ ห์ และกำร
บ ำบัดรักษำปัญหำสุขภำพเฉียบพลันและ
วิกฤตในผู้ใหญ่ 
3211-503 วิทยำศำสตร์ชีวิตสุขภำพและ
เภสัชบ ำบัด 
3211-502 กำรประเมินภำวะสุขภำพขั้น
สูงและกำรตัดสินทำงคลินิก 
3200 -672 กำรใช้ผลกำรวิจั ยในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล 
3200-522 กำรพัฒนำบทบำทผู้น ำในกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง 
3200-691 วิทยำนิพนธ์ 
3200-692 สำระนิพนธ์  

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

พยำบำลศำสตร ์ พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR-491 ปฏิบัติประสบกำรณ์วิชำชีพ
ทำงกำรพยำบำล   
NUR-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผูใ้หญ่และ
ผู้สูงอำย ุ
NUR-226 กำรดูแลเพื่อฟื้นสภำพและ
ประคับประคอง 
NUR-225 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 
NUR-224 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 
NUR-218 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR-209 เภสัชวิทยำ 

2557-
ปัจจุบนั 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

พยำบำล พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR-422 ปฏิบั ติ กำรพยำบำลภำวะ
เจ็บป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน  
NUR-421 ปฏิบั ติ กำรพยำบำลภำวะ
เจ็บป่วยเร้ือรังและกำรดูแลต่อเนื่อง 
NUR-321 ปฏิบั ติ กำรพยำบำลภำวะ
เจ็บป่วยเฉียบพลัน 
NUR-322 กำรพยำบำลภำวะเจ็บป่วย
วิกฤต 
NUR-221 กำรพยำบำลภำวะเจ็บป่วย
เรื้อรังNUR-215 อำกำรและกำรจัดกำร
อำกำรทำงคลินิก 

2550-
2556 



 

 

159 

 

 
 
 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

1. เบญจมำศ ช่วยชู, จอม สุวรรณโณ และเจนเนตร พลเพชร. (2561) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเสี่ยงกับกำร
เกิดอุบัติกำรณ์ชนิดที่รุนแรงของผู้ป่วยโรคหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูง : กำรประเมินโดย
ใช้คะแนน GRACE. วำรสำรพยำบำลโรคหัวใจและทรวงอก(ประเทศไทย). 1, 18-26 

2. อรพรรณ คงทรัพย์,เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ และเรวดี เพชรศิรำสันห์. (2561). ปัจจัยท ำนำย
ควำมผิดปกติกำรแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบำดเจ็บที่มีภำวะช็อก. วำรสำรกรมกำรแพทย์, 43(3), 94-100. 

3. Ladda Thiamwong, Jom Suwanno. (2 0 1 7 ) .  Fear of Falling and related Factors in a 
Community-based Study of People 60 Years and Older in Thailand. International Journal of 
Gerontology, 11, 80-84. 

4. จุก สุวรรณโณ, และจอม สุวรรณโณ. (2560). กำรเปรียบเทียบระดับควำมเสี่ยง จ ำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขำดเลือดชั่วครำวในเพศหญิงและชำย. 
รามาธิบดีพยาบาลสาร, 23(2), 160-177. [Corresponding author; TCI1; ACI] 

5. จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ, เจนเนตร พลเพชร, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, และลัดดำ เถียมวงศ์. (2560). 
ปัจจัยท ำนำยกำรก ำเริบฉับพลันรุนแรงในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 
28(1), 111-128. [Corresponding author; TCI-1; ACI]  

6. จเร บุญเรือง, จอม สุวรรณโณ , เรวดี เพชรศิรำสัณห์, เจนเนตร พลเพชร, และลัดดำ เถียมวงศ์. (2559). 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะควำมเจ็บป่วย ภำวะสุขภำพ และลักษณะบุคคลกับกำรก ำเริบรุนแรง
เฉียบพลันที่เกิดขึ้นภำยในช่วงระยะเวลำอันสั้นของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กำรศึกษำติดตำมไปข้ำงหน้ำ 3 
เดือน. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 25(6), 981-993. [Corresponding author; TCI-1] 

7. อุไรวรรณ พำนทอง, จอม สุวรรณโณ, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, และทัศน์ศรี เสมียนเพชร. (2559). อัตรำควำม
ชุกของภำวะไมโครอัลบูมินในปัสสำวะในผู้ที่มีควำมดันโลหิตสูงที่มำใช้บริกำรระดับปฐมภูมิ. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(1), 93-102. [Corresponding Author; TCI-1] 

6. จอม สุวรรณโณ, อรุณี อ่อนเกตุพล, ลัดดำ เถียมวงศ์, งำมเนตร ทองฉิม, และทิพวรรณ แก้วบำงพูด. (2558). กำร
วินิจฉัยจ ำแนกสำเหตุเบื้องต้นของภำวะซีดในผู้สูงอำยุ: แนวทำงส ำหรับพยำบำลเวชปฏิบัติ. วารสารกองการพยาบาล, 
42(1), 132-152. [Corresponding author; TCI-1]  
 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

รำงวัลพยำบำลดีเด่น ประเภทผูป้ฏิบัติ สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ 2559 
Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega at-Large, Thailand 2556 
สมำคมพยำบำลเกียรติคุณไทย (Thailand Nursing Honor Society) 2555 
รำงวัลน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 “ประเมินผลกำรใช้แนวทำงปฏิบัติในกำรคัดกรองอำกำรไม่
ปกติในทรวงอกที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคหัวใจขำดเลือดที่แผนกฉุกเฉิน” โดย พัชรินทร์ มีกุศล, จอม สุวรรณ
โณ, และ รวมพร คงก ำเนิด ประชุม วันที่ 16-18 กันยำยน 255 ณ โรงแรม เจ บี หำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ 

2553 
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เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
Research Award, Five-Finalist in the Nursing Research Award Competition, the Heart 
Failure Society of America 12th Annual Scientific Meeting. “Factors influencing health 
status among Thai patients with heart failure” Phonphet, C., Suwanno, J., Moser, D. K. 
September 21-24, 2008, Metro Toronto Convention Center, Toronto, Ontario, Canada. 

2551 

รำงวัลนักศึกษำพยำบำลดีเด่น สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ 2536 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นัยนำ หนูนิล 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

081-2705583 
075-672103 
nnaiyana@hotmail.com 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต กำรพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 2549 
M.Sc. Health Science Drake University, 

Iowa, U.S.A. 
2528 

วิทยำศำสตรบัณฑิต จิตวิทยำแนะแนว  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

2526 

ประกำศนียบัตร กำรพยำบำลและผดุงครรภ ์
วิทยำลัยพยำบำลเก้ือกำรุณย์ 

2522 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
ต ำแหน่งภำยในสถำบัน มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์  
   ประธำนหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิตสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัตชิุมชน 2559-ปัจจุบนั 
   กรรมกำรสภำวิชำกำร 2559-ปัจจุบนั 
   กรรมกำรส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร ์ 2559-ปัจจุบนั 
   รักษำกำรแทนคณบดสี ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์  2549-2550 
ต ำแหน่งภำยนอกสถำบนั  
  กรรมกำรสุขภำพพื้นที่เขต 11 2560-ปัจจุบนั 
  กรรมกำรวิชำกำรสมัชชำสุขภำพภำคใต้ 2556-ปัจจุบนั 
  กรรมกำรวิชำกำรสมัชชำสุขภำพ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2555-ปัจจุบนั 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพัฒนำระบบสุขภำพ ทั้งระดับชุมชน ต ำบลและอ ำเภอ 
2) กำรดูแลสุขภำพผูป้่วยเร้ือรังที่บ้ำน 
3) กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสขุภำพประชำชนในชุมชน 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
 

ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
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ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

-รำยวิชำ NUR-217 ทฤษฎีทำงกำร
พยำบำล 
-รำยวิชำ NUR-261 กำรสร้ำงเสริมและ
ปกป้องสุขภำพ 
-รำยวิชำ NUR-461 ระบบสุขภำพชุมชน 
-รำยวิชำ NUR-462 กำรพยำบำลชุมชน 
-รำยวิชำ NUR-465 ปฏิบัติกำรรักษำโรค
เบื้องต้น 
-รำยวิชำ NUR-464 ปฏิบัติกำรพยำบำล
ชุมชน 

2546-ปัจจุบนั 

พยำบำลศำสตร 
มหำบัณฑิต 

สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏิบัตชิุมชน 

-รำยวิชำ NUR-607 มูลฐำนทำงทฤษฎีและ
ทฤษฎีร่วมสมัยทำงกำรพยำบำล  
-รำยวิชำ NUR-627 ระบบสุขภำพและ
ภำวะผูน้ ำทำงกำรพยำบำล 
-รำยวิชำ NUR-656 กำรประเมินภำวะ
สุขภำพขั้นสูง 
-รำยวิชำ NUR-673 สถิติและกำรวิเครำะห์
ข้อมูลส ำหรับวิจัย 
-รำยวิชำ NUR-674 กำรวิจัยและหลักฐำน
เชิงประจักษ์ทำงกำรพยำบำล 
-รำยวิชำ NUR-684 กำรจัดกำรปัญหำ
สุขภำพและภำวะฉุกเฉินที่พบบอ่ย 
-รำยวิชำ NUR-685 กำรพยำบำลผู้ป่วย
เร้ือรัง     
-รำยวิชำ NUR-781 ปฏิบัติกำรพยำบำล
เวชปฏิบัตชิุมชน     

 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1 )Aekwarangkoon, S., Noonil, N., and Petsirasan, R. (2019). Psychosocial support provided by     

health volunteer for older adult with depression and suicide attempt: A case study. 
Walailak Journal of Science and Technology, 16(9) (Accepted letter). 

2 )Noonil, N., Petsirasan, R., and Aekwarangkoon, S. (2019). Health-related quality of life and 
related factors in Thais with stable COPD. Walailak Journal of Science and Technology, 
16(9) (Accepted letter). 

3)Jaroenpool, J., Pattanapanyasat, K., Noonil, N. and Prachongsai, I. (2016). Aberrant neutrophil 
function among heavy smokers and chronic obstructive pulmonary disease patients. 
Asiab Pac Allergy Immunol. Epub ahead of print. 03/2016. Doi : 10.12932/AP0724. 
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4) สรีพร ชมบุญ นัยนำ หนูนิล และ เกียรติก ำจร กุศล. (2562). ผลของกำรให้ควำมรู้ผู้ดูแลก่อนจ ำหน่ำยเด็กที่มี
ภำวะไข้เฉียบพลันต่อกำรเข้ำรับบริกำรซ้ ำ โรงพยำบำลเทศบำลนครศรีธรรมรำช. วำรสำรเกื้อกำรุณย์, 
26(1) (หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์). 

5) เกสรำวรรณ ประดับพจน์ นัยนำ หนูนิล และสำยฝน เอกวรำงกูร. (2562). ผลกำรสนับสนุนกำรเดินร่วมกับ
กำรแกว่งแขนต่อระดับน้ ำตำลในเลือด ควำมดันโลหิต และเส้นรอบเอวของผู้สูงอำยุที่มีภำวะเมตำบอซิน
โดรม. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(3) (หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์). 

6) กำญจนำภรณ์ ไกรนรำ นัยนำ หนูนิล และสำยฝน เอกวรำงกูร. (2562). ผลกำรสนับสนุนกำรควบคุมน้ ำหนัก
ของนักเรียนที่มีภำวะโภชนำกำรเกินในโรงเรียนประถมศึกษำเขตเทศบำล จังหวัดนครศรีธรรมรำช. 
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(2) (หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์). 

7) สำยฝน เอกวรำงกูร นัยนำ หนูนิล อรทัย นนทเภท และอุษำ น่วมเพชร. (2561). กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน. วารสารพยาบาล, 67(2) (หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์). 

8) นัยนำ หนูนิล เรวดี เพชรศิรำสัณฑ์ และสำยฝน เอกวรำงกูร. (2560). กำรขับเคลื่อนมติสมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสบูสู่กำรปฏิบัติในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล
, 66(1) (หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์) 

9) สำยฝน เอกวรำงกูร นัยนำ หนูนิล เรวดี เพชรศิรำสัณห์ อุษำ น่วมเพชร และ เจนเนตร    พลเพชร. (2560).  
กำรรับรู้และควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน. วารสารพยาบาล, 66(1) (หนังสือตอบรับกำรตีพิมพ์) 

10) นัยนำ หนูนิล เรวดี เพชรศิรำสัณฑ์ และสำยฝน เอกวรำงกูร. (2560). กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะเพื่อ
สุขภำพสู่กำรขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่. วำรสำรวิจัยระบบสำธำรณสุข, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฏำคม-
กันยำยน 2560).   

11) สำยฝน เอกวรำงกูร ก ำไล สมรักษ์ และนัยนำ หนูนิล. (2558). กระบวนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ
ต้นแบบสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงเพศส ำหรับเยำวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล, 
64(4), 35-42. 

12) นัยนำ หนูนิล สำยฝน เอกวรำงกูร และเจตนำ หนูนิล. (2558). ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยเร้ือรัง โรงพยำบำลท่ำ
ศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาล, 64(2), 10-16. 

 
6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
        ชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง กำรสร้ำง
เสริมสุขภำวะทำงเพศเด็กและเยำวชนภำคใต้: กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จำกการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังที่ 4 : The 4th Walailak Research National 
Conference จัดโดยมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

21 มิถุนำยน 2555 

       ชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  เรื่อง กระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะเพื่ อกำรพัฒนำต้นทุนชีวิต เด็กและเยำวชนในชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช งำนประชุมวิชำกำร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ำยพยำบำลศำสตร์เพื่อ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยจุฬำภรณ์ จัดโดยสภำกำรพยำบำล 

 15-17 กันยำยน 
2553 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติก ำจร  กุศล 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร์  
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท ์
โทรสำร 
Email  

075-672166 
075-672103 
kkiatgum@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ครุศำสตรดุษฎีบัณฑติ   อุดมศึกษำ  คณะครุศำสตร์  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2544 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต   กำรพยำบำลบิดำมำรดำและเด็ก คณะพยำบำลศำสตร์  

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
2536 

ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์
และผดุงครรภ์ชัน้สูง   

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพฯ 2530 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำ  ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัวลัยลกัษณ์ 2539- ปัจจุบนั 
หัวหน้ำภำควิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์  วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 2537-2539 
อำจำรย์ประจ ำ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช 2530-2534 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1)  กำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ โรคเร้ือรังในเด็ก กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเด็ก กำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโต
พัฒนำกำรเด็กกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำเด็กและเยำวชน 
2)  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสตูรและกำรสอน 
3)  กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน   

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/ภำควิชำ สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์  
 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต       

-กำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ 
-ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
-จริยศำสตรและกฎหมำยวชิำชพีทำง

สุขภำพ   
-ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำรทำงกำร

พยำบำล 
-ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 

2539- ปัจจุบนั 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

- กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
- โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด 
- ปฏิบัติกำรพยำบำลครอบครัว

และกำรผดุงครรภ์ 1 

2547-2549 
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ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/ภำควิชำ สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
พยำบำล 

ศำสตรบัณฑิต 
- ตัวตนและสังคม 
- นโยบำยและเศรษฐศำสตร์

สุขภำพขั้นแนะน ำ 
- พยำธิสรีรวิทยำและเภสชัวิทยำ 
- กำรประเมินภำวะสุขภำพและ

กำรตัดสินทำงคลนิิก 
- กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงคลินิก 
- กำรพยำบำลผูป้่วยที่มปีัญหำ

สุขภำพเร้ือรัง 
- กำรพยำบำลผูป้่วยที่มปีัญหำ

สุขภำพเฉียบพลนั 
- ปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้่วยภำวะ

เฉียบพลัน 
- กำรพยำบำลผูป้่วยที่มปีัญหำ

สุขภำพวิกฤต 

2550-2554 

พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏิบัติทั่วไป 

- เภสัชวิทยำในกำรดูแลสุขภำพ
ระดับปฐมภูม ิ
- วิทยำกำรระบำดและกำร

ป้องกันควำมเจ็บป่วย 
- นโยบำยและเศรษฐศำสตร์

สุขภำพ 
-วิชำสำรนิพนธ์/วทิยำนิพนธ์ 

2547-2551 

พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต

สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏิบัติทั่วไป 

-นโยบำยและเศรษฐศำสตร์สุขภำพ 
-ระบบสุขภำพและภำวะผู้น ำ
ทำงกำรพยำบำล 
-วิชำสำรนิพนธ์/วทิยำนิพนธ์ 

2552-ปัจจุบนั 

วิทยำลัยพยำบำล 
บรมรำชชนนี    

นครศรีธรรมรำช 

ภำควิชำกำรพยำบำลเด็ก
และวัยรุ่น 

ภำควิชำกำรพยำบำล
พื้นฐำน 

 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

  - กำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ 
  - ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
  - กำรบ ำบดัทำงกำรพยำบำล 
  - ปฏิบัติกำรบ ำบดัทำงกำรพยำบำล 
  - แนวคิด ทฤษฎีกำรพยำบำล 

2530-2538 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  

1)  สรีพร ชมบุญ นัยนำ หนูนิล สำยฝน เอกวรำงกูร และเกียรติก ำจร กุศล. (2562). ผลของกำรให้ควำมรู้ผู้ดูแล
ก่อนจ ำหน่ำยเด็กที่มีภำวะไข้เฉียบพลันต่อกำรเข้ำรับบริกำรซ้ ำ โรงพยำบำลเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช. 
วำรสำรเกื้อกำรุณย์. 26(1) ม.ค.-มิ.ย., 92-106. 

2) ชนก จำมพัฒน์ เกียรติก ำจร กุศล และจิรำภรณ์ สรรพวีรวงศ์. (2562). ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรสูบบุหรี่
ของพระสงฆ์ในอ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี. วำรสำรเครือข่ำยวิทยำลัยพยำบำลและกำรสำธำรณสุข
ภำคใต้. 6(2) พ.ค.-ส.ค., 81-90. 

3) พัสตรำภรณ์ แก้วพะวงค์ เกียรติก ำจร กุศล และ จิรำภรณ์ สรรพวีรวงศ์. (2561). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภำวะซีด
จำกกำรขำดธำตุเหล็กของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. 
วำรสำรกรมกำรแพทย์, 43(5) ก.ย.-ต.ค. 75-80. 

4) เกียรติก ำจร กุศล อรทัย นนทเภท ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ และจินดำรัตน์ สมใจนึก.  
(2561). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำ
พยำบำล มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ. 11(2) เม.ย.-มิ.ย., 98-113. 

5) เกียรติก ำจร กุศล ก ำไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง และ ธัญวลัย หองส ำ. (2560). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติของ
นักศึกษำพยำบำลในรำยวิชำภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล. วำรสำรกำรพยำบำลและ
กำรศึกษำ. 10(3) ก.ค.-ก.ย., 39-55. 

6) อรทัย นนทเภท และ เกียรติก ำจร กุศล. (2559).  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อคุณลักษณะและ
พฤติกรรมควำมเป็นผู้น ำของนักศึกษำพยำบำล รำยวิชำจริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพทำงสุขภำพ. 
วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ, 9(1), 31-49. 

7) เกียรติก ำจร กุศล และ ทัศน์ศรี เสมียนเพชร. (2558). ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้แบบชี้น ำตนเองในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์. วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ.
8(3) ก.ค.-ก.ย., 127-138.  

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ผลกำรน ำเสนองำนวิจัย ประเภท บรรยำย ดีเด่น ในกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ วลยั
ลักษณ์วิจัย คร้ังที่ 11. มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ เร่ือง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสุขและ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลยัที่เอ้ือต่อควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำพยำบำลชัน้ปีที่ 1 

2562 

อำจำรย์ดีเด่นดำ้นควำมเป็นครู มหำวิทยำลยัวลยลัักษณ ์ 2561 
ผลงำนวิจัยดีเดน่ประจ ำปี 2558 เร่ือง รูปแบบกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออกอย่ำงยั่งยืน ใน
พื้นที่เสี่ยงสูงและเสีย่งต่ ำ โดย สกว. 

2558 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ก ำไล สมรักษ ์

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร
Email  

075 370102 
075 370103 
kamlai.so@wu.ac.th       

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2545 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 2538 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ 2561 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2555 
หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชปฏบิัติครอบครัวและชุมชน โรงพยำบำลปำกพนัง 2545 
พยำบำลวชิำชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลปำกพนงั 2538 
พยำบำลเทคนิค แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลชะอวด 2529 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) วุฒิบัตรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำง (Advanced Practice Nursing)  สำขำกำรพยำบำลชุมชน สภำ
กำรพยำบำลแห่งประเทศไทย 

2) กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน 
3) กำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลเวชปฏบิัติทั่วไป (กำรรักษำโรคเบื้องต้น) Nursing Specialty in 

Nurse Practitioner (Primary Medical Care) สภำกำรพยำบำลแห่งประเทศไทย 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

พยำบำลศำสตร ์ พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

   1. NUR-261 กำรสร้ำงเสริมและ 
ปกป้องสุขภำพ 

   2. NUR-462 กำรพยำบำลชมุชน 
   3. NUR-461 ระบบสุขภำพชมุชน 
   4. NUR-302 วิทยำกำรระบำด 
   5. NUR-463 กำรรักษำโรคเบื้องต้น  
   6. NUR-415 ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำร

ทำงกำรพยำบำล 
   7. NUR-416 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 

2555-
ปัจจุบนั 
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ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

   8. NUR-313 จริยศำสตร์และ 
กฎหมำยวิชำชพีทำงสุขภำพ    

   9. NUR-464 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
   10. NUR-312 ปฏิบัติกำรบ ำบัด

ทำงกำรพยำบำล 
   11. NUR-465 ปฏิบัติกำรรักษำโรค

เบื้องต้น 
   12. NUR60-102 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

และระบำดวิทยำ 
   13. NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
   14. GEN60-131 กำรสร้ำงสรรค์

คุณภำพชีวิต 
   15. GEN59-161 คุณภำพชีวิตและ

สุขภำพ 
   16. NUP60-391 ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ

ดูแลสุขภำพบุคคลที่บำ้นและในชุมชน 
   17. NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำล

มำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 
   18. NUP60-112 สุขภำพอนำมัย 

ส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
   19. NUP 60-114 ระบบกำรท ำงำน

หน่วยบริกำรสุขภำพ และกำร
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และ
กำรพยำบำล 

   20. NUP60-221 กำรช่วยเหลือดูแล
สุขภำพบุคคลทีบ่้ำนและในชุมชน 

   21. NUR-417 ปฏิบัติกำรจัดกำร
ทำงกำรพยำบำล 

วิทยำลัยพยำบำล 
บรมรำชชนนี

นครศรีธรรมรำช 

พยำบำลศำสตร ์ กำรพยำบำลชุมชน ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนและ 
กำรรักษำโรคเบื้องต้น 

2554-2555 

มหำวิทยำลยัทักษิณ สำธำรณสุขศำสตร ์ สำธำรณสุขศำสตร ์ ปฏิบัติกำรสำธำรณสุขชุมชน 2553-2554 
มหำวิทยำลยั 

สุโขทัยธรรมำธิรำช 
พยำบำลศำสตร ์ กำรพยำบำลชุมชน ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนและกำรรักษำ

โรคเบื้องต้น 
2547-2553 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  

    1) Thanawan Songprasert Urai Jaraeprapal Samart Suwanpakdee Kamlai Somrak. (2019).  
 The Model of Community Operation to Reduce the Chemical Pesticide Use among 

Agriculture, Ban Pitam Village, Nakhon Si Thammarat Province. Area Based 
Development Research Journal. 11(1), 47-61. 

     2) ก ำไล สมรักษ์ และอุไร จเรประพำฬ. (2560). รูปแบบการด าเนินงานของทีมประสานวิชาการโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชThe Model of the Academic Coordination Team to 
Build Livable Communities Project Nakhon Si Thammarat Province. วำรสำรกำรวิจัยเพื่อกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่, 9(6) 482-495. 

3) เกียรติก ำจร กุศล ก ำไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง และวลัย  หองส่ ำ. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
นักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล  Effects of Problem-based 
Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications 
Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and 
Nursing Management. วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ. 10 (3), 39-55. 

     4) สำยฝน เอกวรำงกูร ก ำไล สมรักษ์ และนัยนำ หนูนิล. (2558). กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
Participatory process to develop comprehensive sex education school model for 
promoting sexuality among the youth in school: A case study in Nakhon Si Thammarat 
Province. วำรสำร 

 พยำบำล, 64(4) 35-42. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

รำงวัลกำรน ำเสนองำน ประเภทบรรยำย ระดบัดีมำก กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ : 
วิชำกำรรับใช้สังคม คร้ังที่ 2 มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ 

2562 

รำงวัลกำรน ำเสนองำนวจิัย ประเภทบรรยำย ระดบัดีเด่น The 11th Walailak Research 
National Conference   

2562 

รำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเดน่ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ประเภทบุคลำกรดีเด่นดำ้นบริกำรวิชำกำร 

2562 

รำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเดน่ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ประเภทบุคลำกรดีเด่นดำ้นบริกำรวิชำกำร 

2561 

รำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเดน่ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ประเภทบุคลำกรดีเด่นดำ้นบริกำรวิชำกำร 

2560 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เจนเนตร พลเพชร 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

(075) 672164 
 (075) 672103 
pchennet@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต กำรพยำบำล มหำวทิยำลัยบูรพำ     2554 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลผู้ใหญ่ มหำวิทยำลยัมหิดล     2544 
ประกำศนียบัตรกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ     2531 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์  ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1 มิถุนำยน 2546 - ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพชีพ โรงพยำบำลพัทลุง 1 เมษำยน 2531 -  31 พฤษภำคม 2546 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผู้ใหญ ่
2) กำรพยำบำลผูป้่วยโรคหัวใจ 
3) กำรพยำบำลเวชปฏิบัต:ิ ผู้ป่วยเร้ือรัง 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

 
 
 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำลศำสตร 
มหำบัณฑิต  

สำขำกำรพยำบำล
ผู้ใหญ ่

 -Theoretical foundation and  
 contemporary theory in nursing 
 - Life science and pharmacology I    
 of adult nursing 
  - Advanced health assessment in   
 adults-Nursing care of adults   with 
chronic illness 
- Nursing care of adults with  acute 
illness 

- - Nursing practicum in adults with 
  chronic and acute Illness 

2546-
2560 
 
 

พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต 

-  Integrated life science and  
pharmacology for community health 

2546- 
ปัจจุบนั 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏิบัตชิุมชน 

nurse practitioners 
-  Advanced health assessment  
for community health nurse 

practitioners 
- Common health problem and  
  emergency management 
- Community health nurse  
  practitioner practicum 
- Theoretical foundation and  
 contemporary theory in nursing 

 
 
 

พยำบำล 
ศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำกำรพยำบำล
ผู้ใหญแ่ละผู้สูงอำย ุ

 

- Life Science and Pharmacology in  
Adult and Older Adults Nursing  

- Nursing of Adult and Older Adults  
with Acute and Critical Illness 
- Nursing of Adult and Older Adults  
with Chronic Illness 
- Nursing Practicum of Adult and Older 
Adults with Acute and Critical Illness 
- Advanced Clinical Reasoning 
- Philosophical, Theoretical, and 
Ethical Basis of Nursing 

2561- 
ปัจจุบนั 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

- Pathophysiology 
- Adult nursing 
-  Health assessment 
- Primary medical care practicum 
-  Adult and older adult nursing  
  practicum 
- Pharmacology 
-  - Restorative and palliative care 
- กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 และ 2 
- ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ ่
กำรพยำบำลผูป้่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

2546- 
2560 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  

1.  อรพรรณ คงทรัพย์ และเจนเนตร พลเพชร (2562). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรทดแทนสำรน้ ำทำงหลอด
เลือดด ำกับกำรเกิดควำมผิดปกติ กำรแข็งตัวของเลือด และกำรเสียชีวิตในผู้บำดเจ็บที่มีภำวะช็อก . วารสาร
สงขลานครินทร์. 39 (2), 142-151. 

2. เกสรำวรรณ ประดับพจน์ นัยนำ หนูนิล สำยฝน เอกวรำงกูร และเจนเนตร พลเพชร (2562). ผลของกำร 
สนับสนุนกำรเดินร่วมกับกำรแกว่งแขนต่อระดับน้ ำตำลในเลือด ควำมดันโลหิต และเส้นรอบเอวของผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะเมตำบอลิกซินโดรม. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6 (1) 154-
166. 

3. นฤมล ใฝพรหม เรวดี   เพชรศิรำสัณห์ เจนเนตร พลเพชร จอม สุวรรณโณ และณรงค์วิทย์ นำขวัญ (2562) 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกลภำวะหำยใจล้มเหลวที่ต้องใส่ท่อหำยใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มีอำกำร
ก ำเริบรุนแรงเฉียบพลัน. วารสารกรมการแพทย์, 44 (3). 133-138. 

4. อรพรรณ คงทรัพย์,เจนเนตร พลเพชร, จอม สุวรรณโณ และเรวดี เพชรศิรำสันห์. (2561). ปัจจัยท ำนำย
ควำมผิดปกติกำรแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบำดเจ็บที่มีภำวะช็อก. วำรสำรกรมกำรแพทย์, 43(3), 94-100 

5. เบญจมำศ ช่วยชู จอม สุวรรณโณ และเจนเนตร พลเพชร. (2561). ควำมสัมพันธ์ของระดับควำมเสี่ยงกับกำร
เกิดอุบัติกำรณ์ชนิดที่รุนแรงของผู้ป่วยโรคหัวใจขำดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูง: กำรประเมินโดย
ใช้คะแนน GRACE. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 29 (1), 16-28 

6. สำยฝน เอกวรำงกูร นัยนำ หนูนิล เรวดี เพชรศิรำสัณห์ อุษำ น่วมเพชร และ เจนเนตร พลเพชร. (2560). 
กำรรับรู้และควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชนของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน. วารสารพยาบาล, 66 (2), 36-42. 

7. จเร บุญเรือง จอม สุวรรณโณ เรวดี เพชรศิรำสัณห์ เจนเนตร พลเพชร และลัดดำ เถียมวงศ์. (2559). 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะควำมเจ็บป่วย ภำวะสุขภำพ และลักษณะบุคคลกับกำรก ำเริบรุนแรงเฉียบพลัน
ที่เกิดขึ้นภำยในช่วยระเวลำอันสั้นของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง  : กำรศึกษำติดตำมไปข้ำงหน้ำ 3 เดือน. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 25 (3), 1-13.        
     

6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
Nursing Investigator Award. From Heart Failure Society of America.        2008 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รัชฎำภรณ์  จันทสุวรรณ์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำล 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-762163 
075-670103 
Rachadaporn.jn@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต กำรพยำบำล มหำวทิยำลัยบูรพำ 2556 

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลเวชปฏิบัตชิุมชน มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์ 2549 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร ์ 2544 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2556-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ สถำนพยำบำล มหำวิทยำลยัวลัยวลัยลักษณ์ 2545 
พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลทำ่ศำลำ 2544 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลชุมชน 
2) กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
3) กำรดูแลผู้ป่วยโรคควำมดนัโลหิตสูง 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
   มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/ภำควชิำ สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
2.  กำรพยำบำลชุมชน 
3.  ระบบสุขภำพชุมชน 
4.  กำรสร้ำงเสริมและปกป้องสุขภำพ 
5.  ระบำดวทิยำทำงกำรพยำบำล 
6.  กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
7.  ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำรทำงกำร

พยำบำล 
8.  บ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
9. กำยวิภำคศำสตร์ 

 

2556-
ปัจจุบนั 

พยำบำลศำสตร 
มหำบัณฑิต  

1. มูลฐำนทฤษฏีและทฤษฎีร่วมสมยั
ทำงกำรพยำบำล 

2559-
ปัจจุบนั 
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ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/ภำควชิำ สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
สำขำเวชปฏิบัติ

ชุมชน 
2. ปัญหำสุขภำพซบัซ้อนที่พบบ่อยในผู้

สูงวัย 
3. สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับ

วิจัยทำงกำรพยำบำล 
4. วิทยำนพินธ ์

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1) ชไมพร นิยมจิตร์, นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร และรัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์. (2562). พฤติกรรมกำร

บริโภคโซเดียมต่อภำวะกำรท ำงำนของไตในผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มีภำวะไตวำยเร้ือรัง. วำรสำรพยำบำล
สงขลำนครินทร์. 39(3), 103-114 

2) รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ และอุไร จเรประพำฬ. (2561). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้ พฤติกรรมกำรปฏิบัติตน
ในกำรป้องกันสำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำย และระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มของเกษตรกร ต ำบลเขำพระบำท 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27(1), 68-77.  

3) รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์ และอุไร จเรประพำฬ. (2561). พฤติกรรมกำรป้องกันสำรเคมีในผักและผลไม้เข้ำสู่
ร่ำงกำยและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดในผู้บริโภค ต ำบลเขำพระบำท จังหวัดนครศรีธรรมรำช. 
วารสารกรมการแพทย์. 43(6), 119-125.  

4) เกียรติก ำจร กุศล, ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิต, อรทัย นนทเภท, รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ์, และจินดำรัตน์ สมใจนึก. 
(2561). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำ
พยำบำล มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 11(2), 98-113 
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แประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101 
075-672103 
tkanokwa@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลศึกษำ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2545 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแก่น 2539 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์    ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร ์ 2550-ปัจจุบนั 
อำจำรย์    คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต 2546 -2549 
พยำบำลวชิำชีพ รพ.คำมิลเลียน สังกัดนักบุญคำมิลโลแห่งประเทศไทย  2539- 2546 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผูป้่วยเด็กระบบทำงเดินหำยใจ ตดิเชื้อ  
2) กำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤต ิ

           3) ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
            มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

 
 

1. กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
2. ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 
3. กำรศึกษำอิสระ 
4. ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 

2561 

1. กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
2. ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 
3. กำรศึกษำอิสระ 
4. ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 

2560 

1. กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
2. ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 
3. กำรศึกษำอิสระ 
4. ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล 
5. กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 
6. กำรประเมินภำวะสุขภำพ 

2559 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  
1)  เรวดี เพชรสิรำสัณห์ และกนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์. (2559). กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันควำมพร้อม

ในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำพยำบำล. วารสารพยาบาลต ารวจ. 8 (2) : 182-191. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ ดร. ธิดำรัตน์  เอกศิรินิมิตร 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101-2, 2164 
075-672103 
kthidara@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต Nursing 

Flinders University, Australia 
2555 

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลครอบครัว มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2539 
วิทยำศำสตรบัณฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 2531 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
- อำจำรย์ สำขำกำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น ส ำนักพยำบำลศำสตร์  
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์    

ปี พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั 

- อำจำรย์ สำขำกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์  ปี พ.ศ. 2535-2543 
- พยำบำลวชิำชีพ หอผู้ป่วย NICU มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ปี พ.ศ. 2532-2534 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลทำรก / เด็ก   
2) กำรพยำบำลครอบครัว 
3) อำหำรเพื่อสุขภำพ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
2. โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด 
3. แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำง 
กำรพยำบำล 
4. ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร 
5. กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำล 
6. เภสัชวิทยำ 

  7. ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
  8. ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล  

9.  มูลฐำนทำงทฤษฎีและทฤษฎีร่วม 

2543-ปัจจุบนั 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

 
เภสัชศำสตร ์

   กำยภำพบ ำบัด 

สมัยทำงกำรพยำบำล 
10. PHD-454 เภสัชกรรมจ่ำยยำ  
11. PTH-281พื้นฐำนกำรพยำบำล 
ที่เก่ียวข้องกับกำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยั 
สงขลำนครินทร ์

คณะพยำบำล
ศำสตร ์

ภำควิชำกำร
พยำบำลกุมำรเวช

ศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

 

  1. กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
  2. ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 

 

2535-2543 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1) จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร. (2562). กำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนกรณี 5 โรงเรียนน ำร่อง จังหวัดนครศรีธรรมรำช.วำรสำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่ 7 ขอนแก่น, 26(2), หน้ำ 48-59. 

2) เกียรติก ำจร กุศล  ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร  อรทัย  นนทเภท  รัชฎำภรณ์  จันทสุวรรณ  จินดำรัตน์  สมใจนึก 
(2561). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำ
พยำบำล มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ, 11(2), หน้ำ98-113. 

3)  Charuai Suwanbamrung, Chanchuri Thoutong, Thidarat Eksirinimit, Supapon Tongjan, Kanapot 
Thongkew. (2018). the use of the “Lansaka Model” as the larval indices surveillance system 
for a sustainable solution to the dengue problem in southern Thailand. PLOS ONE, 13(8), 
page 1-12. 

4)  จรวย สุวรรณบ ำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร.และสุภำพร ทองจันทร์ (2560).กำรกำรพัฒนำ
ระบบเฝ้ำระวังดัชนีลูกน้ ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อ ำเภอเสี่ยงสูงจังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำร
กำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต, 5(1), หน้ำ 58-76. 

5) จรวย สุวรรณบ ำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร. (2558). กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำในกิจกรรมเฝ้ำ
ระวังดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์: ต้นแบบกำรเฝ้ำระวังเชิงรุกในกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของพื้นที่สถำนศึกษำ. วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต, 3(1), หน้ำ 81-93. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
- ผลงำนวิจัยดีเด่นประจ ำปี จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) จำกงำนวิจัยเรื่อง
รูปแบบกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออกอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ ำ (ทีมวิจัย) จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 

พ.ศ. 2558 

- รำงวัลครูดีเด่น มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2546 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อรทัย  นนทเภท 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075 672 169 
075 672 103 
Orratai.no@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต สำขำกำรพยำบำล นำนำชำติ 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์   
2551 

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรพยำบำล 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่   

2542 

สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำบริหำรโรงพยำบำล 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2535 

ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์
และผดุงครรภ์ชัน้สูง 

สำขำกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนีสงขลำ   

2526 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2555- ปัจจุบนั 
รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศนูย์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ ์ 2560 - 2562 
อนุกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์  2556 – ปัจจุบนั 
กรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

2561 – ปัจจุบนั 

ประธำนกรรมกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำร
พยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ ์

2561 – ปัจจุบนั 

กรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำพยำบำลเวชปฏบิัติชุมชน 
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  

2556- 2561 

อนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำพยำบำล ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัวลัย
ลักษณ์  

2557 - 2560 

ประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยระบบบริกำรทำงกำรแพทย์และสร้ำงเสริมสุขภำพ ของอนุกรรมกำร
ด ำเนินงำนศนูย์บริกำรสุขภำพ โรงพยำบำลน ำร่องมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  

2558 - 2560 

กรรมกำรเยี่ยมส ำรวจประเมินและรับรองคุณภำพกำรพยำบำลตำมมำตรฐำนกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ สภำกำรพยำบำล  

2551 - 2557 

กรรมกำรพัฒนำเครือข่ำยคุณภำพกำรพยำบำล เขตสำธำรณสขุ 11 2552 – 2556 
กรรมกำรในกำรจัดพิมพ์ท่ำศำลำสำร โรงพยำบำลท่ำศำลำ  2552 - 2555 
กรรมกำรประเมินผลงำนวชิำกำรของพยำบำลวิชำชีพเพื่อกำรเลือ่นขั้นในต ำแหน่งที่สูงขึน้ 
ส ำนักงำน สำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2543 - 2555 
 

กรรมกำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ สภำกำรพยำบำล 2552 
หัวหน้ำพยำบำล  โรงพยำบำลทำ่ศำลำ อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2538 - 2555 
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3. ควำมเชี่ยวชำญ  
1) กำรบริหำรกำรพยำบำล 
2) กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 
3) กำรประกันคุณภำพกำรพยำบำล 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

วิทยำลัย 
บรมรำชชนนี 

นครศรีธรรมรำช 

พยำบำลศำสตร ์ พยำบำลศำสตร ์
ป. พยำบำลเวชปฏิบตั ิ

กำรจัดกำรทำงกำร
พยำบำล 

นโยบำยสุขภำพ 

2542-2555 
2554-2558 

   มหำวิทยำลยัทักษิณ สำธำรณสุขศำสตร ์ สำธำรณสุขศำสตร ์ อำชีวะอนำมัย 2554 
 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1) เกียรติก ำจร กุศล, ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฎำภรณ์ จันทสุวรรณ , และ จินดำรัตน์  

             สมใจนึก . (2561). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำง 
             อำรมณ์ของนักศึกษำพยำบำล  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ . วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ ,  
             11(2), 98-113. 

2) สำยฝน เอกวรำงกูร, นัยนำ หนูนิล, อรทัย นนทเภท, และอุษำ น่วมเพชร. (2561). กำรประยุกต์ใช้ภูมิ 
             ปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน.  วำรสำรพยำบำล, 67(2), 18-26. 

3) อรทัย นนทเภท และ เกียรติก ำจร กุศล. (2559). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อคุณลักษณะ 
           และพฤติกรรมควำมเป็นผู้น ำของนักศึกษำพยำบำล  รำยวิชำจริยศำสตร์ และกฎหมำยวิชำชีพทำง 
           สุขภำพมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ, 9(1), 49-60. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

พยำบำลดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำเกียรติคุณ 2555 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล นำงสำวอุษำ น่วมเพชร 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

(075) 672101-2, 2116  
(075) 672103 
usa.na@wu.ac.th, 
usa.nuampet@gmail.com 

 
1. กำรศึกษำ  

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช มหำวิทยำลัยมหิดล 2554 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ (เกียรตินิยมอับดับสอง) 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
2549 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัวลัยลกัษณ์ 2554 – ปัจจุบนั 
ผู้ช่วยสอน ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2550- 2551       
พยำบำลวชิำชีพ ประจ ำหอผู้ป่วยอำยุรกรรมชำย โรงพยำบำลสรุำษฏร์ธำนี 2549 - 2550      

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลดำ้นสุขภำพจิตและจิตเวช 
2) กำรพยำบำลผูป้่วยอำยุรกรรมทั่วไป 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี   ไม่มี 

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

ส ำนักวิชำ หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR60-101 จิตวิทยำพฒันำกำรของ
มนุษย ์

2560-
ปัจจุบนั 

NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR60-213 กำรพยำบำลบ ำบดัพื้นฐำน 
NUR60-251 กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 
NUR60-312 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัด
พื้นฐำน 
NUR60-352 ปฏิบัติกำรกำรพยำบำลจิต
เวชและสุขภำพจิต 

สหเวชศำสตร ์ กำยภำพบ ำบัด PTP-281 พื้นฐำนกำรพยำบำลที่เก่ียวข้อง
กับกำยภำพบ ำบัด 

2558-
2560 

ส ำนักวชิำ พยำบำล NUR-206 จิตวิทยำพัฒนำกำร 2555-
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

ส ำนักวิชำ หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

พยำบำลศำสตร ์ ศำสตรบัณฑิต NUR-209 เภสัชวิทยำ 2559 
NUR-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพและ
กำรตัดสินทำงคลนิิก 
NUR-214 กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงคลินิก 
NUR-226 กำรดูแลเพื่อฟื้นฟูสภำพและ
ประคับประคอง 
NUR-241 สุขภำพจิตและจิตเวชชุมชน 
NUR-251 กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 
NUR-311 ปฏิบัติกำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำง
คลินิก 
NUR-312 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบดั
พื้นฐำน 
NUR-321 ปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้่วยภำวะ
เฉียบพลัน 
NUR-341 กำรพยำบำลจิตเวช 
NUR-342 ปฏิบัติกำรพยำบำลสขุภำพจิต
และจิตเวช 
NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
NUR-421 ปฎิบัติกำรจัดกำรปญัหำ
สุขภำพเร้ือรังและกำรดูแลต่อเนื่อง 
NUR60-101 จิตวิทยำพฒันำกำรของ
มนุษย ์
NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR60-213 กำรพยำบำลบ ำบดัพื้นฐำน 
NUR60-251 กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต 
NUR60-312 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัด
พื้นฐำน 
NUR60-352 ปฏิบัติกำรกำรพยำบำลจิต
เวชและสุขภำพจิต 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทควำมวิจัย  
    1)  สำยฝน เอกวรำงกูร นัยนำ หนูนิล อรทัย นนทเภท และอุษำ น่วมเพชร. (2561). กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน. วารสารพยาบาล, 67(2). 18-26 
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2) สำยฝน เอกวรำงกูร นัยนำ หนูนิล เรวดี เพชรศิรำสัณห์ อุษำ น่วมเพชร และเจนเนตร พลเพชร.               
(2560). กำรรับรู้และควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำในชุมชนผู้สูงอำยุของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน. วารสารพยาบาล, 66(2), 36-43.  

6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
รำงวัลนักศึกษำพยำบำลดีเด่นดำ้นควำมรู้ ควำมประพฤติ และกำรปฏิบัติกำรพยำบำล               
จำกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย 

2549 
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แบบฟอร์มประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล  อำจำรย์กรรณิกำร์ แสงประจง 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท ์
โทรสำร 
Email   

075-672171   
075-672103 
kannika.se@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ  

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรผดุงครรภ์ขั้นสูง มหำวทิยำลัยมหิดล  2558 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2549 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
ต ำแหน่งอำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  2558-ปัจจุบนั 
ต ำแหน่งนักวชิำกำร ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  2556-2558 
ต ำแหน่งอำจำรย์ผู้ช่วยสอน ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์  2553-2554 
ต ำแหน่งพยำบำลวชิำชีพประจ ำห้องคลอด โรงพยำบำลทำ่ศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2550-2553 
ต ำแหน่งพยำบำลวชิำชีพประจ ำหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ จังหวัดสงขลำ 2549-2550 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ในวยัรุ่น 
2) กำรดูแลต่อเนื่องในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

NUR-218 กำระประเมนิภำวะสขุภำพ 
NUR60-212 กำระประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR-219 กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR60-213 กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำร
พยำบำล 
NUR-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผูใ้หญ่และ
ผู้สูงอำย ุ
NUR60-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำย ุ
NUR-343 กำรพยำบำลมำรดำทำรก 
NUR-344 กำรผดุงครรภ์ 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 

2558-
ปัจจุบนั 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

และกำรผดุงครรภ ์
NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร ์
NUR60-205 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำขั้น
พื้นฐำน 
NUP60-101 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
และศัพท์ทำงกำรแพทย ์
NUP60-121 เทคนิคกำรช่วยเหลือดูแล 
บุคคลขั้นพื้นฐำน 
NUP60-291 ปฏิบัติกำรช่วยเหลือดูแล
บุคคลขั้นพื้นฐำน 

NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 
และกำรผดุงครรภ ์

2556- 
2558 

NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก 
และกำรผดุงครรภ ์

2553- 
2554 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทควำมวิจัย 
1) สุดำ ใจห้ำว, จิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ, กรรณิกำร์ แสงประจง, และ เรวดี เพชรศิรำสัณห์. (2561). ควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพและพฤติกรรมกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองในนักศึกษำหญิง มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาลต ารวจ, 10(1), 154-163.  
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรยจ์ินดำรัตน์ สมใจนึก 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672175 
075- 672103 
Jindarat.so@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลเด็กมหำวิทยำลัยมหิดล 2558 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์ 2554 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์  2558-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลหำดใหญ่   2554-2556 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

 1) กำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ 
4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร์  

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1) กำรประเมินภำวะสุขภำพ  
2) กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล  
3) ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพื้นฐำน 
4) กำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ 
5) ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุน่ 
6) พื้นฐำนกำรพยำบำลที่เก่ียวข้องกับ

กำยภำพบ ำบัด  
7) กำรศึกษำอิสระ 
8) ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำรทำงกำร 

พยำบำล 

2558- 
ปัจจุบนั 

5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
  5.1 บทควำมทำงวิชำกำร 

1) เกียรติก ำจร กุศล, ธิดำรัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฏำกรณ์ จันทสุวรรณ และจินดำรัตน์ สมใจนึก. 
(2561). ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อกำรเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำ
พยำบำล มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. วำรสำรกำรพยำบำลและกำรศึกษำ, 11(2). 98-113. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์จิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672492, 0914042992 
075-672103 
Jirawan.ka@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ  

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรผดุงครรภ์ มหำวิทยำลยัมหิดล                                2557 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2552 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2558- ปัจจุบนั 
ผู้ช่วยสอน ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2555-2556 
พยำบำลวชิำชีพระดบัปฏิบตัิกำร ห้องคลอด โรงพยำบำลพัทลงุ 2552-2554 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 
2) กำรพยำบำลมำรดำที่มีภำวะควำมดันโลหิตสูง 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์ 2562 
 NUR-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผูใ้หญ่และผู้สูงอำยุ 

MTH60-101 Introduction to Medical Technology 2561 
 PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร์ 

NUR-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผูใ้หญ่และผู้สูงอำย ุ
NUR60-208 บูรณำกำรพยำธิ สรีรวิทยำ และเภสชัวิทยำ 3 
NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
NUR-343 กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก  
NUR-344 กำรผดุงครรภ์ 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 
NUR60-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR-218 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

NUR-324 ปฏิบัติกำรพยำบำลผูใ้หญ่และผู้สูงอำยุ 2560 
 NUR-208 พยำธิสรีรวิทยำ 

NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
NUR-343 กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก  
NUR-344 กำรผดุงครรภ์ 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 
NUR-219 กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR-218 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 2559 

 NUR-343 กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก  
NUR-344 กำรผดุงครรภ์ 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ ์
NUR-219 กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 2556 

 NUR-312 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบดัพื้นฐำน  
NUR-345 ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ 2555 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่ตีพิมพ์ 
1) สุดำ ใจห้ำว, จิรำวรรณ คล้ำยวิเศษ, กรรณิกำร์ แสงประจง, และเรวดี เพชรศิรำสัณห์. (2561). ควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพและพฤติกรรมกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเองในนักศึกษำหญิง มหำวิทยำลัย แห่งหนึ่ง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช. วารสารพยาบาลต ารวจ, 10(1), 154-163. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

093 672 6367 
075 672103 
pikuntip.kun@gmail.com 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลเวชปฏิบัตชิุมชน มหำวิทยำลยัมหิดล 2559 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์ 2554 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัวลัยลกัษณ์ 2560-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลน้อย 2559-2560 
ผู้ช่วยอำจำรย์ ภำควชิำกำรพยำบำลสำธำรณสุขศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 2555-2559 
พยำบำลวชิำชีพ ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทะเลน้อย 2554-2555 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน 
2) กำรดูแลและกำรจัดกำรระบบกำรดูแลผูสู้งอำยุที่เปน็โรคเร้ือรังในชุมชน 
3) ภำวะโภชนำกำร กิจกรรมทำงกำยและควำมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็กวัยเรียน 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ 
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร์  

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. กำรพยำบำลชุมชน 
2. ระบบสุขภำพชุมชน 
3. กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
4. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวิทยำ 
5. ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
6. ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
7. ปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจติและจิต
เวช 
8. ปฎิบัติกำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำร
พยำบำล 

2560-
ปัจจุบนั 



 

 

190 

 

ชื่อ 
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยัมหิดล คณะพยำบำลศำสตร ์
ภำควิชำกำรพยำบำล 
สำธำรณสุขศำสตร ์

กำรพยำบำล 
สำธำรณสุขศำสตร ์

1. กำรพยำบำลชุมชน 
รักษำ 
2. กำรปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 

2558-
2559 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1)  พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ และอุไร จเรประพำฬ. (2562). รูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สงูอำยโุดยชุมชน บ้ำนบ่อล้อ 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วำรสำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่, 11(1), 78-92.  
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ประวัติอำจำรย์ประจ ำ 
ชื่อ สกุล / 

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 
เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันที่เริ่มงำน 

25)  นำงสำวทิพวรรณ บุญสนอง 
 4611095776 

3801100029xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2553 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2546 

4 มกรำคม 2554 

26) นำงสำวอรเพ็ญ สุขะวัลลิ 
4511057957 

3800800403xxx อำจำรย์ 
 
 

ปร.ด. (พยำบำลศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559 
พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2545 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์, 2539 

30 ธันวำคม 2546 

27) นำงสำวชิดชนก มยูรภักดิ์ 
4511079391 

3940400001xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลผู้ใหญ่)   
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2548 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล, 2540 

3 ตุลำคม 2548 

28) นำงสำวน้ ำฝน  ฤทธิภักดี 
5111204389 

1809700031xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรพยำบำลเด็ก) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นรำธิวำส, 2551 

26 เมษำยน 2560 

29) นำงสำวรัชฎำกรณ์  ธรรมรัตน์ 
5111204394 

1800500011xxx อำจำรย์ พย.ม. (กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2559 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นรำธิวำส, 2551 

26 เมษำยน 2560 

30) นำงสำวสิทธิพรรณ เรือนจันทร์ 
5611040708 

3809900627xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2549 
ป.พย. (กำรพยำบำลและผดุงครรภ์) 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ, 
2536 
ประกำศนียบัตรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช, 2530 

3 กรกฎคม 2560 

31) นำงสำวศุภกำญจน์ โอภำสรัตนำกร 
5111204367 

1801400015xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557 
พยบ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 2551 

10 ต.ค. 2560 

32) นำงสำวกิ่งกมล เพชรศรี 
5411229323 

1800700113xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2560 
พย.บ. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์,2554 

19 ก.พ. 2561 

33) นำงสำวลัดดำวัลย์ เพ็ญศรี 
541224173 

1841600052xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2560 
พย.บ วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย, 
2554 

19 ก.พ. 2561 

34) นำงสำวกรรณิกำร์ ศรีสมทรง 
5511226106 

1800800123xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2560 
พย.บ.มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง, 2553 

19 ก.พ. 2561 

35) นำงสำวลักษมล ลักษณะวิมล 
5411041142  

3809900227xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2548 

10 เม.ย. 2561 
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันที่เริ่มงำน 

พย.บ. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช,2534 
ป.พย.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครศรีธรรมรำช,2529 

36) นำงสำวชุติมำ รอดเนียม 
612121937 

 

1930100019xxx อำจำรย์ วท.บ. (กำรจัดกำรระบบสุขภำพ) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2559 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล, 2551 

10 เม.ย. 2561 

37) นำงสำวนำบีลำ ยุมยวง 
5711252834 

5810500022xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2561 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
สงขลำ, 2556 

10 เม.ย. 2561 

38) นำงสำวพัสตรำภรณ์ แก้วพะวงศ์ 
5411229613 

1809900226xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2560, 
พย.บ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2553 

1 พฤศจิกำยน 2561 

39) นำงสำววิรัมภำ ตั้งไล่ 
5511238736 

1809800070xxx อำจำรย์ Master of Primary Health Care 
Management (Mahidol University) 
AD.2018 
Science of Nursing (Thai Red Cross 
College Of Nursing) BE.2555 

3 ธันวำคม 2561 

40) นำงสำวแสงทิพย์ ลีลำกำนต์ 
5511236468 

1829900073xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2561, 
พย.บ. มหำวิทยำลัยมหิดล 2555 

6 ธันวำคม 2561 

41) นำงสำวพรชนุตร ชุมภูนุช 
5511237004 

1869900106xxx อำจำรย์ Master of Public Health Auckland 
University of Technology 2560, 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำล สภำกำชำดไทย 
2554 

17 ธันวำคม 2561 

42) นำงสำวมณฑำ สำยธำรวำณิตร์กุล 
5511235209 

1809900284xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2561, 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบล สภำกำชำดไทย, 
2555 

17 ธันวำคม 2561 

43) นำงสำวจันทรวดี สพำนทอง 
5111204153 

1800200012xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลผู้ใหญ่) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2561, 
พย.ม. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2551 

1 พฤษภำคม 2562 

44) นำงเกวลี วัชรำทักษิณ 
4811190360 

3939900255xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยมหิดล 2555, 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
นรำธิวำส 2548 

1 พฤษภำคม 2562 

45) นำยอำทิตย์ บุญรอดชู 
5511161735 

3810600150xxx อำจำรย์ สบ.ม มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี 
2557, 
พย.บ. วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ
เพชรบุรี 2543 

1 สิงหำคม 2562 

46) นำงสำวนันทพร กลิ่นจันทร์ 
4511102366 

1809800070xxx อำจำรย์ ปร.ด.(วิธีวิทยำกำรวิจัย) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2557, 
วท.ม.(พยำบำลสำธำรณสุข) 

1 สิงหำคม 2562 
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ชื่อ สกุล / 
เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ 

เลขที่บัตร
ประชำชน 

 ต ำแหน่ง 
ทำง 

วิชำกำร 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/พ.ศ. 

(ตั้งแต่ปริญญำตรี-โท-เอก) 

วันที่เริ่มงำน 

มหำวิทยำลัยมหิดล 2540, 
ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัย
พยำบำลพรมรำชชนนี สงขลำ 2534   

47) นำงสำวกรกันยำ เพ็งผลำ 
4611094841 

5440900042xxx อำจำรย์ พย.ม.(กำรบริหำรกำรพยำบำล) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 2555, 
พย.บ.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
สุพรรณบุรี 2546 

1 สิงหำคม 2562 

48) นำงจณิศำภ์ แนมใส 
5711183185 

3801600498xxx อำจำรย์ พย.บ.(กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2548, 
พย.ม.วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ 
2542 

1 สิงหำคม 2562 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ทิพวรรณ บุญสนอง 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0850811445 
075-672103 
Thippawan.bu@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 2553 
วุฒิบัตร วิสัญญีพยำบำล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2548 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 2546 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2554- ปัจจุบนั 
อำจำรย์ภำควิชำวิสญัญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2547-2554 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลดำ้นกำรให้ยำระงับควำมรู้สึก 
2) กำรพยำบำลศัลยศำสตร์  

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/ภำควชิำ สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

พยำบำลศำสตร ์ พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

กำรพยำบำลผู้ใหญ ่ 2554-2559 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ(Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ ดร.อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์  
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075672107 
075672103 
sorapen@wu.ac.th 

 
1. ประวัติกำรศึกษำ (เรียงตำมวุฒกิำรศึกษำสูงสุด) 

ชื่อปริญญำ/สำขำ สถำบนั ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต  กำรพยำบำล  มหำวทิยำลัยมหิดล พ.ศ. 2559 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  กำรพยำบำลผู้ใหญ่  มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2545 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลเก้ือกำรุณย์ พ.ศ. 2539 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งงำน-องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2546 - ปัจจุบนั 
อำจำรย์ ภำควิชำอำยุรศำสตร-์ศัลยศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลเก้ือกำรุณย์ 2541- 2546 
พยำบำลวชิำชีพ ประจ ำห้องอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 2539 - 2541 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ 

1) กำรพยำบำลผูป้่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
2) กำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤต 
3) กำรพยำบำลผูป้่วยฉุกเฉิน 
4) กำรพยำบำลผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
5) กำรสอนและกำรวัดผล 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
 มี    ไม่มี 

. ส ำนักวชิำ สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

- NUR-208  พยำธสิรีรวิทยำ 
- NUR-209  เภสัชวิทยำ 
- NUR60-111 แนวคิดพื้นฐำนของ
ทำงกำรพยำบำล 
- NUR-218 วิชำกำรประเมินภำวะ
สุขภำพ 
- NUR-219 กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำร
พยำบำล 
- NUR-224 วิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 

2547-
ปัจจุบนั 

NUR-312 วิชำปฏิบตัิพยำบำลบ ำบดั
พื้นฐำน 
- NUR-324 วิชำปฏิบตัิกำรพยำบำล

 

mailto:sorapen@wu.ac.th
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. ส ำนักวชิำ สำขำวชิำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ
- NUR-414 กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน
และสำธำรณภัย 
- NUR-493 วิชำปฏิบตัิประสบกำรณ์
วิชำชีพทำงกำรพยำบำล 

หลักสูตรกำร
พยำบำลเฉพำะทำง 
สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏิบัติทัว่ไป 

- วิชำกำรประเมินภำวะสุขภำพขัน้สูง
และกำรตัดสนิทำงคลินิก 
- วิชำกำรจัดกำรภำวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และกำรบำดเจ็บ 
- กำรวิเครำะห์และบ ำบัดปัญหำ
สุขภำพทั่วไปในระดบัปฐมภูมิ 
- ปฏิบัติกำรวิเครำะห์และบ ำบัดปญัหำ
สุขภำพทั่วไปในระดบัปฐมภูมิ 

2547-
2552 

หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

สำขำกำรสอน
ภำคปฏิบัติกำร

พยำบำลเฉพำะทำง 

- หลักกำรและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคปฏิบัติกำรพยำบำลเฉพำะทำง 
- ปฏิบัติกำรสอนกำรพยำบำล 
- เฉพำะทำงในคลินิก 

2562 

มหำวทิยำลยั 
นวมทิรำธิรำช 
กรุงเทพมหำนคร

โรงพยำบำล          
วชิรพยำบำล 

คณะ
แพทยศำสตร ์
วชิรพยำบำล 

 

หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

สำขำกำรสอน
ภำคปฏิบัติกำร

พยำบำลเฉพำะทำง 

- หลักกำรและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ
ภำคปฏิบัติกำรพยำบำลเฉพำะทำง 
- ปฏิบัติกำรสอนกำรพยำบำล 
- เฉพำะทำงในคลินิก 

2555-
2557 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  

1) อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สุดำ ใจห้ำว อุไร  จเรประพำฬ. (2561). การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการด่านหน้า
ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย ์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์. The 10th Walailak Research National 
Conference กำรประชุมวิชำกำรระดับชำต“ิวลัยลักษณ์วิจัย”คร้ังที่ 10. วันที่ 27-29 มีนำคม 2561 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์จ.นครศรีธรรมรำช. 

2) Sukhavulli, O., Sindhu, S., Pinyopassakul, W. & Viwatwongkasem, C. (2016). Gender differences 
in early access to definitive care in patients with acute ischemic stroke. The 21st 
International Council on Women’s Health Issues Congress Scale and Sustainability: Moving 
Women’s Health Forward. November 6 – 9, 2016 at the Four Seasons Hotel in Baltimore, 
Maryland (USA). 
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6. เกียรติคุณและรำงวัล 
 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 
ประกำศนียบัตรรับรองคุณวุฒิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดบัอุดมศึกษำตำมมำตรฐำนประเทศ
อังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ fellow 

2562 

รำงวัลนักศึกษำพยำบำลดีเด่นดำ้นควำมรู้ ควำมประพฤติและกำรปฏิบัติกำรพยำบำลจำกสมำคม
พยำบำลแห่งประเทศไทย 

2539 

รำงวัลเรียนดี ประพฤติดี จำกพทุธสมำคมแห่งประเทศไทย 2538 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672128 
075672103 
mchidcha@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต กำรพยำบำล หลักสูตรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2560 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล 2548 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล 2540 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์พยำบำล ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2548 – ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลหำดใหญ่ 2542 - 2548 
พยำบำลประจ ำกำร โรงพยำบำลศิริรำช 2540 - 2542 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผูป้่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมวิกฤต 
2) กำรพยำบำลผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันชนิดหลอดเลือดแตกที่มีภำวะควำมดนัโลหิตสูงวิกฤต 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1) ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ 2548– 2554,  
2557- ปัจจุบนั  

   2) กำรพยำบำลผู้ใหญ่  2548– 2554,  
2557- ปัจจุบนั 

  3) กำรประเมินภำวะสุขภำพ 2548– 2554, 
2557- ปัจจุบนั 

4) กำรบ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
 

2548– 2554, 
2557- ปัจจุบนั 

5) จริยศำสตร์และกฎหมำยวชิำชีพ 2548 - 2550 
  6) บูรณำกำรบูรณำกำรสรีรวทิยำ  
  พยำธสรีรวิทยำ และเภสชัวิทยำ 

2561- ปัจุบนั 

7) ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำล  2548-2550 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

8) ปฏิบัติกำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤต  2549-2553 
9) แนวคิดพื้นฐำนของศำสตร์ทำงกำร
พยำบำล 

2561 

10) ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพืน้ฐำน 2549-2553, 
2557-ปัจจุบนั 

11) ปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมยัชุมชน 2548-2549 
12) กำรรักษำโรคเบื้องต้น  2549 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
  1) Chidchanok Mayurapak, Wichai Arab, & Jom Suwanno. (2018). Cardiovascular risk awareness 
             Among non-obese hypertension with and without metabolic syndrome. The 2018 

International Congress of Diabetes and Metabolism, October 14-16, 2018, Seoul, Korea 
2) ชิดชนก มยูรภักดิ์ และอุไร จเรประพำฬ . (2552). รักษ์สุขภำพผู้สูงอำยุ: นวัตกรรมเพื่อพัฒนำระบบกำรดูแล

สุขภำพผู้อำยุ ในต ำบลตะปำน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี . บทควำมวิจัยประกอบกำรจัดกำรประชุมเรื่อง 
“เศรษฐกิจฐำนควำมรู้กู้วิกฤตชำติ” ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมรำช. 

5.2 บทควำมทำงวิชำกำร  
1) ชิดชนก มยูรภักดิ์. (2551). ผู้ป่วยแผลไหม้: ผลกระทบจำกควำมเจ็บปวด. วำรสำรบำดเจ็บไฟไหม้น้ ำร้อนลวก, 

2(4), 26-31. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์น้ ำฝน ฤทธิภักดี 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

089-2879415 
075-672103 
namfon.ri@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลเด็ก มหำวิทยำลัยมหิดล 2558 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ (เกียรตินยิมอันดับ2)  

มหำวิทยำลยันรำธวิำสรำชนครินทร์ 
2551 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2560-ปัจจุบนั 
โรงพยำบำลกรุงเทพส ำนักงำนใหญ่ พยำบำลวิชำชพีประสำนงำนด้ำนควำมเสี่ยง  
ศูนย์คุณภำพ (Total quality and cost improvement) 

2558-2560 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี อำจำรย์ประจ ำ 
สำขำกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น  

2555-2558 

โรงพยำบำลวชิระ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวทิยำลยันวมินทรำธิรำช  
พยำบำลวชิำชีพ แผนกหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  

2552-2553 

โรงพยำบำลเวชธำนี พยำบำลวชิำชพี แผนกห้องผ่ำตัด 2551-2552 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) พัฒนำกำรเด็ก พฤติกรรมเด็ก 
2) ทำรกแรกเกิด 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/

ภำควิชำ 
สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์ ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1.  วิชำกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
2. วิชำกำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำร
พยำบำล 
3. วิชำกำรประเมินภำวะสุขภำพ 
4. วิชำกำรศึกษำอิสระ 

2560-
ปัจจุบนั 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
 สุรำษฎร์ธำน ี

คณะพยำบำลศำสตร ์ พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. วิชำกำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น 
2. วิชำจิตวทิยำพฒันำกำรเด็ก 
3. วิชำกำรพยำบำลพืน้ฐำน 

 2555-2558 
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ชื่อสถำบันกำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

4. วิชำโภชนำกำร 
 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
1)  อุษำ น่วมเพชร และน้ ำฝน ฤทธิภักดี. (เมษำยน 2562). รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้าง

เมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ: ประเด็นเด็กและเยาวชน ชุมชนบ้านนาเคียน. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังที่ 11. นครศรีธรรมรำช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

202 

 

แบบฟอร์มประวัติและผลงำนของอำจำรย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล  อำจำรย์รัชฏำกรณ์  ธรรมรัตน์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0860019749 
075-673103 
Ratchatakorn.th@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรผดุงครรภ์ข้ันสูง (Midwifery)  มหำวิทยำลัยบูรพำ 2558 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 2551 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ อำจำรย์ประจ ำสำขำกำร
พยำบำลมำรดำทำรก และกำรผดุงครรภ์  

2551-2558 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลมำรดำทำรกและกำรผดุงครรภ์ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/ภำควชิำ สำขำวชิำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยัวลัย
ลักษณ์ 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร์  

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

- กำรพยำบำลมำรดำทำรก 
- กำรผดุงครรภ์ 
- ปฏิบัติกำรมำรดำทำรกและกำรผดุง
ครรภ์  
- บ ำบดัพื้นฐำนทำงกำรพยำบำล 
- ประเมินภำวะสุขภำพ 
- กำยวิภำคศำสตร์ 

2560 -
ปัจจุบนั 

มหำวิทยำลยั
นรำธิวำสรำช

นครินทร ์

คณะพยำบำลศำสตร ์
สำขำกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรก และกำรผดงุครรภ์ 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

- กำรพยำบำลมำรดำทำรก 
- กำรผดุงครรภ์ 
- ปฏิบัติกำรมำรดำทำรกและกำรผดุง

ครรภ์ 1  
- ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรกและ

กำรผดุงครรภ์ 2 
- กำรพยำบำลพืน้ฐำน 

2551- 
2558 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์สิทธิพรรณ  เรือนจันทร์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0 75672101-2         
075 672103 
sitthiphan.ru@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2549 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนสีงขลำ 
2536 

อนุปริญญำ ประกำศนียบัตรพยำบำลผดงุครรภ์ระดับต้น  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนนีครศรีธรรมรำช 

2530 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
โรงพยำบำลทุ่งใหญ่ : พยำบำลเทคนิค และพยำบำลวชิำชีพ หนว่ยงำน แผนก ผูป้่วยนอก ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่ำตัด ผูป้่วยใน พยำบำลประชำสัมพนัธ ์  

2530-2539 
 

โรงพยำบำลปำกพนัง : พยำบำลวิชำชีพ หน่วยงำน แผนก ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผูป้่วยใน ห้อง
คลอด งำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

2539-2545 

หน่วยบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลปำกพนัง (PCU:Primary Care Unit) : พยำบำลวิชำชีพ 2545-2552 
ศูนย์อนำมัยที่ 11 นครศรีธรรมรำช กรมอนำมัย หน่วยงำน งำนประกันสุขภำพ และชุมชน :
พยำบำลวชิำชีพ 

2552-2560 

วิทยำกรฝึกอบรมในงำนผูสู้งอำยุ สมำคมผูสู้งอำยปุระเทศไทย 2547 
วิทยำกรค่ำยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลผู้พิกำร 2549 -2552 
วิทยำกรกระบวนกำรท ำแผนทีท่ำงเดินยทุธศำสตร์ (SRM : Strategic Route Map)  กรม 
อนำมัย เขตบริกำรสุขภำพที่ 11 

2552- 2560 

Case manager of Elderly 2559 
วิทยำกร Case management ในงำน Long Term Care เขตบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมอนำมัย 2559 
ผู้ประเมินงำนบริกำรที่เป็นมติรกับวัยรุ่น YFHS (Youth friendly Health Service) และอ ำเภอ
อนำมัยเจริญพันธุ์ เขตบริกำรสขุภำพที่ 11 

2558-2560 

ผู้ประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพแห่งชำติ (HPHNQC : Hospital Promoting Health 
National Quality Criteria) เขตบริกำรสุขภำพที่ 11 

2558-2560 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) พยำบำลขั้นสูง (APN: Advanced Practice Nursing) สำขำกำรพยำบำลเวชปฏบิัติครอบครัวและชุมชน 
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4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
 มี    ไม่ม ี

ชื่อสถำบัน 
กำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยัวลัยลัษณ ์ พยำบำลศำสตร ์ พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 
  2. ระบบสุขภำพชุมชน 
  3. ระบำดวิทยำ 
  4. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวทิยำ 

5. ปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชมุชน 
6. ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
7. ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์และกำรพยำบำล
มำรดำ-ทำรก 

2561– 
ปัจจุบนั 

วิทยำลัยบรมรำชชนนี
นครศรีธรรมรำช 

พยำบำลศำสตร ์ กำรพยำบำลเวช
ปฏิบัติครอบครัว

และชุมชนหลักสูตร
ระยะสั้น 6 เดือน 

กำรรักษำโรคเบื้องต้น ในปฐมภมูิ 2557- 
2559 

 

มหำวิทยำลยัเฉลิม
กำญจนำ 

นครศรีธรรมรำช 

สำธำรณสุขศำสตร ์ สำธำรณสุขศำสตร ์ 1. กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
2. โภชนำกำรในชุมชน 
3. พื้นฐำนกำรปฎิบัติกำรรักษำพยำบำล 

2557- 
2559 

สถำบนักำรเรียนรู้ 
เพื่อปวงชน 

มหำลัยชีวิต  1. สุขภำพและวิถีชีวิต 2548-  
2552 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ศุภกำญจน์ โอภำสรัตนำกร         

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ  พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075 672 121 
075 672 103 
Suppakarn.op@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ มหำวิทยำลัยมหิดล 2557 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์ 2551 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยลักษณ์ ตุลำคม 2560 – ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพปฏบิัติกำร ประจ ำหอผู้ป่วย พิเศษเดี่ยวอำยุรกรรม 
โรงพยำบำลรำชวิถ ี

2557-2560 

พยำบำลวชิำชีพปฏบิัติกำร ประจ ำหอผู้ป่วย ICU Med โรงพยำบำลรำชวิถ ี 2551- 2557 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
2) กำรดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
3) กำรดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำลศำสตรบัณฑิต  - รำยวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 
 - รำยวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 
 - รำยวิชำบูรณำกำรสรีรวิทยำ  
   พยำธิสรีรวิทยำ และเภสชัวิทยำ 3 

2560-ปัจจุบนั 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
1)  กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลรำชวิถี. (2560). แนวปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย

ปลูกถ่ายไตตามหลัก D-M-E-T-H-O-D. กรุงเทพมหำนคร: โรงพยำบำลรำชวิถี. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล  อำจำรย์กิ่งกมล เพชรศรี 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำ พยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0 7567 2156   
0 75 672103 
kingkamon.ph@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลผู้ใหญ่ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ 2558-2560 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 2550-2554 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2561 - ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพปฏบิัติกำร  โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเวียงสระ จ. สุรำษฎร์ธำนี  2554 – 2558 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผูป้่วยโรคไต 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
ชื่อสถำบนักำรศึกษำ คณะ/ส ำนักวิชำ/

ภำควิชำ 
สำขำวชิำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

กำรพยำบำลผู้ใหญ่  2561-ปัจจุบนั  
ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผูสู้งอำยุ  

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมทำงวิชำกำร  
กิ่งกมล เพชรศรี, กันตพร ยอดใชย, และทิพมำส ชิณวงศ์. (2560). กำรนอนไม่หลับ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และบทบำท

ของพยำบำลในกำรจัดกำรอำกำรนอนไม่หลับในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย. วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร์, 37(4), 130-136.  
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ลัดดำวัลย์  เพ็ญศรี 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

084-8424019 
075672103 
laddawan.pe@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2558-2560 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร/์วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 2550-2553 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยลักษณ์  กุมภำพันธ์ 2561 – ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพประจ ำหอผู้ป่วย CCU โรงพยำบำลเทพธำรนิทร์ กันยำยน 2558 – มกรำคม 2561 
พยำบำลวชิำชีพประจ ำหอผู้ป่วย CCU โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เมษำยน 2554 – สิงหำคม 2558 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลผูป้่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

 - รำยวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1,2 
  - รำยวิชำบูรณำกำรสรีรวิทยำ  
   พยำธิสรีรวิทยำ และเภสชัวิทยำ 3 

2561-
ปัจจุบนั 

5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมทำงวิชำกำร  

1) นรลักขณ์ เอ้ือกิจ และลัดดำวัลย์ เพ็ญศรี. (2562). กำรประยุกต์ใช้แนวคิด Precede model กับกำรส่งเสริม
สุขภำพ. วำรสำรพยำบำลสภำกำชำดไทย, 12(1), 38-48. 

2) ลัดดำวัลย์ เพ็ญศรี และนรลักขณ์ เอ้ือกิจ. (2562). กำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกำรใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถำวร: 
บทบำทพยำบำล. รำมำธิบดีพยำบำลสำร. 25(3). (ระหว่ำงรอตีพิมพ์) 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
รับพระรำชทำนรำงวัลบัณฑติพยำบำลดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  
(เหรียญเชิดชูเกียรติ) จำกสภำกำชำดไทย 

2554 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์กรรณิกำร์ ศรีสมทรง 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท ์
โทรสำร 
Email 

091-7343985 
075672103 
Kannika.sr@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ 2557-2560 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 2550-2553 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ / กลุ่มงำนเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน แผนกอนำมัยแม่และเด็ก / 
โรงพยำบำลท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2554- 2555 

พยำบำลวชิำชีพ / กลุ่มกำรพยำบำล หอผู้ปว่ยศัลยกรรม โรงพยำบำลทำ่ศำลำ              
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2555-2557 

 
3. ประสบกำรณ์กำรสอน 
 มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. NUR-225 กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ 

2561- 
ปัจจุบนั 

 

2. NUR-312 ปฏิบัติกำรพยำบำล 
   บ ำบดัพื้นฐำน 
3. NUR-324 ปฏิบัติกำรพยำบำล 
   ผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ
4. NUR-416 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
5. NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
6. NUR60-209 โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด   
7. NUR-417 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำร
พยำบำล 
8. NUR-464 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
9. NUR-461 ระบบสุขภำพชุมชน 
10. NUR-462 กำรพยำบำลชุมชน 
11. NUR-465 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
12. NUR-302 วิทยำกำรระบำด 
13. NUR60-102 กำรสร้ำงเสรมิ 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

   สุขภำพและระบำดวิทยำ 
14. NUR60-214 ปฏิบัติกำรพยำบำล 
   บ ำบดัพื้นฐำน 
15. NUR60-223 กำรพยำบำลผู้สูงอำย ุ
16. NUR-416 วิจัยทำงกำรพยำบำล 
17. NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
18. NUR-462 กำรพยำบำลชุมชน 
19. NUR-463 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
20. NUR-461 ระบบสุขภำพชุมชน 

 
4. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

4.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร 
1)  กรรณิกำร์ ศรีสมทรง, ชุติมำ รอดเนียม, นัยนำ หนูนลิ, และเรวดี เพชรศิรำสัณห์. (2562). ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

เพศเก่ียวกับภำวะโภชนำกำรและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ. กำรประชุมวชิำกำรระดับชำติ 
วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11. นครศรีฯ: มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

2) กรรณิกำร์ ศรีสมทรง. (2560). ผลของกำรสนับสนุนกำรจัดกำรตนเองต่อพฤติกรรมกำรดูแลเท้ำของผู้สูงอำยุที่เป็น
โรคเบำหวำนชนิดที่ 2. กำรประชุมวิชำกำร 45 ปี คณะพยำบำลศำสตร์ นวัตกรรมและงำนวิจัยด้ำน
สุขภำพในยุค Thailand 4.0. เชียงใหม่: คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ลักษมล ลักษณะวิมล 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท ์
โทรสำร 
Email 

081-9705088 
075672103 
luksamon.lu@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
2548 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 2534 
ประกำศนียบัตรกำรพยำบำล
และผดุงครรภ์ระดับตน้ 

วิทยำลัยพยำบำลนครศรีธรรมรำช 2529 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2561-

ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ/กลุ่มงำนสุขภำพจิต จิตเวช และยำเสพติด/โรงพยำบำลทำ่ศำลำ  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2554-2561 

พยำบำลวชิำชีพ/กลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน/โรงพยำบำลทำ่ศำลำ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

2549-2553 

พยำบำลวชิำชีพ/กลุ่มกำรพยำบำล-ปฏิบัติงำน PCU รพ.สต.บ้ำนดอนใคร/ โรงพยำบำล              
ท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2545-2548 

พยำบำลวชิำชีพ/กลุ่มกำรพยำบำล-ปฏิบัติงำนห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉนิ/โรงพยำบำลทำ่ศำลำ               
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2535-2544 

พยำบำลเทคนิค (พยำบำลและผดุงครรภ์ระดับต้น)/กลุ่มกำรพยำบำล-ปฏิบัติงำนห้องอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน/โรงพยำบำลท่ำศำลำ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 

2529-2534 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  
     1) ควำมช ำนำญเฉพำะกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
   มี   ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1. NUR60-102 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
ระบำดวิทยำ  
2. NUR-461 ระบบสุขภำพชุมชน 

2561- 
2562 
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

3. NUR-462 กำรพยำบำลชุมชน 
4. NUR-463 กำรรักษำโรคเบื้องต้น 
5. NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
6. NUR-416 กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล 
7. NUR-302 วิทยำกำรระบำด 
8. NUR-464 ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชุมชน 
9. NUR-465 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
10. NUR-417 ปฏิบัติกำรจัดกำรทำงกำร
พยำบำล 
12. NUR60-214 ปฏิบัติกำรพยำบำล
บ ำบดัพื้นฐำน 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
     1) สำยฝน เอกวรำงกูร, รวมพร คงก ำเนิด, ศิริอร สินธุ และ ลักษมล ลักษณะวิมล. (2559). บริกำรสุขภำพ 

ทำงเพศส ำหรับเยำวชน: สถำนกำรณ์ ควำมท้ำทำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำน. วารสารพยาบาล, 65(4), 
16-23. 

5.2 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
     1) ลักษมล ลักษณะวิมล, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร และ ธนวรรณ สงประเสริฐ. 

(2562). พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชนในพืน้ทีช่นบท อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช.  กำร
ประชุมวชิำกำรควำมส ำเร็จในกำรควบคุมยำสูบโดยพยำบำล เร่ือง “ยำสูบกับสุขภำพปอด: บทบำท
พยำบำล” คร้ังที่ 13. กรุงเทพมหำนคร: สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย (เครือข่ำยพยำบำลเพื่อกำร
ควบคุมยำสบูแห่งประเทศไทย). 

    2) ลักษมล ลักษณะวิมล, นัยนำ หนูนิล, สำยฝน เอกวรำงกูร, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ,  
ธนวรรณ สงประเสริฐ และ สิทธิพรรณ เรือนจันทร์. (2562). ควำมรู้ กำรรับรู้ และพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นในพื้นที่ผลิตยำสูบ อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังที่ 11. นครศรีธรรมรำช: มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ใบประกำศเกียรติคุณ  “ผู้ เสี ยสละ อุทิ ศตนและมีคุณู ปกำรต่องำนพัฒ นำสุขภำพวัยรุ่น                           
เชิงบูรณำกำร ประเภท ผู้ปฏิบัติงำนคลินิกวัยรุ่นระดับโรงพยำบำล” จำกศูนย์อนำมัยที่11 
นครศรีธรรมรำช กรมอนำมัย, ศูนย์สุขภำพจิตที่11 สุรำษฎร์ธำนี กรมสุขภำพจิต, ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมรำช กรมควบคุมโรค 

2558 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรยช์ุติมำ รอดเนียม 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

091-8452982 
075-672103 
Chutima.ro@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กำรจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 2558 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัมหิดล 2551 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2560 - ปัจจุบนั 
อำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสำธำรณสุขชุมชน มหำวิทยำลัยหำดใหญ ่ 2559 - 2560 
ผู้จัดกำรโครงกำรวิจัยทำงคลนิิก หน่วยมะเร็งวิทยำ ภำควิชำอำยุรศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

2555 - 2557 

ผู้จัดกำรโครงกำรวิจัยทำงคลนิิก หน่วยงำน Chula Clinical Research ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2554 - 2555 

พยำบำลวชิำชีพ หน่วยอภิบำลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวทิยำลัยมหิดล 2552 - 2554 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรจัดกำรระบบสุขภำพชุมชน 
2) กำรประเมินผลกระทบทำงสขุภำพ 
3) กำรพยำบำลอนำมัยชุมชนและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี   ไม่มี 

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

พยำบำล  
ศำสตรบัณฑิต 

1. NUR-461 ระบบสุขภำพชุมชน 2561 
2. NUR-462 กำรพยำบำลชุมชน 
3. NUR-463 กำรรักษำโรคเบื้องตน้ 
4. NUR-302 วิทยำกำรระบำด 
5. NUR-418 กำรศึกษำอิสระ 
6. PTP60-214 กำยวิภำคศำสตร ์  
7. NUR-465 ปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น 
8. NUR-464 กำรปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 
9. NUR60-102 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำด
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ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนัก
วิชำ/ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

วิทยำ  
10. NUR60-103 ชีววิทยำของเซลล์และพันธุศำสตร์ 
11. NUR60-214 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพืน้ฐำน 

สำธำรณสุข
ศำสตร ์

สำธำรณสุข
บัณฑิต  
สำขำ

สำธำรณสุข
ชุมชน 

1. PHP-338 กำรตรวจประเมินและบ ำบัดโรค 2 2560 
2. PHP- 342 กำรประเมินผลกระทบทำง 

สุขภำพ  
3. PHP- 216 ชีวสถิติ 
4. PHP- 217 โภชนำกำรสำธำรณสุข 
5. PHP-111 ปรัชญำสำธำรณสขุ      
6. PHP-112 กำรสำธำรณชุมชนขั้นแนะน ำ 

มหำวิทยำลยั
หำดใหญ่ 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

สำธำรณสุข
บัณฑิต สำขำ
สำธำรณสุข

ชุมชน 

1. 503-109 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต  2559 
2. 503-113 นโยบำยสำธำรณะเพือ่สุขภำพ  
3. 100-111 สถิติเบื้องต้น 

 
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  
1)  พิมำน ธีระรัตนสุนทร , รำชัน ฉ้วนเจริญ , ชุติมำ รอดเนียม , ภูวศินทร์ บัวเกษ . (2561). พฤติกรรมการดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่. พะเยำวิจัย 7 Proceeding: 7(1), 216-224.  

5.2 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
1) ชุติมำ รอดเนียม. (2562). การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อนโยบายความมั่นคงทางอาหารระดับต าบล จังหวัด

นครศรีธรรมราช. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 4 เรื่องสำนพลังกำรก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดเพื่อภำคใต้แห่ง
ควำมสุข 2562. สุรำษฎร์ธำนี. 

2) กรรณิกำร์ ศรีสมทรง, ชุติมำ รอดเนียม, นัยนำ หนูนิล, และเรวดี เพชรศิรำสัณห์. (2562). ความแตกต่างระหว่าง
เพศเก่ียวกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.  

3) ธนวรรณ สงประเสริฐ, วิภำวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์, อุไร จเรประพำฬ, สิทธิพรรณ เรือนจันทร์, ชุติมำ รอดเนียม, 
และจิฑำภรณ์ ยกอ่ิน. (2562). การสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาสูงอายุ 
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11 มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์. 

4) ชุติมำ รอดเนียม, กรรณิกำร์ ศรีสมทรง, นัยนำ หนูนิล, และเรวดี เพชรศิรำสัณห์. (2562). พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการ ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช . วลัย
ลักษณ์วิจัย คร้ังที่ 11 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.  

5) พิมำน ธีระรัตนสุนทร, รำชัน ฉ้วนเจริญ, ชุติมำ รอดเนียม, ภูวศินทร์ บัวเกษ. (2561). พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. สำธำรณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.  
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์นำบีลำ  ยุมยวง 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท ์
โทรสำร 
Email 

085-3918707 
075672103 
nabila.yu@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำกำรพยำบำลจติเวชและสุขภำพจิต 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
2558-2561 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ 2553-2557 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 10 เม.ย. 2561- ปัจจุบัน 
พยำบำลวชิำชีพ / โรงพยำบำลศรีธัญญำ 2557- 2558 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) Cognitive behavior therapy  

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลวัลัย
ลักษณ์ 

 

ส ำนักวชิำ 
พยำบำลศำสตร ์

 
 

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

 
 

1. NUR-351 ปฏิบัติกำรพยำบำลจติเวชและ
สุขภำพจิต 

2561-
ปัจจุบนั 

2. NUR60-101 จิตวิทยำพฒันำกำรของมนุษย์ 
3. NUR-218 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
4. NUR60-212 กำรประเมินภำวะสุขภำพ 
5. NUR60-213 กำรบ ำบัดพื้นฐำนทำงกำร

พยำบำล 
6. NUR60-214 ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพืน้ฐำน 
7. NUR60-251 กำรพยำบำลจิตเวชและ

สุขภำพจิต 
8. PTP-281 พื้นฐำนกำรพยำบำลที่เก่ียวข้องกับ

กำยภำพบ ำบัด 
 
 
 



 

 

215 

 

5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
1) นำบีลำ ยุมยวง, สำยฝน เอกวรำงกูร, เรวดี เพชรศิรำสัณห์, นัยนำ หนูนิล, วิภำวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์,  

นิดำรัตน์ ชูวิเชียร,  อุษำ น่วมเพชร ณัฐชนัญ สบเหมำะ. (2562). เพศกับองค์ประกอบของอำกำรที่น ำไปสู่
กำร เกิดภำวะซึมเศร้ำของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 
11. นครศรีฯ: มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์พัสตรำภรณ์ แก้วพะวงค์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101 
075-672103. 
Pastraporn.ka@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัตชิุมชน  

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
2557-2561 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ชั้น 1 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

2550-2554 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
ปฏิบัติงำนต ำแหน่งพยำบำลประจ ำ OPD Med รพ.ทักษิณ จ.สุรำษฎร์ธำน ี 2559 - 2561 
ปฏิบัติงำนต ำแหน่งพยำบำลประจ ำ OPD เด็ก รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2555 - 2557 
ปฏิบัติงำนต ำแหน่งพยำบำลประจ ำ IPD เด็ก รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2554 - 2555 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) ภำวะซีดในเด็ก 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์วิรัมภำ ตั้งไล ่

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075 672 101-2 
075 672 103 
Wirampa.ta@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
Master degree Master of Primary Healthcare development (M.P.H.M.)/ ASEAN 

Institute for Health Development, Mahidol University 
2561 

 
Bachelor degree Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program for 

Registered Nurses/ Curtin University, Australia 
2555 

Bachelor degree Bachelor of Nursing Science Program (B.N.S)/ Thai Red Cross 
College of Nursing, Bangkok, Thailand 

2559 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ธันวำคม  2561-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ หน่วยส่องกล้องทำงเดินอำหำร อำยุรกรรมโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย 

2560 

พยำบำลวชิำชีพ หอผู้ป่วยไอซียูอำยุรกรรม โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 2555-2557 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1.กำรให้กำรพยำบำลผูป้่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผูสู้งอำย)ุ 
  2.กำรจัดกำรสำธำรณสุขมลูฐำน/กำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพและระบบสุขภำพชุมชน  

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์แสงทิพย์ ลีลำกำนต์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075 672 101-2 
075 672 103 
Saengtip.le@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลผู้ใหญ่ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  2561 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 2555 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 2561-ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยำบำลกระบีน่ครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2557-2558 
พยำบำลวชิำชีพ หน่วยตรวจโรคอำยุรศำสตร์ งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลศิริรำช 2555-2557 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรดูแลผู้ป่วยบำดเจ็บฉุกเฉิน 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์พรชนุตร ชุมภูนุช 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101-2 ต่อ 2135 
075-672103 
Pornchanuch.ch@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
Master of public health Master of Public health   

Auckland University of Technology 
2560 

Postgraduate diploma in 
public health 

Specialist in public health  
University of Auckland 

2559 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร ์ วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 2554 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
พยำบำลวชิำชีพ / The HIV Netherland Australia Thailand Research 2561 
พยำบำลวชิำชีพ / แผนกอำยุรกรรมชำย  โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ  2555-2556 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) Obesity and social determinant of health 
4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/หลักสูตร ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั 
วลัยลักษณ ์

ส ำนักวชิำพยำบำล
ศำสตร ์

พยำบำล 
ศำสตรบัณฑิต 

1.กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและระบำดวิทยำ 
2.กำรบ ำบัดพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 
3.ปฏิบัติกำรพยำบำลบ ำบัดพืน้ฐำน 
4.กำรพยำบำลชุมชน 
5.ระบบสุขภำพชุมชน 
6.กำรรกัษำโรคเบื้องต้น 
7.ปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจติและจิตเวช 

2561-ปัจจุบนั 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏ 

สุรำษฎร์ธำน ี

คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

วิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำ 

สำธำรณสุขศำสตร ์
(อำจำรย์พิเศษ) 

1.อนำมัยชุมชน 
 

2561 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์มณฑำ สำยธำรวำณิตร์กุล 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์  
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท ์
โทรสำร 
Email 

086-3642556 
075672103 
Montha.sa@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลจิตเวชและสขุภำพจิต 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
2559-2561 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต พยำบำลศำสตร ์วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย 2551-2554 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
พยำบำลวชิำชีพ / แผนกอำยุรกรรม / โรงพยำบำลสมเด็จ ณ ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 2555 - 2556 
พยำบำลวชิำชีพ / แผนกกุมำรเวชกรรม / โรงพยำบำลกรุงเทพ กรุงเทพมหำนคร 2556 - 2558 
พยำบำลวชิำชีพ / แผนกผู้ปว่ยนอก / โรงพยำบำลเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2558 - 2559 

พยำบำลวชิำชีพ / แผนกอำยุรกรรม / โรงพยำบำลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2559 - 2560 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

- ไม่มี - 
4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
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แบบฟอร์มประวัติและผลงำนของอำจำรย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์จันทรวดี สพำนทอง 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร
Email 

075 672 101 
075 672 103 
Jantarawadee.sa@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต กำรพยำบำลผู้ใหญ่ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ 2561 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 2551 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์พยำบำล มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1 พ.ค 2562 – ปัจจบุัน 
พยำบำลวชิำชีพปฏบิัติกำร-ช ำนำญกำร ประจ ำหอผู้ป่วย MICU และ CCU 
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 

1 เม.ย 2551 – 1 มี.ค 2562 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  
  1) กำรดูแลเพื่อป้องกันกำรถอดท่อช่วยหำยใจโดยไม่ไดว้ำงแผนในหอผู้ป่วยวิกฤตอำยุรกรรม 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
 มี       ไม่ม ี

5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย  
 1) จันทรวดี สพำนทอง, ทิพมำศ ชิณวงศ์, และเพลินพิศ ฐำนิวัฒนำนนท์. (2561). ผลของโปรแกรมกำรพยำบำลใน

ระยะเปลี่ยนผ่ำนต่อควำมมั่นใจในบทบำทของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอำยุระยะย้ำยออกจำกหอผู้ป่วยวิกฤต. 
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(3), 32-41. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 

เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 
ได้รับรำงวัล Best Poster ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมกำรพยำบำลในระยะเปลี่ยนผ่ำนต่อ
ควำมมั่นใจในบทบำทและควำมพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอำยุระยะย้ำยออกจำกหอ
ผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยสำมัญ  ในกำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีของสมำคมพยำบำล
เกียรติคุณไทย และ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, 
Phi Omega – at – Large Chapter เรื่ อง เส้ นทำงสู่ ผู้ น ำท ำงกำรพยำบำลในยุ ค 
Thailand 4.0 ณ โรงแรมมำรวย กำร์เด้น กรุงเทพมหำนคร 

2560 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์เกวลี วัชรำทักษิณ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101-2 
075-672103 
Kewalee.na@wu.ac.th. 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช มหำวิทยำลัยมหิดล 2555 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนนีำรำธิวำส 2548 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์    มหำวิทยำลยัลักษณ ์ 1พ.ค.62-ปัจจุบัน 
อำจำรย์คณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลยันรำธวิำสรำชนครินทร์ 1เม.ย.48-30เม.ย.62 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต ภำวะซึมเศร้ำและสำรเสพติด 
2) พฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่น 
3) โรคซึมเศร้ำ 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน  
  มี    ไม่ม ี

ชื่อ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลยั
นรำธิวำส 

รำชนครินทร์ 

คณะพยำบำลศำสตร ์ กำรพยำบำล
สุขภำพจิตและ

จิตเวช/ 
พยำบำล 

ศำสตรบัณฑิต 

วิชำปฏิบัติวชิำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและ
จิตเวช 2552-2562 

กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 2552-2562 
พัฒนำกำรมนุษย ์ 2552-2562 
วิจัยทำงกำรพยำบำล  2561 
มโนมติพืน้ฐำนทำงกำรพยำบำล 2552-2560 
กระบวนกำรทำงกำรพยำบำล 2552-2561 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรปอ้งกันกำร
เจ็บป่วย 2559-2561 

กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 2557-2561 
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ผูสู้งอำยุ (นิเทศชุมชน) 2555-2561 
กำรศึกษำอิสระ 2559-2560 
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5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย  
1) เกวลี นำควิโรจน์, ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ, สัญญำ วัชรำทักษิณ, ซูไรดำ อำแวปำเต, ฟำตอนะห์ บินยำ, มำรีนำ อูมำ, 

... อิงฟ้ำ อูมำ. (2561). การพัฒนาและทดลองใช้อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมกับการสั่นส าหรับผู้สูงอายุ
ติดบ้าน (Development and Trial a Stretch Vibration Box for Home-bound Elders ) . น ำเสนอ
เนื่องในกำรประชุมวิจัยระดับชำติ ครั้งที่ 7 ประจ ำปี 2561 เร่ือง กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0.นรำธิวำส 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์อำทิตย์ บุญรอดชู 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

087-2705486 
075 672103 
Arty_cd@hotmail.com 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (ก ำลังศึกษำ) สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  2559-ปัจจุบนั 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี    2557 

พยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำจังหวัดเพชรบุรี   2543 
 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลบำ้นบำงเหียน ต ำบลปลำยพระยำ 
อ ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่  

2560-2562 

พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคลอง
ปัญญำ ต ำบลเขำเขน อ ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่  

2557-2560 

พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปลำยพระยำ ต ำบล 
ปลำยพระยำ อ ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่  

2553-2557 

พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
ต ำบลบ้ำนทะเลหอย ต ำบลปลำยพระยำ อ ำเภอปลำยพระยำ จงัหวัดกระบี่  

2552-2557 

พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลปลำยพระยำ ต ำบลปลำยพระยำ อ ำเภอ 
ปลำยพระยำ จงัหวัดกระบี่  

2544-2552 

พลทหำร สังกัด ร.15 พัน 1  ต ำบลคลองท่อมใต้ อ ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  2543-2544 

 
3. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
4. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

4.2 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
1)  อำทิตย์ บุญรอดช.ู (2560). รูปแบบกำรด ำเนินงำนของต ำบลจัดกำรสุขภำพโดยวิธีกำรเทียบเคียง 

     คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต ำบลปลำยพระยำ อ ำเภอปลำยพระ 
     ยำ จังหวัดกระบี่. [ม.ท.ป.] 

5. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ชนะเลิศกำรน ำเสนอผลงำนวจิัย งำนวชิำกำรชมรมสำธำรณสุข ระดับประเทศ  2560 
ศิษย์เก่ำดีเด่น สมำคมศิษย์เก่ำวทิยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี 2557 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101-2 ต่อ 2197 
075-672103 
nuntaporn.kl@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต  วิธีวิทยำกำรวิจยั มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปตัตำนี 2557 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  พยำบำลสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยมหิดล 2540 
ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำล วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนสีงขลำ 2534 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์ 1 สิงหำคม 2562-ปัจจบุัน 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลำ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

1 เมษำยน 2561-31 
กรกฎำคม 2562 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข 

1 มีนำคม 2560-30 
มีนำคม 2561 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลำ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

พ.ศ.2549-2560 

พยำบำลวชิำชีพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

พ.ศ.2547-2549 

พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลควนเนียง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2534-2547 
 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1) กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน (Road Traffic Injury Investigation) 
2) กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บจำกกำรจมน้ ำ (Drowning Investigation) 

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี
5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 

5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  
1) นันทพร กลิ่นจันทร์. (สิงหำคม 2560). กำรสอบสวนเหตุกำรณ์จมน้ ำทะเล บริเวณชำยหำดมหำรำช ต ำบลจะทิ้ง

พระ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2559. เอกสำรน ำเสนอในที่ประชุมสัมมนำระบำด
วิทยำแห่งชำติ ครั้งที่ 23. เชียงใหม่.     

2) Klinjun, N., Lim, A., Wanishsakpong, W., 3, Notodiputro K.A. (2017, March). On Modeling 
Transport Accident Deaths in Thailand based on Poisson distributions. Paper presented at 
the 2nd International Statistical Institute Regional Statistics Conference, Bali, Indonesia. 
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5.2 บทควำมทำงวิชำกำร  
1) นันทพร กลิ่นจันทร์, กฤชวัฐ ปลอดดี, ปณิธี ธัมมวิจยะ, โรมบัวทอง, วิทยำ สวัสดิวุฒิพงศ์, กรรณิกำร์ หมอนพัง

เทียม, และคณะ. (2560). กำรติดเชื้อไวรัสซิกำในหญิงตั้งครรภ์รำยแรกของจังหวัดก ำแพงเพชร และกำร
ควบคุมกำรระบำด วันที่ 14-27 กรกฎำคม 2560. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์, 
48(39), 609-617. ค้นจำก https://wesr.boe.moph.go.th/wesr_new/index.php 

2) Klinjun, N., Chinwong, D., & Sleigh, A. (2017). Epidemiology of Multiple Casualty Incidents  
 From Road Accidents in Thailand, 2006-2011. OSIR Journal, 10(4), 1-8. Retrieved from  
 https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Epidemiology+of+Multiple+C

asualty+Incidents++from+Road+Accidents+in+Thailand%2C+2006-2011&btnG= 
3) นันทพร กลิ่นจันทร์, อำรีย์ ตำหมำด, กษมำ เทวินทรภักติ, สมศักดิ์ ขุนฤทธิ์มนตรี. (2560). กำรสอบสวนกำร

บำดเจ็บและเสียชีวิต: กรณีรถกระบะรับ–ส่งนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้ อ ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส วันที่ 
11 สิงหำคม 2558. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์, 48(17), 257-64. ค้นจำก 

https://wesr.boe.moph.go.th/wesr_new/file/y60/H60172017042320170429.pdf 
4) กษมำ เทวินทรภักต,ิ นันทพร กลิ่นจันทร,์ วันดี วณิชย์ศักดิพ์งศ์. (2558). รำยงำนสอบสวนกำรบำดเจ็บทำงถนน

จำกรถพยำบำลประสบอุบัติเหตุ อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ วนัที่ 10 – 11 กุมภำพันธ์ 2558. รายงานการ
เฝ้าระวังทางระบาดวทิยาประจ าสัปดาห์, 46(17), 257-263. ค้นจำก 
https://wesr.boe.moph.go.th/wesr_new/file/y58/F58174_4375.pdf 

5.3 หนังสือ/ต ำรำ/เอกสำรกำรสอน  
1) นันทพร กลิน่จันทร์. (2562). คู่มือการนิเทศระบบข้อมูลการบาดเจ็บระดับจังหวัด. สงขลำ: โรงพิมพ์ธีระวัฒน์เซ็น

เตอร์. 
2) นันทพร กลิน่จันทร์. (2558). การสอบสวนเชิงลึกสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน. สงขลำ: โรง

พิมพ์ธีระวัฒน์เซ็นเตอร์. 

6. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

1.รำงวัลชนะเลิศผลงำนวิชำกำร ประเภทบรรยำย (Oral Presentation) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เรื่อง 
“กำรทบทวนและประเมินระบบเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บจำกอุบัตเิหตุขนส่งทำงบกในภำคใต้ตอนล่ำง ปี 
2549-2550” 

2551 

2.รำงวัลชมเชยอันดบั 1 ประเภทรำยงำนสอบสวนโรคดีเด่น เร่ือง”กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บจำก
รถทัวร์สำยกรุงเทพ-สงขลำ พลกิคว่ ำ” 

2550 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://wesr.boe.moph.go.th/wesr_new/index.php
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์กรกันยำ เพ็งผลำ 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

0943092254  
075 672 103 
psukanlaya@gmail.com 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒ ิ สำขำวชิำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  (กำรบริหำรกำรพยำบำล) มหำวิทยำลัยบูรพำ 2555 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี 2546 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบนั 
พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร  ประจ ำหอผู้ป่วยวิกฤติอำยุรกรรม  โรงพยำบำลมหำสำรคำม 2556- 2562 
พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร ประจ ำหอผู้ป่วยอำยุรกรรมชำย  โรงพยำบำลมหำสำรคำม  2549- 2556 
พยำบำลวชิำชีพปฏบิัติกำร  ประจ ำหอผู้ป่วย อำยุรกรรมชำย  โรงพยำบำลเลิดสิน 
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 

2546 - 2549 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  
 - ไม่มี - 
4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่มี 

5. ผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) 
5.1 บทควำมวิจัย/วิชำกำรที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร  

1)  น ำเสนอ Poster “นวัตกรรมสำยผูกท่อหลอดลมคอ”ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำงวัลย์ศรีสังวำลย์ 
ผลงำนดี วิชำกำรเด่น สมคุณค่ำพยำบำลไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 24-26 เมษำยน 2562 โดยกองกำรพยำบำล 
กระทรวงสำธำรณสุข 

2) น ำเสนอ Poster “ท ำได้ง่ำย ลดแพร่เชื้อได้เยี่ยม”ในกำรประชุมวิชำกำรสัญจรครั้งที่ 2/2558 สมำคมพยำบำล
แห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมชัยภูมิปำร์ค จังหวัดชัยภูมิ 

น ำเสนอด้วยวำจำ “Which is the best  Endotracheal Tube Fixation”ประชุมสมำคมพยำบำลแห่งประเทศ
ไทยฯ สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี 2559 ณ โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น 

3) น ำเสนอด้วยวำจำ “ผลของธรรมะบ ำบัดต่อควำมวิตกกังวล สัญญำณชีพ  ค่ำควำมอ่ิมตัวของออกซิเจน ในผู้ป่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหำยใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติอำยุรกรรม  โรงพยำบำลมหำสำรคำม”กำรประชุมวิชำกำร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี 2562 

กำรน ำเสนอด้วยวำจำ “กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกับโรคควำมดันโลหิตสูงในประเทศไทย : A 
Literature  Reviews of Hypertension in Thailand” งำนประชุมวชิำกำรนำนำชำติเขตสขุภำพที่ 7 
คร้ังที่ 3 ประจ ำปี 2561 
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5.2 บทควำมทำงวิชำกำร  
1)  กรกันยำ เพ็งผลำ . (2550). นวัตกรรมถุงมือกำยสิทธิ์พิชิตกำรดึงท่อช่วยหำยใจ . วารสารโรงพยาบาล

มหาสารคาม. 
2) กรกันยำ เพ็ งผลำ . (2558). which is the best Endotracheal Tube Fixation. วารสารโรงพยาบาล

มหาสารคาม. 
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ประวัติและผลงำนของอำจำรย์ประจ ำ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อำจำรย์จณิศำภ์  แนมใส 

มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์
ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075-672101 ต่อ 2101 
075-672103 
janisa.na@wu.ac.th 

 
1. กำรศึกษำ (เรียงล ำดับจำกปีล่ำสุด) 

คุณวุฒิ สำขำวิชำ/สถำบันกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
พยำบำลศำสตรมหำบัณทิต กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2546-2548 
พยำบำลศำสตรบัณทิต Nursing  Science  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำ 2540-2542 
พยำบำลเทคนิค Conferred  certificate  in nursing  and  midwifery 

วิทยำลัยพยำบำลศรีธัญญำ   
2532 - 2534 

 
2. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (เรียงล ำดับจำกปลี่ำสุด)  

ต ำแหน่งงำน - องค์กรหรือหน่วยงำน ปี พ.ศ. 
พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำนสุขภำพจิตและยำเสพติด โรงพยำบำลบำงขัน 2547-2562 
พยำบำลวชิำชีพปฏบิัติกำร  กุลุม่งำนจิตเวชชุมชน   โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำนครินทร์ 2542 
พยำบำลเทคนิค   ตึกจิตเวชหญิง    ชุมชน   โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำนครินทร์ 2536 

 
3. ควำมเชี่ยวชำญ  

1)  สุขภำพจิตชุมชน 
2)  กำรดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชน 
3) สุขภำพจิตเด็ก/วัยรุ่น /ผู้สูงอำย ุ  

4. ประสบกำรณ์กำรสอน 
  มี    ไม่ม ี

5. เกียรติคุณและรำงวัล 
เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

เกียรติคุณ บุคลำกำรสำธำณสุข  ผลงำนดีเด่น  จงัหวัดนครศรีธรรมรำช  2562 
เกียรติคุณพยำบำล  ดีเด่น ด้ำนผู้มีผลงำนวชิำกำร จังหวัดนครศรีธรรมรำช   2562 
รำงวัลคลนิิกวัยรุ่นผำ่นเกณท์มำตรำฐำน  2561 
รำงวัลสตรีดีเดน่ระดับอ ำเภอ  ผูช้่วยเหลือชุมชนในงำนวนัสตรีสำกล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2560 
รำงวัล ผลงำนวชิำกำรยำเสพตดิดีเด่นในงำนประชุมวชิำกำรยำเสพติดระดับเขตสุขภำพที่11 2559 
เกียรติบัตร กำรรับรอง  HA  ยำเสพติด จำก สรพ.  และสถำบนัธัญลักษณ์   2558 
รำงวัลสรำ้งสรรค์ผลงำนยำเสพติดดีเด่น ในงำนประชุมวชิำกำรยำเสพติดภำคใต้ ณ รร.เจบี หำดใหญ่  2557 
เกียรติบัตร  รพ.ปลอดบุหรี่ 2555 
เกียรติบัตร  สร้ำงสรรค์ผลงำนยำเสพติดดีเด่น  ในงำนประชุมวชิำกำร ยำเสพติดแห่งชำติ12 -14 ก,ค 
2554 ณ. อิมแพ็คเมืองทองธำนี   กรมกำรแพทย์ 

2554 
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เกียรติคุณ/รำงวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
เกียรติบัตร  รำงวัล นวตกรรม สุขภำพจิตในผูพ้ิกำร เสนอ สรพ. ระดับภำคใต้ 2551 
รองชนะเลิศอันดบั 1 ระดับประเทศโครงกำรป้องกันปัญหำ  กำรฆ่ำตัวตำยในชุมชน อ.บำงขันกรม
สุขภำพจิต 

2550 

รำงวัลชนะเลิศ โครงกำรบูรณำกำรงำนสุขภำพจิตโดยเครือข่ำยสู่ชุมชน ระดบัเขต 12 กรมสุขภำพจิต 2549 
 

 
 


