
 

 

 

 

 

 

 

คูมือนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงเทิดพระบิดา 



 

เพลงเทิดพระบิดา 

 

เราทุกคน   มั่นกมล   ใฝความดี 

เราพรอมมี   ศักดิ์ศรี   แหงมวลชน 

เรามอบรัก   พิทักษ   ไทยทุกคน 

เราผจญ   ใหทุกคน  กินอยูดี 

 

เราลำเคญ็   ยากเข็ญ  สูฝาฟน 

เรารกักัน   มั่นใจ   ไมหนายหนี 

เราทั้งผอง   ปรองดอง  สูยอมพลี 

เราชีพนี้   พลีเพื่อ   พระบิดา 

 

เราพรอมใจ   ตานโรคภัย  ใหปวงชน 

เราทุกคน   สูทน   ดวยศรัทธา 

เราฝกฝน   อุทิศตน  ชวยชีวา 

ตามรอยพระบิดา  คือสัญญา  เพื่อปวงชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงมารชสถาบันพระบรมราชชนก 

 

สถาบันพระบรมราชชนก   ไดหยิบยกงานใหญแผไพศาล 

งานสาธารณสุขอุปการ    รับผิดชอบงานทุกดานแหงอนามัย 

มุงสรรคสรางผองพลังบุคลากร   อีกงานสอนดวยหลักแหงแพทยไทย 

พระชนกทรงใหหลักอยางกวางไกล  พระบิดาสาธารณสุขไซรแพทยเมธี 

บรมราชชนกพระนามน้ีทรงเปนหลัก เปนที่รักและบูชาเชิดศักดิ์ศรี 

 พระภูมิพลพระราชทานพระนามนี้  ผองเราเปนดั่งพระนามแหงศรสีถาบัน 

 สาธารณสุขพระคุณลวนตองเพียงพอ  งานสุขภาพตองสานตอสืบเน่ืองกัน 

 ทั้งชนบทก็ไมทอดทิ้งเห็นความสำคัญ  ไมเลือกชนชั้นนั่นคนจนทั่วถิ่นไทย 

ขอตั้งสตัยปฏิญญา    มุงพัฒนางานสาธารณสุขไซร 

 เพื่อเกียรติพระบิดาสาธารณสขุไทย  ขจรเกริกไกรไปทั้งธาตรี 

 ขอรับใชชาติ ศาสน แผนดิน   จงรกัภูมินทรขจรจักรี 

 ดวยเดชะพระบุญญาบารมี   สยามบดี ทรงพระเจริญ ** (ซ้ำ) 

 

         ผูประพันธ นางสุคนธ พรพิรุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปรัชญาการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

 

สถาบันพระบรมราชชนกจัดการศึกษาที ่มุ งพัฒนาผู เรียนใหเปนผู มีคุณธรรมตาม     

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” และ

มีอัตลักษณคุณธรรมตามที่สถาบันกำหนด “วินัย หนาที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”        

ม ีความรอบรู   มีภ ูมิปญญาในสาขาวิชาชีพ และมีสมรรถนะที ่จำเปนที ่จะนำไปปรับใช             

ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต ดวยกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรูจาก

ประสบการณจริงผานกระบวนการคิด วิเคราะห แกปญหา และคนควาดวยตนเอง โดยมีผูเรียน

เปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู  ซึ ่งจะนำไปสูการเปนบัณฑิตที ่ใฝเรียนรู ตลอดชีวิต         

และสามารถเปนที่พึ่งดานสุขภาพแกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำกลาวตอนรับนักศกึษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 

 ในนามผู บร ิหาร อาจารย เจ าหนาที ่ของคณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลัย             

ในสังกัดทั้ง ๓๐ แหง ดิฉันขอแสดงความยินดี และขอตอนรับนักศึกษาพยาบาลใหมทุกคน                  

สู สถาบันการศึกษาพยาบาลของเรา สู ว ิชาชีพพยาบาล นับเปนอีกกาวแหงความสำเร็จ            

ซึ่งจะนำไปสูเสนทางแหงความสำเร็จในชีวิตการงาน  

 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ของคณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลัยในสังกัดทุกคน 

พรอมที่จะใหการศึกษา และสนับสนุนนักศึกษาทุกคนใหเรียนไดสำเร็จตามที่หลักสูตรกำหนด 

และมีสมรรถนะและคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลและที่สถาบันกำหนด ขอใหนักศึกษาใหม

ทุกคนรวมกิจกรรมการเรียนรูทั ้งในและนอกหลักสูตรไดอยางมีความสุข อยู ในวิทยาลัย        

ดวยความรักใครปรองดอง เอื้ออาทรซึ ่งกันและกันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ใหถือ    

เสมือนวาวิทยาลัยเปนบานหลังที่สองของทกุคน  

 ขอใหท ุกคนต ั ้ งใจศึกษาเล าเร ียนและสำเร ็จการศึกษาตามเจตจำนงที ่ต ั ้งไว             

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เตรียมจัดประสบการณ

การเรียนรู ใหนักศึกษาทั้งในหองเรียน หองปฏิบัติการ ในสถานการณจำลอง สถานการณ  

เสมือนจริง รวมทั้งใหนักศึกษามีโอกาสไดรับประสบการณใหมๆ จากการเขารวมกิจกรรมตางๆ        

ในระหวางการศึกษา โดยมีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในวิชาชีพดูแลอยาง

ใกลชิด เพื่อที่จะเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต นำวิชาความรูและทักษะไปใชในการ

ดูแลสุขภาพประชาชน และทำประโยชนใหกับสังคมตอไป  

     

     ดร.กมลรัตน เทอรเนอร 

             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 



 

คำนำ 

 

คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดทำคูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

เพ่ือใหนักศึกษาของคณะฯ มีความเขาใจ และใชเปนแนวทางประกอบตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

คูมือนักศึกษา ประกอบดวยขอมูล ๔ สวน คือ 

 สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

 สวนที่ ๒  หลักสูตรที่เปดสอน 

สวนที่ ๓  ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เก่ียวของ  

 สวนที่ ๔  คำรองตางๆ สำหรับนักศึกษา 

 ขอใหนักศึกษาทุกคนศึกษาคูมือนักศึกษา และทำความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และ

แบบคำรองตางๆ ของคณะฯ เพื่อใหปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเปนประโยชนสำหรับนักศึกษา ควบคูกับ

การศกึษารายละเอียดของสถานศึกษาที่นักศึกษาเขารับการศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนักศึกษาเลมนี้จะเปน

ประโยชนแกนักศึกษา 

 

คณะผูจัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

           หนา 

เพลงเทิดพระบิดา 

เพลงมารชสถาบันพระบรมราชชนก 

ปรัชญาการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

คำกลาวตอนรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

สวนท่ี ๑  ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก ๑ 

๑. ประวัติคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก ๑ 

๒. สีประจำคณะพยาบาลศาสตร ๕ 

๓. อัตลักษณบัณฑิต ๕ 

๔. ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก ๕ 

๕. จำนวนรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๗ 

๖. แนวปฏิบัติการกำหนดรหัสนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ๘ 

สวนท่ี ๒  หลักสูตรเปดการสอน ๑๑ 

สวนท่ี ๓ ระเบียบ ขอบังคบั และประกาศท่ีเกี่ยวของ  ๔๕ 

- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 ๔๖ 

- ปฏิทินการชำระคาใชจายในการศึกษา ปการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก ๔๗ 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๔๘

ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง เกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบ ๖๑ 

วัดความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2564 

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับโอน ยายนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๖๔

พ.ศ. 2564  

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนรายวิชา ๖๗

และการเทียบโอนผลการเรียนรูของนักศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ ๗๒

นักศึกษา พ.ศ. 2563 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ ๗๕

นักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 

 



 

สารบัญ (ตอ) 

           หนา 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก เร่ือง การแตงกายในการฝก ๘๐ 

ปฏิบัตกิารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย ๘๒ 

ของนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา ๒๕๖๔ ๘๕ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของ ๘๖ 

กระทรวงสาธารณสุข 

- หลักเกณฑและเงื่อนไขแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายในการศึกษา ๘๘ 

หลักสูตรตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

สวนท่ี ๔ คำรองตางๆ สำหรับนักศึกษา ๘๙ 

- แบบคำรองขอแกไข ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

- แบบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ทดแทน) 

- แบบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 

- แบบคำรองขอลากิจ/ลาปวย 

- แบบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

 

๑. ประวัติคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

ประเทศไทยประสบกับปญหาการขาดแคลนพยาบาลมาอยางตอเนื่องตั ้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเปนตองการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลใหเพียงพอตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขของประเทศ กระทรวงสาธารสุขไดมีการกอตั้งโรงเรียนผดุงครรภแหงแรกของประเทศไทย   
ตามพระราชดำริของสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ในป พ.ศ. ๒๔๗๔ ชื่อ “โรงเรียนผดุงครรภวชิระ” ตั้งอยูในวชิรพยาบาล 
(ปจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ) ในป พ.ศ. ๒๔๘๙ ไดมีการกอตั ้งโรงเรียน
พยาบาลแหงแรกของกระทรวงสาธารณสุข ชื่อวา “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” (ปจจุบันคือ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)  และไดมีการขยายโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยไปใน
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ในระยะแรกวิทยาลัยพยาบาลตาง ๆ จะอยูภายในสังกัดกรม กองตาง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และใชชื่อวิทยาลัยพยาบาลตามชื่อจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้ง ตอมามีการแบงสวนราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุขใหม ไดมีการรวมวิทยาลัยพยาบาลจากกรม กองตาง ๆ ใหเปนหนวยงานใหม    
ตั้งเปน “สถาบันพัฒนากำลังคนดานสาธารณสุข” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ 
ฉบับพิเศษ หนา ๒๑-๒๙ และตอมาไดรับพระราชทานนาม วา “สถาบันพระบรมราชชนก” ตามหนังสือ
สำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๒๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ โดยมีฐานะเปนสวนราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงสาธารณสขุ ไดขอพระราชทานพระกรุณาจากสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เพื ่อพระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลใหมีชื ่อเดียวกันทุกแหง ใหเปนมิ่งขวัญ สิริมงคล     
นิมิตหมายแหงวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง ทั้ง
ที่เปดดำเนินการแลว และที่จะเปดดำเนินการในอนาคตวา “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” โดยมีชื่อเดิม
ตอทาย ยกเวนวิทยาลัยพยาบาลท่ีเคยไดรับชื่อพระราชทานมากอน ยังคงชื่อเดิมไว มีจำนวน ๓ แหง ไดแก 
ว ิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี ว ิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาล          
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  

 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดเขาสมทบกับมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และวิทยาลัยพยาบาลแตละแหง ไดพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
ของวิทยาลัยพยาบาล สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยแตละแหง ผ ู สำเร็จการศึกษา จะไดร ับปริญญา      
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันสมทบตาง ๆ โดยวิทยาลัยพยาบาลในแตละภูมิภาคไดสมทบกับ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังนี้ ภาคเหนือสมทบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน ๓ แหง สมทบกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร จำนวน ๓ แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน ๖ แหง       
ภาคตะวันออกสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ แหง ภาคใตสมทบกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จำนวน ๕ แห ง และภาคกลางสมทบกับ มหาว ิทยาล ัยมหิดล จำนวน ๙ แห ง และสมทบกับ



๒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน ๑ แหง ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข ไดกอตั้งวิทยาลัย
พยาบาลแหงใหม คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร และไดรับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใหวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข ภายใตการดูแลสนับสนนุสงเสริมการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีภารกิจตาม
สถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร   

 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
มีพระราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า โดยที ่ เป นการสมควรมีกฎหมายว าด วยสถาบัน                 
พระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทำหนาที่รัฐสภา เรียกวา "พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒"            
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี 
๔๓ ก ว ันที ่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัต ิน ี ้ ใช บ ังคับตั ้ งแต ว ันถ ัดจากว ันประกาศใน                 
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒   

ความตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ ใหสถาบันพระบรม 
ราชชนกเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา       
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ อยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมาตรา ๗ สถาบันมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ     
ทำการสอน ทำการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั ้งนี้          
เมื่อสถาบันพระบรมราชชนกไดปรับเปลี ่ยนสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพที่จัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และมีอำนาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาที่มีการสอบในสถาบันได วิทยาลัยพยาบาลท้ัง ๒๙ แหง ในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก จึงไดยกเลิกการเปนสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตามภูมิภาคขางตนแลว   

 
คณะพยาบาลศาสตร เปนสวนงานในสถาบันพระบรมราชชนก และมีวิทยาลัยพยาบาลที่เปน    

สวนงานในคณะพยาบาลศาสตร จำนวน ๓๐ วิทยาลัย กระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้ 
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

๔. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 
๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ 
๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

๑๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 

๑๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
๑๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 
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๑๓. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๑๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 
๑๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 
๑๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

๑๗. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
๑๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
๑๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

๒๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

๒๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

๒๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

๒๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
๒๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
๒๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 
๒๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

๒๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

๒๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

๒๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 

๓๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 
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แผนที่แสดงที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วพบ.พะเยา 

วพบ.        

นครลำปาง 

วพบ.เชียงใหม 

วพบ.แพร 

วพบ.อุตรดติถ 

วพบ.พุทธชินราช 

วพบ.อุดรธานี 

วพบ.ขอนแกน 

วพ.           

ศรีมหาสารคาม 

วพบ.สรรพสิทธิ

ประสงค 

วพบ.สุรินทร 

วพบ.

นครราชสีมา 

วพบ.สุราษฎรธานี 

วพบ.

นครศรีธรรมราช 

วพบ.ตรัง 

วพบ.สงขลา 

วพบ.ยะลา 

วพ.พระจอมเกลา 

จ.เพชรบุรี 

วพบ.จักรีรชั 

วพบ.ราชบุร ี

วพบ.สุพรรณบุรี 

วพบ.ชัยนาท 

วพบ.สวรรคประชารักษ

นครสวรรค 

วพบ.พระพุทธบาท 

วพบ.สระบุร ี

วพ.พระปกเกลา

จันทบุรี 

วพบ.ชลบุรี 

วพบ.กรุงเทพ   

วพบ.นพรัตนวชิระ 

วพบ.     

จ.นนทบุร ี
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๒. สีประจำคณะพยาบาลศาสตร 

 สีแดง เปนสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

๓. อัตลักษณบัณฑติ 

อัตลักษณดานการบริการสุขภาพ  

“การบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษยเพื่อสุขภาวะชุมชน” 

อัตลักษณดานคุณธรรม  

“วินัย หนาที่ สามัคค ีเสียสละ สัจจะ กตเวที” 
 

๔. ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก  

รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต    รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก               ที่ปรึกษา 

๑. นางกมลรัตน เทอรเนอร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๒. นางสาวศุกรใจ  เจริญสุข ผูชวยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 

ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 

๓. นายพิศิษฐ พลธนะ ผูชวยอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 

ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอติญาณ ศรเกษตริน ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 

รักษาการรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 ๕. นางสาวพรฤดี นิธิรัตน ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

รักษาการรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖. นางขวัญตา บุญวาศ ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

๗. นางสาววาสนา ม่ังคั่ง ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 

๘. นางสาวจิราพร วรวงศ ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

๙. นางประไพพิศ สิงหเสม ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

๑๐. นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ  ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 

๑๑. นางเพ็ญจมาศ คำธนะ  ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

๑๒. นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒิ ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

๑๓. นางสาวปทมา ผองศิริ ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

 1๔. นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิทร 

1๕. นายปนนเรศ กาศอุดม ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 

1๖. นางชุติมา มาลัย  ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

1๗. นายธานี กลอมใจ ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

1๘. นางสาวอมาวสี อัมพันศิริรตัน ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 



๖ 

๑๙. นางสาวศุลีพร เพชรเรียง ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

2๐. นายสุทัศน เหมทานนท  ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

2๑. นางพเยาว พงษศักดิ์ชาติ ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 

2๒. นางสาวพีระนันท จีระยิ่งมงคล ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

2๓. นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ           

2๔. นางนิสากร วิบูลชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 

2๕. นางสาวอัจริยา วัชราวิวฒัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สุราษฎรธาน ี

2๖. นางจำรสั สาระขวัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี พระพุทธบาท 

2๗. นางสาวประกริต รัชวัตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สระบุรี 

2๘. นางปรียนุช ชัยกองเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนง ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี ยะลา 

๒๙. นางสาวปริทรรศน วันจนัทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

3๐. นางสาวดวงพร หุนตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี พุทธชินราช 

๓๑. นายสรายุทธ นามเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน)  
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

๕. จำนวนรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕  

ปการศึกษา ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดรบันกัศึกษารวม

จำนวน ๔,๒๒๐ คน จำแนกเปนรายวิทยาลัยดังนี้  

ลำดับที่ ชื่อวิทยาลัย 
จำนวนการรับนักศึกษา 

(คน) 

๑ วพบ.กรุงเทพ ๑๗๐ 

๒ วพบ.ขอนแกน ๑๒๕ 

๓ วพบ.จักรีรชั ๑๒๐ 

๔. วพบ.จังหวัดนนทบุร ี ๑๘๐ 

๕ วพบ.ชลบุร ี ๑๖๐ 

๖ วพบ.ชัยนาท ๑๑๐ 

๗ วพบ.เชียงใหม ๑๕๐ 

๘ วพบ.ตรัง ๑๔๐ 

๙ วพบ.นครราชสมีา ๑๖๕ 

๑๐ วพบ.นครลำปาง ๑๗๐ 

๑๑ วพบ.นครศรีธรรมราช ๑๖๐ 

๑๒ วพบ.นพรัตนวชิระ ๑๐๐ 

๑๓ วพบ.พระพุทธบาท ๑๒๐ 

๑๔ วพบ.พะเยา ๑๒๐ 

๑๕ วพบ.พุทธชินราช ๑๕๐ 

๑๖ วพบ.แพร ๑๑๐ 

๑๗ วพบ.ยะลา ๘๐ 

๑๘ วพบ.ราชบุร ี ๑๗๐ 

๑๙ วพบ.สงขลา ๑๔๐ 

๒๐ วพบ.สรรพสิทธิประสงค ๑65 

๒๑ วพบ.สระบรีุ ๑๒๐ 

๒๒ วพบ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค ๑๙๐ 

๒๓ วพบ.สุพรรณบุร ี ๑๒๐ 

๒๔ วพบ.สุราษฎรธาน ี ๑๔๐ 

๒๕ วพบ.สุรินทร ๑๒๕ 

๒๖ วพบ.อุดรธาน ี ๑๖๐ 

๒๗ วพบ.อุตรดิตถ ๑๓๐ 

๒๘ วพ.พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุร ี ๑๒๐ 

๒๙ วพ.พระปกเกลา จันทบุร ี ๑๕๐ 

๓๐ วพ.ศรีมหาสารคาม ๑๖๐ 

รวมจำนวนนกัศึกษา ๔,๒๒๐ 
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๑๑ 

สวนที่ ๒ หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก ทั้ง ๓๐ วิทยาลัย ได

เปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ ่งในปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนการเปดสอนในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  หลักสูตรไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการให

ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

จัดเปนหลักสูตร ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ มีระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา ๔ ป และจะสำเร็จ

การศึกษาได ไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน ๘ ปการศึกษา  
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนให 

๑. มีความรูทางการพยาบาล การผดุงครรภและบูรณาการศาสตรท่ีเก่ียวของในการใหบริการ

สุขภาพทุกชวงวัย ในภาวะปกติและเจ็บปวย 

๒. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยโดยใช

กระบวนการพยาบาล บนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที ่ด ีต อวิชาชีพ และปกปองสิทธิ

ผูรับบริการ 

๔. มีทักษะการคิดข้ันสูงในการตัดสินใจแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

๕. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ และรวม

ออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 

๖. มีภาวะผูนำและสามารถทำงานเปนทีมรวมกับสหวิชาชีพ 

๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการและบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน  

๘. มีทักษะการใชภาษาและมีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ 

๙. รูเทาทันสื ่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู และการปฏิบัติการพยาบาล                    

การผดุงครรภ 

๑๐. มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ

สังคม 

๑๑. เรียนรูดวยตนเองเพื่อนำไปสูการเรยีนรูตลอดชีวิต 

๑๒. เปนพลเมืองที ่ด ี มีจ ิตสาธารณะ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

๑๓. มีความรูเก่ียวกับแนวคิดการเปนผูประกอบการดานสุขภาพ  

 



๑๒ 

โครงสรางของหลักสูตร  

หลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตและโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

1. จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร            124       หนวยกิต 

       2. โครงสรางหลักสูตร 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30         หนวยกิต 

1) กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร  15 หนวยกิต 

2) กลุมสาระทักษะความเปนมนุษยและทักษะทางสังคม   6 หนวยกิต  

3) กลุมสาระทักษะปญญาและการเรียนรูยุคดิจิทัล      9 หนวยกิต 

   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ    88            หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพ 

แบงเปน  

                           71 หนวยกิต 

 - ทฤษฎ ี

- ปฏิบัต ิ

จำนวน ๓๕ หนวยกิต 

จำนวน ๓๖ หนวยกิต 

   2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หนวยกิต 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

     รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30                หนวยกิต  
1) กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร             15 หนวยกิต  

GE 101  ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

GE 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

GE 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

GE 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
English for Academic Reading and Writing 

 
3(2-2-5) 

GE 105 ภาษาอังกฤษกาวหนา 
Advanced English 

3(2-2-5) 

2)  กลุ มสาระทักษะความเปนมนุษยและทักษะทาง
สังคม 

   6  หนวยกิต 

GE 201 เราคือสบช. 
We are PBRI 

3(2-2-5) 

GE 209 พลเมืองวิวัฒน 
Active Citizens 

3(2-2-5) 

3)  กลุมสาระทักษะปญญาและการเรียนรูยุคดิจิทัล   9 หนวยกิต  
GE 301 ผูประกอบการในยุคดิจิทัล 

Entrepreneur in Digital Era 
3(2-2-5) 

GE 302 การรูดิจิทัล 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 

GE 305 วิทยาศาสตรและคณติศาสตรในชีวิตประจำวัน  
Sciences and Mathematics in Daily Life 
 

3(3-0-6) 

                   2. หมวดวิชาเฉพาะ 88          หนวยกิต  
        1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     17 หนวยกติ  
01xx300101 

 
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
 Microbiology and Parasitology 

2(2-0-4) 
 

01xx300102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

01xx300103 ชีวเคมแีละโภชนศาสตร 
Biochemistry and Nutrition 
 

3(3-0-6) 
 

 



๑๔ 

01xx300104 จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด 
Developmental Psychology and Thinking 
Process 

2(1-2-3) 
 

01xx300205 
 

เภสัชวิทยา  
Pharmacology 

2(2-0-4) 
 

01xx300206 พยาธิสรีรวิทยา 
Pathophysiology 

3(3-0-6) 
 

01xx300207 
 
 

กฎหมาย จริยศาสตรและจรรยาบรรณวิชาชีพ         
การพยาบาล   
Laws Ethics and Codes in Nursing Profession 

2(2-0-4) 
 

2) กลุมวิชาชีพ           71 หนวยกิต  
                             2.1) ภาคทฤษฎี       35 หนวยกิต  

01xx300208 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 
Nursing Concepts, Theories and Nursing 
Process 

2(1-2-3) 

01xx300209 การพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
Fundamental of Nursing 

3(2-2-5) 

01xx300210                          การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 
Adult and Gerontological Nursing I 

 
3(2-2-5) 

01xx300211 การพยาบาลผูสูงอายุ 
Gerontological Nursing 

2(1-2-3) 

01xx300212 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 
Pediatric and Adolescent Nursing 

3(2-2-5) 
 

01xx300313 การพยาบาลสุขภาพชุมชน  
Community Health Nursing 

2(1-2-3) 
 

01xx300314 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 
Adult and Gerontological Nursing II              

2(1-2-3) 

01xx300315 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
Nursing Research and Innovation 

3(1-4-4) 
 

01xx300316 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 
Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery I 

3(2-2-5) 

01xx300317 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
Mental health and Psychiatric Nursing 

3(2-2-5) 

01xx300418 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 
Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery II 

3(3-0-6) 



๑๕ 

01xx300419 การพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน       
Community Health Nursing and Administration   

2(1-2-3) 

01xx300420 การรักษาโรคเบื้องตนสำหรับพยาบาล    
Primary Medical Care for Nurses 

2(1-2-3) 
 

01xx300421 การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล 
Nursing Administration and Quality 
Management 

2(1-2-3) 

                             2.2) ภาคปฏิบัติ             36 หนวยกิต  
01xx300222 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน    

Fundamental of Nursing Practicum      
4(0-12-4) 
 

01xx300223 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 
Adult and Gerontological Nursing Practicum I 

3(0-9-3) 

01xx300224 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum I 

2(0-6-2) 

01xx300325 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum II 

2(0-6-2) 

01xx300326 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 
Community Health Nursing Practicum 

3(0-9-3) 

01xx300327 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  2 
Adult and Gerontological Nursing Practicum II    

3(0-9-3) 

01xx300328 ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ   
Gerontological Nursing Practicum 

2(0-6-3) 

01xx300329 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1 
Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery Practicum I 

3(0-9-3) 

01xx300330 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
Mental Health and Psychiatric Nursing 
Practicum 

3(0-9-3) 

01xx300431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2 
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 
Practicum II 
 
 

3(0-9-3) 

 

 



๑๖ 

01xx300432 ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะ
ชุมชน   
Community Health Nursing and Administration 
Practicum 

3(0-9-3) 

01xx300433 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนสำหรับพยาบาล   
Primary Medical Care for Nurses Practicum 

3(0-9-3) 
 

01xx300434 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพ          
ทางการพยาบาล   
Nursing Administration and Quality  
Management Practicum 
 

2(0-6-2) 
 

                  3. หมวดวิชาเลือกเสรี            6   หนวยกิต 
01xx300035 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ                            

Development of Personality and Emotional  
Quotient 

2(1-2-3) 

01xx300036 พืชสมุนไพร  
Medicinal Plants 

2(2-0-4) 
 

01xx300037 ภูมิปญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 
Thai Wisdom and Health Care 

2(2-0-4) 
 

01xx300038 การศกึษาอิสระ        
Independent Study 

2(0-4-2) 

01xx300039 การออกกำลังกายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 
Physical Activity for Health Promotion 

2(1-2-3) 

01xx300040 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
Chinese in Daily life 

2(1-2-3) 

01xx300041 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตใหม 
Sufficiency Economy Philosophy in New  
normal 

2(2-0-4) 

01xx300042 พลวัตในกลุมและการทำงานเปนทีม 
Group Dynamic and Team Working  

2(1-2-3) 

01xx300043 สุนทรียศาสตร 
Aesthetics 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

 



๑๗ 

1.3.4 ความหมายของเลขประจำวิชา 
        การกำหนดเลขประจำวิชาเปนไปตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง 
หลักเกณฑการกำหนดรหัสรายวิชา พ.ศ. 2564 กำหนดรหัสรายวิชา (CODE) ประกอบดวยตัวเลข 10 
หลัก ดังนี้ 

(1) ตัวเลขลำดับที่ 1 และ 2  หมายถึง  คณะ  
     เลข 01 หมายถึง  คณะพยาบาลศาสตร 
(2) ตัวเลขลำดับที่ 3 และ 4  หมายถึง  วิทยาลัย  
    เลข ๐๑    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
    เลข ๐๒    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
    เลข ๐๓    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
    เลข ๐๔    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 
    เลข ๐๕    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
    เลข ๐๖    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ 
    เลข ๐๗    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
    เลข ๐๘    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
    เลข ๐๙    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
    เลข ๑๐    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
    เลข ๑๑    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
    เลข ๑๒    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 
    เลข ๑๓    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
    เลข ๑๔    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏรธานี 
    เลข ๑๕    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 
    เลข ๑๖    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
    เลข ๑๗    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
    เลข ๑๘    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
    เลข ๑๙    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
    เลข ๒๐    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
    เลข ๒๑    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
    เลข ๒๒    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
    เลข ๒๓    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
    เลข ๒๔    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
    เลข ๒๕    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 
    เลข ๒๖    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
    เลข ๒๗    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

 

 

 



๑๘ 

    เลข ๒๘    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
    เลข ๒๙    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
    เลข ๓๐    หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 
(3) ตัวเลขลำดับที่ 5 หมายถึง ระดับการศึกษา  
     เลข 3     หมายถึง  ปริญญาตรี 
(4) ตัวเลขลำดับที่ 6 และ 7 หมายถึง สาขาวิชา 
     เลข 00   หมายถึง  พยาบาลศาสตร 
(5) ตัวเลขลำดับที่ 8 หมายถึง ชั้นปที่ลงทะเบียนเรียน 
     เลข 0     หมายถึง  รายวิชาที่ไมกำหนดชั้นปในการลงทะเบียนเรียน 
     เลข 1     หมายถึง ชั้นปท่ีหนึ่ง  
     เลข 2     หมายถึง ชั้นปท่ีสอง 
     เลข 3     หมายถึง ชั้นปท่ีสาม 
     เลข 4     หมายถึง ชั้นปท่ีสี่ 
(6) ตัวเลขลำดับที่ 9 และ 10 หมายถึง ลำดับของรายวิชา  

   
  ตัวอยาง 
  รายวิชา 01๐๑300208 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล หมายถึง  

ตัวเลขลำดับที่ ๑ และ ๒ (ตัวเลข ๐๑) หมายถึงรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร  
ตัวเลขลำดับที่ ๓ และ ๔ (ตัวเลข ๐๑) หมายถึงรายวิชาในหลักสูตรของวิทยาลัย

พยาบาล  บรมราชชนนี กรุงเทพ ซี่งตัวเลขนี ้จะเปลี่ยนแปลงจาก 
๐๑-๓๐ ตามลำดับหรือ code ของแตละวิทยาลัย 

ตัวเลขลำดับที่ 5 (ตัวเลข ๓)  หมายถึง หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
ตัวเลขลำดับที่ ๖ และ ๗ (ตัวเลข ๐๐) หมายถึง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
     เลข 00    
ตัวเลขลำดับที่ ๘ (ตัวเลข ๒) หมายถึง จัดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 2  
ตัวเลขลำดับที่ ๙-๑๐ (ตัวเลข ๐๘) หมายถึง เปนรายวิชาลำดับที่ 8 ของหลักสูตร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดรหัสวิชาตามหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ของสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 
รหัสประจำวิชา ประกอบดวย รหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข 3 หลัก 
รหัสตัวอักษร หมายถึง ชื่อกลุมหรือหมวดวิชา ใชรหัสตัวอักษร GE ประกอบดวย 
    กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร 
    กลุมสาระทักษะความเปนมนุษยและทักษะทางสังคม 
    กลุมสาระทักษะทางปญญาและการเรียนรูยุคดิจิทัล 

 

 

 

 

 



๑๙ 

รหัสตัวเลขมี 3 หลัก 000     
     ตัวเลขหลักแรก แสดงกลุมสาระในหมวดวิชา 

 1 หมายถึง กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร 
 2 หมายถึง กลุมสาระทักษะความเปนมนุษยและทักษะทางสังคม 
 3 หมายถึง กลุมสาระทักษะปญญาและการเรียนรูยุคดิจิทัล 

     ตัวเลขหลักท่ี 2 และ 3 แสดงลำดบัวิชาในแตละกลุมสาระในหมวดวิชา 
 ตัวอยาง GE 201 วิชาเราคือ สบช. หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระทักษะ
ความเปนมนุษยและทักษะทางสังคม เปนรายวิชาลำดับที่ 1 ในกลุมสาระทักษะความเปนมนุษยและทักษะ
ทางสังคม 

1.3.5 รหัสแสดงจำนวนหนวยกิตประจำรายวิชา กำหนดเปนตัวเลขดังนี้ 
      ตัวเลขหนาวงเล็บ หมายถึง จำนวนหนวยกิตรวมของรายวิชา 
      ตัวเลขแรกในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหของภาคทฤษฎี 
      ตัวเลขท่ีสองในวงเล็บหมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคทดลองในหองปฏิบัติการตอสัปดาห
หรือจำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกหรือชุมชนตอสัปดาห 
      ตัวเลขท่ีสามในวงเล็บ หมายถึง  จำนวนชั่วโมงของการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
      ตัวอยาง 2(1–2–3) หมายถึง รายวิชานัน้มีจำนวนหนวยกิต  2 หนวยกิต 
      ภาคทฤษฎี    1  ชั่วโมง/สัปดาห 
      ภาคทดลองในหองปฏิบัติการ  2  ชั่วโมง/สัปดาห 
      การศึกษาดวยตนเอง   3  ชั่วโมง/สัปดาห 
     ตัวอยาง 3(0-9-3) หมายถึง รายวิชาปฏิบัตินั้นมีจำนวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 
      ภาคปฏิบัติ    9  ชั่วโมง/สัปดาห 
                             ศึกษาดวยตนเอง                             3  ชั่วโมง/สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

แผนการศึกษา 
    

ปที่ 1 
            ภาคการศึกษาท่ี 1    

            GE 101   ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
   Thai for Academic Purposes 

3 (2-2-5) 

            GE 102    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  English for Communication 

3 (2-2-5) 

             GE 209   พลเมืองวิวัฒน  
   Active Citizens 

3 (2-2-5) 

              GE 302  การรูดิจิทัล 
   Digital Literacy 

3 (2-2-5) 

               GE 305   วิทยาศาสตรและคณติศาสตรในชีวิตประจำวัน  
  Sciences and Mathematics in Daily Life  

3 (3-0-6) 

 01xx300102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  
Anatomy and Physiology  

3 (2-2-5) 

                                                              รวม  18 (13-10-31) 
               ภาคการศึกษาที่ 2   

                 GE 201 
 

  เราคือสบช.  
 We are PBRI 

           3(2-2-5) 

                  GE 301   ผูประกอบการในยุคดิจิทัล 
  Entrepreneur in Digital Era 

           3(2-2-5) 

01xx300101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
Microbiology and Parasitology 

2(2-0-4) 

01xx300103 ชีวเคมีและโภชนศาสตร 
Biochemistry and Nutrition 

3(3-0-6) 
 

01xx300104 จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด 
Developmental Psychology and Thinking Process 

2(1-2-3) 

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

  วิชาเลือก 1            2(2-0-4) 

 รวม   15(12-6-27) 

     

                 ภาคฤดูรอน       
                     ไมมี   

 

 



๒๑ 

ปที่ 2 
               ภาคการศึกษาที่ 1 

                 GE 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 
 

01xx300205 เภสัชวิทยา  
Pharmacology 

2(2-0-4) 

01xx300206 พยาธิสรีรวิทยา  
Pathophysiology 

3(3-0-6) 

01xx300208 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 
Nursing Concepts, Theories and Nursing Process 

2(1-2-3) 

01xx300209 การพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน 
Fundamental of Nursing 

3(2-2-5) 

....................... วิชาเลือก 2 2(1-2-3) 
   รวม  15(11-8-26) 

             ภาคการศึกษาท่ี 2 
                  GE 104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและการเขียนเชิงวิชาการ 

English for Academic Reading and Writing 
3(2-2-5) 

01xx300207 
                         

กฎหมาย จริยศาสตรและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  
Laws Ethics and Codes in Nursing Profession 

2(2-0-4) 

01xx300210 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 
Adult and Gerontological Nursing I 

3(2-2-5) 

01xx300211 การพยาบาลผูสูงอายุ 
Gerontological Nursing  

2(1-2-3) 

01xx300212 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 
Pediatric and Adolescent Nursing  

3(2-2-5) 

01xx300222 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน    
Fundamental of Nursing Practicum      

4(0-12-4) 

 รวม  17(9-20-26) 
               ภาคฤดูรอน 

01xx300223 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 
Adult and Gerontological Nursing Practicum I 

3(0-9-3) 

01xx300224 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum I 

2(0-6-2) 

 รวม    5(0-15-5) 
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ปที่ 3 
               ภาคการศึกษาท่ี 1 

01xx300313 การพยาบาลสุขภาพชุมชน  
Community Health Nursing  

2(1-2-3) 
 

01xx300314 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 
Adult and Gerontological Nursing II              

2(1-2-3) 

01xx300315 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
Nursing Research and Innovation 

3(1-4-4) 

01xx300316 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 

3(2-2-5) 

01xx300317 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
Mental health and Psychiatric Nursing  

3(2-2-5) 

........................ วิชาเลือก3 2(1-2-3) 
                                                               รวม    15(8-14-23) 

                    ภาคการศึกษาที่ 2 
01xx300325 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 

Pediatric and Adolescent Nursing Practicum II 
2(0-6-2) 

01xx300326 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน  
Community Health Nursing Practicum 

3(0-9-3) 

01xx300327 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 
Adult and Gerontological Nursing Practicum II     

3(0-9-3) 

01xx300330 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 

3(0-9-3) 

 รวม    11(0-33-12) 
               ภาคฤดูรอน  

01xx300328 
 

01xx300329 

ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ   
Gerontological Nursing Practicum 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1 

2(0-6-2) 
 
3(0-9-3) 

 
 
 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  
Practicum I 

 รวม 5(0-15-5) 
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ปที่ 4 
               ภาคการศึกษาที่ 1 

                     GE 105 ภาษาอังกฤษกาวหนา 
Advanced English 

3(2-2-5) 

01xx300418 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II 

3(3-0-6) 
 

01xx300419 การพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน  
Community Health Nursing and Administration 

2(1-2-3) 

01xx300420 การรักษาโรคเบื้องตนสำหรับพยาบาล    
Primary Medical Care for Nurses 

2(1-2-3) 
 

01xx300421 การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล  
Nursing Administration and Quality Management 

2(1-2-3) 

 รวม    12(8-8-20) 
               ภาคการศึกษาที่ 2 

01xx300431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2  
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  
Practicum II 

3(0-9-3) 

01xx300432 ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน   
Community Health Nursing and Administration  
Practicum  

3(0-9-3) 

01xx300433 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองตนสำหรับพยาบาล   
Primary Medical Care for Nurses Practicum 

     3(0-9-3) 

01xx300434 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล         2(0-6-2) 
Nursing Administration and Quality Management Practicum 

 

                                                  รวม  11(0-33-11) 
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คำอธิบายรายวิชา   

 1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป      30   หนวยกิต 

1.1 กลุมสาระภาษาและการสื่อสาร    15   หนวยกิต  

GE 101  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
  Thai for Academic Purposes 
 

  หลักการและทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน การตีความ การสรุปความ การ
ประยุกตใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารตามบริบทและสถานการณทั้งในชีวิตประจำวันและเชิงวิชาการ 
  Principles and skills in listening, speaking, reading writing, interpreting, 
summarizing and applying Thai language for communication according to contexts and 
situations in both daily life and academic purposes 

 

GE 102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  English for Communication  
 

  หลักการและทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ การใชคำศัพท
และไวยากรณภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
  Principles and skills in listening, speaking reading and writing, use of English 
vocabulary and grammar for daily communication   

 

GE 103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
 

  หลักการและทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอ การเขียนรายงาน การอภิปรายโดย
ใชคำศัพทสำนวนทางวิชาการ และจริยธรรมทางวิชาการ 
  Principles and skills in using English for presentation, report writing, 
discussion by applying vocabulary, academic idioms and academic ethics    

 

GE 104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและการเขียนเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
   English for Academic Reading and Writing 
 

  หลักการอานและเขียนผลงานทางวิชาการ การคนควาเอกสารวิชาการจากแหลงเรียนรู 
ทักษะ การอานงานทางวิชาการ และทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ  
  Principles of academic reading and writing, searching academic documents 
from reliable learning resources, and academic reading and writing skills 
 



๒๕ 

GE 105  ภาษาอังกฤษกาวหนา       3(2-2-5)
  Advanced English  
 

  การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ และไวยากรณ  เพื่อเทียบเคียงสู
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

Improvement of English skills in listening, speaking, reading, writing and 
gramma use forward to the national and international standard levels  

 

1.2 กลุมสาระทักษะความเปนมนุษยและทักษะทางสังคม 6 หนวยกิต  

GE 201  เราคือ สบช.         3(2-2-5) 
  We are PBRI 
 

การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น รูจักการแกปญหาและพัฒนาสังคม มีหลักการใหบริการดวย
หัวใจ ความเปนมนุษย ตามอัตลักษณบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก มีจิตอาสาโดยประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Understanding of self and others, having problem solving skills and 
developing societies, providing good services with a humanistic care principle according to 
the graduate identity of Praboromarajchanok Institute, having volunteer mind based on the 
Sufficiency Economy Philosophy 

 

GE 209  พลเมืองวิวัฒน         3(2-2-5) 
Active Citizens 
 

ประวัติความเปนมา และวัฒนธรรมทางการเมือง การเมือง การปกครองของไทย กระบวน
ทัศนเก่ียวกับ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายที่มีความสัมพันธกับหนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ  
ความสำคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะ และการมีสวนรวมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียน พลเมืองดิจิทัล และพลเมือง
โลก 

The history and political culture, politics and government of Thailand, 
paradigms of citizen in democracy, laws in association with citizenship and responsibility 
according to the constitution, the importance of living with a peaceful way, public mind, 
and participation for inequity reduction in society, as well as adaptation guidelines as 
ASEAN, citizens, digital citizens and global citizens   
 
 
 
 



๒๖ 

1.3 กลุมสาระทักษะปญญาและการเรียนรูยุคดิจิทัล 9 หนวยกิต 

GE 301  ผูประกอบการในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
Entrepreneur in Digital Era 
 

แนวคิด ความสำคัญของการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหและจัดทำแผนธุรกิจ  การ

วางแผนประชาสัมพันธ การจัดการ การสรุปผลและการแปลผลขอมูลธุรกิจและปจจัยที่เกี่ยวของ การนำ

เทคโนโลยียุคดิจิทัลและวิธีการทางวิทยาศาสตร  ประยุกตใชแนวคิดการเปนผูประกอบการ โดยยึดหลัก

คุณธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบการ 

Concepts, significance of being an entrepreneur, analysis and setting up a 
business plan, planning a public relation, management, summary and interpretation of 
business data and related factors, applying digital era technology and scientific approaches 
for the entrepreneurship concept based on principles of morality and entrepreneurs’ ethics 
 

GE 302  การรูดิจิทัล        3(2-2-5) 
Digital Literacy 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความเขาใจและการใชดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การเขาถึงสื่อดิจิทัล 
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล  สิทธิความ
รับผิดชอบและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

Digital literacy concept, digital quotient, digital media access, digital 
communication, digital security, digital society practices, digital law rights and 
responsibilities, Ethics of using digital technology, trend of future digital technology 

 

GE 305  วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
Sciences and Mathematics in Daily Life 
 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การจัดการการเงินสวนบุคคล คำนวณคาสาธารณปูโภค การเลือก
ลงทุนแบบตาง ๆ การคิดดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย การรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสำรวจและการ
ตัดสินใจ การประยุกตวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจำวัน 

Numeric analysis, management of personal finance, calculation of public 
utility, selection of various investment, calculation of interest and insurance premium, 
statistic data collection for survey and decision, application of science, mathematics and 
statistic in a daily life  

  

 

 



๒๗ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                    88 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    17 หนวยกิต 

01xx300101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา        2(2-0-4) 
  Microbiology and Parasitology  
 

แนวคิดพื ้นฐานทางจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา ชนิด รูปราง คุณลักษณะเฉพาะและ
สรีรวิทยาของจุลินทรียและปรสิตที่มีผลตอสุขภาพ การติดเชื ้อและกลไกการเกิดโรค การแพรกระจาย 
กระบวนการตานทานโรค การควบคุมปองกันการติดเชื้อ การทำลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียและปรสิต    

Basic concepts of microbiology and parasitology; types, forms, 
characteristics, and physiology of microorganism and parasite affecting health; infection and 
mechanisms of disease; transmission; diseases’ resistance process; infection prevention and 
control; disinfection and inhabitation of microorganism and parasite  

 

01xx300102  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา                3 (2-2-5) 
Anatomy and Physiology   
  

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของรางกาย การศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
จัดระบบของรางกาย เซลล เนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอ ระบบขับถายปสสาวะ 
ระบบสืบพันธุ และการปฏิสนธิและการเจริญของมนุษยในครรภ  

Basic knowledge of human body’s structures and functions; study of body 
cells, tissues, and system; integumentary system; skeletal system; muscular system; nervous 
system; circulatory system; respiratory system; digestive system; endocrine 

  

01xx300103  ชีวเคมแีละโภชนศาสตร       3(3-0-6) 
  Biochemistry and Nutrition  
 

  แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสรางและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล หนาท่ีสำคัญของ
ชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม เมตาโบลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะหโปรตีน  คารโบไฮเดรต 
ไขมัน ฮอรโมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในรางกาย การควบคุมการเมตาโบลิซึมในภาวะปกติและเจ็บปวย 
กระบวนการสรางและการสลายของสารอาหาร  เมตาโบลิซึม การควบคุมปฏิกิริยาตาง ๆ ในเซลล 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานพันธุวิศวกรรม การประยุกตความรูทางชีวเคมีใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต แนวคิดโภชนาการ ความสำคัญของโภชนาการตอภาวะสุขภาพ 
ชนิดและคุณคาสารอาหารที่จำเปนตอรางกายของบุคคลแตละวัย การประเมินภาวะโภชนาการ การคำนวณ
ปริมาณและแคลอรี่ของสารอาหาร การรักษาคุณคาสารอาหาร ปญหาโภชนาการ สาเหตุและผลกระทบตอ



๒๘ 

สุขภาพอนามัย วัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบานดานอาหารของไทยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนบำบัด 
และโภชนศึกษา 
  Concepts and principles of biochemistry; structures and characteristics of 

biomolecules; important functions of biomolecules; functions of enzyme; nutritious 

metabolism; synthesis of protein, carbohydrate, lipid; hormone; nucleic acid; body fluid; 

metabolic control in both normal health status and illness; processes of synthesis and lysis 

of nutrients, metabolism; cell regulations; advanced technology in relations to genetic 

engineering; applications of knowledge on biochemistry in nursing practice and daily life; 

concept of nutrition;  importance of nutrition to health status; types and value of essential 

nutrients for all individual at each age; nutritional assessment; calculation of quantity and 

calories of nutrients; nutritional preservation; nutritional problems; cause and impact on 

health; culture  and local wisdom of Thai food  related to health; nutritional therapy and 

nutritional education 

 

01xx300104 จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด     2(1-2-3) 
  Developmental Psychology and Thinking Process 
 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยา สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม การรับรู การ
เรียนรูและการจำ เชาวนปญญา ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการ ภาวะ
วิกฤติที ่เกิดจากพัฒนาการ การสงเสริมพัฒนาการทุกชวงวัย ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
จริยธรรมของมนุษยตั้งแตในครรภถึงวัยสูงอายุ แรงจูงใจ อารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัว และการจัดการ
กับความเครียด แนวคิด หลักการ และการประยุกตใชการคิดขั้นสูง การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมี
วิจารณญาณ  การคิดวิเคราะห การคิดเชื่อมโยง การคิดอยางสรางสรรค และการคิดเชิงออกแบบ และฝก
ภาคทดลองจิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิดตามขอบเขตและลักษณะวิชา 

Concepts, principles and theories of psychology; basic physiological 
psychology of behavior; perceptions; learning and memorizing; intelligence; theories of 
human development psychology; influential factors affecting on human development; 
maturation crisis; human development promotion on bio-psycho-emotional-social and 
moral dimension from fetus to older adults; motivation; emotion; personality; adaptation 
and stress management; concepts principles and applications of higher-order thinking; 
systematic thinking; critical thinking; analytical thinking; associating thinking; creative 
thinking; design thinking; practicing in developmental psychology and thinking process 
related to course contents 

 

 



๒๙ 

01xx300205  เภสัชวิทยา        2(2-0-4) 
Pharmacology  
 

ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตรและปฏิกิริยาตอกันของ
ยา กลุมยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตาง ๆ ของรางกาย เวชกรรมสมุนไพร บัญชียาหลักแหงชาติ บทบาทและ             
ความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาและการใชยาอยางสมเหตุผล 

Basic knowledge of pharmacology; pharmacokinetics; pharmaco-dynamics 
and drug interactions; drugs’ efficacy on body systems; herbal medicines; National Lists of 
Essential Medicines; roles and responsibilities of nurse on drug administration and rational 
drug use 

 

01xx300206  พยาธิสรีรวิทยา        3(3-0-6) 
  Pathophysiology  
 

แนวคิดและหลักการของการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  กลไกปฏิกิริยาตอบโตและการ
ปรับตัวของเซลลและเนื้อเยื่อตอสิ่งกระตุนที่ผิดปกติ การตายของเซลลและการแบงตัวที่ผิดปกติของเซลล 
พยาธิสภาพการอักเสบ การซอมแซมเนื้อเยื ่อ สาเหตุและกลไกการทำงานผิดปกติ ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม ความพิการแตกำเนิด สภาพแวดลอม และการติดเชื้อ อาการผิดปกติของระบบรางกาย ระบบ
ประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุมกัน ระบบสมดุล
ของสารน้ำและอิเล็คโตรไลท ระบบทางเดนิอาหารและการขับถาย ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ 

Concepts and principles of morphologic alterations; responsive and adaptive 
mechanisms of cells and tissues towards abnormal stimuli; apoptosis; abnormal cell 
differentiation; pathology of inflammation and tissue healing; causes and pathophysiology 
of diseases regards genetics, congenital defects, environment and infections; abnormality 
of body system, the nervous system, the muscular system, the heart and circulatory system, 
the respiratory system, the immune system, water and electrolyte balance system, the 
digestive and excrete system,  the endocrine system and the reproductive system 

 

01xx300207 กฎหมาย จริยศาสตรและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล     2(2-0-4)
  Laws Ethics and Codes in Nursing Profession 
 

แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย สิทธิ
มนุษยชน สิทธิพยาบาล หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพงและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายสาธารณสุขที่เกี ่ยวของกับการ
ประกอบวิชาชีพ หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ปญหาดานกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลและ
การแกไข  



๓๐ 

Concepts and theories of ethics; morals and codes of professional ethics; 
patient rights, human rights, and nurses’ rights; general legal principles, civil and criminal 
law related to nursing and midwifery profession; professional laws and public health laws 
related to professional practice; principles of ethical decision making; legal issues and 
ethical dilemmas in nursing 

 
 2.2 กลุมวิชาชีพ        71 หนวยกิต    
  2.2.1 ภาคทฤษฎี    35 หนวยกิต 
  2.2.2 ภาคปฏิบัติ    36 หนวยกิต 

 
01xx300208  มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล     2(1-2-3)  

Nursing Concepts, Theories and Nursing Process  
 

พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ความเปนวิชาชีพ องคกรวิชาชีพ คุณลักษณะของ
วิชาชีพการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลและการผดุงครรภที่เลือกสรร ทฤษฎีการสรางเสริม
สุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระบวนการพยาบาล การพยาบาลแบบองครวม การพยาบาลดวย
หัวใจความเปนมนุษย การสอนทางสุขภาพ การใชสารสนเทศทางการพยาบาล และฝกภาคทดลองมโนมติ 
ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาลตามขอบเขตสาระรายวิชา  

Nursing professional development; nursing profession; nursing professional 
organization; characteristic of nursing profession; concepts and selected nursing and 
midwifery theories; health promotion and behavioral changes theories; nursing process; 
holistic nursing care; humanized nursing care; health teaching; nursing informatics; practicing 
in nursing concepts, theories and nursing process related to course contents 

 

01xx300209  การพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
Fundamentals of Nursing    
 

แนวคิดและหลักการการพยาบาลขั้นพื ้นฐานในการดูแลบุคคลทุกชวงวัยเกี่ยวกับการ
ปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ การจัดสิ่งแวดลอม การตอบสนองความตองการดานสุขวิทยาสวน
บุคคล การประเมินสัญญาณชีพ การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดทาและการเคลื่อนยาย การดูแลอาหาร 
น้ำและยา การใชยาอยางสมเหตุผล การดูแลการขับถาย การดูแลบาดแผล การดูแลการหายใจ การเก็บสิ่ง
สงตรวจ การดูแลกอนและหลังผาตัด การรับและจำหนาย การชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และฝกภาคทดลอง
การพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามขอบเขตสาระรายวิชา   

Concepts and principles of fundamental nursing for all ages; infection 
prevention and control; transmission; environmental managements; personal hygiene 
needs responding; vital signs assessment; health assessment; positioning and movement; 
diet and water consumption and medication care; rational drug use; excretion care; wound 



๓๑ 

care; respiratory care; specimen collection; pre and post-operative care; admissions and 
discharges; and basic life support; practicing in fundamental nursing related to course 
contents 

 

01xx300222 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน                      4(0-12-4) 
         Fundamentals of Nursing Practicum  
 

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานในผูรับบริการที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับการปองกัน การ
ควบคุม การแพรกระจายเชื้อ การจัดสิ่งแวดลอม การตอบสนองความตองการดานสุขวิทยาสวนบุคคล การ
ประเมินสัญญาณชีพ การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดทาและการเคลื่อนยาย การดูแลอาหาร น้ำและยา 
การดแูลการขับถาย การดูแลบาดแผล การดูแลการหายใจ การเก็บสิ่งสงตรวจ การดูแลกอนและหลังผาตัด 
และการรับและจำหนาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัว
ใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิง
ประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing of fundamentals in caring for persons with infection prevention 
and control; environmental managements; personal hygiene needs responding; vital signs 
assessment; health assessment; positioning and movement; diet and water consumption 
and medication care; excretion care; wound care; respiratory care; specimen collection; pre 
and post-operative care; admissions and discharges; using nursing process with holistic and 
humanized care for health promotion, prevention, caring, and rehabilitation based on 
evidence based practice, patients’ safety, rational drug use, and cultural diversity under 
laws and professional code of ethics 

 

01xx300210 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1      3(2-2-5) 
Adult and Gerontological Nursing I       
        
แนวคิดและหลักการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง การ

ดูแลแบบประคับประคอง และระยะสุดทาย การจัดการความปวด การพยาบาลผูที ่มีความผิดปกติระบบ
สืบพันธุและนรีเวช กระดูก ขอ และกลามเนื้อ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ตอมไรทอ การขับถายปสสาวะ ตา หู 
คอ จมูก ภูมิคุมกัน และติดเชื้อ โรคติดตอเขตรอน โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ ภาวะเสียสมดุลน้ำ อิเล็กโตร
ลัยทและกรดดาง การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล และการปลูกถายเนื้อเย่ือและอวัยวะ การใชยาอยางสม
เหตุผล และฝกภาคทดลองการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุตามขอบเขตสาระของรายวิชา 

Concepts and principles of adult and gerontological nursing at acute, critical, 
chronic stages, palliative and end of life care; pain management; nursing care for adults and 
elderly with disorders of genitalia and gynecological, skeletal, joints and muscular 
gastroenterological,  integumentary, endocrine, urinary systems, EENT (Eye, Ear, Nose 



๓๒ 

Throat);  immunology and infection;  tropical diseases; emerging and re-emerging diseases; 
fluid, electrolyte and acid-base imbalance;  neoplasm; organ donation and transplantation; 
rational drug use; practicing in adult and gerontological nursing related to  course contents 

 

01xx300211  การพยาบาลผูสูงอายุ               2 (1-2-3) 
Gerontological Nursing 
 

แนวคิด และทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจและสังคม
ของผ ู ส ูงอาย ุ  นโยบาย แผนและย ุทธศาสตร   กฎหมาย สว ัสด ิการ ส ิทธ ิประโยชน   และแหลง
สาธารณประโยชนสำหรับผูสูงอายุ ทรัพยากรในการจัดการดูแลผูสูงอายุตามระดับภาวะพึ่งพิง การดูแล
ระยะยาว ความรอบรูทางสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุแบบครอบคลุม การเตรียมตัวเปน
ผูสูงอายุ การพยาบาลกลุมอาการสูงอายุ โรคเรื้อรัง การชะลอความเสื่อมของการสูงอายุและการฟ นฟู
สุขภาพ การใชยาและผลิตภัณฑทางสุขภาพอยางสมเหตุผล และฝกภาคทดลองการพยาบาลผูสูงอายุตาม
ขอบเขตสาระของรายวิชา 

Concepts and theories of aging; physiological, psychological and social 
change processes in elderly; national policies, plans and strategies, laws related to elderly; 
welfare and public’s resources for elderly; resources for managing the care of the elderly 
dependency; long term care; health literacy; comprehensive geriatric assessment; pre aging 
; nursing care for elderly with geriatric syndromes and  chronic diseases; slowly progressive 
deterioration and rehabilitation; rational drug and health product use in elderly; practicing 
in  gerontological nursing related to course contents  
 

01xx300223 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1      3(0-9-3) 
Adult and Gerontological Nursing Practicum I 
 

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ การจัดการความปวด  การพยาบาลผูที ่มีความ
ผิดปกติระบบสืบพันธุและนรีเวช กระดูก ขอ และกลามเนื้อ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ตอมไรทอ การขับถาย
ปสสาวะ ตา หู คอ จมูก ภูมิคุมกันและการติดเชื้อ โรคติดตอเขตรอน โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ ภาวะเสีย
สมดุลน้ำ อิเล็กโตรลัยทและกรดดาง การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล และการปลูกถายเนื้อเยื่อและอวัยวะ 
ในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง และระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
แบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพ
บนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing in adult and gerontological nursing; pain management; nursing care 
for adults and elderly with disorders of genitalia and gynecological, skeletal, joints and 
muscular, gastroenterological,  integumentary, endocrine, urinary systems, EENT (Eye, Ear, 
Nose Throat);  immunology and infection;  tropical diseases; emerging and re-emerging 



๓๓ 

diseases; fluid, electrolyte and acid-base imbalance;  neoplasm; organ donation and 
transplantation; using nursing process with holistic and humanized care for health 
promotion, prevention, caring, and rehabilitation based on evidence based practice, 
patients’ safety, rational drug use, and cultural diversity under laws and professional code 
of ethics 

 

01xx300212  การพยาบาลเด็กและวัยรุน      3(2-2-5) 
  Pediatric and Adolescent Nursing 
 

แนวคิดและหลักการการพยาบาลเด็กและวัยรุน สิทธิเด็ก นโยบายและแผนงานดาน
สุขภาพเด็กการประเมินภาวะสุขภาพเด็กและวัยรุน การสงเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุน  การพยาบาลเด็ก
และวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะ ตอมไรทอ ทางเดินหายใจ ไหลเวียน
โลหิต ประสาท กลามเนื้อและกระดูก โลหิตวิทยา เซลลเจริญผิดปกติ ติดเชื้อ อุบัติเหตุและสารพิษ การใช
ยาอยางสมเหตุผล และการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง และฝกภาคทดลองการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน ตามขอบเขตสาระของรายวิชา 

Concepts and principles of nursing care for children and adolescents; child 
rights; child health policies and plans; child and adolescent health assessment; health 
promotion for children and adolescents; nursing care of children and adolescents with 
health problems related to gastrointestinal, urinary, endocrine, respiratory, circulation, 
neurological, muscular and orthopedic, hematological systems, neoplasm, infectious 
problems, accident and toxic substance; rational drug use; nursing care of high risk 
newborns; practicing in pediatric and adolescent nursing related to course contents 

 

01xx300224 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1     2(0-6-2) 
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum I 
 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุนที่มีสุขภาพดี และมีปญหาสุขภาพที่ไมซับซอน โดยใช
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยา
อยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing in nursing for children and adolescents with normal health and 
non-complicated health problems; using nursing process with holistic and humanized care 
for health promotion, prevention, caring, and rehabilitation based on evidence-based 
practice, patients’ safety, rational drug use, and cultural diversity under laws and 
professional code of ethics 

 

 



๓๔ 

01xx300325  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2     2(0-6-2) 
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum II 
 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอน และทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง ในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรังและระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลแบบ  องครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและ
ฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing in nursing for children and adolescents with complicated health 
problems and high- risk newborns in acute, critical, chronic, and end of life care; using 
nursing process with holistic and humanized care for health promotion, prevention, caring, 
and rehabilitation based on evidence-based practice, patients’ safety, rational drug use, 
and cultural diversity under laws and professional code of ethics 

 

01xx300313 การพยาบาลสุขภาพชุมชน         2(1-2-3) 
Community Health Nursing 
  

แนวคิดและหลักการการพยาบาลสุขภาพชุมชน ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข   
ชีวสถิติ ระบาดวิทยา บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การอนามัยโรงเรียน การอาชีวอนามัย การอนามัย
สิ่งแวดลอม การพยาบาลครอบครัวและกระบวนการพยาบาลในการดูแลครอบครัวและกลุมคนที่มีภาวะ
ปกติ เบี่ยงเบน วิกฤติและเรื้อรัง และฝกภาคทดลองการพยาบาลสุขภาพชุมชนตามขอบเขตสาระรายวิชา 

Concepts and principles of community health nursing; health systems and 
public health; biostatistics and epidemiology; roles of community health nurse; school 
health; occupational health; environmental health; family nursing; nursing processes in 
relation to care for families and aggregated groups with normal or alteration, crisis and 
chronic conditions; practicing in community health nursing related to course contents 

 

01xx300326 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน      3(0-9-3)  
Community Health Nursing Practicum  
 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนในการดูแลครอบครัวและกลุ มคนที ่ม ีภาวะปกติ 
เบี่ยงเบน วิกฤติ และเรื้อรัง อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม เสริมสรางศักยภาพของ
ครอบครัว และกลุมคน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความ
เปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ 
คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing in community health nursing process to care for families and 
aggregated groups with normal or alteration, crisis and chronic conditions; school health; 
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occupational health; environmental health; empowerment of family and aggregate groups; 
using nursing process with holistic and humanized care for health promotion, prevention, 
caring, and rehabilitation based on evidence based practice, patients’ safety, rational drug 
use, and cultural diversity under laws and professional code of ethics 

 

01xx300314 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2       2(1-2-3)
  Adult and Gerontological Nursing II      
          

การพยาบาลผู ใหญและผู ส ูงอายุ ในระยะเฉียบพลัน ว ิกฤติ เรื ้อร ัง การดูแลแบบ
ประคับประคอง และระยะสุดทาย ที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด โลหิต
และไหลเวียน ประสาท การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บ ภาวะช็อกและอวัยวะลมเหลวหลายระบบ การชวย
ฟนคืนชีพขั้นสูง การใชยาอยางสมเหตุผล และฝกภาคทดลองการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ตามขอบเขต
สาระของรายวิชา 

Nursing care for adult and elderly with disorders of respiratory, 
cardiovascular, hematological and circulation, neurological systems at acute, critical, 
chronic stages, palliative and end of life care; emergency nursing; trauma; shock and 
multiple organs failure; advanced cardiovascular life support; rational drug use; practicing 
in adults and elderly nursing related to course contents 

 

01xx300327  ปฏิบัตกิารพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  2      3(0-9-3) 
Adult and Gerontological Nursing Practicum II 
 

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือด โลหิตและไหลเวียน ประสาท ในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง และระยะสุดทาย การ
พยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บ ภาวะช็อกและอวัยวะลมเหลวหลายระบบ การชวยฟนคืนชีพขั ้นสูง โดยใช
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยา
อยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing in adult and gerontological nursing for adult and elderly with 
disorders of respiratory, cardiovascular, hematological and circulation, neurological systems 
at acute, critical, chronic stages, palliative and end of life care; emergency nursing; trauma; 
shock and multiple organs failure; advanced cardiovascular life support; using nursing 
process with holistic and humanized care for health promotion, prevention, caring, and 
rehabilitation based on evidence based practice, patients’ safety, rational drug use, and 
cultural diversity under laws and professional code of ethics 
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01xx300328 ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ        2(0-6-2) 
Gerontological Nursing Practicum  
 

ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง กลุมอาการสูงอายุและโรคเรื้อรัง 
การชะลอความเสื่อม การใชยาและผลิตภัณฑทางสุขภาพ การดูแลระยะยาว โดยใชกระบวนการพยาบาล
ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแล
สุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing in gerontological nursing; nursing   care for elderly with healthy 
and risk conditions, geriatric syndromes and chronic diseases; slowly progressive 
deterioration; drug and health product use in elderly; long-term care; using nursing process 
with holistic and humanized care for health promotion, prevention, caring, and 
rehabilitation based on evidence-based practice, patients’ safety, rational drug use, and 
cultural diversity under laws and professional code of ethics 

 

01xx300315  วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล     3(1-4-4)                 
Nursing Research and Innovation 
 

แนวคิด และหลักการเกี ่ยวกับการวิจัย นวัตกรรม กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม 
จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การออกแบบวิจัยและนวัตกรรม การใชหลักฐานเชิงประจักษ 
สถิติเบื้องตนในการวิจัย การเลือกใชผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลและนำไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติการพยาบาล และฝกภาคทดลองการวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลตามขอบเขตสาระรายวิชา 

Concepts and principles of research, innovation; research and innovation 
process; research ethics; code of ethics for researcher; research and innovation designs; the 
use of evidence-based practice; basic statistics in research; selection of nursing research 
and innovation for utilizing in nursing practice; practicing in nursing research and innovation 
related to course contents 

 

01xx300316 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1    3(2-2-5) 
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 
 

แนวคิดและหลักการการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภที่มีภาวะปกติ กฎหมาย
และนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดาและทารก บทบาทหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของพยาบาลและผดุงครรภ การใหคำปรึกษากอนสมรสและกอนการตั้งครรภ การวางแผนครอบครัว ภาวะ
มีบุตรยาก การเปลี ่ยนแปลงทางสรีรว ิทยา จิตสังคมในระยะตั ้งครรภและทุกระยะของการคลอด 
องคประกอบและกลไกการคลอด การคลอดปกติ การพยาบาลมารดา ทารกในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด 
และระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม การใชยาอยางสมเหตุผลในมารดา
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และทารกแรกเกิด และฝกภาคทดลองหลักการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภที่มีภาวะปกติตาม
ขอบเขตสาระรายวิชา 

Concepts and principles of maternal and newborn nursing and midwifery for 
normal mothers and newborns; laws and health policies related to maternal and newborn 
nursing; roles and responsibilities of nursing and midwifery profession; premarital 
counseling; family planning; infertility; physiological and psychosocial changes; components 
of labor and labor mechanism; normal delivery; maternal and newborn nursing during 
pregnancy, labor and delivery, and postpartum periods; promoting breastfeeding; rational 
drug use in mother and newborn; practicing in maternal and newborn nursing, and 
midwifery related to course contents 

 

01xx300329 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1   3(0-9-3) 
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 
 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ในภาวะปกติตั้งแตระยะตั้งครรภ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารกและครอบครัว การทำ
คลอดปกติ การดูแล ในการสงเสริมสุขภาพสตรีกอนตั้งครรภและการวางแผนครอบครัว การสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปน
มนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึง
ความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Practicing in maternal newborn nursing and midwifery in normal condition 
during pregnancy, labor and delivery, and postpartum periods; promoting relationship 
among mothers, newborns and their families; normal delivery; health promotion in women 
at reproductive age and family planning; promoting breastfeeding; using nursing process 
with holistic and humanized care for health promotion, prevention, caring, and 
rehabilitation based on evidence based practice, patients’ safety, rational drug use, and 
cultural diversity under laws and professional code of ethics 

 

01xx300317 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      3(2-2-5) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  คุณลักษณะและ
บทบาทของพยาบาลจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช การตรวจสภาพ
จิต อาการวิทยา การประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวช การสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพเพื่อการ
บำบัด การสงเสริมสุขภาพจิต สุขภาพจิตศึกษา การใหคำปรึกษา การบำบัดรักษาทางจิตเวช การใชยาอยาง
สมเหตุผลในการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทุกชวงวัย และฝกภาค
ทดลองการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามขอบเขตของลักษณะรายวิชา 
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 Concepts and theories related to mental health and psychiatric nursing; 
characteristics and roles of psychiatric nurse; the Mental Health Act; mental health and 
psychiatric service system; mental status examination; symptomatology; mental health and 
psychiatric assessment; communication and therapeutic relationships; mental health 
promotion; mental health education; counseling; treatments for psychiatric disorders; 
rational drug use in psychiatric nursing; nursing care for persons with mental health and 
psychiatric problems in all ages; practicing in mental health and psychiatric nursing related 
to course contents 

 

01xx300330 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3(0-9-3) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 
 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวช การ
สรางสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การใหคำปรึกษา การใหสุขภาพจิตศึกษา การบำบัดรักษาและฟนฟูบุคคล
ที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทุกชวงวัย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบ   
องครวม ดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบน
หลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  Practicing in mental health and psychiatric nursing; mental health and 
psychiatric assessment; building therapeutic relationship; counseling; psychoeducation; 
treatments and restoration health for persons with mental health and psychiatric problems 
in all ages; using nursing process with holistic and humanized care for health promotion, 
prevention, caring, and rehabilitation based on evidence based practice, patients’ safety, 
rational drug use, and cultural diversity under laws and professional code of ethics 
 

01xx300418 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2    3(3-0-6) 
  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II 
 

  แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพ การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยง การสงตอ การเตรียมและชวยเหลือในการตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษ และการทำสูติศาสตรหัตถการ การชวยเหลือภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร การสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม การพยาบาลและการใชยาอยางสมเหตุผลในมารดา ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหา
สุขภาพในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด  
  Concepts and principles of maternal and newborn nursing, and midwifery 
for mothers and newborns with high risks and complication; health assessment, risk 
screening and referral; preparation for special examinations and operative obstetrics; 
emergency obstetric care; promoting breastfeeding, nursing and rational drug use in mothers 
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and newborns with high risks and health problems during pregnancy, labor and delivery, 
and postpartum periods 
 

01xx300431  ปฏิบัตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2   3(0-9-3) 
   Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 
 

  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูงและมีปญหาสุขภาพใน
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยง การสงตอ การเตรียมและ
ชวยเหลือ  ในการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ และการทำสูติศาสตรหัตถการ  การชวยเหลือภาวะฉุกเฉินทาง
สูติศาสตร และการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
แบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพ
บนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Practicing in maternal and newborn nursing and midwifery for mothers and 
newborns with high risks and complications during pregnancy, labor and delivery, and 
postpartum periods; health risk assessment and screening, and referral; preparation for 
special examinations and operative obstetrics; emergency obstetric care; promoting 
breastfeeding; using nursing process with holistic and humanized care for health promotion, 
prevention, caring, and rehabilitation based on evidence based practice, patients’ safety, 
rational drug use, and cultural diversity under laws and professional code of ethics 
 

01xx300419 การพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน    2(1-2-3) 
  Community Health Nursing and Administration  
 

  แนวคิดและหลักการการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน สถานการณสุขภาพ นโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ การสาธารณสุขมูลฐาน การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพและ        
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน การใชยาอยางสมเหตุผล กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
การใชภูมิปญญาและนวัตกรรมสุขภาพในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน ฝกภาคทดลองการพยาบาลและ
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนตามขอบเขตสาระรายวิชา 
  Concepts and principles of community health administration; health 
situations; policies and National Health Development Plan; primary health care; applications 
of nursing processes in community health care and community health administration; 
rational drug use; community strengthening processes; use of local wisdom and health 
innovations in community health problem solving; practicing in community health nursing 
and administration related to course contents 
 
 



๔๐ 

01xx300432  ปฏิบัตกิารพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน     3(0-9-3)  
   Community Health Nursing and Administration Practicum 
 

  ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน ประยุกตวิธีการทางระบาด
วิทยา กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการใช
นวัตกรรมสุขภาพ   ในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟู
สภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Practicing in community health nursing and administration; nursing process 
in community health care;  applying epidemiological methods, community strengthening 
process, community health administration, the use of health innovations in solving 
community health problems; using nursing process with holistic and humanized care for 
health promotion, prevention, caring, and rehabilitation based on evidence based practice, 
patients’ safety, rational drug use, and cultural diversity under laws and professional code 
of ethics 
 

01xx300420 การรักษาโรคเบื้องตนสำหรับพยาบาล           2(1-2-3) 
  Primary Medical Care for Nurses 
 

  แนวคิดและหลักการการรักษาโรคเบื้องตน การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย
แยกโรค การรักษาพยาบาลขั้นตน การใชยาอยางสมเหตุผล การทำหัตถการภายใตขอบเขตของระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายวิชาชีพ การปองกันการบาดเจ็บ การดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน อุบัติภัย
และสาธารณภัย การคัดกรอง การสงตอผูปวย การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน และ
ฝกภาคทดลองการรักษาพยาบาลโรคเบื้องตนสำหรับพยาบาลตามขอบเขตสาระรายวิชา 
  Concepts, principles of primary medical care; health history taking, physical 
examination, differential diagnosis, and primary medical care; rational drug use; performing 
procedures under the Ministry of Public Health regulations and professional laws; injury 
prevention; Emergency care, casualty incident and disasters, screening and referring; and 
medical recording in primary medical care; practicing in primary medical care for nurse 
related to course contents  
 

01xx300433  ปฏิบัตกิารรักษาโรคเบ้ืองตนสำหรบัพยาบาล      3(0-9-3) 
            Primary Medical Care for Nurses Practicum 
 

  ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นตนสำหรับพยาบาล การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย
แยกโรค การรักษาโรคเบื้องตน การทำหัตถการภายใตขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและ
กฎหมายวิชาชีพ การปองกันการบาดเจ็บ การดูแลชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน อุบัติภัยและสาธารณภัย การ   



๔๑ 

คัดกรอง การสงตอ การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน โดยใชกระบวนการพยาบาลใน
การปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแล
สุขภาพและฟนฟูสภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ        
  Practicing primary medical care for nurses; health history taking and physical 
examination; differential diagnosis; primary medical care; performing procedures within 
scope of practice under the Ministry of Public Health regulations and professional law; injury 
prevention; emergency care; casualty incident and disaster; screening, referring and medical 
recording in primary medical care;  using nursing process with holistic and humanized care 
for health promotion, prevention, caring, and rehabilitation based on evidence-based 
practice, patients’ safety, rational drug use, and cultural diversity under laws and 
professional code of ethics 
 

01xx300421  การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล    2(1-2-3) 
   Nursing Administration and Quality Management  
 

  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหารการพยาบาล 
การบริหารความเสี่ยง การใชยาอยางสมเหตุผล ระบบบริหารคุณภาพ ภาวะผูนำทางการพยาบาล การ
บริหารองคกรทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล คุณคาวิชาชีพ ปจจัยที่มีผล
ตอการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล การประยุกตแนวคิดการเปนผูประกอบการในการปฏิบัติงาน และฝก
ภาคทดลองการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลตามขอบเขตสาระของรายวิชา  
  Concepts, principles, and theories of administration; nursing administration 
process and techniques; risk management; rational drug use; quality management system; 
nursing leadership; nursing profession organization administration; issues and trends of the 
nursing profession; professional nursing values; factors influencing on the development of 
nursing profession; applying entrepreneurial concept into workplace; practicing in nursing 
administration and quality management related to  course contents 

 

01xx300434  ปฏิบัตกิารบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล         2(0-6-2) 
   Nursing Administration and Quality Management Practicum  
 

  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล บทบาทผูนำและ
สมาชิกในทีมการพยาบาล การทำงานเปนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ การบริหารองคกรทางการพยาบาล       
การบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค
รวมดวยหัวใจความเปนมนุษยในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลสุขภาพและฟนฟูสภาพบน
หลักฐานเชิงประจักษ คำนึงถึงความปลอดภัย การใชยาอยางสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      



๔๒ 

  Practicing in nursing administration and quality management; roles of leaders 
and members in nursing team; working with multi-disciplinary team; nursing organization 
management; quality management; risk management; using nursing process with holistic 
and humanized care for health promotion, prevention, caring, and rehabilitation based on 
evidence- based practice, patients’ safety, rational drug use, and cultural diversity under 
laws and professional code of ethics 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี            6  หนวยกิต 
 
01xx300035 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ             2(1-2-3)                   
  Development of Personality and Emotional Quotient 
 

  แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต แรงจูงใจ การสรางความสัมพันธ การเสริมสราง
บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ การสนทนาใหเกิดความสัมพันธ 
  Concepts of personality; mental health; motivation; relationships building; 
personality improvement; emotional control and communication initiating for building 
relationship  
 

01xx300036  พืชสมุนไพร         2(2-0-4) 
   Medicinal Plants  
 

  พืชสมุนไพร ชื่อ สเปซีร ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร  สวนที่ใช  องคประกอบท่ีสำคัญ
ประโยชนการนำพืชสมุนไพรมาใชในงานสาธารณสุข 
  Medical plants’ name, species, characteristics in botany, parts of use, specific 
ingredients, usefulness; and the application of medicinal plants in public health services 
 

01xx300037 ภูมิปญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ      2(2-0-4) 
  Thai Wisdom and Health Care 
   

ความหมาย  และความสำคัญของภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ความสัมพันธ
ของ  ภูมิปญญาไทยกับวิถีชีวิต โดยเชื่อมโยงความสัมพันธกันทั้งองครวม ภูมิปญญาไทยในการดูแลสุขภาพ 
การประยุกตใชภูมิปญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบองครวม ประโยชนของการใชภูมิปญญาตอบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน อันนำไปสูการดูแลสุขภาพตนเอง 
  Definition and importance of Thai wisdom; Thai wisdom in community; the 
relationship between Thai wisdom and individuals’ lifestyles based on holistic approach; 
Thai wisdom for health; application of Thai wisdom for holistic health care; benefit of 
applying Thai wisdom in promoting self-care for individual, family and community 
 



๔๓ 

01xx300038  การศึกษาอิสระ          2(0-4-0)     
   Independent Study 
 

  เลือกศึกษาอิสระตามที่สนใจ ในเรื่องที่สามารถนำมาใชเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต
และวิชาชีพ แสดงออกถึงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเอง 
  Independent study based on students’ interesting topics to apply benefit of 
their living and profession with regarding conservative aspects, cultural art and environment 
 

01xx300039  การออกกำลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพ     2(1-2-3) 
   Physical Activity for Health Promotion  
 

  ความสำคัญ และคุณคาของการออกกำลังกาย หลักวิทยาศาสตรการออกกำลังกาย
เบื้องตน การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะและรูปแบบของ
การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
ของตนเอง 
  Significance and value of exercise; principles of basic exercise science; 
physical fitness improvement; physical activity for personality development; characteristics 
and types of physical activity; physical activity for health; recreations for self-developing on 
physical psychological, emotional and social aspects 
 

01xx300040  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน      2(1-2-3) 
   Chinese in Daily life 
 

  หลักการและทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน คำศัพทและ
ไวยากรณภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
  Principles and skills in listening, speaking, reading, and writing Chinese 
language; Chinese vocabulary and grammar in a daily life  
 

01xx300041 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตใหม       2(2-0-4) 
  Sufficiency Economy Philosophy in New normal 
 

  หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวปฏิบัติ และความสัมพันธของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตอการพัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และใชชีวิตวิถีใหม วิเคราะหปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม 
เสนอแนวทางแกไขปญหาโดยประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความย่ังยืน 
  Principles, concepts, significance, practice guidelines, and the relationship of 
the Sufficiency Economy Philosophy with the improvement of self, society, environment 



๔๔ 

and life during new normal era; analysis of social and environmental problems; providing 
solutions using local wisdoms and the Sufficiency Economy Philosophy for sustainability 
 

01xx300042 พลวัตกลุมและการทำงานเปนทีม      2(1-2-3) 
  Group Dynamic and Team Working  
   
  ลักษณะของกลุม พลวัตกลุม กระบวนการกลุม และการทำงานเปนทีม การบริหารทีม
หรือเปนสมาชิกในทีม  ปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการทำงานเปนทีม  ฝกวิเคราะหพลวัตกลุม การใชพลวัต
กลุมเพ่ือสงเสริมการทำงาน  
  The characteristics of group, group dynamic, group processes, and teamwork; 
team management and team members; factors related to teamwork; practicing in group 
dynamic and team working by analyzing of group dynamics; utilization of group dynamics 
in promoting work 
 

01xx300043   สุนทรยีศาสตร        2(2-0-4) 
   Aesthetics  
 

  แนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร คุณคาของสุนทรียะที่มีตอการดำรงชีวิต ความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที ่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม 
สุนทรียศาสตรกับคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม 
  Basic concept of aesthetics; values of aesthetics for life; Beauty of nature, 
art, art performance, music and poem; aesthetics related to social and cultural contexts; 
aesthetics for improving quality of life for self and society 
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สวนที่ ๓ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของ 

- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 

- ปฏิทินการชำระคาใชจายในการศึกษา ปการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง เกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบ 

วัดความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2564 

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับโอน ยายนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนรายวิชา 

และการเทียบโอนผลการเรียนรูของนักศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ 

นักศึกษา พ.ศ. 2563 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของ 

นักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564 

- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก เร่ือง การแตงกายในการฝกปฏิบัติการ 

พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 

- ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย 

ของนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของ 

กระทรวงสาธารณสุข 

- หลักเกณฑและเงื่อนไขแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คาใชจายในการศึกษา 

หลักสูตรตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

 

กิจกรรม 
ปฏิทินการศึกษา 

ปี ๑ ปี ๒-๓ ปี ๔ 

นักศึกษาใหม่รายงานตัวและเตรยีมความพร้อมเข้าศึกษา  
(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม)่ 

๒๐-๒๔ มิ.ย. ๖๕ - - 

เปิดภาคการศึกษาที่ ๑  ๒๗ มิ.ย. ๖๕ ๒๐ มิ.ย. ๖๕ ๒๐ มิ.ย. ๖๕ 
ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี ๑ รายละเอียดตามปฏิทินการชำระคา่ใช้จ่ายในการศึกษา 
สอบภาษาอังกฤษของสถาบัน คร้ังท่ี ๑  ๙ ก.ค. ๖๕ ๙ ก.ค. ๖๕ ๙ ก.ค. ๖๕ 
พิธีไหว้ครู พิธีเลื่อนช้ันปี พิธีมอบหมวกประดับเข็ม และพิธีมอบดวงประทีป  ๒๑ ก.ค. ๖๕ ๒๑ ก.ค. ๖๕ ๒๑ ก.ค. ๖๕ 
วันสุดท้ายภาคการศึกษาท่ี ๑  ๒๓ ต.ค. ๖๕ ๒๓ ต.ค. ๖๕ ๒๓ ต.ค. ๖๕ 
ปิดภาคเรียนท่ี ๑ ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๕ ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๕ ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๕ 
แจ้งผลการเรยีนภาคการศึกษาที่ ๑ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ 
เปิดภาคเรียนที่ ๒  ๓๑ ต.ค. ๖๕ ๓๑ ต.ค. ๖๕ ๓๑ ต.ค. ๖๕ 
ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี ๒ รายละเอียดตามปฏิทินการชำระคา่ใช้จ่ายในการศึกษา 
สอบภาษาอังกฤษของสถาบัน คร้ังท่ี ๒ ๑๙ พ.ย. ๖๕ ๑๙ พ.ย. ๖๕ ๑๙ พ.ย. ๖๕ 
นักศึกษาช้ันปท่ี ๔ สอบความรูร้วบยอด ๘ สาขาวิชาการพยาบาล ครั้งท่ี ๑  - - ๒๑-๒๒ ม.ค. ๖๖ 
นักศึกษาช้ันปท่ี ๔ สอบความรูร้วบยอด ๘ สาขาวิชาการพยาบาล ครั้งท่ี ๒  - - ๒๖-๒๗ ม.ค. ๖๖ 
สอบปากเปล่า (สอบซ่อม กรณสีอบความรู้รวบยอดไม่ผ่าน) - - ๒๘-๓๑ ม.ค. ๖๖ 
วิทยาลัยเสนอรายชื่อผูส้ำเร็จการศกึษาให้คณะพยาบาลศาสตร์   ภายใน ๖ ก.พ. ๖๖ 
ปัจฉิมนิเทศผูส้ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - - ๖-๙ ก.พ. ๖๖ 
พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบแรก) - -  ๑๐ ก.พ.๖๖ 
วันสุดท้าย ภาคการศึกษาที่ ๒  ๕ มี.ค. ๖๖ ๕ มี.ค. ๖๖ - 
ปิดภาคเรียนท่ี ๒ ๖ มี.ค.-๑๘ มิ.ย. ๖๖ ๖–๑๒ มี.ค. ๖๖ - 
แจ้งผลการเรยีนภาคการศึกษาที่ ๒ ก่อนการเปิดภาคฤดูร้อน 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน  - ๑๓ มี.ค. ๖๖ - 
รายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษากับต้นสังกัด - -  ๓ เม.ย. ๖๖ 
ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน รายละเอียดตามปฏิทินการชำระคา่ใช้จ่ายในการศึกษา 
วันสุดท้ายภาคการศึกษาฤดูร้อน - ๒๑ พ.ค. ๖๖ - 
ปิดภาคฤดรู้อน  - ๒๒ พ.ค. -๑๘ มิ.ย. ๖๖ - 
แจ้งผลการเรยีนภาคฤดรู้อน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๑๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๙ มิ.ย. ๖๖ - 
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ie)'U'II'l'U ?fmu'U'Vf~~'U11111"1l"ll'Ufl ';h~1 tIfl11~Vl fl11Pimn 1~~'UtJ~qJqJ1(Jl~

"1JeJ'I?fmU'U'W1~'U11111"1l"ll'Uflm~Vl11'1?f1li11ru?f"1J 'W.Pl. bcrbc(,

?f1li11ru~"1J ~'1 bi1'U?fllm 1~ Vlvhi eJu '11'l'U?fmu'U'W 1~'U11111"1l"ll'Ufl 11~1 tI fl11~ VlrmPifl~11~ ~'UtJ~qJ qJ1 (Jl~

"1JeJ'I?fmu'U'W1~'U11111"1l"ll'Ufl m~Vl11'1?f1li11ru?f"1J b~ eJ1-M'fl11~ Vlfl11Pi fl~1"1JeJ'I?fmu'U'W1~'U11111"1l"ll'U fl,
litJ 1~~Vl5 .fl1'W ua~tl1~ ~Vl5(;.Jaa eJVlI"16leJ'In'U?f .fl1'Wfl11ruU "iJ"iJU'U"1JeJ'Ifl11 Pifl~1~li fl11 btJ~ uuu tJ ~'1 lJ'I b,J'U, ,

eJ1~mh'U1"iJ(Jl111'W1~11"1lUqJqr~?fmU'U'W1~'U11111"1l"ll'Ufl 'W.Pl. bcrbb 111(Jl11 @)ri (b) tJ1~fleJ'Un'U

1l~?f.fl1?fmu'UVl1~'U11111"1l"ll'Ufl 1'Um11tJ1~"Illll"1#'1~ b/bcrbQ1 b~eJ1'U~ @)flY mfl!)11"111 VI.Pl. bcrbQ1

~'1eJeJflieJU'II'l'U H~'1.Q

ieJ @) ieJU'Il'ludb~tlfl11 "ieJU'II'l'U?fmU'UVl1~'U11111"1l"ll'Ufl 11~1t1fl11~Vlfl11Pifl~11~~'UtJ~qJqJ1(Jl~

"1JeJ'I?fmu'UVl1~'U11111"1l"ll'Ufl m~Vl11'1?f1li11ru?f"1J 'W.Pl. bcrbc(",

ieJ Q11'UieJu'Il'lud

"?fmu'U" 'VIlJ1t1fl111111 ?fmu'UVl1~'U11111"1l"ll'Ufl

"?f.fl1?fmU'U" 'VI1l1t11"1111111?fm?fmu'UVl1~'U11111"1l"ll'Ufl

"?f.fl11"1l1fl11" 'VIlJ1t1fl1111';h ?f.fl11"1l1fl11?fmU'U'W1~m1l11"1l"ll'Ufl
, , ,

"611'U11"1lfl11" 'VIlJ1t1m11111 61111fl'l1'UeJ5fl11'U&i I"1ru~ 61111fl bb~~611'U11"1lfl11vh~tlfl'lieJeJ~1'1B'U

~li~1'U~ bVi tI'Ubvi1l"1ru~ uae1-M''VI1l1tlI"111111111(i'l1Vltl1~ tI~ btJ'U611'U11"1lfl111 'U~'1nVll"1ru~~1 tI'"
"1"1ru~" 'VI1l1tI m 11111 611 'U11"1lfl11~ii'VI,J 1~ 'VI~fl1 'Ufl11 (;.J~ (JlUrueVi(Jl fl11~ Vlfl11 b~ tI'U rmaau

fl111~tI fl111-M''U~fl11Vl1'11"1l1fl11 bb~~Vl~'U'l111'1f1~tJ~ bb~~1~'Uli1111, ,
"1Vltl1~tI" 'VI1l1t11"1111111 611'U11"1lfl111'U~'1nVll"1ru~ li'Vl'U1~~Vlfl11b~tI'Ufl11?feJ'U fl111~tI

fl111-M''U~fl11Vl1'11"1l1ms ua ~Vl~'U'lh1'1f1~tJ~ bb~~1 \9AJ'Uli1111, ,
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"flru'll~" Vl:IJ1CJfl111]'",h flru'll~ 'W6'lmU\.lVf~~'ll~:IJ~l"1J"1J'Wn

"flru~m~:lJn1~'lh~~lflru~" Vl:IJ1CJfl11:IJ11 flru~m~:lJm~'lb~~lflru~ 1 'W6'lmu'W'I"l~~mm1'U"1J'Wn

"~e) 1'W1 CJn1~1'Vl CJ1f( CJ" Vl:IJ1 CJfl11:IJ11 ~ e)1'W1 CJn 1~1'VlCJ1f( CJ1'W6'ltl1U'W 'I"l~~'ll~:IJ ~1"1J"1J'Wn~ ~
"n1~~~n1~Pi n'M'l" Vl:IJ1CJfl11:IJ11 n1~'ll~Vl1~~~m~m~b~CJ'Wm~6'lB'W1'W6'lmu'W'I"l~~'ll~:IJ~1"1J'U'Wn

~fl~B'llfl~:IJ~'1bb~Vl:IJ1~~ (9) ~'1 Vlm~~ ct uae 'll'Vlbu'l"ll~m~ ~1:IJ~n1Vl'W~ 111'W-UBu'Irlud,

bb~~UlJU~Vlti 1~ b~:lJb1m Vl~m.J flfl~~~l~'1v\'lbb Vltl '1~h'Wm~6'lB'W 1'W6'lmu 'W'I"l~~'ll~:IJ~l"1J"1J'Wncl'111n'l1'WUf( ~

m~'Vl~1'16'llD1~ru 6'l'IJ nB'W hl-r'll n1~ bb~'1~'11VI~i'1~'1\91°1u Vltl'l~l:IJ n flVl:IJ1 CJ11~1 CJ~~ bDCJ'll-U1~1"1Jn1~fl ~, dJ ~

'lJB'IVlf(n6'l~~~bU~6'lB'W ;'1iiVlti1~6'lB'Wbb~~fl'Wfll11~CJ 1'W6'l1"1J11"1J1~'1mh1 ~'1.n 6'l1:IJ1~mU'WBTiJ1~~U~~~1~
Vlf(n6'l~~Vl~ 1 CJVlf(n 6'l~~1~'Wb1m b~ CJ1n'W bb~ t]1B'I bU'WVlf( n 6'l~ ~~ B1"il 1~~ ~~'Wiiflru1~ m'lVl~m1:IJ~'W 5

'lJ 'lJ 'U 'U q 'I

n'll6'l1'IJ11"1J1'IJB'IVlf(n6'l~~ ~'1.n 1Vliiflru6'l:IJU~ bu'W1um:IJ bnru~:lJ1~~;j1'WVlf(n6'l~~~~~'llB~:lJPin'M'1
'lJ' d.3 'lJ ,

ua ~ n 1~~ WJ 'W1Vlf( n 6'l~ ~ B 1"il 1~ ~ ~ -r'll ~ ~"1JB'll Vlf( n 6'l~ ~ t]1B'I B ~ U ~~"il°1Vlf( n a ~ ~~'W ~ ~ B ~ ~~ CJ~ b1 ~ 1
'lJ 'U 'lJ 'lJ 'U

~~ ~ n1~Pi n'M'lb~CJ"il~bU 'WB1"il1~~ ~ -r'll ~ ~"1JB'llVlf( n6'l ~~bn'W n11Vl~'1Vlf( n6'l ~~1 'Wn~lb~ CJ1n'WhJ1~CJnbl'W~ ~ ~

"11nPin'M'l" Vl:IJ1CJfl11:IJ11 11nPin'M'1~Pin'M'1~~~'llU~qJqJ1~~1 'WVlf(n~~~~l'1 1 'lJB'Iflru~ 1 'W~'1n~

6'lmu'W'I"l~~'ll~:IJ~l"1J"1J'Wn m~'Vl~1'1{;'11D1~ru{;'l'IJ,

u lJ u~1 'Wb~B '1~ 1'1 11 Vl6'lB ~ fl ~ B'I n'll'W bCJ'll 1 CJ'IJB'I fl ru ~ bb~~(;'I mu'W n!) Vl:IJ1CJ bb~~ ~~ bD CJ'llbb'll'll bb~'W

'lJB'I'Vl1'1~1"1Jm~ b~CJhJ-rr~Vl~mbEJ'In'll-UBU'lrlud
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-iffJ (,Y)) flru~nVI'Lh~VI~f11'Uf11'~t:-J~\?1Dru41\?1 f11~~I?lf11~b~CJ'Uf11'H'IfJ'U f11~l~CJ f11~1Vf'U~f111Vn\ll'1l1f11~

ua~Vl~'Uth~ \I~mJ ~ bb~d'WJ 'U'O~~~ 11?lCJ1"1ru~ m~~ f11~tJ ~~ "ill 1"1ru~ \?11~-rrfJD \I~'U?f mD'U~~~'U ~~~1'1l'1l'U n, ,

-rrfJ ~ 1Vfnfl ru~ m~~ f11~~~~'U1Vl CJl~ CJ Vl1V11.J1~1 'Uf11~'U ~Vll~f11~~1?l f11~~tl~l"UfJ\llVl CJl~ CJ

1'U61\1nl?l?fmD'U~~~'U~~~1'1l'1l'Uf1 tJ~~tlfJ'U~'-JCJ

(9») 1"1ru~ m~~ f11~'U~Vll~lVl CJl~ CJ b?f'UfJ~fJflru 'U~ 11?lCJm 1~ b~'U'1lfJ'U 'iiJlf1~eh'Ul CJf11~
'IJ

lVlCJ1~CJ b~mb~\I~\I tJ~~f1fJ'U~bCJ

(f1) ~eJl'U1CJf11~lVlCJ1~CJ b{J'UtJ~~'Ol'Uflru~m~~f11~
'IJ

("U) m~~f11~ 1(?)CJ~(?)b~fJtl'iiJltl~n~lbbVl'l1\1Vll\1f11~'U~Vll~ 1'U1VlCJ1~CJ1~uri ~fJ\I~eJl'U1CJf11~
'IJ 'IJ

fllV1'U(?)hjbn'U~'UVflfl'U

(1"1) m~~f11~~b{J'U'lh~l'1lf11~ ~'l!f1\11'U~1'1lf11~ ~'l!f1\Il'Um~Vl~l\1?fl'Ol~ru?f"u ~'l!f1\Il'U,
?fmD'U~~~'U~~~l'1l'1l'U f1 ua~~tl~ l\1"UfJ\ll VlCJ1~ CJ~tJl)D~VI"J 1~ bu'UfJ1'iiJ 1~ ~tJ ~~':il'1 \?11~VI~ nbtl ru';;~lVl CJ1~CJ

fllV1'U1?lllibn'U?fl~fl'U 11?lCJ~l'iiJl nm~'Ul'U f11~?f~~Vll~m'iiJl~~"UfJ\llVl CJ1~CJn?il'U~l~

(\I) m~~f11~~b{J'U-rrl~l'1lf11~ ~'l!f1\Il'U~l'1lf11~ ~'l!tl\ll'Um~Vl~l\1?fl'Bl~ru?f"u ~'l!f1\Il'U,
?ft11U 'U~ ~~'U ~~ ~1'1l'1l'Un ua~~tl~ l\1"UfJ \llVl CJ1~ CJ~ tJ flD~ VI"J1~ bU 'U'U1"1~ 1 f1~?f 1 CJ?f'l!'U ?f'U'U \?11~"ill'Ul 'U~ ~ , ,

(®) flru~ m~~ f11~'U~Vll~VI~ f1?f\?1~ b?f'UfJ~ fJ flru'U ~ 11?lCJml~ b~'U'1lfJ'U 'iiJlf1~ e)1'U1CJ f11~
'IJ 'IJ

lVlCJ1~CJ b~mb~\I~\I tJ~~tlfJ'U~lCJ

(tl) ~fJ\I ~ eJl'U1 CJf11~lVl CJl~ CJ~~'U~1?l'1lfJ'Uf11~~ 1?lf11~~f1~1 bU'UtJ~~'Ol'Ufl ru~ m~~f11~
'IJ

("U) tJ~~'Ol'UVI~tl?f\?1~ ~1V1"Jl?fl"ul1'1l1 ~1V1"Jlmfll'1l1V1~fJ~lbbVl'l1\1bViCJ'UbVh bU'Um~~f11~
'IJ

(1"1) ~1V1"Jl\11'U~~'U~I?l'1lfJ'U f11Trl?lbb~~tJ~~bil'Ut:-J~ b{J'Um~~f11~

(\I) m'iiJl~~~~'U~I?l'1lfJ'UVI~f1?f\?1~ bU'Um~~f11~
'IJ 'IJ

('iiJ) ~'U 1\?11~~lVlCJ1~CJfllV1'U1?l

11?lCJ1VftJ~~'Ol'Um~~f11~bb~\I~ \lm~~f11~b U'Ub~'lll'U f11~ bb~~~'1ilm~'lll'U f11~ ~lbbVl'l1\1~~VI~\lfl'U, 'IJ ,

iI i.I ~ vdcv1f
'llfJ ~ flru~m~~f11~ \?11~'llfJ ~ ~VI'U1Vl 1?l\l'U

(9») flru~m~~f11~'U~Vll~lVlCJ1~CJ nVl"Jl~

(f1) 1Vff11bb'U~111V1~fJfldl~ b~'U ~ fJ~ el1'U1 CJf11~lVl CJ1~m~ CJln'U'U1CJ'Ul CJ1'Uf11~~1 b-U'U\ll'U
'IJ

- ----- - ------
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VI~ runru"J VI~m~ 'U1'Vl1 ,nJ liu~1 'U~~eJ\l~l\l 11 ~?leJ~fI~eJ\ln'U'U 1mJ1tJ fl!lVljJ1tJ ~~~~".i:Htj tJ'Uu'U'U~~[:.J'U
"UeJ\l'VJ1\l".i1"11fl1".i

(fI) ~ ~vf 1~~[:.J'Una~'Vl5 ~~t:.J'Ufl1".i\9)1~-U'U\l1'U ua~~~t:.J'ULJliU~\ll'U'lh~~ltJ ".i1jJ~\lri'l"11eJ

\l'ULJ".i~jJ1ru"UeJ\l1'VltJ1~ tJ ~?I'UeJflru~ fl".i".ijJfl1".iLJ".i~~lf1ru~ ~~eJ~1iJ1".iru11~fl11jJ ~~'U"IIeJ'U uae r11n'U~~1n1jJ
,

m ".i\9)1~-U'U\l1'UIn1jJ.yjr11V1'U~

(\l) 1~fI11jJ~~'U"IIeJ'U~~mn'Ufl1".in1V1'U~VI~ mnru,J 15fl1".iLJli u~1 'Ufl1".i'U~Vl1".i\l1'U'4flfI~

~~~~~\l ~?I~jJ?I'I1'U?I'U'Un1su~Vl1".i\l1 'U'UfI fI ~eJ~1\lij 5".i".ijJ1.n'U1a• •
(1iJ)?I'I1'U?I'U'Uuae n1 n'U~ ~mjJ fl1".iLJ".i~n'Ufiruil1'Vojfl1".iPifl'l~l"u eJ\l1'VltJ1~tJ• •
(u) 1~fI11jJ~~'U"IIeJ'U1'Ufl1".iI?i'~~'Ufl1".iLJ".i~~iJ'Ut:.J~fl1".iPimnIn1jJ~n1V1'U~111'U-rreJu\l~'U'd

("II) ~?I'UeJ".i1tJ~mmflru?ljJU~ fI".i'Utl1'U~IiJ~ci'1~~1iJfl1".iPimn ~eJflru~m".ijJfl1".iLJ".i~"il1f1ru~'\J •

(fl) 11\l~~t:.J'Ufl1".i'U~Vl1".iVl~fl?lm
'\J

("U) fI1'UfljJ n1n'U ~ ~1n1jJfl1".i\9)1~-U'U\l1'U(9l1jJ~~t:.J'U"UeJ\lVl~fl?l(9l".i1~ ~tJ'U1LJ(9l1jJfl1".iLJ".i~n'U
• '\J

(fI) ~ ~(9l1jJt:.J~fl1".i1iVl~ n?l(9l".i~~~~'l11t:.J~fl1".iLJ".i~~'UjJ1~~'U1V1~n?l(9l".i~~~~fl1".i~~tJ'Ufl1".i?leJ'U
'\J '\J

(\l) ~'U 1 mjJm~~'UjJeJ'UVljJ1tJ

"II' IJ' .0::11 CV d

"UeJ(9)0 flru~fl".i".ijJfl1".imjJ"UeJ ~ m1".i~ ~\l'U

(<9») flru~ fl".i".ijJfl1".i'U~Vl1".i1'VltJ1~tJ ij11".i~eJ tJ1'U1?i'1uVltl\lfl".i11~~~tJ ~\ldVl1 n~a1'U1 tJrns
'\J '\J

1'VltJ1~tJ ~'U1iJ1flI?i'1~~Vltl\l 1~flru~m".ijJfl1".i'U~Vl1".i1'VltJ1~tJ~'U1iJ1nI?i'1 ~~Vltl\l~1 tJ

(®) flru~ fl".i".ijJfl1".i'U~Vl1".iVl~fl?l (9l".iij11".i~eJ~1'U1?i'1~~Vltl \lfl".i11~~~ltJ mjJ1\l".ieJ'Ufl1".iLJ~'ULJ".i\l
'\J '\J •

IJ' II 0 t iJ II 0 t d
"UeJ(9)<9) 'UeJnIiJ1n'Voj'U(9l1~~VI'U\l(9l1jJ11".i~flru~m".ijJfl1".i(9l1jJ"UeJ ~ 'Voj'U1iJ1nm~~VI'U\l~jJeJ

(<9») mtJ

(®) meJeJfl

(Q1) ~'U1iJ1nI?i'1~~Vltl\l1'UVI,j'l~~(9l'U\9)l".i\ll?i'l~~Vltl\lmjJieJ ~

(ct) ~tJ'U'UflfI~~jJ~~mtJ•
(ct) ~tJ'U'4f1f1~1~fI11jJ?l1jJ1".iblVl~eJfI'U~?liJeJ'U1~fl11jJ?l1m".ibl

(b) 1~~'U1'Vl~~lf1n 1~tJri'1~'Voj1n~lti\l~?I~ 1~~lf1n ~l'U~~~~tJ'U1'Vl~~~tJ'UfI11jJ~~~fl".i~vf1. "
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oUe:J(9)tv 1 'Wn'jru~n'j'i1J n1'i~'W~1 bb'Vltl'lflmnl'i~ 'Vl~e:J1 'Wn'jru~ijfl1'ibb~,:j~,:jn'j'i1Jfl1'i1 'W'i~wh:J

~m'i1Jn1'i~,:j bb~,:j~,:j11' bb~1 ~.:Jij1l'i~e:J ~1,'W~l u'Vltl,:jhJ"hil~ b-U'Wn1'i bb~,:j~,:jb~1J;ff'W'Vl~e:Jbb~,:j~,:j"lie:J1J1~~m~'Yu~ ~
bb~,:j~,:j,r'Wau1,'W~lbb'Vltl.:JbVl1nU1l'i~~b 'Vl~e:Je:J~"1Ie:J,:jm'i1Jn1'im~'Yu bb~,:j~,:j11' bb~1,r'W~ ~

-if e:J (9)Q'l rrml 'i~"1I1J"1Ie:J.:Jf'HU~n'j'i1J fll'i ~ e:J.:Jiin'j'i1J fl1'i1Jl'IJ 'i~ '1l1JhJiI e:J~ flll ~,:j'Vlii.:J"1Ie:J.:J~1'W1'W, ,
n'j'i1J fl1'i~,:j'Vl1J \?l ~,:j b-U'We:J,:jri'IJ 'i ~'1l1J ~ 1'IJ 'i~Dl'W n'j'i1J fll'i 1~1J 1'IJ 'i~'1l1J'Vl~e:J1~e:J11i1'IJnU~'Vlill~l~61l'Vl-rU, ,d.I

fll'i'IJ 'i~'1l1J"1Ie:J,:jf'lru ~ fl 'i 'j1Jm su~Vll 'i1V1 ~ 1 f(~ 1~1Je:J'\J'Vl1J1~'ie:J,:j~ ell'W1 ~ fl1'i1 VI~lf( ~m\?l~ VIii ,:jvi'lV1i1l~
" \I \I \I

dJ'W'IJ'i~Dl'W 1'W~'IJ'i~'1l1J bb~~f'l ru~ fl'j'i1Jn1'i'\J ~Vll'iVlf( mol\?l'i1~ n'j'i1J m 'i1 'W~'IJ 'i~'1l1J b~ e:Jn n'j'j1J fl1'i f'l'WVlii,:j, ~ ,

fll'i1'ih~CJ:ff"1ll\?l"1le:J,:j~'IJ'i~'1l1J 1~~e:Jb~~,:j-ifl,:j1Jln fl'i'i1Jfll'if'l'WVlii,:j1~ijb~~,:jVlii,:jb~~.:J,
1'Wn1'i~,:jf'l~bb'W'W ~lf'l~bb'W'Wb~~,:j bvhn'W 1~'IJ'i~Dl'W 1'W~'IJ'i~'1l1Je:Je:Jm~~,:j b~1J;ff'WBnVlii,:jb~~,:j b-U'Wb~~,:j:ff"1ll\?l,

'Vl:IJ'J\?lQ'l

~~'U'l.Jn1'~f1m~n

(9)) 'i~U'\Jfl1'i~\?lfl1'iPimn 1-if'i~u'\JVl1mf'lb\?l~ (9) tJfl1'iPim~lbb'l.i.:Je:Je:Jm-U'Wtv mf'lfl1'iPim~n'IJn~

~,:j (9) mf'ln1'iPimn'IJfl~ ij'i~~~b1mPifl'l~n1~ile:J~n1l (9)cf ~'IJ\?l1"; 'Vl~e:Je:J1li1ijn1'iPim~l.nlf'l'l~~e:J'W 611V1'YU

n1'iPifl'l~l.n If'l '1~~e:J'W1~ri'l'Vl'Wm~ ~ ~ b1mfl1'iPi fl'loJl bb~~ ~ 1'W1'W'Vltl1 ~ n \?lb\?l~ii ~\?l6'i1'WbVi ~u b~ ~.:Jn'W1~ n'\J

m f'ln1 'i Pi fl'I~n'IJn ~

(tv) 'Vlf(mflru"n1'iri'1'Vl'W\?lVltl1~n\?lbb~~~'il~1'1ll ij~,:j.Q

(n) 1'1ll.n 1 f'lVl 'l~~ ~1offu 'i'i~l ~VI~e:J e:Jii'IJ 'il ~iJ'1! 'Vll l~iI e:J~ n1l (9)cf -&1b1J,:j~ e:J

mf'lm'iPifl~l'IJfl~ ijrllbVl1nU (9) VI'l..b~n\?l

("11) 'il ~1'1ll.n If'l'IJilu~~1-if b1~ lrJ n'IJ ilU~VI~e:JVI \?l~ e:J,:j1~iI e:J~ n1l Q'lO .rr1b1J,:j~ e:J

mf'lm'iPin~l'IJn~ ijrllbVl1nU (9) Vltl1~n\?l

(f'l) m'irJn.:Jl'WVI~e:Jm'irJfl.nlf'l6'f'Wl1Jffi -ifb1mrJfl1~ile:J~n1l ~cf -&1b1J,:j~e:Jmf'lm'iPim~n

'lJn~ l1rllbVl1nU (9) 'Vltl1~n\?l

(.:J) fll'iVl1 bf'l 'i.:J,:jl'WVI~e:Jn iiin'j'ilJ fl1'i b~~'W ~'W1\?l\?lllJ~l~'Yu 1Je:JU'Vl1Jl ~~1 offb1~TVl1

bf'l'i,:j,:jl'WVI~e:Jnlilfl'j'i1J,r'W 11~ile:J~n1l ~cf .rr1b1J,:j~e:Jmf'lm'iPin~1'IJn~ ijrllbVl1nU (9) 'Vltl1~n\?l

(iii) "ill'W1'WVltl1 ~n\?l bb~~'i~~~ b1mm'iPin~l

(9)) Vlf(n6'f\?l'i'IJ~rurul\?l~ (~ tJ) 1~l1"ill'W1'WVltl1~n(9l'i11J 1~ile:J~n1l (9)tvo 'Vltl1~n\?l~ " "
'Vl~e:J\?l11Jbflru"~6'f.nl1'1ll~'WnlV1'W\?l1 -if nmm'iPi fl~l ~ bn'W ~ tJ m'iPi n~l 611V1'Yum'i~.:JVI~bU ~'Wb~~'Wb~lJnm

bb~~l~bn'W (9)tv tJm'iPin~l 61l'Vl'Yum'i~,:jVl~bu~'Wb~~'W1~b~1Jb1m

HP
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~) 'VI~n?ll'l'jtJ~ruru11'l~ ((9]mtieJ'I) 1~:I:hhLr.J'U'VI'I.hCJnl'l'j1lJ1lJtJmJn11 gJ1~ 'VI'll1CJnl'l" ......
'VI~eJl'lllJbnUJevi~M)1i"lJ1~'Wn1'V1'U~ 1 offbdmm'j~m~n h1bn'U (( tJ m'j~ n~l ~1'V1-r'Um'jfl'lVl~ b;jCJ'Ub~CJ'U

b~lJbdm uaellJbn'U b tJm'j~n~l ~l'V1-r'Um'jfl'lVl~b;jCJ'Ub~CJ'U llJb~lJbdm

~'1.n 1 ~ir'U bd fl1 m'j~ n~1''il1 nl'U ~ bU~.n1fl nl'j ~ n~l bb'jn ~ fl'lVl ~ b;j CJ'Ubi 1~ n~l

ieJ (9)b fl UJ?llJ 'U'1ierbi1~ m~ 1, "
((9)) "il~l'i'eJ'IbtJ'Uer~~l b~"ilm'j~n~1'j~~'UiT5CJlJ~n~11'le:J'UtJmCJ'VI~m VlCJ'Ub'Vh

"
(~) btJ 'Uer~ij?l'lJ.n 1'W~1'1 rnuua ~~I'lh auu 'jru ij'U fl ~ nn 1'W~ b'VIlJ1eau llJij fl11lJ~ m 'j

'\J " \f "

IV

eDeJ (9)fri fl11~~Vl~bUtJCU ~\Jil
((9)) m'jfl'l'Vl~ b;j CJ'Ub~CJ'Ub~lJ bdm 1~fl'l'Vl~b;j CJ'Ub~CJ'Ul~lJtJe:J CJnl1 r.;<: 'VI'll1CJnl'l uaeh1bn'U

~~ 'VI'll1CJnl'l 1 'Ubb(9]fl~.n1flm1~n~ltJ n~ ~l'V1-r'Um'jfl'lVl~ b;j CJ'Ub~CJ'U.n1fl~~~e:J'U 1~fl'lVl~b;j CJ'Ub~CJ'U1~

llJbn'U r.;<: 'VI'll1CJnl'l

1'U m ru ~ ij b'VII'lt:Jfl bbfl~ fl11lJ -;$1btJ 'U m1fl 'IVI~ b;j CJ'Ub~CJ'U~ ij "il01'U 1 'U'VI'll1 CJn I'lbbl'ln (9]I'll tJ,

(~) m1fl'lVl~b;jCJ'Ub~CJ'U "il~6f1b~"ilm'j~n~11~ ~'1.n

'VI~n~mtJ~fl!fl!ll'l~ ((( tJ) ~lb~"ilm'j~n~11~lJneJ'U 'oJ .n1flm1~n~ltJn~ ~1'V1-r'U

m'jfl'l'Vl~b ;jCJ'Ub~CJ'Ub~lJbdm bbfl~llJneJ'U (9)(( mflm'j~n~ltJn~ 6f1'V1-r'Um1fl'l'Vl~ b;jCJ'Ub~CJ'UllJb~lJbdm

'VI~n~mtJ~fl!fl!ll'l~ ((9]mtie:J'I) 6f1b~"ilm1~n~11~lJneJ'U (( .n1flm1~n~ltJn~ 6f1'V1-r'U

m'jfl'lVl~b;jCJ'Ub~CJ'Ub~lJb1fl1 bbfl~llJneJ'U ~ mflm'j~n~ltJn~ 6f1'V1-r'Um16NVI~b;j CJ'Ub~CJ'UllJ b~lJb1fl1

(bn) m1r;'l'l'Vl~ b;jm.Jb~CJ'U'j1CJi"lJ11 'Umru~llJ'lJeJ-r'Ut:Jr;'lm1tJ1~bil'UbtJ'U~1~'U~'U 1~m~'Vi'1

1~CJn11~'Ufh~eJ'I (9]e:JiVlCJ1~ CJ1 'U'VI'll1CJ'I1'U~-r'U~~"IjeJ'U b~CJ1n'U m'jr;'l'l'Vl~b;j CJ'U'W~eJlJ~'11~-r'U m1e:J'UiT~"il1n,
ere)1'U1CJm1i'VlCJ1~CJ 1~CJeJ1'Ufl11lJb~'U"lJeJ'U"il1nflUJ~m'jlJm'j'U~'VI11'V1~n?l1'l1 ~'1d -;J1'U1'U'VI'll1CJnl'l~'1'V1lJ~
" "
"il~l'i'eJ'I1lJbn'U-;J1'U1'U~1~'U 111 'Uie:J ((9)),

((() m1r;'l '1'Vl~ b;j CJ'Ubbr;'l~ m'j"ll'11~ rl1511lJ b-u CJlJm1~ n~l e)1'l11 m1'<il ~ bn'U rl15'j'jlJb -u CJlJ
m'j~n~11~btJ'U1tJmlJ~?lmu'Un1'V1'U~
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oUeJ<9l~ ':i~'U'Um':i'lh~dh.Je.J~m':i~mn

(<9l) 11tl~m~l'i()~b.ul6'1eJ'U 1 'U':ilCJ1"(jl1~l'leJ.:JilbJmb~CJ'U 1~~mJn11~mm~ ~o 'lJeJ.:JbJ~lb~CJ'U

~.:J'Vl~~'lJm':ilCJ1"(jl,1'U 1'Umru~11 tl~tl'I~nil blmb~ CJ'U~ltl11ii 1 'lXeJCJ1'U~~CJVlD'i()'lJeJ.:JY1ru~m':i~tl1':i'U~'Vll':i1V1CJ1~ CJ
'U ,

, ~
Y1~bb'U'U(Grade) 6/i.:Jilml~'Vl~lmb~~~l':i~I11'UY1:::bb'U'U l11.:JoW

A

Y111~'Vl~1t1

~b~CJ~ (Excellent)

~~ltl (Very Good)

~ (Good)

~eJ'U.ul.:J~ (Fairy Good)

'\fjeJ1-li (Fair)

~eJ'U (Poor)

~eJ'Umtl (Very Poor)

\?1tl (Fail)

~.:J'\fjeJh (Satisfactory)

hJ~.:J'\fjeJh (Unsatisfactory)

fJ.:J1~6'1~~':iru (Incomplete)

m':i~mnfJ.:J1~~'U~~ (In Progress)

ilb~eJ'U1'lJ (Condition)

m':if:leJ'U':ilCJ1'1l1 (Withdrawn)

1~':ilCJ.:Jl'Ut:J~ (No Report)

~1~'i4.:J'U':i':iCJ1CJ (Audit)

m':i~mnl~CJ1~11'U'Vl'lhCJf1\?1

(Non-credit)

bViCJ'UleJ'U'Vl'lhCJf1\?1(Credit Pass)

B+

B

C+

C

0+

o
F

S

U

P

E

W

X

AU

NC

CP

((.00

bfl.etO

sn.oo

~.eto

~.OO

<9l.eto

<9l.00

o

(sn) m':i\9l~~'Ut:J~ tl1':i~mn il'Vl~tlbtlruev1~eJ ttJii

(tl) t:J~tl1':ib~CJ'U1'U'Vlm~1"(jl:U'\fj1~~ltl11'J:::I11'UY1:::bb'U'U C bb~:::1'U'Vlm~1"(jl~'U '1W~ltl11

('lJ) mru t:Ja tl1':i b~CJ'U':il CJ1"(jl1~~ l'U btl ruev1'lh::: biJ'U t:J~ 'Vl~.:J6'1eJ'Ubbn \9l1~ l'U1 m~~'U

tl1':iVl"ill':irult:J~tl1':ib~CJ'U1'U'Vl~1~1'1l1:U'\fj 1~6'1.:Jn11'J:::I11'UfI:::bb'U'UC 1'U'Vl~1~1'1l1~'U ., 1~6'1.:Jtl11'J:::I11'UfI:::bb'U'U0
'U I 'U
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(~) fll'~1V1'j~~'UA~bb'U'U F fl'j~'Vhl~'Ufl'jru~eJhJii

(fl) b·ih6'f eJ'UbbGl~1~t:-.J(;1rmaeu bbGl~'V!~eJ~t:-.JGl\ll'U~tJ'j~ biJ'Ut:-.JGlll1~eJl'Ubfl ruo/i

(ov) OVll?l6'feJ'U11?l(J1~~ b'V!1'lt:-.Jml'UA1'jbbGl~1~1~-r'UeJ'UrulWillfl~8l'U1 (Jfl1'jiVlm6l(J'V!~eJ~~
\ , Q.I 'tI '\J

(A) vh~I?l'j~ bU (J'Ufl1'j6'feJ'U bbGl~Aru~ fl'j'j:lJ fl1'j'U~'V!l'jiVl m6l (J 'V!~eJAru~ fl'j'j:lJfl1'j~'U~1~-r'U

:lJeJ'U'V!:lJl(J~I?l~'U1Vll'lfl

(\I) btJ~(J'U"illfl'j~~'UA~bb'U'U I 'V!~eJ E bU'U'j~~'UA~bb'U'Ul~1~fl1(J1'U ~ ~tJ\?l1";'V!6l\li'U~1?l

("il) fl'jru~l~'j~~'UA~bb'U'U E 6'feJ'Ubbn~1 \v A~\lbbG111~eJl'U

(<t) fll 'j 1 VI'j ~ ~ 'UA ~ bb'U'U 5 u (;1~ u 1ibu 'V'll ~ 'U1 \I 'j 1 (Ji OV1 ~ ri'l 'V!'U1?l111'U'j 1 (Ja ~bB (J I?l

OVeJ\I'V!6lfl6'f1'l'jbb~~tJ'j~ blJ'Ut:-.J(;1~1(JeJm~'j 5 bb~~ U 1~~ fl1'jtJ'j~ blJ'Ut:-.Jm'U'Uril'j~ ~'UA~ u'U'U
\I

(b) fl1'j1V1'j~~'UA~bb'U'U I fl'j~v'hl~'Ufl'jru~eJltJii

(fl) th(J"il'U l~6'fl:lJl'jmil6'feJ'U 1~ bbGl~l~tJ~u~m:lJieJ \v~ uae ieJ \v~ 1 'UieJu\lrl'Uii

(ov) OVll?l6'feJ'U1I?lm'V!I'l6'fl?li~(J ~\I~'V!6lmil'U~b~eJ~eJ 1~ bbGl~1~.:r'UeJ'Urull'l"illfl~8l'U1(Jfl1'j
'1'1 d.S q v 'tI

iVl(Jl6l(J'V!~eJ~~~-r'U:lJeJ'U'V!:lJl(J
\I

(A) v1l\1l'U'V!~eJtJ~ U~\ll'U~ bU'U~1'UtJ'j~ fleJ'UOVeJ\Im ';iPim~l ET\ll~6'f:lJ\pru ua ~m"ill'j~

~6'feJ'Ub~'U G'f:lJA1 'j1VI'jeJ t:-.J(;1m 'jPimn 11?l(Jm 1:lJb~'UoveJ'U"IJeJ\lAru~ fl'j'j:lJ fl1'j'U ~'V!l'jiVl (Jl6l (J 'V!~eJAru~ fl'j'j:lJ fl1 ';i
\I

"ill fl ~ 8l'U 1 (J fl1'jiVl (J l6l (J 11fl Pifl1~1 "il~ ~ eJ\I~l biJ'Ufl1'j"IJ eJ-r'Ufl1 'jl I?lbb~~tJ 'j~ blJ'Ut:-.J~ b~ eJbbn'j~ ~'U A~ bb'U'U I
\I

1V16'f:lJ'U'jru.fll(J1'U ~ ~tJ\?l1"; 'V!6l\li'U6'fI?lfl1Afl1'jPim~lJ'U 'V!lfl~'Unl'V!'UI?l~\lfl~11 iVl(Jl6l(J"il~btJ~(J'UeJm~'j I
\I ,

btJ\fj~~tJfl~bb\fU F Vf~eJ U

(b'Ji) fl1'j1 VI'j~~'U A~ bb'U'U P m~v1l1~ mru~'jl (Ji"1J1J'UET\I~ fll'jb~(J'U fl1'j6'feJ'U~m~eJ\leJci
\I

bb~~l~~fl1'jll?lbb~~'\.h~ blJ'Ut:-.J~.fll(J1 'U.fllAfl1'jPifl'loJl~~\lVl~ bU (J'U ~\lii1 mibu'V'l1~'Ul\1'jl(Ji'1ll~nl'V!'U1?l11

1'U 'jl (J~ ~ bB(J l?l"IJeJ\I'V!6lfl6'fI'l'j eJfl'loJ'j P "il~ btJ ~ (J'Un ~md eJ~ fl1'jll?l bb~~tJ 'j~ blJ'Ut:-.J(;1 .fll (J1 'U'j~ (J~ b1m1~ bn'U
\I

eJfl'loJ';iP bU'U'j~~'U.fr'U F 'V!~eJeJfl'loJ'jU

(~) fl1'j1V1'j~~'UA~bb'U'U E fl'j~'Vhl~'Ufl'jru~eJltJii. .
(fl) t:-.J~ fl1 'j6'feJ'U"IJeJ\Ibb~(;1~ 'jl (Ji'1llVlA ru~ fl 'j';i:lJfl1'j'U ~'V!l 'jiVl (Jl6l (J'V!1eJAru~ fl'j'j:lJ fl1'jB'U

~l~-r'U:lJeJ'U'V!:lJl(J ~"ill'jrulb ~'Ull~\ll~6'f:lJm'j 1VlI'lfl A1'j 1meJfl16'fbbn~1

(ov) fl1'jbtJ~(J'U'j~~'UA~bb'U'U E G'fl:lJl'jtlG'feJ'Ubbn~11~ \v A~\I bb~~btJ~(J'U'j~~'UA~bb'U'Ul~

l~bn'U'j~~'UA~bb'U'U c 1'U'V!:lJ1I?li'1ll~'V'lbb~~1~bn'U'j~~'UA~bb'U'U D 1'U'V!:lJ1I?li'1ll~'U 1~\lii"il~~eJ\lm~v1l

1Vlb6'f1"ili'Ufl1(J 1 'U ~ ~tJl?ll"; 'V!6l\li'U6'fI?lfl1Afl1'jPifl'loJ1J'U,
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Textbox
๕๕

HP
Textbox



- ~ -

(~) fl1'a1~'a~~Ufl~bb'U'U W m~vhl~mOl~ahJ~

(n) ,:rn~m~n 1~tla'U'alEJ1"1l1~~'1'Vl~ b{jEJ'UmlJb~a'U 1'Vfl1'a~'1'Vl~b{jEJ'U

('V) ,:rn~n~l~'1'Vl~ b{jEJ'U~~b~a'U1'Vbb~~bu'U1lJ~~

(fl) ,:rn~n~ltlni.n1nfl1'a~n~11'Umflfl1'a~n~1,r'U
'U

((9)0) m'afi'l'U'H1Jfl~bb'U'Ubu~EJ (Grade Point Average, GPA) m~vllb~ai'U~~bb~~~

filflnl'a~n~11~EJ~15~~~'1~

(n) 1 ~ ba 1 ~ ~ 'al lJ.x '1V1lJ~ '()a 'I ~ ~ fl ru 'a~Vll1'1 fll 'a~ ~U fl ~ uu 'UflU ~1'U l'U Viti 'W n ~
'U

bb~~~'alEJ1"1l1~~ nl'atJ 'a~ bil'U~ a bU'Ufllfl~ u 'U'UbU'U~l~'1 Vll~~l EJ~a 'allJ'Va'l~l'Ul'UVitil EJn~ 1 'Ubb~~ ~

filflfl1'a~n~l

~~fll~'1bb~ cf :n'UltJ b~a1~bVl~a'Vlf'lijEJlJ lv v11bbVlti'l

((9)(9)) fl1'af11'Ulrul"l~bb'U'Ubu~m'l~6'flJ (Cumulative Grade Point Average, CGPA) m~Vl1b~a

b~EJ'UIiJU~~a~VI~n6'f~'a1~EJm5~~ ~'1~
'U

(n) 1 ~ ba 1 ~ ~ 'al lJ.x '1V1lJ~ '()a 'I ~ a fl ru 'a~Vll1'1 fll'a~ ~U fl ~ uu 'UflU liJol'Ul'U Viti 1 EJn ~
'U

bb~~~'alEJ1"1l1~~fl1'atJ'a~ bll'U~~ bU'Uflll"l~ u 'U'UbU'U~l~'1 Vll'a~l EJli1'l'Ul'UVitil EJn~6'f~6'flJ

('()) m'afi'l'Ulrufl~bb'U'Ubu~EJ6'f~6'flJ 1~~'1V11'ati'l'Vll"lijEJlJ Q1 1I11bbVlti'l bb~~1~ij~bl"l~

'Vll"lijEJlJ~~fll~'1bb~ cf :fi'U1tJ b~a 1~b VI~a'Vll"lijEJlJ lv v11bbVlti'l

(fl) fl1'a,:ruli1'l'Ul'UVitilEJn(9l6'f~6'flJb~a 1~fl'aUVI~ n6'f(9l'a1~,:ru bu~l~VltilEJ n(9l'Va'l'alEJ1"1l1
'U

(1iJ)'a~~UI"l~bb'U'U SUI P bb~~ W 1iJ~1~111lJlf11'Ulrul"l~bb'U'Ubu~EJ6'f~6'flJ

((9)lv) fl1'a~'1'Vl~b'UEJ'Ub~EJ'U~1'alEJ1"1l1bbtJ'Il~ lv mOl

(n) n'arul~'a~~ul"l~bb'U'U F1~~'1'Vl~b{jEJ'Ub~EJ'U1V1~ (Repeat) l~l~bn'U (9) 1"l~'1

Vlln,:rn~n~11~~1'U bb~~ I"l~bb'U'Ubu~ EJ'allJ bn'U lv.oo l'la'll~-ru fll1lJ b~'U"1laUliJlnflru~m'alJfl1'aU~Vll'a

l'Vlm~EJ VI~al"lru~m'alJfl1'a~'Um~-rUlJaUVllJ1EJ

('V) n 'aru tJ -ru 'a~ ~U fl ~ bb'U'U1~ ~ '1:n'U (Regrade) 1~ ~ '1'Vl~ b{j EJ'Ub~EJ'U1~ 'U'al EJl"1l1

~1~1"l~ bb'U'U~'1bb~'a~~Ufl~ bb'U'U C ~'1lJl1~~ bn'U (9) 1"l~'11~ EJI'la'll~-ru 1"l11lJ b~'U"1lau IiJl nflru~ m'alJfl1'a

U~Vll'al'VlEJ1~EJ VI~aflru~m'alJfl1~~'Um~-rUlJaUVllJ1EJ

((9)Q1) fl1'ab~a'U~'Um~vh 1~ 'UmOl~a 1tJ~

(n) l'la'l6'faUl~"lnl"1l11'UtJfl1'a~n~1,r'U 1bb~~

('V) fl~bb'U'Ubu~EJ6'f~6'flJl~~lnl1 lv.oo
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- (9)0 -

(9)~) m~v11b~'~l'ul'IJ1'Um~b~e)'u~'Uihif~mflru4i(i)\I~e:JltJd

(fl) t:-J~fl1~b~CJ'UU1\11'IJ11~~~(i)'Uf1~bb'U'U F bb~f1~bb'U'UbQ~m'l~?f:l..ibJ~1fll1 b.oo

('IJ) f1~bb'U'UbQ~CJ?f~?f:I.JlJJ~1fll1 (9).~ct

(1"1) f1~bb'U'UbQ~CJ?f~?f:I.J~ Ufl1~~m~n ~e:J~~~Vll1\1m~v11b~e:J'Ul'IJ'iiJ~(9)e:J\llJJ~1fl11 b.oo
'U

~\I'iiJ~b~e:J'U~'U1~ :WQ~,1'U'iiJ~(9)e:J\Ib~CJ'U~1~'U 1 'Uu~e:J~~~Vll1\1m~v11b~e:J'U 1'V
'U

(9)ct) m~b~CJ'U~1~'Um~'Vhl~ 'Umru~e:J 1tJd

(fl) f1~bb'U'UbQ~CJ?f~?f:I.J~1fl11 ~.oo CJml'Umru~v11b~e:J'U 1'IJ

('IJ) fl1 ~ b~ CJ'UeJ1~'U 1VIb~ e:Jflb~CJ'UeJ1 bQV'l1~1 'U~ 1 CJ1 '/.l1~1~ ~~ (i)'U1"1~ uu'U \?l;'1fll1 B

1 'UVl:I.Jd~1'1j1~'V'l bb~~~1fll1~~(i)'Uf1~bb'U'U C 1 'UVl:I.Jd~1'1j1~'U 1

(1"1) 1'Um~b~CJ'U~1~'Ubb~~~~'UU ~1~'UlmJJbil'U (9) ufl1~~mn

(9)b) m~b~ e:J'U~'U fl1~v11b~e:J'U 1'IJ fl1~b~CJ'U~1~'Ubb~~fl1~~\I'Vl~ bD tJ'U b~tJ'Ub~e:JtJ-r'U~~(i)'U

f1~u'U'U(9)e:J\ll~-r'U f1d1:I.Jb~'U'lje:J'U'iiJ1flf1ru~ m~:I.J fl1~U~Vl1~1'Vl CJ1~CJ

(ct) ~1'Ubflru4im~Te)\lfl~~ \?l1:I.JtJ~~fl1~'lJe:J\I?fmtr'U

(b) (9)e:J\I"1l'1~~rh1oU~1tJ~1\1 11'Ufl1~~fl~1f1~'U\?l1:I.J~n1Vl'U~

oUe:J~(9) fl1~ 1VltJ~ruru1 bn tJ~~iJ tJ:I.J ~?l'1 b~'iiJfl1~~fl~1~'iiJ~ 1~-r'UtJ~ruru1 bn tJ~~iJtJ:I.J(9) eJ\leltJ1'Ubflru4i
Q.I Q,./ \I OJ QJ 'tI

(~) b'U'U~:Wf1d1:I.JtJ~~'V'lf1~~ uae lJJbf1CJrlflGNb 'Vl~'Vl1\11UCJ
'U °1 'U

(en) biJ'U~~lJJbf1tJ l~~~(i)'Uf1~bb'U'U F U Vl~eJ~\I'Vl~ bDtJ'Ub~tJ'U~11 'U~1CJ1'1j11~1'1j1Vl~\I\?l~eJ~
'U

(~) :W~~tJ~ bdmfl1~~fl'l~n lJJbn'Ufll1bbt:-J'U fl1~fifl~1tJfl~~Vl~fl?f\?l~n1Vl'U~ ~\ld lJJu'U~d:I.J
'U

fl1fl fl1~~ fl~1~1~-r'U eJ'UJJ~1 VI~1~ fl fl1~fi fl~1mru~th tJ Vl1eJt1 fl bflru4iVl1eJ~~~:I.J boU1-r'U~1'1j fl1~'VlVl1~q 'U

fle:J\ltJ~~1if1fl1~ Vl~e:JhHU'Vl'U~1\1 6'1 Vl~e:J1tJ~fl~1~1CJ1'/.l1 Vl~e:JtJfle:J'U1:I.J'iiJ1fl?fmtr'Ue:J~:I.J~fl~1~'U .g\lf1ru~
q 1 q

'W'iiJ1~ru1b~'Ul1btJ'UtJ~~ ltJ'ljl1tl'Uufl~fl~1 Vl1eJf1d1:I.J"'Il1btJ'U~'U 1 ~f1ru~m~:l.Jm~tJ~~"'Il1f1ru~b ~'U'ljeJ'U
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- (9)(9) -

(<t) ~~ilfl~LL'U'ULU~CJ?f~?flJl?1"aVlVl~f1?fI?1';j en.oo ~'Uh, hH\J'tJ~ruru1LfiCJ';j~\jCJlJe)'U~'U (9)
'\.I 'U ClI ClI

LL"~~~vl1fl~LL'U'ULu~CJ?f~?flJl?1"aVlVl~f1?fm ~,m~ r.n.Iv<t 5\1 r.n.<t~ 1~-r'U'tJ~ruru1Lfim~\jCJlJ5'U~'U Iv
\J 'U v cv

(b) 1'Umrlhr f1~mm ViCJ'Ula'U';j1CJ1·tf11'UVI~f1?fm:U1f1?fm'IJ'Uf11';j~m~1~'U:u~~a\l~mn
"

';j1CJ1'tf11'UVI~fl?fI?1';j'tJa\l?fm'IJ'Uy.j';j~'U';jlJ';j1'tJ'tl'IJnbJ11a CJfll1?f1lJ b'U~'tJa\l-051'U1'UVlt.i1 CJn 1?1';j1lJl?1"aVlVl~ fl?fI?1';j
" "

.va lvlv ?fm'IJ'U m:u n1V1'UVlflru?flJm'tJ 8\1~6'11L~:Uf11';j~mJ1 ~?flJm ';j1~r'U'tJ~11J11J1Lfim~\jCJlJ

L~lJL~lJ ueru Vlija:U1fl~n1V1'UVl111VlCJ 1~r'Ufl11lJL':;'U'tla'U:U1fl?f.fl1?fm'IJ'U

... ..
';j1\11" LVI';jCJqj'Vla\l

Vl1 f1fl~ LL'U'ULU~CJ?f~?flJ L'Yhn'U 1VI~:u 1';jru1 fl~ LL'U'ULU~CJ?f~?flJ LViCJ'Ufi\l'Vl~\jCJlJ~1LLVlt.i\l~?f1lJ

LtJ'Um~r'U ';j1\11" LVI~CJru'Vla\l LL"~Vl1 fl L'Yhn'U 8 nl VILViCJ'Ufl ~ LL'U'ULU~ CJ?f~?flJ'tJa\lVllJ1 Vl1'tl1"1iy.j LtJ'Um~r'U
" v "

VllJ'J~ cC

f11 ';j~'U ".n1~ nl'HtJ'U'l1nfim~n

.va lvc( f11';j~'U?f.fl1y.jf11';jLtJ'Ui(f1~mnm~';h 1~ 'Umru~a hJd

((9») 6'11L~:Uf11';j~fl'I~1mlJVI~fl?fm
"

(lv)1~r'Ua'U~bVl"1aaf1,
(r.n) hj~1'ULflru~fl1';j1VlLL"~'th~Li1'Uc.J" b'Umru~a1 'tJd

(fl) fl~LL'U'ULU~CJ?f~?flJLria~'U.fl1flfl1';j~mn~ Iv 'tJa\li'UtJ~ (9) ~1fll1 (9).g)}<t

('tJ) -o51'U1'UtJ~L~CJ'ULn'Uf111';j~ CJ~L1m~ tn ru~lJ1m~1'UVI~ fl?f1?1';jn1V1'U~ LL"~ LL~" ~i'UtJ
d.9 "

~1i'U1~~Ln'U (9) rrr\l

(fl) hJ?f1lJ1';jmLn';j~~'Ufl~LL'U'U1V1LtJ'U C b'UVllJ1Vl1'tl1"1iy.j LL"~ D b'UVllJ1Vl1'tl1~'U 'l 1~
(\I) mru~~1i'UlJ1LL~1 LL"~fl~LL 'U'ULU~CJ?f~?flJ1~5\1 lv.oo bVI~'U?f.fl1y.jf11';jLtJ'U'Ufl~mn

(c() ~'111';j~rhrm~1?fm'U.fl1y.jfl1';jLtJ'Ui(fl~mn b'U';j~Vll1\1~1~r'Ua'Uru11?11 VI"1-Wflf11';j~mJ1, v

1?11lJ';j~LUCJ'UVI~a'tJ';j~fl1~'tJa\l?fmtr'U

(<t) hj'111';j~rh bi~1CJ b'Ufl1';j~m~11?11lJ'tJ';j~f11~'tJa\l?fm'IJ'U

(b) tlf1~y.j1fl~1fi\l~?fVl1 VI-051flflb'Ufl~mru1 Ll'ULL~fl11lJ~VllVlCJ'tJ';j~lJ1'VlVl~am1lJ~Vl"Vll 'Vl~
'U .." QI q

(g)}) LVI~~ Vl1 ~ CJVI~aL~'UtJ 1 CJLtar\l bL"~ LLy.j'Vl~~ fl ru ~ fl ';j';jlJ fl1';j'U~Vl1';j1'Vl CJ1~CJrl1V1'UVl

1~"\lm1lJL':;'Ul1 hj?f1lJ1';jtl~fl~1~a1~

(~) m~vl1fl11lJ~Vl'Vl1\11UCJ LL"~1~-r'Ufl1';j~:U1';jru11 'Vl~bVI~'U?f.fl1y.jf11';jLtJ'Uu fl~fl~1

(~) 1?11CJ
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ieJ ~b fl11~'UG1fllYH111btJ'U'lJnPin~1IPll:wieJ ~ct (rn) (ct) (<t) (1nI) uae (~) 1~ijt:,m'IJ'U~'lbbvi1'U~

eJ5fl11'U~'Vl~eJm~-r'U:WeJuJl'Ullil eJ'UW11~~'UG1.f11~fl11btJ'U'IJnPin~l'U ,

'Vl:W'lfi~

fl11~lbb~~fl111~cWnfl11Am~n

ieJ ~~ fl11mthCl ~lfiIil1~'lJDllii ~'ld

(<9))'IJnPin~l~l n'UBllill1 V~G1eJ'Uua~Bllill1V~ G1eJ'U11Cl'll'U~eJ1eJ'l~ell'U1Clfl111'V1Cll~Cl~
'U 'U 'U

-r'U~~~eJ'Unl1~~nl1Pin~1

(~) 'lJnPin~lmfilil mthCllm:l.hfi'U~eJCl~~ ~o ~eJ'lb1mb~Cl'Ubb~~~11Cll~1

(sn) 1'Umru~mih 'lJnPin~llil~~eJ'll~-r'UeJ11qJllPl bb~~~'l~eJ-r'U'VI11'Ufl11eJ11qJlIPl1~m

(ct) fl11mthCl~'lbb~ sn 1'U ~'UhJ~eJ'lffi'U-r'U1eJ'lbb~'VIV

ieJ ~ci ~ijell'UllileJ'UrulIPl1~'lJnPin~lmthCl bb~~mfilill~ ~'ld'U , ...

(<9))1eJ'l~ell'U1Clnl11'V1Cll~Cl~-r'U~~~eJ'Unl1~~nl1Pin~1'Vl~eJ~~1~-r'U:WeJ'U'Vl:W1Cllilln
'U 'U

~e)1'U1Clfl111'V1Cll~Clnuru 11Pl1~m l~fl~'l~~ llJbfi'U en 1'U'U , ...

oUeJsno fl11m-wnfl11Pin~lm~'Vhl~'Umru~eJl'lJd

(<9))t;lnbnru.n'Vl~m~~:Wbil~'U11~fl11'V1'Vll1neJ'l'lJ1~"illfl11
'U

(~) l~~'U'VI'Ubb~ru'lJ~ Cl'U'IJnPin~11~'Vl'J 1'l'lJ1~ b'VIf'l'Vl~eJ'VI'U~'U1~ 1m~-r'UeJ'U~~lillnflru'U~, "

(sn) b~'U'LJ1Cl~eJ'l~n~n~1#i'1 btJ'Ub1m'Ul'Ubfi'U~eJCl~~ ~o "lJeJ'lb1~lb~Cl'U~'l'Vl:W~bb~llJbfi'U

(9) tJfl11Pin~11~Clffi'U-r'U1eJ'lbb~'VIV

(ct) ij b'VlIPl"illbtJ'U~1'U#i'1"lJeJm~nfl11Pin~11~b.Jbfi'U(9) tJ fl11Pin~11~Cl 1~-r'Ufl11:Wb~'U~eJ'Ulilln,
flru~m1:Wfl11'U~'Vll11'V1Cll~Cl

(<t) fl11{;11~ n fl11Pin~lm:witl sno (<9))'IJnPin~ltXtl'l ~'Ulofl'rtl'l~tl~ell'U1CJfl111'V1Cll~CJ
'U

.f11Cl1'U InI 1'U 'IJ'U~'lbb~1'U~ijb'Vl1Pl"illbtJ'U~tl'lm-wnfl11Pin~1,
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(Ill)) 1'Wn'j"ru ~ 11n ~ fl'l.'}lih Vl(9llih b'iJ 'W~ eJ-:J~loWn n 1'~~ fl'l.'}l bn'Wwh CSl .fll f) n1'j"~ n'l.'}l,
bb~hl~~~eJil'W 1~~'Wrll~eJ-:J"lJeJoWnm'j"~n'l.'}11Vl:W~eJ~ell'W1tJm'j"lVltJl~tJ.flltJ 1'W Ill) 1'W -UU~-:Jbb~1'W~:WbVl(9l~ ,
IillbiJ'W~eJ-:JmoWnm'j"~n'l.'}l

(~) 1 'Wmru~11n~ n'l.'}11~-ru eJ'Wrul(9l1~~loWnm'j"~n'l.'}11 ~11u n~1~moWneJ~1 'W'j"~tJ~nm, v ~

(~) 11n~n'l.'}1~1~-rueJ'Wrul(9l1~moWnm'j"~n'l.'}1 ujeJ"il~n~UboUl~n'l.'}l"il~~eJ-:J~'Wfh~m"lJeJn~uboUl, v

~n'l.'}1~eJ~e)1'W1tJm'j"lVlm~tJfleJ'Wf)'j"unlVl'W~m'j"moWnm'j"~n'l.'}1 bb~~"I1l'j"~fh1i~ltJ1'Wm'j"~n'l.'}lmlJ~nlVl'W~~

oUeJQ'lQ'l m'j"meJeJn 1~'tJ5u~ ~-:Jd

(CSl) 1~11n~n'l.'}l ~'W1u~leJeJn~eJ~ell'W1 tJm'j"lVltJ1~ tJ t~ tJf)1llJV'WtJeJlJ"lJeJ-:Jum &.J1'j"~lVl~eJ~

~'tJnf)'j"eJ-:JtJml'W 1'Wmru~biJ'WoUl'j"1"lJm'j"m~n'l.'}1~eJ Vl~eJmtJf)'j"u ~o tJu~u'j"ru Vl~eJU'j"'j"~ij~.fll1~ t~tJm'j"
\.I q cu ,

ausa hj~eJ-:J1~U~l &.J1'j"~1Vl~eJ~'tJnf)'j"eJ-:J1~mllJv'WtJeJlJn1~~

(~) ~ell'W1tJm'j"lVltJ1~tJ:Well'Wl"il1'Wm'j"eJ'WiJ~1~11n~n'l.'}lmeJeJn bb~~1~:W[:.J~11u~-:Jbb~1'W~~ ,
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พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาสถาบันพระบรมราชชนก จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก 
“คณะ”  หมายความวา สวนราชการที่มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
“วิทยาลัย” หมายความวา สวนราชการในสังกัดคณะ มีหนาที ่จ ัดการเรียนการสอน  

การวิจัย การใหบริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือที่ต่ำกวาปริญญาตรีและผูสำเร็จ

การศึกษาจากสถาบัน 
“เครื่องแบบ” หมายความวา เครื่องแบบนักศึกษาสถาบัน 
“เครื่องหมาย” หมายความวา อุปกรณประกอบการแตงกาย ที่มีตราสัญลักษณของสถาบัน

และวิทยาลัยในสังกัด 
“เครื่องแตงกาย” หมายความวา  เครื่องแตงกายของนักศึกษา ประกอบดวย เสื้อ กางเกง 

หรือกระโปรง รองเทา ถุงเทา และเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย เข็มตราสัญลักษณ
ของสถาบัน เข็มตราสัญลักษณวิทยาลัย กระดุมตราสถาบัน เข็มขัดตราสัญลักษณสถาบัน และคลิปติดเนคไท
รูปตราสถาบัน เครื่องหมายประดับปกเสื้อ (ตุงติ้ง) 
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ขอ ๔  เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับ
เฉพาะผูที่มีฐานะเปนนักศึกษาของสถาบัน  

ขอ ๕  เครื่องแบบปกติหรือเครื่องแตงกายปกติสำหรับนักศึกษา 
         (๑) นักศึกษาชาย  ใหประกอบดวย 
              (ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด 

ติดกระดุมกลมสีขาวไมมีลวดลาย ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน และใหใสชายเสื้อไวในกางเกง 
              (ข) กางเกงขายาวแบบสากล สุภาพ  ทรงสแลค สีดำ 
              (ค) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
              (ง) เนคไทสีดำ ติดเข็มตราสัญลักษณของสถาบัน 
    (จ) ติดเข็มตราสัญลักษณของวิทยาลัยที่หนาอกดานขวา 
              (ฉ) ปายชื่อ นามสกุล ประดับท่ีอกเสื้อดานซาย  
              (ช) รองเทาหนังสีดำหุมสน ถุงเทาสีดำ ไมมีลวดลาย 
         (๒) นักศึกษาหญิง ใหประกอบดวย 
              (ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนาพอสมควร ผาหนาตลอด 

ติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน  ใหใสชายเสื้อไวในกระโปรง   
              (ข) กระโปรงสีดำ ยาวคลุมเขา แบบสุภาพเรียบรอย ผาไมมีลวดลาย ไมมัน  

ไมโปรงบาง 
              (ค) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
              (ง) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อดานซาย และติดเข็มตราสัญลักษณ

ของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาที่กึ่งกลางอกดานขวา พรอมประดับเข็มปกเสื้อตราสัญลักษณของสถาบัน
ที่ปกเสื้อดานซาย 

              (จ) รองเทาหนังสีดำหุ มสน สนสูงไมเกิน ๒ นิ ้ว สำหรับนักศึกษาชั ้นปที ่ ๑ 
อาจใสรองเทาผาใบสีขาวแบบสุภาพและสวมถุงเทาสีขาว ตามท่ีวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษากำหนด 

         (๓) นักศึกษาหญิง แบบมีผาคลุมศีรษะ ใหประกอบดวย 
              (ก) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนา

พอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน  ใสชายเสื้อไวในกระโปรง 
              (ข) กระโปรงสีดำ ยาวคลุมตาตุ ม แบบสุภาพเรียบรอย ไมผ า ใช ซ ิปหลัง  

ผาไมมีลวดลาย ไมมัน ไมโปรงบาง  
              (ค) ผาคลุมศีรษะสีขาว ไมมีลวดลาย ปลายผาแหลม  ดานหนาคลุมอกประมาณ

กระดุมเม็ดที่ ๓  
              (ง) เข็มขัดสีดำ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
              (จ) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่ผาคลุมศีรษะดานซายบริเวณหนาอก และติดเข็ม

ตราสัญลักษณของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาประดับที่ผาคลุมศีรษะดานขวาบริเวณหนาอก 
              (ฉ) รองเทาหนังสีดำหุ มสน สนสูงไมเกิน ๒ นิ ้ว สำหรับนักศึกษาชั ้นปที ่ ๑ 

อาจใสรองเทาผาใบสีขาวแบบสุภาพและสวมถุงเทาสีขาว ตามท่ีวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษากำหนด 
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ขอ ๖  เครื่องแบบ หรือเครื่องแตงกายพิธีการ 
(๑) งานพิธีการของสถาบัน นักศึกษาชายและหญิงใสเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแตงกาย 

ปกติของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหญิง ใสกระโปรงทรงสอบ ยาวคลุมเขา เสื้อติดกระดุมทุกเม็ด สวมทับดวย
ชุดสูทพิธีการของสถาบัน เปนสูทสีดำ กระดุม 2 เม็ด ปกตราสัญลักษณของสถาบัน ที่บริเวณหนาอกดานซาย 

(๒) งานการฝกปฏิบัติงานในวิชาชีพ การฝกปฏิบัติงานในหองทดลอง หรือการปฏิบัติการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ใหใชเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกายตามที่คณะกำหนด 

(๓) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ก) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   
     ๑) นักศึกษาชาย ใหใสชุดสูทพิธีการ สวมครุยวิทยฐานะทับ แตไมตองสวมหมวก 

                 ๒) นักศึกษาหญิง ใหใสชุดนักศึกษาติดกระดุมทุกเม็ด สวมครุยวิทยฐานะทับ 
และใสหมวก 

(ข)  ระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
         นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง ใหใสชุดสูทพิธีการ  

     (ค) นักศึกษาที่เปนขาราชการ  ใหสวมเครื่องแบบปกติขาวสวมครุยวิทยฐานะ 
และติดเครื่องหมายตามตนสังกัด  

          (ง) นักศึกษาหญิง ผูนับถือศาสนาอิสลาม  หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหใชผา 
โพกศีรษะสีดำ  สวมครุยวิทยฐานะและหมวก 

   ขอ ๗  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

                     ประกาศ ณ วันที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2563 

 

   (ลงนาม)  สุขุม กาญจนพิมาย 
      (นายสุขุม กาญจนพิมาย) 

         นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
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ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก 

วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2564 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย  
ของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน      
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564  
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในบทนิยามคำวา “เครื ่องแตงกาย” ของขอ 3 ของขอบังคับสถาบัน      
พระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 

““เครื่องแตงกาย” หมายความวา  เครื่องแตงกายของนักศึกษา ประกอบดวย เสื้อ กางเกง 
หรือกระโปรง รองเทา ถุงเทา เน็กไท โบวไทและเครื่องหมายของสถาบัน ซึ่งประกอบดวย เข็มตราสัญลักษณ     
ของสถาบัน เข็มตราสัญลักษณวิทยาลัย กระดุมตราสัญลักษณสถาบัน เ ข็มขัดตราสัญลักษณสถาบัน     
และคลิปหนีบเน็กไทตราสัญลักษณสถาบัน เครื่องหมายประดับปกเสื้อ (ตุงติ้ง)” 

ขอ ๔  ใหยกเลิกความใน (ก) และ (ง) ของขอ 5 (1) ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก      
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดุมกลมสีขาว    
ไมมีลวดลายหาเม็ด ใชชายเสื้อไวในกางเกง 

  (ง) เน็กไทสีดำ ติดคลิปหนีบเน็กไทตราสัญลักษณสถาบัน” 

ขอ ๕  ใหยกเลิกความใน (1) และ (3) (ก) 1) 2) (ข) (ค) และ (ง) ของขอ 6 ของขอบังคับ 
สถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื ่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563       
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “(๑) งานพิธีการของสถาบัน 
        (ก) นักศึกษาชาย 
             1) เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดุมกลมสีขาว    

ไมมีลวดลายหาเม็ด ใสชายเสื้อไวในกางเกง สวมทับดวยสูทพิธีการของสถาบัน เปนสูทสีกรมทา กระดุมสองเม็ด    
ปกตราสัญลักษณของสถาบันที่บริเวณหนาอกดานซาย 
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             2) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมทา ผาไมมันวาว ไมมีลวดลาย 
             3) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสามเซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
             4) เน็กไทสีฟา ติดคลิปหนีบเน็กไทตราสัญลักษณของสถาบัน 
   5) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่หนาอกเสื้อดานซาย และติดเข็มตราสัญลักษณ   

ของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาที่ก่ึงกลางอกดานขวา 
             6) รองเทาหนังสีดำหุมสน ถุงเทาสีดำ ไมมีลวดลาย ถุงเทาสีกรมทา 
        (ข) นักศึกษาหญิง  
             1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนาพอสมควร ผาหนาตลอด   

ติดกระดุมโลหะหาเม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน ติดโบวไทสีฟา ใสชายเสื้อไวในกระโปรงสวมทับดวยชุดสูทพิธีการ 
ของสถาบัน เปนสูทสีกรมทา กระดุมสองเม็ด ปกตราสัญลักษณของสถาบันที่บริเวณหนาอกดานซาย   

             2) กระโปรงสีกรมทา ยาวคลุมเขา แบบสุภาพเรียบรอย ผาไมมีลวดลาย ไมมัน 
ไมโปรงบาง 

             3) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสามเซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
             4) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่หนาอกเสื้อดานซาย และติดเข็มตราสัญลักษณ   

ของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาที่กึ่งกลางอกดานขวา พรอมประดับเข็มปกเสื้อตราสัญลักษณของสถาบัน    
ที่ปกเสื้อดานซาย 

             5) รองเทาหนังสีดำหุมสน ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกินสองนิ้ว  
       (ค) นักศึกษาหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหประกอบดวย 
             1) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปลายแขนจั๊ม ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อหนาพอสมควร  

ผาหนาตลอด ติดกระดุมโลหะหาเม็ด ตราสัญลักษณของสถาบัน ติดโบวไทสีฟา ใสชายเสื้อไวในกระโปรง    
สวมทับดวยชุดสูทพิธีการของสถาบัน เปนสูทสีกรมทา กระดุมสองเม็ด ปกตราสัญลักษณของสถาบันที ่บริเวณ    
หนาอกดานซาย 

             2) กระโปรงสีกรมทา ยาวคลุมตาตุม แบบสุภาพเรียบรอย ไมผา ใชซิปหลัง ผาไมมีลวดลาย 
ไมมัน ไมโปรงบาง  

             3) ผาคลุมศีรษะสีขาว ไมมีลวดลาย ปลายผาแหลม  ดานหนาคลุมอกประมาณ
กระดุมเม็ดทีส่าม  

             4) เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสามเซนติเมตร  หัวเข็มขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 
             5) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่ผาคลุมศีรษะดานซายบริเวณหนาอก และติดเข็ม 

ตราสัญลักษณของวิทยาลัยที่เปนสถานศึกษาประดับที่ผาคลุมศีรษะดานขวาบริเวณหนาอก 
             6) รองเทาหนังสีดำหุมสน ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกินสองนิ้ว  
  (3) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
       (ก) นักศึกษาชาย ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะทับ 

แตไมตองสวมหมวก 
       (ข) นักศึกษาหญิง ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบันแตไมตองสวมสูท  

ใหสวมครุยวิทยฐานะทับ และสวมหมวก สวมถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลาย  
      (ค) นักศึกษาหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน 

แตไมตองสวมสูท ใหสวมครุยวิทยฐานะทับ หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีขาวไมมีลวดลาย 
และสวมหมวกทับ สวมถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลาย 

     (ง) นักศึกษาที่เปนขาราชการหรือพนักงานราชการ ใหสวมเครื่องแบบพิธีการประเภท 
เครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ และติดเครื่องหมายตามตนสังกัด” 
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ขอ ๖ ใหเพิ่มเติมความตอไปนี้เปน (4) ของขอ 6 ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก 
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 

 “(4) งานพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
(ก) นักศึกษาชาย ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน 
(ข) นักศึกษาหญิง ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน และสวมถุงนองสีเนื้อ  

ไมมีลวดลาย 
(ค) นักศึกษาหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหใสเครื่องแตงกายงานพิธีการของสถาบัน  

หากประสงคจะคลุมศีรษะ ใหใชผาคลุมศีรษะสีขาวไมมีลวดลายและสวมหมวกทับ สวมถุงนองสีเนื้อ        
ไมมีลวดลาย 

(ง) นักศึกษาที่เปนขาราชการหรือพนักงานราชการ ใหสวมเครื่องแบบพิธีการประเภท  
เครื่องแบบปกติขาว และติดเครื่องหมายตามตนสังกัด”  

  ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ 7 ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 7  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการ  

ตามขอบังคับนี ้

 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาด  

คำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด” 

ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 
                                                    (ลงนาม) เกียรติภูมิ วงศรจิต        

                                                      (นายเกียรติภูมิ  วงศรจิต) 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก 
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เครื่องแบบนักศึกษา 
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คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2564 

รายละเอียดคาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2564 
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรี่อง คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 แบบคำร้องต่างๆ สำหรับนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นแบบคำรองตางๆ ไดที่ งานทะเบียนและประมวลผล ของวิทยาลัยที่นักศึกษากำลัง
ศึกษาอยู ณ ปจจุบัน  

 แบบคำรองตางๆ มีดังนี้ 
 - แบบคำรองขอแกไข  ชื่อตัว-ชื่อสกุล 

- แบบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
- แบบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 
- แบบคำรองขอลากิจ/ลาปวย 
- แบบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก 

ทั้งนี้หากนักศึกษาตองการยื่นคำรองที่นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาสามารถติดตอขอคำปรึกษาและขอ
แบบคำรองเพิ่มเติมตามที่วิทยาลัยแตละแหงกำหนด ไดที่งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยที่นักศึกษา
กำลังศึกษาอยู ณ ปจจุบัน   
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วิทยาลัย……………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

 

แบบคำรองขอแกไข  ชื่อตัว-ชื่อสกุล 
 

 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ............. 

เรียน  หัวหนางานทะเบียนและประมวลผล 

 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว..........................................................รหัสประจำตัว.........................  
หลักสูตร.......................................................ชั้นปที่....................................รุนที.่............................. ................ 
มีความประสงคขอแกไข ชื่อตัว-ชื่อสกุล  ดังนี้ 

 (  )  ชื่อตัวภาษาไทย   (  )  ชื่อสกุลภาษาไทย 

 (  )  ชื่อตัวภาษาอังกฤษ   (  )  ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ 

 

ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล  (เดิม)............................................................................................................................  

ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล (ใหม)............................................................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

 

      ลงชื่อ....................................................... 

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

                        ผูยื่นคำรอง 
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วิทยาลัย……………………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ทดแทน) 

วันที่................เดือน...............................พ.ศ................. 

เรียน  หัวหนางานทะเบียนและประมวลผล 

 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว..........................................................รหัสประจำตัว.........................  
นักศึกษาหลักสูตร............................................................................... ...................ชั้นปที่............................... 
รุนที่........................ หมูโลหิต..................................... ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เนื่องจาก  

 �    สูญหาย  (หากพบบัตรเดิมในภายหลัง ใหนำบัตรเดิมคืนที่งานทะเบียนและประมวลผล) 

 �    ชำรุด  (แนบบัตรเดิม) 

 �    หมดอายุ  (แนบบัตรเดิม) 

 �    เปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบบัตรเดิม พรอมใบยื่นขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ที่งานทะเบียนและ 
ประมวลผล 

 �    อ่ืน ๆ  (ระบุ)........................................................................................................................... 

 

                                ลงชื่อ....................................................... 

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

                          ผูยื่นคำรอง 

 

 

สำหรับเจาหนาที่การเงิน สำหรับนักศึกษา 

ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบรอยแลว 

 

ลงลายมือชื่อ........................................ 

ว.ด.ป............/.............../............... 

ไดรับบัตรประจำตัวนักศึกษาเรียบรอยแลว 

                          

ลงลายมือชื่อ……………................................... 

ว.ด.ป........../............/.............. 

 

หมายเหตุ :  1.  ชำระคาธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 200 บาทตอครั้ง  
       2.  นักศึกษาแนบรูปถายหนาตรง 1 นิ้ว ใสชุดนักศึกษา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
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วิทยาลัย………………………………..……………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 

วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....…............... 

เรื่อง ขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน 
เรียน ผูอำนวยการวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………..………….. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................รหัสประจำตัว................................... 
นักศึกษาหลักสูตร......................................................................................................... ชั้นปที่............................. 
มีความประสงค ขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่............../............................................. 
เหตุผล เพราะ............................................................................ ....................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
และจะชำระคาลงทะเบียนภายในวันที่........................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคำรอง 
       (...........................................................) 

 

 คำรับรองของผูปกครอง 

  ขาพเจา………………………………..……………….……… เกี่ยวของเปน…….………………………………………………

ของ………………………………………………………....…… โทรศัพท (ผูปกครอง)………………………………..…………………… 

ขอรับรองวาคำรองดังกลาวเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

ขาพเจามาดวยแลว  

ลงชื่อ ………………………………………………..……ผูปกครอง  

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

 

 

 1. ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา  
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

ลงชื่อ ……………………………………….…………….. 
        (…………………………………………………….)  
วันที่…………………………………………………………  

2. ความเห็นผูอำนวยการวิทยาลัยฯ  
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 

ลงชื่อ ……………………………………….…………….. 
        (…………………………………………………….)  
วันที่………………………………………………………… 
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วิทยาลัย……………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอลากิจ/ลาปวย 

วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.................... 

เรื่อง ขออนุญาตลา......................................... 
เรียน อาจารยประจำชั้น 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา........................  
หลักสูตร...............................................................................ชั้นป...............ขอลาหยุดเรียนมีกำหนด……..…….วัน 
นับตั้งแตวันที่…………………………………….………ถึงวันที่……….………………..………………รวมเวลา………….………..วัน 
สาเหตุที่ลา  ลากิจ    ลาปวย  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระหวางที่ลานักศึกษาตองเรียนวิชา  (   )  ทฤษฎี          (   )  ปฏิบัต ิ
ระบุวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผูสอนคือ……………………………..………..…… 
ระบุวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผูสอนคือ……………………………..……..……… 
ระบุวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผูสอนคือ……………………………..…..………… 
ระหวางที่ลานี้ขาพเจาอยูบานเลขที่/หอพักที…่…………..ถนน………………………………….ตำบล…………….……..…... 
อำเภอ…………………………….……จังหวัด………………………………………..โทรศัพท……………………………………….…… 

เอกสารประกอบการลา 

   (   )  ใบรับรองแพทย (กรณีลาปวยตั้งแต 2 วันขึ้นไป) 
   (   )  อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

ลงชื่อ..................................................นักศึกษา 
      (.................................................) 
 

ความคิดเห็นอาจารยประจำชั้น ความคิดเห็นผูอำนวยการวิทยาลัย 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

 ลงชื่อ………………………………………….………….. 
        (………………………………….…..……………) 
 วันที่………………………………………..………………. 

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

 ลงชื่อ………………………………………….………….. 
        (………………………………….…..……………) 
 วันที่………………………………………..………………. 

หมายเหตุ  1.  การลาหยุดเรียนใหยื่นใบลาที่อาจารยประจำชั้น ลากิจใหยื่นลวงหนาอยางนอย 2 วัน 
   2. การลาระหวางการฝกปฏิบัติใหปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย และใหยื่นใบลาที่อาจารยประจำวิชาที่ดูแล 
การฝกปฏิบัติดวย 
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วิทยาลัย……………………………………………    สถาบันพระบรมราชชนก 

แบบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก 

       วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....…............... 

เรื่อง ............................................................ 
เรียน ผูอำนวยการวิทยาลัย……………………………………………………………..  

ขาพเจา นาย/นาง/ นางสาว..........................................รหัสประจำตัวนักศึกษา...........................  
หลักสูตร............................................................................................. ชั้นป............. มีความประสงคขอ  

  พักการศึกษา ตั้งแตวันที่.............................................. ถึงวันที่...................................................  
 รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ตั้งแตวันที่.......................................... ถึงวันที่...............................  
 ลาออกจากการเปนนักศึกษา (ไดรับทุนจาก................................................................................)  

เนื่องจาก............................................................................................................................. ............................  
...................................................................................................................................... ....................  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ  

ลงชื่อ......................................................นักศึกษา  
            (.....................................................)  

คำยินยอมของบิดา/มารดา 
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง..................................................เลขที่บัตรประชาชน.................................... 

เกี่ยวของเปน บิดา/มารดา/ผูปกครอง ของ นาย/นางสาว/นาง...................................................................... ......
ยินยอมใหนักศึกษา  พักการเรียน  ลาออกจากการเปนนักศึกษา  รักษาสภาพการเปนนักศึกษา  

ลงชื่อ....................................................... ผูปกครอง 
(.....................................................) 

ความคิดเห็นอาจารยประจำชั้น     ความคิดเห็นหัวหนาหลักสูตร 
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ....................................................... 
       (.....................................................)          (.....................................................) 
 

ผลการพิจารณาของ 
หัวหนาฝายทะเบียนฯ 

ผลการพิจารณาของ 
รองผูอำนวยการกลุมงานวิชาการ 

ผลการพิจารณาของ 
ผูอำนวยการวิทยาลัย 

cเห็นสมควร     { ไมเห็นสมควร 
 

cเห็นสมควร     { ไมเห็นสมควร cอนุมัติ     { ไมอนุมัติ 

ลงชื่อ ................................................ 
(.........................................................) 

ลงชื่อ ................................................ 
(.........................................................) 

ลงชื่อ ................................................ 
(.........................................................) 

หมายเหตุ แนบเอกสารประกอบ 1 ชุด ดังนี้  
            1) สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง      2) สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา        3) อื่นๆ เชน ใบรับรองแพทย 
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คณะผูจัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

ดร.กมลรัตน เทอรเนอร   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

คณะทำงาน 

ดร.ฤทัยรัตน ชิดมงคล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน) 

     คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

นางสาวจุฑาทิพย จินดากุล  นักวิชาการศึกษา (กิจการนักศึกษา) 

ออกแบบปก 

อาจารยพิมพณัฐชา สุไลมาน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ดานการสอน) 

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
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