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ก

คํานํา
คูมือนักศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งที่จะชวยใหนักศึกษาบรรลุถึง
เปาประสงคของการศึกษา เพราะเปนแหลงขอมูลจําเปน ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไปของสถาบัน
อาทิ รายละเอียดเกี่ ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปฏิทิน
การศึ ก ษา ระเบี ยบและข อบั งคั บของสถาบั น ระเบี ยบสถาบั นพระบรมราชชนก สวั สดิ ก ารและ
ทุ นการศึ ก ษา เป นต น นั ก ศึ ก ษาจึ งควรศึ ก ษารายละเอี ยดต างๆ ให เ ข าใจอย างชั ดเจน เพื่ อเป น
ประโยชนตอตนเองในการศึกษาเลาเรียนและดําเนินชีวิตในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
ในปการศึกษา ๒๕๖๐วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เชน พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษา ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อการพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร และสรางเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของที่มีสวนในการจัดทําคูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เลมนี้ใหเสร็จ
สมบูรณ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนักศึกษาเลมนี้จะเกิดประโยชน คุมคาตามวัตถุประสงค
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทรเดิมมีฐานะเปนโรงเรียนผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ
เริ่มกอสรางเมื่อปงบประมาณ๒๕๑๕ดวยเงินงบประมาณแผนดินและเงินบํารุงโรงพยาบาลสุรินทรเปด
ทําการสอนนักเรียนผูชวยพยาบาลและผดุงครรภครั้งแรกเมื่อวันที่๑พฤษภาคม๒๕๑๖โดยใชตึกผูปวย
๒ชั้นเปนที่ พักอาศัยของนักเรียนตึกประชุ มริมสระน้ํ าโรงพยาบาลสุ รินทรเปนสถานที่เรี ยนซึ่ งการ
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๒
บริ ห ารงานฝากรวมกั บโรงพยาบาลสุ ริ นทร สังกั ดกรมการแพทย ต อ มาป พ.ศ.๒๕๑๗กระทรวง
สาธารณสุขไดพิจารณาจัดรูปองคการและแบงสวนราชการระดับกองขึ้นโรงเรียนผูชวยพยาบาลและ
ผดุ งครรภ ที่สังกั ดฝ ายวิ ชาการกรมการแพทยจึงได โอนมาอยูกองงานวิ ทยาลัยพยาบาลสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไดแยกการบริหารและการดําเนินงานเปนอิสระจากโรงพยาบาลสุรินทร
และถือเอาวันที่๑๙พฤษภาคมเปนวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
ตอมาปพ.ศ. ๒๕๒๓กองงานวิทยาลัยพยาบาลไดพิจารณาเห็นสมควรเพิ่มวิทยฐานะวิชาชีพ
พยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับสังคมปจจุบันจึงไดเปลี่ยนจากโรงเรียนผูชวยพยาบาลและผดุงครรภเปน
วิทยาลัยพยาบาลและในปพ.ศ.๒๕๓๖กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะรวมหนวยงานที่รับผิดชอบ
การจั ดการศึ กษาและการฝ กอบรบสั งกั ดสํ านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขกรมการแพทยกรม
ควบคุมโรคติดตอใหรวมอยูในหนวยงานเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการฉบับพิเศษ
หน า๒๑เล ม๒๑๐ตอนที่ ๒ ๒ลงวั น ที่ ๒ ๖กุ มภาพั น ธ ๒ ๕๓๖ให จั ด ตั้ งสถาบั น พั ฒนากํ าลั งคนด า น
สาธารณสุ ขเป นหน วยงานวิ ชาการมี ฐานะสู งกว ากองต่ํ ากว ากรมสั งกั ดสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขและในปพ.ศ. ๒๕๓๗สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลสุรินทรเปนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร ตามพระราช
กฤษฎี ก าหน า๑๐ตอนพิ เ ศษลงวั น ที่ ๑ กั น ยายน๒๕๓๗ป พ.ศ. ๒๕๔๐คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับสมทบตามราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่๒๖ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๔๐ และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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๑. นพ.ยรรยง
๒. นพ.จิรศักดิ์
๓. นางไพเราะ
๔. นางสาวรัชนี
๕. นางสุพัชรี
๖. นางสาวสุภา
๗. ดร.มกราพันธุ
๘. ดร.เยาวดี
๙. นางเกษร
๑๐. ดร.สุภาเพ็ญ
๑๑. ดร.วัชรี
๑๒. ดร.วารีวรรณ
๑๓. นางสุชาดา

ภูตระกูล
เนตราคม
วรทัต
สินะสนธิ
โสใหญ
อยูยืน
จูฑะรสก
สุวรรณนาคะ
คงแขม
ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
อมรโรจนวรวุฒิ
ศิริวาณิชย
นิ้มวัฒนากุล
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ตราสัญลักษณของสถาบันพระบรมราชชนก
กําหนดใหใชในพิธีการ หรือภารกิจที่เปนภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก

ตราสัญลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
ตราสั ญลั ก ษณ นี้ได รับพระกรุ ณาโปรดเกล าฯจากสมเด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
พระราชทานสัญลักษณเพื่อเปนมิ่งขวัญสิริมงคลแกวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ
ดอกไมประจําวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทรคือดอกราชาวดี
ราชาวดีคือดอกไมสัญลักษณ
หอมศรัทธาอุดมการณชื่นฆานพราว

คุณธรรมเทิดประจักษดวยสีขาว
ชอดอกราวรอยรักสามัคคี

ปรัชญาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ ริ น ทร เชื่ อ ว า การเป น องค ก รแห งการเรี ย นรู แ บบ
กัลยาณมิตรบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคิดอยางเปนระบบ และความเอื้ออาทร
นําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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๕
ปณิธานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
“ คุณธรรมนําปญญา

พัฒนาคุณภาพ ”

คุณธรรม
ปญญา

หมายถึงการทําความดี มีความซื่อสัตยขยันอดทนรับผิดชอบเอื้ออาทร
หมายถึง ความรอบรู รูความจริงในปจจุบันมีความคิดริเริ่มสรางสรรคคิด
อยางมีวิจารณญาณเกิดจากการมีศีล สมาธิ ปญญา และการ
ตัดสินใจทําสิ่งที่ดีได
พัฒนาคุณภาพ หมายถึง เปนผูนําดานคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานและไดรับการรับรอง
คุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
สถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพอันดับ ๑ ใน ๓ ของกระทรวงสาธารณสุข
และเปนศูนยความเปนเลิศดานการพยาบาลแมและเด็กที่สังคมยอมรับ
พันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาล
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูด านการพยาบาล
๓. บริการวิชาการแกสังคม
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ
เอกลักษณสถาบัน
“ สรางคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน ”
วัฒนธรรมสถาบันพระบรมราชชนก คือ “ รวมแรงรวมใจ รักใครผูกพัน มุงมั่นรับผิดชอบ สงมอบ
คุณธรรม ” ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม ๔ เรื่อง รวมเปนคําวา “ P B R I” มีความหมาย ดังนี้
P
คือ Participation
หมายถึง
รวมแรงรวมใจ
B
คือ Bonding
หมายถึง
รักใครผูกพัน
R
คือ Responsibility หมายถึง
มุงมั่นรับผิดชอบ
I
คือ Integrity
หมายถึง
สงมอบคุณธรรม
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๖
อัตลักษณของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
อัต ลัก ษณ ของบัณ ฑิตฯ คื อ “ การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ” หมายถึ ง การให
บริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ
ให บริ ก ารตามป ญหาและความต องการของผู รั บบริ ก ารที่ เ ป นจริ ง โดยรั บฟ งความคิ ดเห็ นของ
ผู รั บบริ ก ารเป นหลั ก โดยวิ ท ยาลั ย ได กํ าหนดสมรรถนะบั ณฑิ ต ที่ ต อบสนองอั ต ลั ก ษณ คื อ SAP
(Service mind, Analyticalthinking, Participation) ซึ่งมีความหมายดังนี้
S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรักความเมตตา
ใสใจในความทุกขที่เปนป ญหาของผูรับบริการและผู ที่เกี่ยวของพรอมที่จะใหบริการ โดยคํ านึงถึ ง
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน วางใจเปนกลางในการใหบริการ โดยคํานึงถึงความเปนเหตุเปนผล
บนพื้นฐานของความเขาใจคนอื่นตามความเปนจริง
A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห)หมายถึงการคิดที่อยูบนพื้นฐานของการ
มีขอมูลที่หลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงเพื่อเปนการวิเคราะหปญหาและความตองการที่แทจริง
ของผู รับบริ การอย างมี วิจารณญาณ โดยเชื่ อมโยงความรู เข าสู การแก ไขป ญหาของผู รับบริ การที่
สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต
P= Patient Right/Participation (การคํานึงถึงสิทธิผูปวยและการใหผูปวยมีสวนรวม)
หมายถึง เปนการใหบริการสุขภาพที่คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล ซึ่งเกิดจากความเขาใจสภาพ
การดํารงชีวิต บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีตอผลพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ
ทั้ งนี้ ผูให บริ ก ารสามารถกลั่ นกรอง คั ดเลื อกความรู ที่เ หมาะสมและเสนอเป นทางเลื อก เพื่ อให
ผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยใหผูรับบริการมีสวนรวมรับรู ตัดสินใจและ
แกไขปญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองดานสุขภาพได
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ประกอบดวย

“มีวินัย รับผิดชอบ เอื้ออาทร”
SURIN MODEL
คานิยมรวมตามแบบ SURIN MODEL ประกอบดวย องคประกอบ ๕ประการ ดังนี้
S : Sufficient and systemic thinking หมายถึง ความพอเพียงและคิดอยางเปนระบบ
U : Unity
หมายถึง ความรัก สามัคคี
R : Responsibility
หมายถึง ความรับผิดชอบ
I : Integrity
หมายถึง ความเปนองครวมสรางสรรคใหเจริญ
สมบูรณอยูเสมอ
N : Nature
หมายถึง ความเปนธรรมดา ธรรมชาติ
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๗
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
๑. มีความรู และเข าใจในศาสตร พื้นฐานชี วิต พื้ นฐานวิ ทยาศาสตร และพื้ นฐานวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ
๒. มีความรูและทักษะเชิงวิชาชีพ
๓. มีคุณธรรมและจริยธรรม เขาใจหลักศาสนา และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น
๔. ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
๕. มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค
๖. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. มีสุขภาพกายและจิตดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ
๘. มีความใฝรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู
๙. มีความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาสากล
๑๑. อนุรักษภูมิปญญาไทยและศิลปวัฒนธรรม
๑๒. ตระหนักและรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมดํารงชีวิตอยางเปนสุข
ยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาล
๒. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
๓. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขแกสังคม
๔. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาไทย
๕. การพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ

นโยบายคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
วิ ทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ ริ นทร เป น สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาชั้ น นํ าที่ มุงผลิ ตบั ณฑิ ต
พยาบาลใหมี คุณธรรมนําปญญา พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสูสากล และผานเกณฑมาตรฐานและไดรับ
การรับรองคุณภาพการศึกษา

นโยบายการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
๑. นโยบายดานการบริหาร
๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (ทุกงานตองมี work flow การปฏิบัติงานที่ทุกคนในองคกรรับรู) จัดทํา
เปนคูมือการปฏิบัติงาน
๑.๒ บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
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๘
๑.๓ ใหความเปนธรรมกับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนโดยรับขอรองเรียนเรื่องการปฏิบัติ
หนาที่โดยไมชอบและการละเวนการปฏิบัติงานตามหนาที่ของอาจารยเจาหนาที่และนักศึกษา
๑.๔ เรงรัดการพั ฒนาระบบฐานข อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ ใหมีสมรรถนะสูง เพื่อการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
๑.๕ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาโดยจัด
สวัสดิการ ที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งการสงเสริมการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ความเอื้ออาทรความสามัคคี มีการทํางานเปนทีมบนพื้นฐานความพอเพียงและยกยองเชิดชูคนดี
๒. นโยบายดานวิชาการ
๒.๑ พัฒนาความเขมแข็งและสรางความรวมมือดานการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตให
มีคุณภาพสูง
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสรางประสบการณจริง เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะการคิด วิเคราะห ใฝรู มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
๒.๓ ส งเสริ มและสนั บสนุ นใหมีการบู รณาการการเรี ยนการสอนกั บพั นธกิ จการวิ จัยการ
จัดการความรู การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนําองคความรูมาพัฒนาการ
เรียนการสอน
๓. นโยบายดานการวิจัยและการจัดการความรู
๓.๑ เรงรัดใหมีการผลิตผลงานวิชาการการเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารและในการ
ประชุมระดับชาติ นานาชาติทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง
๓.๒ พัฒนาศักยภาพการทําวิจัยโดยการสรางเครือขายความรวมมือในการทําวิจัย เพื่อพัฒนา
องคความรูทางการพยาบาลการศึกษาและศาสตรที่เกี่ยวของ
๓.๓ ส งเสริ มและสนั บสนุ นการใช กระบวนการจั ดการความรู เพื่ อพั ฒนาวิ ทยาลั ยให เป น
องคกรแหงการเรียนรู
๓.๔ พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศทางวิชาการ (ดานแมและ
เด็ก)เพื่อสรางสุขภาวะชุมชนอุดมปญญา
๔. นโยบายดานการบริการวิชาการ
๔.๑ พั ฒนาหลักสู ตรการอบรมระยะสั้ นที่ตอบสนองความต องการของชุมชน เขตบริการ
สุขภาพและภูมิภาคอาเซียน
๔.๒ สนับสนุนการจัดบริการวิชาการดานสุขภาพแกบุคคล ชุมชนและหนวยงานตางๆ รวมทั้ง
การสรางพันธมิตรในการบริการวิชาการ เพื่อการเขาถึงชุมชน
๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดในดานสุขภาพ
และเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา
๕. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
๕.๑ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรูดานการเรียนการสอน การวิจัยการ
วัดและประเมินผล ตลอดจนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๕.๒ สงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณครู โดยการใหความรูและมี
การกํากับติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางตอเนื่อง
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๙
๕.๓ พั ฒนาอาจารย และนั ก ศึ ก ษาให มีสมรรถนะสากลเพื่ อให มีความพร อมต อการเข าสู
ประชาคมอาเซียน
๖. นโยบายดานกิจการนักศึกษา
๖.๑ สงเสริมและจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความรูดานวิชาการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและสังคมดวยกิจกรรมหลากหลายตามความตองการ ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา
๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหมีสุขภาพที่ดี มีวินัย การทํางานเปนทีม การ
มีจิตสาธารณะ และบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๗. นโยบายดานการประกันคุณภาพ
๗.๑ ใชตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางการพัฒนางานอยางตอเนื่องและเปนวัฒนธรรมการ
ทํางานตามปกติ
๗.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจและบทบาทของบุคลากรทุกระดับรวมทั้งนักศึกษาตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๗.๓ สงเสริมและสนับสนุนการสรางแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการทํางานเพื่อการพัฒนางาน
ทุกพันธกิจ
๘. นโยบายดานกระบวนการจัดทําแผน
๘.๑ การจั ดทํ าแผนงาน/โครงการ ต องสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร และเป าประสงค ของ
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนกตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดเกณฑ
รั บรองสถาบั นการศึ กษาและตั วชี้ วัดการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานการบริ หารโครงการเน นการ
ประหยัดมีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรที่เกิดประโยชนคุมคา คุมทุน และมีความปลอดภัย
๙. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
๙.๑ กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๒ บุคลากรทุกคนในองคกร มีสวนรวม ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให
เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
๙.๓ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกและภายนอกสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๙.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรภายนอกองคกร ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน
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๑๐
มาตรฐานผลการเรียนรูสาขาพยาบาลศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ๖ ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : Thailand qualification framework)และลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มี ความรู ความเข าใจในหลั ก ศาสนา หลั ก จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบการวิชาชีพ
การพยาบาลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล
๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได
๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย
๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการปญหาจริยธรรมในการ
ดํารงชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพื่อปกปองสิทธิของ
ตนเองที่จะถูกละเมิด
๒. ความรู
๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.๒ มี ความรู ความเข าใจในสาระสํ าคั ญของศาสตร ทางวิ ชาชี พการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ
๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และนําไปใช
๒.๔ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู การจัดการ
ความรู กระบวนการวิจัย กระบวนการบริการและการจัดการองคกร
๒.๕ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
และระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล
๒.๖ มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และสังคม
โลกที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพและประชาชน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่เปนจุดออนของตนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ
และการเปนผูนําที่เขมแข็ง
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๑๑
๓.๒ สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
๓.๓ สามารถนําขอมูล และหลักฐานไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาอยางมีวจิ ารณญาณ
๓.๔ สามารถคิ ดวิ เคราะห อย างเป นระบบ โดยใช องค ความรู ทางวิ ชาชี พและที่ เกี่ ยวของ
รวมทั้งใชประสบการณเปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการการ
พยาบาล
๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกไขปญหา
๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและบริบท
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
๔. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มี ค วามสามารถในการปรั บตั วเชิ งวิ ชาชี พและมี ปฏิ สัมพั น ธ อ ย า งสร างสรรค กั บ
ผูใชบริการผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
๔.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ
และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกัน
๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองคกรใน
สถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา
๔.๔ มี ความรั บผิ ดชอบต อหน าที่ ต อสังคมและรั บผิ ดชอบในการพั ฒนาตนเองวิ ชาชี พ
องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม
๕.๒ สามารถแปลงข อมูลให เปนขาวสารที่ มีคุณภาพ รวมทั้ งสามารถอานวิเคราะห และ
ถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟง การอาน การเขียน
และการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสารและตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพนื้ ฐานที่จําเปน
๕.๕ สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาลบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิง
บําบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๖.๒ สามารถปฏิบัติการการสร างเสริมสุ ขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การ
บําบัดการบรรเทาอาการและการฟนฟูสุขภาพแกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัยรวมทั้งการ
ผดุงครรภ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ (พ.ศ. ๒๕๒๘) และที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
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๖.๓ สามารถปฏิ บัติก ารพยาบาลด วยความเมตตา กรุ ณา และเอื้ ออาทร โดยยึ ดมั่ นใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย
๖.๔ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ
และการทํางานในชุมชนในหนวยบริการสุขภาพชุมชน
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๑๓

ผังโครงสรางองคกร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล

ดร.สุพิตรา เศลวัตนะกุล

รองฯ กลุมอํานวยการ

ดร.คมวัฒน รุงเรือง
รองฯ กลุมวิชาการ

1. กลุมงานบริหารทั่วไป
วาที่ ร.ต.เกรียงไกร ชาวสาน

1. กลุมงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

2. กลุมงานทรัพยากรบุคคล
อ.ณัญชยา ศรกลา
หัวหนากลุมงาน

2. กลุมบริหารวิชาการพยาบาล
ดร.อุตมชญานอินทเรือง
หัวหนากลุมวิชา

3. กลุมงานนโยบายและแผน
อ.อรนุช ประดับทอง
หัวหนากลุมงาน
4. กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา

อ.สุขุมาล แสนพวง
หัวหนากลุมงาน

ดร.คมวัฒน รุงเรือง

3. กลุมบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป
และพัฒนาวิชาชีพ
ดร.อติพร ทองหลอ
หัวหนากลุมวิชาการ

ดร.จุฬารัตน หาวหาญ
รองฯ วิจัย

1. กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม
ดร.วรนาถ พรหมศวร
หัวหนากลุมงาน
2. กลุมงานวิเทศสัมพันธและการ
จัดการความรู
อ.ธนพร แยมศรี
หัวหนากลุมงาน

นางศรีอุบล อินทรแปน
รองฯ กลุมบริการวิชาการ

นางรุจิรัตน มณีศรี
รองฯ กลุมพัฒนานักศึกษา

1. กลุมงานบริการวิชาการและ
ชุมชนเขมแข็ง
อ.ศศิธร วิโสรัมย
หัวหนากลุมงาน

1. กลุมงานพัฒนานักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อ.ศุภรดา มั่นยืน
หัวหนากลุมงาน

2. กลุมงานศูนยความเปนเลิศ
อ.ชัชฎาพร จันทรสุข
หัวหนากลุมงาน

2. กลุมงานวินัย แนะแนว และ
สวัสดิการนักศึกษา
อ.ศุภรนิช วสุกาญจนเวช
หัวหนากลุมงาน

5. กลุมงานฐานขอมูลและสารสนเทศ [พิมพ์คาํ อ้ างอิงจากเอกสารหรื อข้ อมูลสรุปของประเด็นทีน่าสนใจ คุณสามารถวางกล่องข้ อความไว้ ทีใดก็ได้ ในเอกสาร ให้ ใช้ แท็บ เครื องมือการวาด เพือเปลียน
น.ส.กิตติยา อาษากิจ
การจัดรูปแบบของกล่องข้ อความคําอ้ างอิงทีดึงมา]
หัวคูหน
มือานักลุกมศึงาน
กษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๑๔

การจัดการศึกษาและระบบการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
๒๕๕๒๐๐๓๑๑๐๗๙๕๔
ภาษาไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Nursing Science
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) B.N.S.
ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาลัยมีความเชื่อวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
สมรรถนะทางการพยาบาลและการผดุงครรภตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชศาสตร
และศิลปทางการพยาบาลแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย บนพื้นฐานความเอื้ออาทรภายใต
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และสรางสรรค มีทักษะการใช
ชีวิต และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น ใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม
อยางตอเนื่อง โดยจัดการเรียนรูตามสภาพจริง เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูส ูการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กําหนดวัตถุประสงคเพื่อให
บัณฑิตมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่พึงประสงค ดังนี้
๒.๑ มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล การผดุงครรภ และศาสตรที่เกี่ยวของ
๒.๒ สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาล
อยางเปนองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย บนพื้นฐานความเอื้ออาทรและความปลอดภัย โดยใช
หลั กฐานเชิ งประจั กษ แก ผูรับบริ การทุ กระดั บของการบริ การสุ ขภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๓ สามารถคิ ดอย างเป นระบบ คิ ดอย างมี วิจารณญาณ มี มุมมองเชิ งบวก มี เ หตุ ผลและ
แกปญหาอยางสรางสรรคทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณทั่วไป
๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณคาในวิชาชีพ
การพยาบาลและเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเอื้ออาทรมีจิตสาธารณะในการทํางาน
เพื่อชุมชนและสังคม
๒.๕ มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ไดรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสาร
และประสานความรวมมือกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๖ สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพทํางานเปนทีม และสรางเครือขายในการทํางาน
ตอบสนองตอระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๕
๒.๗ ใฝรู และเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการใชชีวิต และมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
๒.๘ สามารถสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชตรรกะทางคณิตศาสตร
และสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
๒.๙ รวมศึกษาวิจัยและประยุกตผลการวิจัย มาใชในการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีเหตุผลเชิงวิชาการ
รวมถึงการสรางสรรคนวัตกรรมทางดานสุขภาพเพื่อพัฒนาองคความรูในวิชาชีพและตอบสนองความ
ตองการตามบริบทของผูใชบริการ
๒.๑๐ ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนมีความเปนพลเมืองดีของ
ชาติ ภูมิภาคและของโลก

สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๑
เมื่อจบการศึกษาชั้นปที่ ๑แลว นักศึกษาสามารถ…
๑. ปรับตัวเขากับผูอื่นบนฐานของความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล
๒. ใหเกียรติและเห็นคุณคาของผูอื่น
๓. ติดตอสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจําวัน
๔. ดูแลสุขภาพตนเอง
๕. เผชิญปญหาและบริหารความขัดแยงทางอารมณ
๖. แสดงความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยในตนเอง
๗. แสดงความคิดอยางมีเหตุผล
๘. แสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยี
๙. ใชหลักปรัชญาและศาสนาในการดําเนินชีวิต
๑๐. เขาถึงบุคคลกลุมคนและชุมชนดวยความเขาใจธรรมชาติของมนุษย
๑๑. ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๒
เมื่อจบการศึกษาชั้นปที่ ๒แลว นักศึกษาสามารถ…
๑. ทํางานเปนทีม
๒. จัดการและควบคุมอารมณตนเอง
๓. ปองกันการเจ็บปวยและสงเสริมสุขภาพของตนเอง
๔. พึงพอใจในการดําเนินชีวิตรวมกับหมูชน
๕. แสดงความคิดอยางมีระบบ
๖. ติดตอสื่อสารกับบุคคลครอบครัวกลุมคนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สอนและใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
๘. ใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
๙. สงเสริมสุขภาพบุคคลครอบครัวกลุมคนและชุมชน
๑๐. ปองกันการเจ็บปวยของบุคคลครอบครัวกลุมคนและชุมชน
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๖
๑๑. ประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวมดวยความเขาใจมนุษย
๑๒. ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเอื้ออาทรแกบุคคลครอบครัวกลุ มคนและชุมชนโดยใช
กระบวนการพยาบาล
๑๓. ใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา
๑๔. ใชภาษาไทยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
๑๕. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายชีวิต
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๓
เมื่อจบการศึกษาชั้นปที่ ๓แลว นักศึกษาสามารถ…
๑. บริหารจัดการทีมงาน
๒. เปนที่พึ่งทางอารมณแกผูอื่น
๓. ดํารงรักษาสุขภาพอยางตอเนื่อง
๔. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายชีวิต
๕. คิดตัดสินใจแกปญหาที่เกี่ยวของกับตนเองและวิชาชีพ
๖. ฟนฟูสภาพบุคคลกลุมคนและชุมชนที่มีปญหาสุขภาพ
๗. ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๘. ใชผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
๙. ใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ
๑๐. จัดทํารายงานและบทความทางการพยาบาล
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๔
เมื่อจบการศึกษาชั้นปที่ ๔แลว นักศึกษาสามารถ…
๑. แสดงภาวะผูนํา
๒. ทํางานไดอยางอิสระสามารถตัดสินใจเชิงคลินิกและแกปญหาสุขภาพไดทุกระดับความ
รุนแรง
๓. แสดงวุฒิภาวะทางอารมณไดอยางเหมาะสม
๔. เปนแบบอยางดานสุขภาพอนามัย
๕. เปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
๖. คิดสรางสรรคและพัฒนาวิชาชีพ
๗. คัดกรองผูมีปญหาสุขภาพสงตอและรักษาโรคเบื้องตน
๘. ปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภแบบองครวมดวยความเอื้ออาทรยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๙. รวมทําวิจัย
๑๐. วินิจฉัยและแกปญหาสุขภาพชุมชน
๑๑. ปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพและชุมชน
๑๒. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองโดยประยุกตภูมิปญญาทองถิ่น
๑๓. เปนหัวหนาทีมรักษาพยาบาลและหัวหนาเวรประจําหอผูปวย
๑๔. จัดทํารายงานทางวิชาการและนําเสนอ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๗
๑๕. ใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใชระยะเวลาศึกษาไมต่ํากวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๔
ปการศึกษา และไมเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๘ปการศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕
หนวยกิต
๑)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๑๕
หนวยกิต
-กลุมวิชาภาษา
๖
หนวยกิต
-กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
๘
หนวยกิต
- กลุมวิชาพลานามัย
๑
หนวยกิต
๒)หมวดวิชาเฉพาะ
๙๙
หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๒๒
หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพ
๗๗
หนวยกิต
ทฤษฎี
๔๑
หนวยกิต
ปฏิบัติ
๓๖
หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
๑) รหัสประจําวิชาประกอบดวยรหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข ๔ หลักรหัสตัวอักษร หมายถึง
ชื่อกลุมหรือหมวดรายวิชา ดังนี้
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใชรหัสตัวอักษร วค., Sc.M.
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ใชรหัสตัวอักษร สม., SH.
- กลุมวิชาภาษา
ใชรหัสตัวอักษร ภ., L.
- กลุมวิชาพลานามัย
ใชรหัสตัวอักษร พล., Ph.
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ใชรหัสตัวอักษร พ., P.
- กลุมวิชาชีพพยาบาล
ใชรหัสตัวอักษร พย., Nu.
หมวดวิชาเลือกเสรี
๒) รหัสตัวเลขมี ๔ หลัก ๐๐๐๐
- ตัวเลขหลักแรก
- ตัวเลขหลักที่สอง
- ตัวเลขหลักที่สามและสี่
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ใชรหัสตัวอักษร ล., E.
แสดงรหัสหลักสูตร
แสดงชั้นปที่เรียน
แสดงลําดับวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๑๘

ตัวเลขหลักที่ ๑
ตัวเลขหลักที่ ๒
ตัวเลขหลักที่ ๓ และ ๔

แสดงรหัสหลักสูตร
แสดงชั้นปที่เรียน
แสดงลําดับวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา

สําหรับวิชาเลือกเสรี
- ตัวเลขหลักแรก
- ตัวเลขรหัสที่สอง

แสดงรหัสหลักสูตร
ใชเลข ๐ เนื่องจากไมจํากัดชั้นปสามารถจัดให
เรียนชั้นปใดก็ได
๓) รหัสแสดงจํานวนหนวยกิตประจํารายวิชา กําหนดเปนตัวเลข ดังนี้
- ตัวเลขหนาวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา
- ตัวเลขแรกในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหนวยกิตของภาคทฤษฎี
- ตัวเลขที่สองในวงเล็บ
ห ม า ย ถึ ง จํ านวน ชั่ วโมงภ าค ทดลองใน
ห องปฏิ บั ติ การต อสั ปดาห หรื อจํ านวนชั่ วโมง
ภาคปฏิ บัติการพยาบาลในคลิ นิกหรื อชุ มชนต อ
สัปดาห
- ตัวเลขที่สามในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชั่วโมงของการศึกษาดวยตนเอง
ในรายวิชานั้น

ตัวเลขหนาวงเล็บ หมายถึงจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา
ตัวเลขในวงเล็บ ลําดับที่ ๑ หมายถึงจํานวนหนวยกิตของภาคทฤษฎี
ตัวเลขในวงเล็บ ลําดับที่ ๒ หมายถึงจํานวนชั่วโมงภาคทดลองใน
หองปฏิบัติการ/สัปดาหหรือจํานวนชั่วโมงภาคปฏิบตั ิการพยาบาลในคลินิก
หรือชุมชน/สัปดาห
ตัวเลขในวงเล็บ ลําดับที่ ๓ หมายถึงจํานวนชั่วโมงของการศึกษาดวยตนเอง

รายวิชาในหลักสูตร

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
(๑) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๓รายวิชา
๘หนวยกิต
สม.๑๑๐๑ มนุษย สังคม สิ่งแวดลอม และการอยูรวมกัน
๓(๓-๐-๖)
SH.1101 Human Social Environment and Civil Society
สม.๑๑๐๒ ทักษะชีวิตและการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
SH.1102 Life and Management Skills
สม.๑๑๐๓ พหุวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒(๒-๐-๔)
SH.1103 Multiculturalism and Local Wisdom
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๙
(๒) กลุมวิชาภาษา
๕รายวิชา
ภ.๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
L.1101
Thai Language for Communication
ภ.๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
L.1102
English for Everyday Life
ภ.๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ
L.1203
Academic English
ภ.๑๓๐๔
ภาษาอังกฤษในการพยาบาล
L.1304
English in Nursing
ภ.๑๔๐๕
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
L.1405
Advanced English

๑๕หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

(๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓รายวิชา
วค.๑๑๐๑ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
Sc.M.1101 Sciences Technology and Information
Literacy Skills
วค.๑๑๐๒ ทักษะการคิดและการแกปญหาอยางสรางสรรค
Sc.M.1102 Thinking Skill and Creative Problem-solving
Skills
วค.๑๑๐๓ คณิตศาสตรและสถิติ
Sc.M.1103 Mathematics and Statistics
(๓) กลุมวิชาพลานามัย
๑รายวิชา
พล.๑๑๐๑ การออกกําลังกายและสันทนาการ
Ph.1101 ExerciseandRecreation

๖หนวยกิต
๒(๑-๒-๓)

๒) หมวดวิชาเฉพาะ
(๑) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
พ.๑๑๐๑
P.1101
พ.๑๑๐๒
P.1102
พ.๑๑๐๓
P.1103
พ.๑๑๐๔
P.1104
พ.๑๑๐๕

๑๐ รายวิชา ๒๒หนวยกิต
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
Anatomy and Physiology ๑
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
Anatomy and Physiology ๒
ชีวเคมี
Biochemistry
เศรษฐศาสตรสุขภาพ

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑หนวยกิต
๑(๐-๒-๑)

๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
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๒๐
P.1105
พ.๑๑๐๖
P.1106
พ.๑๑๐๗
P.1107
พ.๑๑๐๘
P.1108
พ.๑๒๐๙
P.1209
พ.๑๒๑๐
P.1210

Health Economics
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
โภชนศาสตร
Nutrition
พยาธิวิทยา
Pathology
เภสัชวิทยา
Phamacology
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics

(๒) กลุมวิชาชีพ
- ทฤษฎี
- ปฏิบัติ
พย.๑๑๐๑
Nu.1101
พย.๑๒๐๒
Nu.1202
พย.๑๒๐๓
Nu.1203
พย.๑๒๐๔
Nu.1204
พย.๑๒๐๕
Nu.1205
พย.๑๒๐๖
Nu.1206
พย.๑๒๐๗
Nu.1207
พย.๑๒๐๘
Nu.1208
พย.๑๒๐๙
Nu.1209
พย.๑๒๑๐
Nu.1210
พย.๑๒๑๑

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

๙รายวิชา
๗๗ หนวยกิต
๑๖ รายวิชา ๔๑หนวยกิต
๑๒ รายวิชา ๓๖ หนวยกิต

มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
๓(๒-๒-๕)
Nursing Concepts, Theories and Nursing Processes
หลักการและเทคนิคการพยาบาล
๓(๒-๒-๕)
Principles and Techniques in Nursing
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
๔(๐-๑๒-๐)
Principles and Techniques in Nursing Practicum
การสื่อสาร การสอน และการใหการปรึกษาทางสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
Communicating, Teaching and Counseling in Health
จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
๓(๓-๐-๖)
Ethics and Laws in Nursing Profession
การพยาบาลผูใหญ ๑
๓(๓-๐-๖)
Adult Nursing 1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๑
๓(๐-๙-๐)
Adult Nursing Practicum 1
การพยาบาลผูสูงอายุ
๒(๒-๐-๔)
Gerontological Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ
๒(๐-๖-๐)
Gerontological Nursing Practicum
การพยาบาลผูใหญ ๒
๒(๒-๐-๔)
Adult Nursing 2
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓(๓-๐-๖)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๑
Nu.1211
พย.๑๓๑๒
Nu.1312
พย.๑๓๑๓
Nu.1313

Pediatric Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๒
Adult Nursing Practicum 2
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๑
Pediatric Nursing Practicum 1

พย.๑๓๑๔
Nu.1314
พย.๑๓๑๕
Nu.1315
พย.๑๓๑๖
Nu.1316
พย.๑๓๑๗
Nu.1317
พย.๑๓๑๘
Nu.1318

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒
Pediatric Nursing Practicum 2
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Mental health and Psychiatric Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 1
การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
Community Health Nursing 1
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
Community Health Nursing Practicum 1
วิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ๒
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 2
การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
Community Health Nursing 2
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
Community Health Nursing Practicum 2
การรักษาพยาบาลขั้นตน
Primary Medical Care
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
Primary Medical Care Practicum

พย.๑๓๑๙
Nu.1319
พย.๑๓๒๐
Nu.1320
พย.๑๓๒๑
Nu.1321
พย.๑๔๒๒
Nu.1422
พย.๑๔๒๓
Nu.1423
พย.๑๔๒๔
Nu.1424
พย.๑๔๒๕
Nu.1425
พย.๑๔๒๖
Nu.1426
พย.๑๔๒๗
Nu.1427

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

๓(๐-๙-๐)
๒(๐-๖-๐)
๒(๐-๖-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๐-๙-๐)
๓(๒-๒-๕)
๔(๐-๑๒-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๐-๙-๐)
๒(๑-๒-๓)
๓(๓-๐-๖)
๒(๐-๖-๐)
๒(๒-๐-๔)
๓(๐-๙-๐)
๒(๑-๒-๓)
๓(๐-๙-๐)
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๒๒
พย.๑๔๒๘
Nu.1428
พย.๑๔๒๙
Nu.1429

การบริหารและแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล

๒(๒-๐-๔)

Nursing Administration and Trends of Nursing Profession

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
Nursing Administration Practicum
ฝกประสบการณวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา
Nursing Internship

๒(๐-๖-๐)
Non- credit

๓)หมวดวิชาเลือกเสรี
๖หนวยกิต
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอน โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
ล.๑๐๐๑ พลวัตในกลุมและการทํางานเปนทีม
๒(๑-๒-๓)
E.1001 Group Dynamic and Team Working
ล.๑๐๐๒ การคิดและการใชเหตุผล
๒(๒-๐-๔)
E.1002 Thinking and Reasoning
ล.๑๐๐๓ การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ
๒(๒-๐-๔)
E.1003 The development of Personality and Emotion
ล.๑๐๐๔ หลักรัฐศาสตรเบื้องตนและการปกครองไทย
๒(๒-๐-๔)
E.1004 Elementary Political Science and Thai Governance
ล.๑๐๐๕ นวัตกรรมทางการพยาบาล
๒(๑-๒-๓)
E.1005 Innovation in Nursing
ล.๑๐๐๖ พืชสมุนไพร
๒(๒-๐-๔)
E.1006 Medicinal Plants
ล.๑๐๐๗ ธุรกิจเบื้องตนในการบริการสุขภาพและการตลาด
๒(๒-๐-๔)
E.1007 Elementary to Business in Health Care Services
and Marketing
ล.๑๐๐๘ การนวดเพื่อการบําบัดแผนไทย
๒(๑-๒-๓)
E.1008 Thai traditional Therapeutic Massage
ล.๑๐๐๙ การศึกษาอิสระ
๒(๐-๖-๐)
E.1009 Independent study
ล.๑๐๑๐ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๒(๒-๐-๔)
E.1010 National Health Security

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๓

แผนการศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สม.๑๑๐๑
มนุษย สังคม สิ่งแวดลอม และการอยูรวมกัน
สม.๑๑๐๒
ทักษะชีวิตและการจัดการ
ภ.๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภ.๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วค.๑๑๐๑
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
พล.๑๑๐๑
การออกกําลังกายและสันทนาการ
พ.๑๑๐๑
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
พ.๑๑๐๒
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา๑
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๘ รายวิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๑(๐-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒๐(๑๖-๘-๓๖)
๒๐

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สม.๑๑๐๓
พหุวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
วค.๑๑๐๒
ทักษะการคิดและการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
วค.๑๑๐๓
คณิตศาสตรและสถิติ
พ.๑๑๐๓
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา๒
พ.๑๑๐๔
ชีวเคมี
พ.๑๑๐๕
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
พ.๑๑๐๗
โภชนศาสตร
พย.๑๑๐๑
มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
ล................. เลือก๑
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๙ รายวิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒๐(๑๗-๖-๓๗)
๔๐

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภ.๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ
พ.๑๑๐๖
จิตวิทยาพัฒนาการ
พ.๑๑๐๘
พยาธิวิทยา
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๓ รายวิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๑(๑-๐-๒)
๓(๓-๐-๖)
๗(๖-๒-๑๓)
๔๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๒๔
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พ.๑๒๐๙
เภสัชวิทยา
พ.๑๒๑๐
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
พย.๑๒๐๒
หลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย.๑๒๐๓
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย.๑๒๐๕
จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๒๐๖
การพยาบาลผูใหญ ๑
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๖ รายวิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๔(๐-๑๒-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๗(๑๒-๑๔-๒๕)
๖๔

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภ.๑๓๐๔
ภาษาอังกฤษในการพยาบาล
พย.๑๒๐๔
การสื่อสาร การสอน และการใหการปรึกษาทางสุขภาพ
พย.๑๒๐๘
การพยาบาลผูสูงอายุ
พย.๑๒๐๙
ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ
พย.๑๒๑๐
การพยาบาลผูใหญ ๒
พย.๑๒๑๑
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
พย.๑๓๑๕
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
ล................. เลือก๒
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๘วิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พย.๑๒๐๗
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ๑
พย.๑๓๑๓
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน๑
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๒วิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พย.๑๓๑๗
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ๑
พย.๑๓๑๙
การพยาบาลอนามัยชุมชน๑
พย.๑๓๒๑
วิจัยทางการพยาบาล
พย.๑๔๒๒
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๐-๖-๐)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑๙(๑๕-๑๐-๓๒)
๘๓
หนวยกิต
๓(๐-๙-๐)
๒(๐-๖-๐)
๕(๐-๑๕-๐)
๘๘
หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๓(๓-๐-๖)
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๒๕
พย.๑๔๒๖
ล.................
พย.๑๓๑๔
๗วิชา

การรักษาพยาบาลขั้นตน
เลือก ๓
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน๒
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๐-๖-๐)
๑๗(๑๒-๑๒-๒๗)
๑๐๕

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พย.๑๓๑๒
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๒
พย.๑๓๑๘
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ๑
พย.๑๓๒๐
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน๑
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๓วิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พย.๑๓๑๖
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พย.๑๔๒๓
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ ๒
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๒วิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พย.๑๔๒๔
การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
พย.๑๔๒๕
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน๒
พย.๑๔๒๗
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๓วิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
๓(๐-๙-๐)
๒(๐-๖-๐)
๕(๐-๑๕-๐)
๑๒๐
หนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
๓(๐-๙-๐)
๓(๐-๙-๐)
๘(๒-๑๘-๔)
๑๒๘

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภ.๑๔๐๕
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
พย.๑๔๒๘
การบริหารและแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
พย.๑๔๒๙
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
การฝกประสบการณวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา (๑๒๐ชม.)
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
๓วิชา
รวมจํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

หนวยกิต
๓(๐-๙-๐)
๔(๐-๑๒-๐)
๓(๐-๙-๐)
๑๐(๐-๓๐-๐)
๑๑๕

หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒(๐-๖-๐)
Non credit
๗(๔-๘-๙)
๑๓๕
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๒๖
คําอธิบายรายวิชา
๑)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

๓๐
หนวยกิต
๙ หนวยกิต

สม.๑๑๐๑ มนุษย สังคม สิ่งแวดลอมและการอยูรวมกัน
๓(๓-๐-๖)
SH.1101 Human Social Environment and Civil Society
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ความสําคัญของความเชื่อ คานิยม และ
วัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมของมนุษย การปรับทัศนคติและมุมมอง การตระหนักรูและการลดอคติใน
ตนเอง ความเขาใจความเปนมนุษยและการอยูรวมกันของคนในสังคมตามความเปนจริง เรียนรูชีวิต
จริ งของคนและความจริ งที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิต ความสั มพั นธ และผลกระทบระหว างมนุ ษย กับการอยู
รวมกันในสังคม และสิ่งแวดลอม การเปนพลเมือง
Basic concepts of man, society, and environment, importance of faith, value,
and culture on human behavior, attitude and perspective adjustment: self-awareness
and self-bias decreasing, understanding humanity and co-existence of people in an
actual society, learning real life of human beings and reality of life; relationship and
impact on humans, co-existence of people in society, and environment, citizenship
สม.๑๑๐๒ ทักษะชีวิตและการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
SH.1102 Life and Management Skills
แนวคิด หลั กการในการพั ฒนาทักษะชี วิตและการจั ดการที่จําเป นในชี วิตประจํ าวั น การ
ทํางานในอนาคต และการดํารงชีวิต การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การเผชิญปญหา
และจัดการกับอารมณ การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น คุณธรรม จริยธรรม การดํารงชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได
Concepts and principles of developing life and management skills necessary
for daily life; future of work and living; self-awareness, self-esteem, and esteem of
others; coping and managing emotions; relationship building with others, morality,
ethics, and living based on the concept of self-sufficient economy and selfsustainability
สม.๑๑๐๓ พหุวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒(๒-๐-๔)
SH.1103 Multiculturalism and Local Wisdom
แนวคิด พหุวัฒนธรรมและปจจัยและสภาพสังคมที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรม และปญหาที่
เกิดจากการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมถิ่น วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญากับวิถีชีวิตของมนุษย คุณคาและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น การเห็นคุณคาและเขา
ใจความแตกตางของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นนําไปสูการอยูรวมกันของคนในสังคม
Concepts of multi-culturalism; factors and state of society which affect
culture; problems of living together in multi-culturalism; Thai culture and local
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๗
culture; culture and local wisdom for the human being way of life; value and pride
of local wisdom; appreciation and understanding differences of culture and local
wisdom leading to the co-existence of people in society
(๒) กลุมวิชาภาษา

๑๕

หนวยกิต

ภ.๑๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
L.1101
Thai Language for Communication
หลักการและทักษะการใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน และการเขียน สถานการณ
และแนวโนมของการใชภาษาไทยในปจจุบัน แนวทางการสงเสริมและการแกปญหาการใชภาษาไทย
Principles and skills of Thai language usage related to listening, speaking,
reading, and writing; and current situation and trend of Thai language usage to
promote and problem-solve of Thai language usage
ภ.๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๓(๒-๒-๕)
L.1102
English for Everyday Life
หลั ก การและทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษในการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and skills of English language usage related to listening, speaking,
reading, and writing for communication in events and daily life
ภ.๑๒๐๓
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
L.1203
Academic English
หลั กการและทั กษะการใช ภาษาอั งกฤษในการฟง การพู ด การอ าน และการเขี ยนในเชิ ง
วิชาการ การฟงสาระทางวิชาการ การแสดงความคิดเห็นและนําเสนอเชิงวิชาการ การอานทางดาน
วิชาการ และการเขียนบทความทางวิชาการ
Principles and skills of English language usage related to listening, speaking,
reading, and writing in academic subject matter; listening to academic subject matter;
expressing academic opinion and academic presentation; reading and writing
academic articles
ภ.๑๓๐๔
ภาษาอังกฤษในการพยาบาล
๓(๒-๒-๕)
L.1304
English in Nursing
หลักการและทักษะการใชภาษาอังกฤษ การฟง การพูด การอาน และการเขียนในเชิงวิชาชีพ
การสนทนาและสื่อสารกับผูใชบริการและทีมสุขภาพ การนําเสนอดวยวาจา การอานบทความทาง
วิชาชีพการเขียนรายงานตางๆ ในวิชาชีพ

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๘
Principles and skills of English language usage, listening, speaking, reading, and
writing in professional manner; dialogue and communication with the client and
health team; oral presentation; reading profession article; writing profession reports
ภ.๑๔๐๕
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
๓(๒-๒-๕)
L.1405
Advanced English
หลักการและทักษะการใช ภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอ าน และการเขียน ในเชิ ง
สัมมนา ประชุมปรึกษา นําเสนองานวิจัย และเขียนบทความเชิงวิชาการและวิชาชีพ
Principles and skills of English language usage, listening, speaking, reading, and
writing in seminars, conferences, research presentations, and writing professional and
academic articles
(๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

๖

หนวยกิต

วค.๑๑๐๑ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๒(๑-๒-๓)
Sc.M.1101 Sciences Technology and Information Literacy Skills
แนวคิด ความสําคัญ ความกาวหนา และผลกระทบของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทักษะความรูสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และการประยุกตใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สารสนเทศในการดําเนินชีวิตอยางมีวิจารณญาณ
Concept, significance, advancement, and effect of science, technology, and
information; informatics knowledge and skill; information literacy; informatics
evaluation; and applying science, technology, and information for critical daily living
วค.๑๑๐๒ ทักษะการคิดและการแกปญหาอยางสรางสรรค
๒(๒-๐-๔)
Sc.M.1102 Thinking Skill and Creative Promplem-solving Skills
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การคิ ด มิ ติ ก ารคิ ด การคิ ด อย า งเป น ระบบ คิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนําไปใชในแกปญหาอยางมีเหตุผลและ
สรางสรรค
Concepts and theories related to thinking; thinking dimension; systemic
thinking; critical thinking; creative thinking; innovation development for reasonable
problem-solving and creation
วค.๑๑๐๓ คณิตศาสตรและสถิติ
๒(๒-๐-๔)
Sc.M.1103 Mathematics and Statistics
ประยุ ก ต ค วามรู ท างคณิ ตศาสตร ตรรกะ และสถิ ติ เพื่ อ ใช ในชี วิต ประจํ าวั น และการ
ปฏิบัติงาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผล และนําเสนอเพื่อตัดสิ นใจอยางมี
เหตุผล

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๙
Applying knowledge of mathematics, logics, and statistics for daily life and
work; data collection, data analysis, data interpretation, and data presentation for
reasonable decision making
(๔) กลุมวิชาพลานามัย

๑

หนวยกิต

พล.๑๑๐๑ การออกกําลังกายและสันทนาการ
๑(๐-๒-๑)
Ph.1101 ExerciseandRecreation
ความสําคัญ ประโยชน ประเภท ทักษะของการออกกําลังกายและสันทนาการ การทดสอบ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและการประยุกตใชในการดูแลสุขภาพตนเอง
Importance, significances,benefits, types, skills of physical exercise and
recreation; testing, physical fitness strengthening and application to self-health care
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
(๑) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

๒๒

๙๙
หนวยกิต
หนวยกิต

พ.๑๑๐๑ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
P.1101
Microbiology and Parasitology
แนวคิ ดพื้ นฐานทางจุ ลชี ววิ ทยาและปรสิ ตวิ ทยา ชนิ ด รู ปร าง ลั ก ษณะ คุ ณสมบั ติ และ
สรีรวิทยาของจุลินทรียและปรสิตที่มีผลตอสุขภาพ การติดเชื้อ กลไกการเกิดโรค การแพรกระจาย
กลไกการตานทานโรค การฆาเชื้อและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและปรสิต การปองกัน
การติดเชื้อของรางกาย หลักการเก็บและนําสงสิ่งสงตรวจ การประยุกตในชีวิตประจําวันและการดูแล
ทางสุขภาพ
Basic concepts of microbiology and parasitology; type, form, shape, property,
and physiology of microbies and parasites affecting health, infection, disease
mechanism, disease transmission, disease resistance mechanism, disinfection and
inhibitation of the growth of microbial and parasite; prevention of infection; transport
specimen; collecltion and transportion; application to daily life and health care
พ.๑๑๐๒ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑
๓(๒-๒-๕)
P.1102
Anatomy and Physiology 1
แนวคิดพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา โครงสราง หนาที่ องคประกอบทางเคมี
ของเซลล และการแบ งเซลล กลไกการทํ างานของเซลล เนื้ อเยื่ อ และอวั ยวะของระบบต างๆใน
ร างกายมนุ ษย ได แก ผิ วหนั ง กระดู กและข อต อ กล ามเนื้ อ ประสาท การไหลเวี ยน การหายใจ
ความสัมพันธของระบบตางๆ ในรางกาย เพื่อใหมีการทํางานประสานกันอยางสมดุล การควบคุมการ
ทํางานของระบบตาง ๆ ใหอยูในภาวะปกติ การประยุกตในชีวิตประจําวันและการดูแลทางสุขภาพ
Fundamental concepts of anatomy and physiology; structure, function, and
chemical element of cell and cell deviation; mechanism of cell, tissue, and organ of
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๓๐
human body including skin, bone and joint, muscle, nerve, circulation, and
respiration; homeostasis of body function and system; application to daily life and
health care
พ.๑๑๐๓ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒
๓(๒-๒-๕)
P.1103
Anatomy and Physiology 2
โครงสราง หนาที่ และกลไกการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบตางๆใน
รางกายมนุษย ไดแก การยอยอาหาร การขับถายปสสาวะ ตอมไรทอและการทํางานของฮอรโมน การ
สืบพันธุ การปฏิสนธิและการเจริ ญเติบโตในครรภ ภูมิคุมกัน การควบคุมภาวะสมดุลของรางกาย
ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย เพื่อใหมีการทํางานประสานกันอยางสมดุล การควบคุมการ
ทํางานของระบบตางๆ ใหอยูในภาวะปกติ การประยุกตในชีวิตประจําวันและการดูแลทางสุขภาพ
Structure, function, and mechanism of cell, tissue, and organ of human body
including digestion, elimination, endocrine gland and hormonal function,
reproduction, fertilization and fetal growth in utero, immunity; homeostasis control;
homeostasis of body function and system; application to daily life and health care
พ.๑๑๐๔ชีวเคมี
๒(๒-๐-๔)
P.1104
Biochemistry
แนวคิดพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสราง คุณสมบัติ หนาที่หลักและเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอิก วิตามินและฮอรโมน หนาที่ของเอนไซม การควบคุมการ
เมแทบอลิซึมในภาวะสุขภาพปกติและผิดปกติ การควบคุมปฏิ กิริยาในเซลล และการประยุกตใน
ชีวิตประจําวันและการดูแลทางสุขภาพ
Basic concepts of biochemistry; structure, property, main function and
metabolism of bio-molecule, protein, carbohydrate, fat, nucleic acid, vitamin, and
hormone; function of enzyme; metabolic control in normal and abnormal health
conditions; reaction control of cell reaction; application to daily life and health care
พ.๑๑๐๕ เศรษฐศาสตรสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
P.1105
Health Economics
แนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตรสุขภาพ ระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงคและอุปทาน
ของระบบบริการสุขภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบหลักประกันสุขภาพ การเงินการคลัง
สาธารณสุข ตนทุนของการบริการสุขภาพ ธุรกิจเชิงสุขภาพทั้งในและตางประเทศ การประยุกตใน
ชีวิตประจําวันและการดูแลสุขภาพ
Basic concepts of health economics; healthcare service system; demand and
supply of healthcare service system; philosophy of the Sufficiency Economy; health
security system; health finance; health service cost; health business both in country
and international countries; application to daily life and health care
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๓๑
พ.๑๑๐๖ จิตวิทยาพัฒนาการ
๑(๑-๐-๒)
P.1106
Developmental Psychology
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การสํ าคั ญทางจิ ตวิ ทยาพื้ นฐาน จิ ตวิ ทยาพั ฒนาการของมนุ ษย
พั ฒนาการด านร างกาย จิ ตใจ อารมณ สั งคมและจริ ยธรรมของบุ คคลแต ละวั ย การประยุ กต ใน
ชีวิตประจําวันและการดูแลสุขภาพ
Concepts, theories, and essential principles of basic psychology; human
developmental psychology; physical, psychological, emotional, social, and ethical
development in each humans developmental stage; application to daily life and
health care
พ.๑๑๐๗ โภชนศาสตร
๒(๑-๒-๓)
P.1107
Nutrition
แนวคิดพื้นฐาน และความสําคัญทางโภชนาการสารอาหาร และพลังงาน อาหารแลกเปลี่ยน
การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ การใหอาหารเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพและการบําบัด การประยุกตในชีวิตประจําวันและการดูแลสุขภาพ
Fundamental concept and importance of nutrition; nutrient and calorie; food
exchange; nutritional evaluation in each developmental state and health status;
nutrition for health promotion and nutritional therapy; application to daily life and
health care
พ.๑๑๐๘ พยาธิวิทยา
๓(๓-๐-๖)
P.1108
Pathology
แนวคิดพื้นฐานทางพยาธิวิทยา ความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของ
อวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล และองคประกอบของเซลลเมื่อไดรับอันตรายจากสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกรางกาย กลไกปฏิกิริยาตอบโต และการปรับตัวของเซลลตอสิ่งกระตุน การบาดเจ็บ การ
อักเสบ การติดเชื้อ ผิดปกติทางพันธุกรรม พยาธิวิทยาสิ่งแวดลอม พยาธิวิทยาการเกิดโรคในแตละ
ระบบของรางกาย การประยุกตในชีวิตประจําวันและการดูแลสุขภาพ
Basic concepts of pathology; abnormal and change of structure and function
of organ, tissue, cell, and cell element affecting internal and external body
environments; reaction mechanism and adaption of cell affecting stimuli, trauma,
inflammation, infection, abnormal heredity; environmental pathology; pathology of
disease in each body system; application to daily life and health care

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๓๒
พ.๑๒๐๙ เภสัชวิทยา
๒(๒-๐-๔)
P.1209
Phamacology
แนวคิ ดพื้ นฐานทางเภสั ชวิ ทยา เภสั ชจลนศาสตร และเภสั ชกลศาสตร อาการข างเคี ยง
ปฏิ กิริยาตอกั นของยา กลุ มยาประเภทตาง ๆ การใช ยาอย างสมเหตุสมผล บัญชี ยาตามระเบี ยบ
กระทรวงสาธารณสุ ข สมุ นไพรที่ ใช ในการบํ าบั ด รั ก ษา บทบาทหน าที่ ความรั บผิ ดชอบทางการ
พยาบาลในการบริหารยาและดูแลผูปวยเมื่อไดรับยา การประยุกต ในชีวิตประจําวันและการดูแล
สุขภาพ
Basic concepts of pharmacology; pharmacokinetics, pharmacodynamics, side
effect, and inter-reaction of drug; classification of drug; rational drug use; drug list
according to the regulation of the Ministry of Public Health; herbal medicine; nurses
role and responsibility on drug administration and care for client; application to daily
life and health care
พ.๑๒๑๐ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
๒(๒-๐-๔)
P.1210
Epidemiology and Biostatistics
ระบาดวิทยาหลักมูล ธรรมชาติของโรค การกระจายของโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา
การเฝาระวังทางระบาดวิทยา การสืบคนและควบคุมทางระบาดวิทยา ชีวสถิติหลักมูล ระบบขอมูล
สาธารณสุข การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล การแปลผลขอมูลทางชีวสถิติ
สถิติชีพและสถิติทางสาธารณสุข การวัดทางระบาดวิทยา การประยุกตใชความรูทางระบาดวิทยาและ
ชีวสถิติ และการประยุกตในชีวิตประจําวันและการดูแลทางสุขภาพ
Fundamental epidemiology; nature of disease; distribution of disease;
epidemiology study; epidemiological surveillance; epidemiological investigation and
control; fundamental biostatistics; information system of public health; data
collection, data analysis, data presentation, data interpretation of biostatistics, vital
statistics, and public health statistics; epidemiological measurement; application to
daily life and health care
(๒) กลุมวิชาชีพ (Professional Course)
- ทฤษฎี
- ปฏิบัติ

๗๗ หนวยกิต
๔๑ หนวยกิต
๓๖หนวยกิต

พย.๑๑๐๑ มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
๓(๒-๒-๕)
Nu.1101 Nursing Concepts, Theories and Nursing Process
แนวคิดวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร
ทฤษฎี การสร างเสริ มสุ ขภาพ และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข องกระบวนการพยาบาลและการนํ าไปใช การ
ประเมินสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการ
ประเมินผล และการใชหลักฐานเชิงประจักษ โดยยึดหลักความปลอดภัยของผูรับบริการ ในการดูแล
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๓๓
สุ ขภาพแบบองค ร วม ให ก ารดู แลด วยความเอื้ ออาทรด วยหั วใจความเป นมนุ ษย และคุ ณธรรม
จริยธรรม
Nursing profession concepts; nursing profession development; selected
nursing theories; health promoting theories and related theories; nursing process and
application; health assessment, nursing diagnosis, nursing plan, nursing
implementation, and evaluation; evidence-based practice; based on patient safety
principles, holistic care based on humanistic care and caring, nursing moral, and
nursing ethics
พย.๑๒๐๒ หลักการและเทคนิคการพยาบาล
๓(๒-๒-๕)
Nu.1202 Principles and Techniques in Nursing
แนวคิ ด และหลักการของเทคนิคการปฏิบัติพื้นฐานการพยาบาล และการใช หลั กความ
ปลอดภั ยของผู รั บบริ การ โดยใช กระบวนการพยาบาลในการดู แลสุ ขภาพแบบองค ร วม การใช
หลักฐานเชิงประจักษ การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and principles of fundamental nursing techniques and application
of patient safety principles; using nursing processes based on holistic nursing care,
evidence-based practice, humanistic care, nursing moral, and nursing ethics
พย.๑๒๐๓ ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
๔(๐-๑๒-๐)
Nu.1203 Principles and Techniques in Nursing Practicum
ฝ ก ปฏิ บัติ เ ทคนิ ค การปฏิ บัติ พื้น ฐานการพยาบาล และการใช ห ลั ก ความปลอดภั ย ของ
ผูรับบริการ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวม การใชหลักฐานเชิงประจักษ
การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษยและคุณธรรมจริยธรรม
Practicing fundamental nursing techniques; and application of patient safety
principles; using nursing processes based on holistic nursing care, evidence-based
practice, humanistic care, nursing moral, and nursing ethics
พย.๑๒๐๔ การสื่อสาร การสอน และการใหการปรึกษาทางสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
NU.1204 Communicating, Teaching and Counseling in Health
แนวคิ ด หลั กการ การสื่ อสาร การสอนและการให การปรึกษาทางสุขภาพ กระบวนการ
เทคนิค และการประยุกตใชการสอนและการใหการปรึกษาทางสุขภาพ บนพื้นฐานการดูแลดวยความ
เอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and principles of communicating, teaching, and counseling in
health; process, technique, and application for teaching and counseling in health
based on caring, humanistic care, and ethics

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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พย.๑๒๐๕ จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
๓(๓-๐-๖)
Nu.1205 Ethics and Laws in Nursing Profession
แนวคิ ดและทฤษฏีจริยศาสตรจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิ ชาชีพ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ปญหาจริยธรรมทางการพยาบาลและการแกไข แนวทางการนํ าไปใชในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการดําเนินชีวิตโดยใชหลักฐานเชิงประจักษและยึดหลักความปลอดภัยของ
ผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and theories of ethics; ethical issues and ethics for nursing
profession; nursing profession laws and related laws; ethical issues related to nursing
profession and problem-solving; problem-solving guidelines applying to nursing
practice and daily life based on evidences, patient safety principles, principles of
caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๒๐๘ การพยาบาลผูสูงอายุ
๒(๒-๐-๔)
Nu.1208 Gerontological Nursing
ประชากรและแนวโน มผู สูงอายุ ทฤษฎีการสู งอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู สูงอายุ
พฤฒพลังและการสงเสริมการเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ บทบาทผูดูแลผูสูงอายุและจริยธรรมในการดูแล
การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ หลักการพยาบาลผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง และปญหา
สุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุ การใชยาในผูสูงอายุ การดูแลในระยะสุดทายของชีวิต การจัดสวัสดิการ
สิทธิประโยชนและแหลงประโยชนสําหรับผูสูงอายุ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลัก
ความปลอดภั ยของผู ปวย การดู แลด วยความเอื้ ออาทรด วยหั วใจความเป นมนุ ษย และคุ ณธรรม
จริยธรรม
Aging population and trend; aging theories; aging processes; active aging;
readiness preparation for being aging; role and ethic of aging’s caregiver; aging health
assessment; principles of nursing care for aging at healthy and risky; high prevalence
of health problems for aging; drug usage for aging; terminal life care; welfare, privilege
and resources for aging; using nursing process and holistic nursing care for health
promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, patient safety
principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics.
พย.๑๒๐๙ ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ
๒(๐-๖-๐)
Nu.1209 Gerontological Nursing Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพที่พบบอย การ
ดูแลในการใชยา การดูแลในระยะสุดทายของชีวิต การจัดสวัสดิการสิทธิประโยชนและแหลงประโยชน
สํ าหรั บผู สูงอายุ โดยใช กระบวนการพยาบาลในการดู แลสุ ขภาพแบบองค รวมในการสร างเสริ ม
ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การ
ดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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Nursing practice for elderly at healthy, risky, and health problem statuses;
drug usage for elderly; terminal life care; welfare, privilege and resources for elderly;
using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention,
caring, and restoration based on evidence, patient safety principles, principles of
caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๒๐๖ การพยาบาลผูใหญ ๑
๓(๓-๐-๖)
Nu.1206 Adult Nursing 1
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลผูใหญที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง และมีปญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอ ระบบผิวหนัง
ตา หู คอและจมู ก ระบบต อมไร ทอ ระบบสื บพั นธุ โรคติ ดตอและโรคเขตร อน การเจริ ญเติ บโต
ผิดปกติ ของเซลล ทั้ งดานอายุรกรรมและศั ลยกรรม ในระยะเฉี ยบพลั น วิ กฤต เรื้อรั ง และระยะ
สุดทาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแล
และฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวย
ความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts, theories and principles of nursing care for adults with healthy, risky,
and health problems of gastrointestinal system, urinary system, bone, joint and
muscle system, eye, ear, nose, and throat problems; endocrine disorders,
reproductive system, infectious, communicable, and tropical diseases, and abnormal
cell growth; providing nursing care in both medical and surgical conditions at acute,
critical, chronic, and terminal stages; using nursing process and holistic nursing care
for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, patient
safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing moral, and nursing
ethics
พย.๑๒๐๗ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๑
๓(๐-๙-๐)
Nu.1207 Adult Nursing Practicum 1
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง และมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอ ระบบผิวหนัง ตา หู คอและ
จมูก ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ โรคติดตอและโรคเขตรอน การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล ทั้ง
ดานอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการดู แลสุ ขภาพแบบองค รวมในการสร างเสริ ม ป องกั น ดู แลและฟ นฟู สภาพ โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัว
ใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Nursing practice for adults at healthy, risky, and health problem of
gastrointestinal system, urinary system, bone, joint and muscle system, eye, ear,
nose, and throat problems; endocrine disorders, reproductive system, infectious,
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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communicable, and tropical diseases, and abnormal cell growth; providing nursing
care in both medical and surgical conditions at acute, critical, chronic, and terminal
stages; using nursing process and holistic nursing care for health promotion,
prevention, caring, and restoration based on patient safety principles and principles
of caring, humanistic care, nursing moral, and nursing ethics
พย.๑๒๑๐ การพยาบาลผูใหญ ๒
๒(๒-๐-๔)
Nu.1210 Adult Nursing 2
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลผูใหญที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง และมีปญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบภูมิคุมกัน
ระบบประสาท ภาวะช็อคและภาวะลมเหลวหลายระบบ ทั้งดานอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมในการ สรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความ
ปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts, theories, and principles of nursing care for adults at healthy, risky,
and health problem of respiratory system , cardiovascular system, blood and
lymphatic system, immunity system, shock and multi system failure both in medical
and surgical conditions at acute, critical, chronic, and terminal stages; using nursing
process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and
restoration based on evidence, patient safety principles, principles of caring,
humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๓๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ๒
๓(๐-๙-๐)
NU.1312 Adult Nursing Practicum 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง และมีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท
ภาวะช็อคและภาวะลมเหลวหลายระบบ ทั้งดานอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต
เรื้อรัง และระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสราง
เสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย
การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Nursing practice for adults at healthy, risky, and health problem of respiratory
system , cardiovascular system, blood and lymphatic system, immunity system,
shock and multi system failure both in medical and surgical conditions at acute,
critical, chronic, and terminal stages; using nursing process and holistic nursing care
for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, patient
safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing
ethics
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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พย.๑๒๑๑ การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓(๓-๐-๖)
Nu.1211 Pediatric Nursing
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุนที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง
และมีปญหาสุ ขภาพในระบบตางๆ ของรางกายทั้ งด านอายุ รกรรมและศั ลยกรรม ในระยะวิ กฤต
เฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมใน
การสรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัย
ของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts, theories, and principles of nursing care for newborn, infant,
children, and adolescent at healthy, risky, and health problem statuses both in
medical and surgical conditions at critical, acute, chronic, and terminal stages; using
nursing processes based on holistic nursing care, evidence-based practice, patient
safety principles, humanistic care, nursing moral, and nursing ethics to provide health
promotion, prevention, caring, and restoration
พย.๑๓๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๑
๒(๐-๖-๐)
Nu.1313 Pediatric NursingPracticum 1
ฝกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุน โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองค
รวมในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวย การฟนฟูสุขภาพ และการพยาบาลทารกแรก
เกิด เด็กและวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพในระบบตางๆ ของรางกายทั้งดานอายุรกรรมและศัลยกรรมที่มี
ภาวะเสี่ยง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน
ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวย
ความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Nursing practice of newborn, infant, children, and adolescent; using nursing
process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and
restoration; providing nursing care for newborn, infant, children, and adolescent both
in medical and surgical risky conditions; using nursing processes based on holistic
nursing care, evidence-based practice, patient safety principles, humanistic care,
nursing moral, and nursing ethics to provide health promotion, prevention, caring,
and restoration
พย.๑๓๑๔ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒
๒(๐-๖-๐)
Nu.1314 Pediatric Nursing Practicum 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุน การพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพของ
ทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพในระบบตาง ๆ ของรางกายทั้งดานอายุรกรรมและ
ศัลยกรรมที่มีปญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดทาย โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการดู แลสุ ขภาพแบบองค รวมในการสร างเสริ ม ป องกั น ดู แลและฟ นฟู สภาพ โดยใช
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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หลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดู แลด วยความเอื้ออาทรด วยหั ว
ใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Nursing practice of newborn, infant, children, and adolescent; providing
nursing care and restoration for newborn, infant, children, and adolescent at critical,
acute, chronic, and terminal stages both in medical and surgical aspects; using
nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring,
and restoration based on evidence, client safety principle, principles of caring,
humanistic care, nursing moral, and nursing ethic
พย.๑๓๑๕ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๓(๓-๐-๖)
NU.1315 Mental health and Psychiatric Nursing
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการพยาบาลสุ ขภาพจิ ต และจิ ตเวช พระราชบั ญญั ติ
สุขภาพจิต ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ขอบเขตของงาน บทบาทพยาบาล อาการวิทยาและ
การประเมิ น ทางสุ ขภาพจิ ต และจิ ต เวช เครื่ อ งมื อ ในการบํ าบั ด ทางการพยาบาลจิ ต เวช การ
บําบัดรักษาทางจิตเวช การสงเสริมสุขภาพจิตและการดูแลบุคคลที่มีปญหาทางสุขภาพจิตจิตสังคม
และความผิดปกติทางจิตเวช จิตเวชชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความ
ปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and theories of mental health and psychiatric nursing; laws related
to psychiatry; mental health and psychiatric service system; scope, role,
symptomatology, and assessment for mental health and psychiatric nursing;
psychiatric therapeutic equipment; psychiatric therapy; mental health promotion and
nursing care for psychiatric clients; psychosocial and abnormal psychiatry; community
psychiatry; using nursing process and holistic nursing care for health promotion,
prevention, caring, and restoration based on evidence, patient safety principles,
principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๓๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๓(๐-๙-๐)
NU.1316 Mental health and Psychiatric Nursing Practicum
ฝกปฏิ บัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิ ตเวช การประเมิ นทางสุ ขภาพจิตและจิตเวชการ
บําบัดรักษาทางจิตเวช โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม หลักฐานเชิงประจักษในการสงเสริม
สุขภาพจิต และการดูแลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพจิต จิตสังคมและความผิดปกติทางจิตเวช จิตเวช
ชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแล
และฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความ
เอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Nursing practice for mental health and psychiatry; mental health and
psychiatric assessment; psychiatric therapy; using nursing process, holistic nursing
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๓๙
care, and evidence to promote mental health and care for psychiatric clients;
psychosocial and abnormal psychiatry; community psychiatry; using nursing process
and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration
based on evidence, patient safety principles, principles of caring, humanistic care,
nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๓๑๗ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
๓(๒-๒-๕)
Nu.1317 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ การเตรียมตัว
เปนบิดามารดา การวางแผนครอบครัวและภาวะมีบุตรยากการเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ ระยะ
คลอด และระยะหลั งคลอดที่ มีภ าวะปกติ การเสริ มสร างสั มพั นธภาพระหว างมารดา ทารกและ
ครอบครัว โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแล
และฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวย
ความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and theories of nursing care for maternal, newborn, and midwifery
in normal state; preparing for parent-hood; family planning and infertility; normal
physiological chang during pregnancy, labor, and post-partum; maternal-child and
family attechment; using nursing process and holistic nursing care for health
promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, patient safety
principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๓๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๑
๔(๐-๑๒-๐)
Nu.1318 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ การเตรียมตัวเปนบิดามารดา การ
วางแผนครอบครัวและภาวะมีบุตรยากการเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลัง
คลอดที่ มีภ าวะปกติ การเสริ มสร างสั มพั น ธภาพระหว างมารดา ทารกและครอบครั ว โดยใช
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวย
หัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Practice nursing for maternal, newborn, and midwifery in normal state;
preparing for parent-hood; family planning and infertility; normal physiological at the
states of pregnancy, labor, and post-partum; maternal-child and family attechment;
using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention,
caring, and restoration based on evidence, patient safety principles, principles of
caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๔๒๒

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

๓(๓-๐-๖)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๔๐
Nu.1422 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภที่มีภาวะเสี่ยง
และมีปญหาสุขภาพ การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยง การสงตอ การชวยเหลือและฟนฟูสภาพ
การเตรียมและชวยเหลือในการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ และการทําสูติศาสตรหัตถการ การดูแล
ทารกแรกคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ การสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารกและ
ครอบครัว โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแล
และฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความ
เอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and theories of nursing care for maternal, newborn, and midwifery
at risky and with health problem statuses; assessing, screening, transferring, caring,
and rehabilitating for risky conditions; preparing and serving for investigation with
special equipment; obstetrics operation; caring for newborn at risky and with health
problem statuses; maternal-child and family attechment; using nursing process and
holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based
on evidence, patient safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing
morals, and nursing ethics
พย.๑๔๒๓ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ๒
๒(๐-๖-๐)
Nu.1423 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภที่มีภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ
การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยง การสงตอ การชวยเหลือและฟนฟูสภาพ การเตรียมและ
ชวยเหลือในการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ และการทําสูติศาสตรหัตถการ การดูแลทารกแรกคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงและมีปญหาสุขภาพ การสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา ทารกและครอบครัว โดยใช
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวย
หัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Practice nursing for maternal, newborn, and midwifery at risky and with health
problem statuses; assessing, screening, transferring, caring, and rehabilitating for risky
conditions; preparing and serving for investigation with special equipment; obstetrics
operation; caring for newborn at risky and with health problem statuses; maternalchild and family attachment promotion; using nursing process and holistic nursing
care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence,
patient safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and
nursing ethics

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๔๑
พย.๑๓๑๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
๓(๓-๐-๖)
Nu.1319 Community Health Nursing 1
แนวคิด ทฤษฎี หลักการพยาบาลครอบครัวและชุมชน บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การ
พยาบาลครอบครั ว การอนามั ย โรงเรี ย น การทั น ตสาธารณสุ ข การอาชี วอนามั ย การอนามั ย
สิ่ งแวดล อม การเสริ มสร างศั กยภาพของบุ คคล ครอบครั ว และชุ มชนในการดู แลตนเอง โดยใช
กระบวนการพยาบาลดูแลครอบครัว ทั้งที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบน วิกฤติ และเรื้อรัง อยางตอเนื่อง
คํ านึ งถึ งการดู แลด วยหั วใจความเป นมนุ ษย บนพื้ นฐานของความเอื้ ออาทร โดยใช หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ ยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย และประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือนวัตกรรมสุขภาพ
Concepts, theories, and principles of family and community health nursing
care; role of community health nursing; family nursing care; school hygiene; dental
public health; occupational therapy; environmental hygiene; promoting self-care
competency of individual, family, and community; using family care nursing process
for continua care at normal, deviate, critical, and chronic statuses based on evidence,
patient safety principles, principles of caring, and humanistic care; applying local
wisdom and health innovation
พย.๑๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
๓(๐-๙-๐)
Nu.1320 Community Health Nursing Practicum 1
ฝกปฏิ บัติการพยาบาลครอบครั วและชุ มชน การอนามัยโรงเรี ยน การอาชีวอนามัย การ
อนามัยสิ่งแวดลอม การเสริมสรางศักยภาพของบุคคลครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง โดยใช
กระบวนการพยาบาลดูแลครอบครัว ทั้งที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบน วิกฤติ และเรื้อรัง อยางตอเนื่อง
คํ านึ งถึ งการดู แลด วยหั วใจความเป นมนุ ษย บนพื้ นฐานของความเอื้ ออาทร โดยใช หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ ยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย และประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือนวัตกรรมสุขภาพ
Nursing practice for family and community health care; school hygiene;
dental public health; occupational therapy; environmental hygiene; promoting selfcare competency of individual, family, and community; using family care nursing
process for continua care at normal, deviate, critical , and chronic statuses based on
evidence, patient safety principles, principles of caring, and humanistic care; applying
local wisdom and health innovation
พย.๑๔๒๔ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
๒(๒-๐-๔)
Nu.1424 Community Health Nursing 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพยาบาลอนามั ยชุ มชนแบบองค รวม แผนพั ฒนาสุ ขภาพ
แหงชาติ การพั ฒนาชุมชน กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุ มชน นวั ตกรรม และการ
สาธารณสุขมูลฐาน กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน วินิจฉั ย
ชุมชนและจัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผน ดําเนินการตามแผน และประเมินผล โดยคํานึงถึง
การดู แลด วยหั วใจความเป นมนุ ษย บนพื้ นฐานของความเอื้ ออาทร ยึ ด หลั ก ความปลอดภั ยของ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๔๒
ผูรับบริการ เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และมุงเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการดูแลตนเอง
Concepts, theories, and principles of holistic community health care; national
health development plan; community development; promoting process for
community strengthening ; innovation; primary public health; community health
nursing process; community health assessment, diagnosis, priority setting problem,
planning, implementation, and evaluation based on caring, humanistic care and
patient safety principles; applying recourses, technology, local wisdom to promote
community self-care competency
พย.๑๔๒๕ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
๓(๐-๙-๐)
Nu.1425 Community Health Nursing Practicum 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบองครวม โดยใชกระบวนการพยาบาล การประเมิน
ภาวะสุขภาพชุมชน วินิจฉัยชุมชนและจัดลําดับความสําคัญของปญหา วางแผน ดําเนินการตามแผน
และประเมินผล เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยคํานึงถึงการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยบน
พื้นฐานของความเอื้ออาทร ยึดหลักความปลอดภัยของผูรับบริการ เลือกใชทรัพยากร เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น และมุงเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการดูแลตนเอง
Nursing practice of holistic community health care; using community health
nursing process, community health assessment, diagnosis, priority setting problem,
planning, implementation, and evaluation to promote community strengthening
based on caring, humanistic care, and patient safety principles; applying recourses,
technology, local wisdom to promote community self-care competency
พย.๑๔๒๖ การรักษาพยาบาลขั้นตน
๒(๑-๒-๓)
Nu.1426 Primary Medical Care
แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลขั้นตนในโรคที่พบบอย การซักประวัติ การตรวจรางกาย
การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การคัดกรอง การรักษาพยาบาลขั้นตน การให
คําแนะนํา การสงตอผูปวย การทําหัตการ การใชยาอยางสมเหตุสมผล การปองกันการบาดเจ็บและ
การดูแล ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน อุบัติภัย การบรรเทาสาธารณภัย การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
รักษาพยาบาลขั้นตน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองครวมในการสรางเสริม
ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การ
ดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts and principles of primary medical care of high incidence diseases;
history taking, physical examination, laboratory testing, differentiate diagnosis,
screening, primary medical care, counseling, referring, procedure, rational drug use,
trauma prevention, accidental and emergency care, disaster mitigation, primary
medical care record; using nursing process and holistic nursing care for health
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, patient safety
principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๔๒๗ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นตน
๓(๐-๙-๐)
Nu.1427Primary Medical Care Practicum
ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจรางกายการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค
การคัดกรอง การใหคําแนะนํา การสงตอผูปวย การรักษาพยาบาลขั้นตนโรคที่พบบอย การทําหัตการ
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลขั้นตน ภายใตขอบเขต
ของกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมในการสรางเสริม ปองกัน ดูแลและฟนฟูสภาพ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และยึดหลักความ
ปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Practice for history taking, physical examination, laboratory testing,
differentiate diagnosis, screening, counseling, referring, primary medical care of high
incidence diseases, procedure, emergency care, primary medical care record under
the scope of professional law and related laws; using nursing process and holistic
nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on
evidence, patient safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing
morals, and nursing ethics
พย.๑๔๒๘ การบริหารและแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
Nu.1428 Nursing Administration and Trends of Nursing Profession
แนวคิดหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหาร การบริหารการพยาบาล และเทคนิคการ
บริหาร การบริหารความเสี่ยง การเจรจาตอรอง ภาวะผูนําทางการพยาบาล ระบบบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาล คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาล
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัว
ใจความเปนมนุษย และคุณธรรมจริยธรรม
Concepts, principles, theories and administration processes; nursing
administration processes and techniques; risk management; negotiation; nursing
leadership; nursing quality administration system; nursing profession characteristics;
issues and trends of nursing profession based on evidence, patient safety principles,
principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics
พย.๑๔๒๙ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
๒(๐-๖-๐)
Nu.1429 Nursing Administration Practicum
ฝ ก ปฏิ บัติก ระบวนการบริ หารการพยาบาล บทบาทการเป นผู นําและผู ตามในที มการ
พยาบาล การทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ มีสวนรวมในการบริหารคุณภาพ โดยใชหลักฐานเชิง

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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ประจักษ ยึดหลักความปลอดภัยของผูปวย การดูแลดวยความเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย
และคุณธรรมจริยธรรม
Practicing nursing administration process; leader and membership role in
nursing team; interdisciplinary team; participating in quality management based on
evidence, patient safety principles, caring, humanistic care, and nursing ethics
พย.๑๓๒๑ วิจัยทางการพยาบาล
๒(๑-๒-๓)
Nu.1321 Nursing Research
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและวิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายและสรุปการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย การนําเสนอการ
วิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย การเลือกและนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
Basic knowledge of nursing process; research type, research problem, review
literature, research design, research methodology, research instrument, data
collection,data analysis, research discussion and conclusion; research proposal;
research presentation and report; applying research results for nursing practice based
on ethics and human rights
ฝกประสบการณวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา
๐(๐-๖-๐)
Nursing Internship
ฝกประสบการณการพยาบาล ปฏิบัติบทบาทการพยาบาลในขอบเขตการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ภายใตการดูแลของพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
Practicing comprehensive nursing experience; practicing nursing professional
role under the scope of nursing profession under supervision of professional nurse at
health care service unit
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

๖หนวยกิต

ล.๑๐๐๑พลวัตในกลุมและการทํางานเปนทีม
๒(๑-๒-๓)
E.1001
Group Dynamic and Team Working
ลั กษณะของกลุ ม พลวั ตกลุ ม กระบวนการกลุ ม และการทํ างานเป นที ม การบริ หารที ม
บทบาทของหัวหนาทีมและสมาชิกในทีม ปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการทํางานเปนทีม ฝกวิเคราะห
พลวัตกลุม การใชพลวัตกลุมเพื่อสงเสริมการทํางาน
Group characteristics; group dynamics; group process and team work; team
management; group leader and group member roles; promoting factors for team
work; group dynamic analysis; using group dynamic to promote team work
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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ล.๑๐๐๒การคิดและการใชเหตุผล
๒(๒-๐-๔)
E.1002
Thinking and Reasoning
หลักการและองคประกอบในการคิดอยางมีเหตุผล กระบวนการคิด การใชเหตุผลแบบนิรนัย
อุปนัย และแบบอื่นๆ การถายทอดความคิดอยางมีเหตุผล การนําเสนอความคิด อุปสรรคการคิด และ
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล
Principles and components of reasonable thinking; thinking process; using
inductive, deductive, and other ways for giving reasons; reasoning expression of
thinking; presentation of thinking; obstacles of thinking; reasonable decision making
ล.๑๐๐๓ การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ
๒(๒-๐-๔)
E.1003
The development of Personality and Emotion
การประยุ กต ทฤษฎี ทางจิ ตวิ ทยาเพื่ อวิเคราะห ตนเอง วิธีการและแนวทางปฏิ บัติในการ
นํามาใชพัฒนาตนเองดานความคิด ดานอารมณ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกใน
ความสัมพันธกับผูอื่น
Application of psychological theories for self-analysis; applying methods and
guidelines to develop thinking, emotion, motivation, personality, and behavioral
manner in relation to others
ล.๑๐๐๔หลักรัฐศาสตรเบื้องตน และการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
E.1004
Elementary Political Science and Thai Governance
ความหมายของรัฐศาสตร วิวัฒนาการของรัฐศาสตร หลักการจัดองคกร ระบบการปกครอง
ของประเทศไทยเปรี ย บเที ย บกั บต างประเทศ การพั ฒนาประเทศ ระบบการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิและบทบาท ความคิดเห็นของประชาชน ความรับผิดชอบทางกฎหมาย แนวโนม
วิถีทางการเมืองและการปกครอง ความมั่นคงของประเทศ
Definition and evolution of political science; organization management;
governance of Thailand compared to other countries; country development; political
system in democracy; right, role, and opinion of people; responsibility of people by
law; trend, political way, government, and stability of nation
ล.๑๐๐๕นวัตกรรมทางการพยาบาล
๒(๑-๒-๓)
E.1005
Innovation in Nursing
ความสํ าคั ญ ความหมาย และประเภทของนวั ตกรรมเรี ยนรู ความสํ าคั ญของนวั ตกรรม
ทางการพยาบาล วิ ธีดําเนิ นงาน ขั้ นตอนและการนํ าเสนอทางการพยาบาล แนวทางการพั ฒนา
นวั ตกรรมทางการพยาบาลการจดสิ ทธิ บัตรนวั ตกรรม เพื่ อให เกิ ดคุ ณภาพในการบริ การทางการ
พยาบาล
Importance, definition, and type of learning innovation; importance of nursing
innovation; method, procedure, and presentation of nursing innovation; guidelines to
develop and patent nursing innovation to promote the quality of nursing service
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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ล.๑๐๐๖พืชสมุนไพร
๒(๒-๐-๔)
E.1006
Medicinal Plants
พืชสมุนไพร ชื่อ วงค ลักษณะทางพฤกษศาสตร สวนที่ใช สวนประกอบที่สําคัญประโยชน
การนําพืชสมุนไพรมาใชในงานสาธารณสุข
Types of medical plants including name, family, botanical characteristic, parts
for use, important ingredients, and benefit of medical plants in public health care
ล.๑๐๐๗ธุรกิจเบื้องตนในการบริการสุขภาพและการตลาด
๒(๒-๐-๔)
E.1007
Elementary to Business in Health Care Services and Marketing
แนวคิดเบื้องตนทางธุรกิจในงานบริการและเศรษฐศาสตรสุขภาพ ระบบบริการพยาบาลตาม
แนวคิดเชิงธุรกิจ แนวคิดดานบริการพยาบาลที่สรางความพอใจตอผูใชบริการ การตลาดในการบริการ
พยาบาล การวิเคราะหราคาการพยาบาลตอประโยชนและความคุมคาในการลงทุน การสงเสริมการ
บริการพยาบาลตามแนวคิดการตลาด คุณธรรมและกฎหมายที่สัมพันธกับบริการพยาบาลเชิงธุรกิจ
บทบาทของพยาบาลตอองคการสุขภาพ และองคการพยาบาลตามแนวคิดเชิงธุรกิจ
Basic concepts of business management in health care arena, business in
health care system; concepts of providing nursing service in order to increase client
satisfaction; marketing in nursing service; analysis of cost and benefit; promotion of
nursing service according to marketing concept, ethics and laws associated with
commercial nursing service; role of nurse in health organization; nursing organization
in response to commercial concept
ล.๑๐๐๘การนวดเพื่อการบําบัดแผนไทย
๒(๑-๒-๓)
E.1008
Thai Traditional Therapeutic Massage
ประวัติการนวดไทย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณของวิชาหัตถเวชศาสตร ระเบียบการ
นวดในราชสํานัก การฝกนิ้วมือนําการนวดตางๆ หลักการนวดพื้นฐานขาดานใน และขาดานนอก
หลัง แขนดานใน แขนดานนอก บา โคงคอ และหัวไหล ทาบริหาร การประคบน้ํารอน การประคบ
คนไข หลักการตรวจการวินิจฉัย และการรักษาทางหัตถเวชกรรม
History of traditional Thai massage; morality and ethics related to science of
massage; practice on therapeutic massage in different parts of body including leg,
back, arm, shoulder, and neck; exercise procedures; hot compression; examination,
diagnosis, and therapeutic management using the science of massage
ล.๑๐๐๙การศึกษาอิสระ
๒(๐-๖-๐)
E.1009
Independent Study
เลือกศึกษาอิสระตามที่ สนใจ ในเรื่องที่สามารถนํ ามาใชเปนประโยชน ตอการดําเนินชีวิตและ
วิชาชีพ แสดงออกถึงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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Independent study based on interesting topics of students which can apply
to being used to benefit their living and profession with regarding conservative
aspects, cultural art and environment
ล.๑๐๑๐หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๒(๒-๐-๔)
E.1010
National Health Security
ปรัชญาแนวคิดและหลักการประกันสุขภาพ การพัฒนาของการประกันสุขภาพของไทยและ
ตางประเทศ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การเขาถึงสิทธิ
ประโยชนในหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนตางๆในหลักประกันสุขภาพแหงชาติบทบาทของ
พยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และผล
ของการประกันสุขภาพตอระบบสุขภาพ
Philosophy, concept, and principle of health security; development of health
security in Thailand and other countries; National Health Security Act; National
Health Security; accessibility to National Health Security; National Health Security
funds; roles of nurses at primary, secondary, and tertiary health care services on the
National Health Security; effects of health security on health care system

ระบบการศึกษา
การจั ดการศึ ก ษา การวั ดและประเมิ นผลการศึ กษา เป นไปตามหลั ก เกณฑ ที่ก ระทรวง
สาธารณสุขกําหนด และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน
การลงทะเบียนเรียนระบบหนวยกิต
ประมาณการอัตราคาเลาเรียนลงทะเบียนระบบหนวยกิตตามจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตลอดระยะเวลา ๔ ป มีจํานวน ๑๓๕หนวยกิตจัดปการศึกษาละ ๓
ภาคการศึกษา (ภาคทฤษฎีหนวยกิตละ ๑๓๐บาท ภาคปฏิบัติ/ทดลองหนวยกิตละ๒๕๐บาท)
ขอ ๑ การจัดการเรียนการสอน
เปนระบบวิภาค ทั้งนี้ใหมีการกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ดังนี้
(๑) วิชาภาคทฤษฎี๑หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาเรียน ๑ชั่วโมงตอสัปดาห
เปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือใชเวลาเรียนรวมกันไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
(๒) วิชาภาคทดลอง ๑หนวยกิตหมายถึง วิชาที่ใชฝกหรือทดลอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
เปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือใชเวลาเรียนรวมกันไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
(๓) วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชในการฝกปฏิบัติหรือฝกภาคสนาม
ภายในและภายนอกสถานที่ ๔ –๖ ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา
หรือใชเวลาเรียนรวมกันไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง
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๔๘
ขอ ๒ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑) นักศึ กษาต องมี เวลาเรียนไมต่ํากว าร อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต ละวิ ชา และมี
คะแนนความประพฤติไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ นักศึกษาที่มีสิทธิ์
เขาสอบจะตองปฏิบัติดังนี้
(ก) นักศึกษาตองเขาสอบตามวันเวลา และสถานที่ที่วิทยาลัยกําหนดให หากขาด
สอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาสอบตกในการสอบครั้งนั้น
(ข) นักศึกษาตองใชกระดาษสอบที่วิทยาลัยจัดใหและหามคัดลอกขอสอบ หรือนํา
กระดาษสอบออกจากหองสอบ
(ค) นักศึกษาจะเขาหองสอบไดเมื่อไดรับอนุญาตจากอาจารยผูควบคุมการสอบ
(ง) นักศึ กษาจะออกจากห องสอบเป นการชั่ วคราวได ตอเมื่ อได รับอนุ ญาตจาก
อาจารยผูควบคุมการสอบ
(จ) นักศึกษาที่เขาหองสอบสายเกินกวา ๑๕ นาที จะไมมีสิทธิ์เขาสอบครั้งนั้น
(ฉ) ขอปฏิบัติอื่นเกี่ยวกับการสอบใหเปนไปตามที่วิทยาลัยกําหนด
(ช) หากผูใดทุจริตหรือสอเจตนาทุ จริตในการสอบดวยวิธีใดๆ ก็ ตาม อาจารย ผู
ควบคุ มการสอบรายงานการทุ จริ ต ให ผูอํ านวยการฯ ทราบทุ ก กรณี เพื่ อ
พิจารณาโทษทางวินัยรวมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตอไป
(๒) ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชา ใหใชระบบตัวอักษร (Letter Grade)แสดง
ระดับคะแนน Grade ซึ่งมีความหมายและคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+

ความหมาย
คาระดับ ระดับขั้น
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
D
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
F
ดี (Good)
๓.๐๐
S
คอนขางดี (Fairy Good) ๒.๕๐
U
พอใช (Fair)
๒.๐๐
I
ออน (Poor)
๑.๕๐
E

ความหมาย
คาระดับ
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
ตก (Fail)
๐
พึงพอใจ (Satisfactory)
ไมพึงพอใจ (Unsatisfactory)
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
มีเงื่อนไข (Condition)
-

(๓)

การให F กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เขาสอบและไดผลการสอบตกและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลวาตก
(ข) ขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฯหรือไมมีเหตุผลอันควร
(๔) การให E กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ผลการสอบของแตละวิชาที่อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาพิจารณาเห็นวา
ยังไมสมควรใหตก ควรใหโอกาสแกตัว
(ข) การเปลี่ยน E ใหไดไมเกินระดับ C ในหมวดวิชาชีพพยาบาลและไมเกินระดับ D
ในหมวดวิชาอื่นๆทั้งนี้จะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน ๔สัปดาหแรกของภาค
เรียนถัดไป
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๔๙
(๕)

การให I กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ปวยจนไมสามารถเขาสอบไดและไดปฏิบัติตามระเบียบการลาปวยที่ถูกตอง
(ข) ขาดสอบโดยเหตุ สุด วิ สัย ซึ่ งมี ห ลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได และได รั บอนุ ญาตจาก
ผูอํานวยการฯ
(ค) ทํ างานหรื อปฏิ บัติงานที่ เ ป นส วนประกอบของการศึ กษายั งไม สมบู รณ และ
อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผูอํานวยการฯ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(ง) การเปลี่ยน I ใหเปลี่ยนเปนระดับขั้นที่เหมาะสมกับคุณภาพของการสอบและ/
หรืองาน ที่ใหกระทําและไดทําการสอบและ/หรือทํางานครบถวนตามกําหนด
แลวทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่อาจารยผูสอนจะสามารถรายงานผล
การสอบไดใน๔สัปดาหแรกของภาคเรียนถัดไปเปนอยางชาหากพนจากนี้แลวให
ถือวาผลการสอบเปนระดับ F
(๖) การให S และ U กระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ประเมินรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
(ข) เปลี่ยนจาก I ภายในเวลาที่กําหนดสําหรับรายวิชาที่กําหนด การประเมินผลเปน
Sและ U
(๗) การคํานวณคะแนนเฉลีย่ (Grade Point Average G.P.A.) กระทําเมื่อสิ้นสุดแตละ
ภาคการศึกษาโดยมีวิธีคิดดังนี้
(ก) ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาระดับขั้นกับจํานวนหนวยกิตแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา
(ข) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยใหตั้งหารถึงทศนิยม๓ตําแหนงและใหปดเศษตั้งแต
ทศนิยม ที่มีคามากกวา๕ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม๒ตําแหนง
(๘) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) กระทําเมื่อ
เรียนจบตลอดปการศึกษาและตลอดหลักสูตรโดยมีวิธีคิดดังนี้
(ก) ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิตของแตละ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม
(ข) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหตั้งหารถึงทศนิยม๓ตําแหนงและใหปดเศษ
ตั้งแตทศนิยมที่มีคามากกวา๕ขึ้นไปเพื่อใหเหลือทศนิยม๒ตําแหนง
(ค) กรณีที่เรียนซ้ําในรายวิชาใดใหใชระดับคะแนนที่ไดใหมมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๙) การสอบผานรายวิชามีหลักเกณฑตอไปนี้
(ก) ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพไมต่ํากวาระดับ C และในหมวดวิชาอื่นๆไมต่ํากวา
ระดับ D
(ข) สอบแกตัวแลวผานตามเกณฑในขอ (ก)
(๑๐) การเลื่อนชั้นกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) ตองสอบไดทุกวิชาในปการศึกษานั้นๆ
(ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา๒.๐๐
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๕๐
(๑๑) การทําเงื่อนไขในในการเลื่อนชั้นมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ถาผลการเรียนบางวิชาไดระดับคะแนน F แตคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํา
กวา๒.๐๐
(ข) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา๑.๙๕
(ค) คะแนนเฉลี่ยสะสมของสองปการศึกษาที่อยูระหวางการทําเงื่อนไขจะตองไมต่ํา
กวา๒.๐๐จึงจะสอบเลื่อนชั้นไดมิฉะนั้นจะตองเรียนซ้ําชั้นปที่อยูระหวางการทํา
เงื่อนไข
(๑๒) การเรียนซ้ําชั้นกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปต่ํากวา๒.๐๐ยกเวนกรณีที่ใหทําเงื่อนไข
(ข) การเรียนซ้ําชั้นใหเลือกเรียนซ้ําเฉพาะในรายวิชาที่ไดระดับขั้นต่ํากวา B ใน
หมวดวิชาชีพและต่ํากวาระดับ C ในหมวดวิชาอื่นๆ
(๑๓) การเลื่ อนชั้ น การทํ าเงื่ อนไข และการเรี ยนซ้ํ าชั้ นต องได รั บความเห็ นชอบจาก
กรรมการบริหารวิทยาลัย
ขอ ๓ การสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา๒.๐๐
(๒) จํานวนปที่เรียนไมเกิน๒เทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(๓) สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(๔) ผานการสอบความรูตามเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยและ/
หรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยไปสมทบหรือรวมผลิต
(๕) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๔ นักศึกษาที่จะไดรับเกียรตินิยมตองอยูในเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตความผิดระดับ ๒ ขึ้นไป
(๒) ไมเปนผูที่เคยสอบตกในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรและมีเวลาเรียนไมเกิน
กวาจํานวนปที่หลักสูตรกําหนด ยกเวน กรณีที่ลาพักการศึกษา เนื่องจากเหตุจําเปน
ทางสุขภาพหรือความจําเปนอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกําหนด
(๓) ผูที่ทําคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ๓.๗๐ขึ้นไปไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑และผู
ที่ทําคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๕๐ถึง ๓.๖๙ไดรับเกียรตินิยมอันดับ
๒
(๔) วิทยาลัยที่เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใด ใหใชเกณฑ
การไดรับเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ
ขอ๕นักศึกษาที่จะไดรับรางวัล รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หลักสูตรละ ๒ รางวัล คือ
เหรียญทอง ๑ รางวัล และเหรียญเงิน ๑ รางวัล และตองอยูในเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ยกเวน กรณีลาพัก
การศึกษา เนื่องจากเหตุจําเปนทางสุขภาพหรือความจําเปนอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
(๒) ไมเคยสอบตกในรายวิชาใด
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๕๑
(๓) มีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตความผิดระดับ๒ ขึ้นไป
(๔) เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดตามลําดับ

การพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑ การพนสภาพการเปนนักศึกษากระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ไดรับอนุมัติใหลาออก
(๓) ไมผานการวัดและประเมินผลในกรณีตอไปนี้
(ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที๒่ ของชั้นปที่๑ต่ํากวา๑.๗๕
(ข) จํานวนปที่เรียนเกินกวา๒เทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(ค) ไมสามารถแก D ไดในหมวดวิชาชีพและ/หรือไมสามารถแก F ไดในหมวดวิชาอื่น
(๔) ไมชําระคาใชจายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยในระหวางที่ไดรับอนุญาตให
ลาพักการศึกษา
(๕) ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญาเวนแตความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เหตุสุดวิสัยหรือปวยเรื้อรังและแพทยที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกําหนดได ลง
ความเห็นวาไมสามารถศึกษาตอไปได
(๗) กระทําความผิดทางวินัยและไดรับการพิจารณาโทษใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
(๘) ถึงแกกรรม
ขอ ๒ การพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔ (๒) (๓) และ (๔)ใหมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ผูอํานวยการมีคําสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓ การพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๔(๖) และ (๗)ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ข อ ๔ การพ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาตามข อ ๒๔ (๕) ให มีผลนั บตั้ งแต วันที่ ศ าลมี คํ า
พิพากษา ถึงที่สุด

ขอบังคับของสภาการพยาบาล
เมื่ อนั กศึ กษาเรี ยนจบหลั กสู ตร จะต องสอบความรู และผ านเกณฑ การสอบของสภาการ
พยาบาลทุกวิชา จึงจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพพยาบาลได ตนสังกัดจึง
จะบรรจุเขาเปนขาราชการ/พนักงานของรัฐ
วิชาที่ตองสอบสําหรับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น ๑ไดแก
๑. การผดุงครรภ
๒. การพยาบาลมารดาและทารก
๓. การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๔. การพยาบาลผูใหญ
๕. การพยาบาลผูสูงอายุ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๕๒
๖. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
๗. การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นตน
๘. กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

ระเบียบและขอบังคับของสถาบัน
วินัยนักศึกษา
ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย “การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดพ.ศ.
๒๕๖๐”ดังนี้
หมวด ๔
วินัยและโทษทางวินัย
ขอ ๒๐ นักศึกษาตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือขอกําหนดตามระเบียบนี้
และหรือตามระเบียบอื่นของวิทยาลัยโดยเครงครัด
ขอ ๒๑ วินัย และการรักษาวินัย นักศึกษาตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) นั ก ศึ ก ษาต องปฏิ บัติตามหลั ก ศี ลธรรม จริ ยธรรม และวั ฒนธรรมอั นดี ของ
สังคมไทยในทุกโอกาส
(๒) นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๓) นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย และชื่อเสียง
เกียรติคุณของวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแกตนเอง บิดา มารดา ผูปกครอง วิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(๕) นักศึกษาตองไมมแี ละหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
(๖) นักศึกษาตองไมเสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไวในครอบครองหรือจําหนาย
(๗) นักศึกษาตองไมเลนการพนันหรือมีสวนเกี่ยวของหรือสนับสนุนการพนันใดๆ
(๘) นักศึกษาตองไมกระทําตนใหเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผูอื่น
หรือสถานศึกษา
(๙) นักศึกษาตองไมนําสิ่งผิดกฎหมายใดๆ เขามาในบริเวณวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิด
กฎหมายใดๆ ไวในครอบครอง
(๑๐) นั ก ศึ ก ษาต องไม มีหรื อพกพาอาวุ ธ วั ตถุ ร ะเบิ ดหรื อวั ตถุ อื่นใดที่ ก อให เ กิ ด
อันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน
(๑๑) นั กศึ ก ษาต องไม ก อหรื อมี สวนเกี่ ยวข องในการทะเลาะวิ วาทกั บนั ก ศึ ก ษา
ดวยกันเองหรือกับผูอื่น
(๑๒) นักศึกษาตองไมลักขโมย ยักยอก ฉอโกงหรือทําลายทรัพยสินของผูอื่น หรือ
ของวิทยาลัยหรือแหลงฝกภาคปฏิบัติ

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๕๓
(๑๓) นักศึกษาตองไมกระทําการอันใด ซึ่งเชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน กระทําผิด
ศีลธรรมทางดานชูสาว กระทําการใดหรือยอมใหผูอื่นกระทําการใดซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
ตนเอง วิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(๑๔) นั ก ศึ ก ษาต องไม ทุจริ ต รายงานเท็ จ ปลอมแปลงลายมื อชื่ อ ปลอมแปลง
เอกสารหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอนื่
(๑๕) ในการศึกษาภาคปฏิบัตินักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(ก) ปฏิ บัติงานด วยความรู วิจารณญาณและความรอบคอบ มิใหเกิดความ
เสียหายแกผูใชบริการ
(ข) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด
(ค) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่รับผิดชอบภายใตกฎ ระเบียบของวิทยาลัย
และแหลงฝกภาคปฏิบัติ
(ง) เคารพในสิทธิของผูรับบริการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเครงครัด
(จ) รายงานอาจารย ผูสอนภาคปฏิบัติหรื อผู ดูแลนั กศึ กษาทราบโดยทั นที ที่
ปฏิบัติงานผิดพลาด หรือมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้น
(ฉ) มีมนุษยสัมพันธเชิงวิชาชีพตอผูรับบริการ ผูรวมงานและผูเกี่ยวของ
(ช) มีความซื่อสัตยตอผูรับบริการ ผูรวมงานและผูทเี่ กี่ยวของ
(ซ) ในขณะปฏิ บัติงาน เมื่ อมี กรณี จําเป นใดก็ ตามที่ ตองออกนอกสถานที่ ฝก
ปฏิบัติงาน ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ หรืออาจารยนิเทศ หรือผูด ูแลนักศึกษากอน
(ฌ) ในกรณีที่นักศึกษาตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากวัน เวลาที่กําหนด ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ หรืออาจารยนิเทศ หรือผูดูแลนักศึกษากอน
ขอ ๒๒ โทษทางวินัยมี ๗ สถาน
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ภาคทัณฑ
(๓) ควบคุมความประพฤติและหรือบําเพ็ญประโยชนและหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
(๔) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
(๕) ยืดเวลาสําเร็จการศึกษา
(๖) พักการศึกษา
(๗) ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๓ ความผิดทางวินัยแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับที่ ๑ เปนการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเอง
และผูอื่นเล็กนอย ดังนี้
(ก) แตงกายไมสุภาพ ไมถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย
(ข)กล าววาจาไม สุภ าพ แสดงกิ ริ ย าวาจาไม มีสัมมาคารวะต อ อาจารย ผู ดู แล
นักศึกษา หรือบุคคลอื่น
(ค) รบกวนความสงบเรียบรอย กอเหตุรําคาญ
(ง) ไมรักษาระเบียบของวิทยาลัยและแหลงฝกภาคปฏิบัติ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๕๔
(จ) สูบบุหรี่ในวิทยาลัยและแหลงฝกภาคปฏิบัติ
(ฉ) ไมตั้งใจเลาเรียนและไมกระทําการใดๆ ตามเวลาที่วิทยาลัยกําหนด
(ช) ขั ด คํ าสั่ งหรื อหลี ก เลี่ ย งไม ประพฤติ ต ามคํ าสั่ งของอาจารย หรื อ ผู ดู แล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหนาที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของวิทยาลัย ทําใหเกิดผลเสียหายตอตนเอง
และผูอื่นเล็กนอย
(ซ) ความผิดอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
(๒) ระดับ ๒ เปนการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเอง
ผูอื่น วิทยาลัย แหลงฝกภาคปฏิบัติ และวิชาชีพไมรายแรง ดังนี้
(ก) กระทําความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑมาแลว ๑ ครั้ง
(ข) ก อการทะเลาะวิ วาท ก อความไม สงบเรี ยบร อย หรื อปลุ ก ป น ยั่ วยุ อั น
กอใหเกิดความคัดแยง
(ค) นําบุคคลอื่นเขามาอยูในหอพัก
(ง) มีหนี้สินลนพนตัว
(จ) ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของอาจารยหรืออาจารยผูสอน
ภาคปฏิบัติหรือผูดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย
(ฉ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เปนอันตรายแกผูรับบริการและหรือเสียหายตอ
ทรัพยสินหรือวิทยาลัยและวิชาชีพ
(ช) ความผิดอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
(๓) ระดับ ๓ เปนการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอตนเอง
ผูอื่น วิทยาลัย แหลงฝกภาคปฏิบัติ และวิชาชีพอยางรายแรง ดังนี้
(ก) รายงานเท็จดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร
(ข) กอการวิวาท ทํารายรางกาย กอความไมสงบเรียบรอยหรือปลุกปน ยั่วยุ อัน
กอใหเกิดความขัดแยง และทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
(ค) มีอาวุธไวครอบครองทั้งในวิทยาลัย หรือแหลงฝกภาคปฏิบัติ
(ง) เลนการพนัน
(จ) ดื่ม เสพ หรือมีไวในครอบครองซึ่งสุรา สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
(ฉ) ลักทรัพยและหรือฉอโกง
(ช) ประพฤติผิดในทางชูสาว
(ซ) ทําลายทรัพยของทางราชการ วิทยาลัยหรือบุคคลอื่น
(ฌ) ปลอมแปลงเอกสาร ปลอมแปลงลายมือชื่อผูอื่น หรือแกไขเอกสาร หรือ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
(ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหนาที่
(ฎ) ทําความผิดทางอาญา หรือตองโทษทางคดีอาญา
(ฏ) ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของอาจารยหรือผูดูแลนักศึกษา ซึ่งสั่ง
โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของวิทยาลัย
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๕๕
(ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เปนอันตรายรายแรงแกผูรับบริการ และหรือเสื่อม
เสียตอวิทยาลัย ตลอดจนวิชาชีพ
(ฑ) ทุจริต เชน การสอบ การเงิน เปนตน
(ฒ)ความผิดอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ขอ ๒๔ การพิจารณาโทษทางความผิดมี ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับ ๑ มี ๔ สถาน คือ
(ก) วากลาวตักเตือนดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
(ข) ภาคทัณฑ
(ค) ควบคุ มความประพฤติ และหรื อบํ าเพ็ ญประโยชน และหรื อปฏิ บัติ งาน
เพิ่มเติมไมเกิน๒ สัปดาห
(ง) ตัดคะแนนความประพฤติไมเกิน ๕ คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
ไมเกินรอยละ๕ ของคะแนนที่ไดรับในหนวยนั้น
(๒) ระดับ ๒ มี ๒ สถาน คือ
(ก) ควบคุ มความประพฤติ และหรื อ บํ าเพ็ ญประโยชน และหรื อปฏิ บัติ งาน
เพิ่มเติมเกินกวา๒ สัปดาห แตไมเกิน ๑ เดือน
(ข) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๖ ถึง ๑๕ คะแนน และหรือตัดคะแนนการ
ปฏิบัติงานรอยละ ๖ ถึง ๑๕ ของคะแนนที่ไดรับในหนวยนั้น
(๓) ระดับ ๓ มี ๔ สถาน คือ
(ก) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๑๖ ถึง ๒๐ คะแนน และหรือตัดคะแนน
การปฏิบัติงานรอยละ ๑๖ ถึง ๒๐ ของคะแนนที่ไดรับในหนวยนั้น
(ข) ยืดเวลาสําเร็จการศึกษาไมเกิน ๓ เดือน
(ค) พักการศึกษา
(ง) ใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๕การสอบสวนและการลงโทษ
(๑) กรณีความผิดระดับ ๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูดูแลนักศึกษาอาจสั่งลงโทษ
โดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
(๒) กรณี ค วามผิ ด ระดั บ ๒ และ ๓ ให ผูอํ า นวยการวิ ท ยาลั ย มี คํ า สั่ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนตอไปนี้
(ก) ดําเนินการสอบสวน บันทึกคําใหการผูถูกกลาวหา และพยานหลักฐานอื่นๆ
(ข) รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
(ค) เสนอผลการสอบสวน และสรุปความเห็นเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาโทษตอไป
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวานักศึกษากระทําความผิดสมควรลงโทษ
ตามความผิดระดับ ๒ ใหผูอํานวยการวิทยาลัยพิจารณาสั่งลงโทษไดตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับ
ความผิด ถามีเหตุผลอันควรลดหยอนผอนโทษจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได
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๕๖
(๔) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวานักศึกษากระทําความผิดสมควรลงโทษ
ตามความผิดระดับ ๓ ใหผูอํานวยการวิทยาลัยเสนอผลการสอบสวนใหสอบสวนใหคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพิจารณา
(ก) ถาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติใหตัดคะแนนความประพฤติ หรือให
ยืดเวลาสําเร็จการศึกษา หรือใหพักการศึกษาใหผูอํานวยการวิทยาลัยสั่งลงโทษตามมติคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
(ข) ถาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา ใหสง
เรื่องใหสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๕) ในแต ละป ก ารศึ ก ษาให มีค ะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ในกรณี ที่
นักศึกษาคนใดมีคะแนนความประพฤติต่ํากวา ๘๐ คะแนน จะถูกพิจารณาใหพักการศึกษา
(๖) ในกรณี ลงโทษพั กการศึ กษาหรื อยื ดเวลาสํ าเร็ จการศึ กษาให ตัดเงินอุ ดหนุ น
การศึกษา (ถามี) และนักศึกษาจะตองชําระคาใชจายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย เพื่อรักษา
สถานภาพของนักศึกษา มิ ฉะนั้นจะถูกจําหน ายชื่อออกจากวิทยาลัยทั้งนี้วิทยาลั ยต องรายงานให
เจาของทุน(ถามี) และสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อทราบ
ขอ ๒๖ในการสอบสวนใหดําเนินการโดยตั้งอยูบนความอิสระปราศจากอคติ และดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรฐานที่เปนธรรม ดังนี้
(๑) แจ งรายชื่ อคณะกรรมการสอบสวน พร อมทั้งอธิ บายขั้ นตอนต างๆ ของการ
ดําเนินการทางวินัยดวย
(๒) แจงสิทธิและหนาที่ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา
(๓) แจ งกํ าหนดวั น เวลา สถานที่ และประเด็ น ซึ่ งคณะกรรมการสอบสวนจะ
ดําเนินการสอบสวน
(๔) เป ดโอกาสให นักศึ ก ษาที่ ถูก กล าวหาให ถอยคํ า หรื อโต แย งข อกล าวหา นํ า
พยานหลักฐานตางๆ ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาหรือการ
กระทํามาประกอบการพิจารณาสอบสวน
(๕) เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ถูกกลาวหา สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารเฉพาะที่
เกี่ยวของกับการพิจารณาความผิดวินัยซึ่งนักศึกษาถูกกลาวหา ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอความปลอดภัยของพยาน หรือสิทธิสวนบุคคลภายนอกดวย
(๖) การสอบปากคํ านักศึ กษา หรือพยาน ต องบันทึกไวเปนหลักฐานและใหผูให
ถอยคํารวมทั้งผูสอบสวนลงชื่อไวดวย
ขอ ๒๗ ผูสอบสวนมีอํานาจที่จะเรียกพยานหลักฐานที่อยูในครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือออกไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวนได
ขอ ๒๘ นักศึกษาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัย มีสิทธินําพยานหลักฐานทั้งหมดมา
เสนอตอผูสอบสวน กอนเสร็จสิ้นการพิจารณาสอบสวน
ขอ ๒๙ เมื่อผูสอบสวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จสิ้นแลว ใหทําความเห็น
แลวรายงานผลและสํานวนการสอบสวนตอผูมีอํานาจลงโทษ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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๕๗
ขอ ๓๐ คําสั่งลงโทษ จะตองประกอบดวยขอเท็จจริง กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เหตุผลในการ
ออกคําสั่ง และกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณดวย
ขอ ๓๑ เมื่อไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหแจงผลการดําเนินการพรอมทั้งกําหนดเวลาและ
วิธีการในการใชสิทธิในการโตแยงคําสั่งหรือการใชสิทธิในการอุทธรณใหนักศึกษาทราบดวย
หมวด ๖
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๗ การพนสภาพการเปนนักศึกษากระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ไดรับอนุมัติใหลาออก
(๓) ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผล ในกรณีตอ ไปนี้
(ก) คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๑ ต่ํากวา ๑.๗๕
(ข) จํานวนปที่เรียนเกินกวา ๒ เทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนดและแตละชั้นป
ซ้ําชั้นไดไมเกิน ๑ ครั้ง
(ค) ไมสามารถแกระดับคะแนนD ในหมวดวิชาชีพ ไดในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ และหรือไมสามารถแกคาระดับขั้น F ได ในหมวดวิชาอื่นๆโดยลงทะเบียนเรียนใหมไดไม
เกิน ๑ ครั้ง
(๔) ไม ชําระค ารั กษาสถานภาพการเป นนั กศึ กษา ตามระเบี ยบของวิ ทยาลั ยใน
ระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๕) ไมชําระคาใชจายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย
(๖) ถู ก พิ พากษาถึ งที่ สุดให จําคุ กในคดี อาญา เว นแต ความผิ ดโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
(๗) เหตุสุดวิสัยหรือปวยเรื้อรัง และแพทยที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกําหนด
ไดลงความเห็นวาไมสามารถศึกษาตอได
(๘) กระทํ าความผิ ดทางวิ นัย และได รับการพิ จารณาโทษให พนสภาพการเป น
นักศึกษา
(๙) ถึงแกกรรม
ขอ ๓๘ การพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๓๗ (๒) ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ผูอํานวยการ
วิทยาลัยมีคําสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๙ การพ นสภาพการเป นนั ก ศึ ก ษาตามข อ ๓๗ (๓) (๔) (๕) (๗) และ(๘) ให มีผล
นับตั้งแตวันที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูไดรับมอบอํานาจอนุมัติใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๔๐ การพ นสภาพการเป นนั ก ศึ ก ษาตามข อ ๓๗ (๖) ให มีผลนั บตั้ งแต วันที่ ศาลมี คํา
พิพากษาถึงที่สุด
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๕๘
หมวด ๖
การแตงกายของนักศึกษา
ขอ ๔๑เครื่องแบบปกติสําหรับนักศึกษา
(๑) การแตงกายนักศึกษาชาย
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น แขนยาว สีขาว ผาไมมีลวดลาย ใหใสชายเสื้อไวในกางเกง
(ข) กางเกงขายาวแบบสุ ภาพ เชน ทรงสแลค สีดํา หรื อสี กรมทา (หามสวม
กางเกงยีนส)
(ค) เข็มขัดหนังสี ดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขั ดตราสัญลักษณของ
วิทยาลัย
(ง) เนคไทสีดํา หรือสีกรมทา ติดตราสัญลักษณของวิทยาลัย
(จ) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อดานซายหรือตามที่วิทยาลัยกําหนด
(ฉ) รองเทาหนังสีดําหุมสน ถุงเทาสีดํา
(๒) การแตงกายนักศึกษาหญิง
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผาไมมีลวดลาย ไมรัดรูป เนื้อผาหนาพอสมควร ผา
หนาตลอดติดกระดุมโลหะ ๕ เม็ด ตราสัญลักษณของวิทยาลัย ใหใสชายเสื้อไวในกระโปรง
(ข) กระโปรงสี ดําหรื อสี ก รมท า ยาวคลุ มเข า แบบสุ ภ าพเรี ยบร อย ผ าไม มี
ลวดลาย ไมมัน ไมโปรงบางเชน กระโปรงพลีซจีบรอบ ทรงเอ ทรงตรง ทรงทวิต
(ค) เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดตราสัญลักษณวิทยาลัย
(ง) ปายชื่อ นามสกุล ประดับที่อกเสื้อดานซายหรือตามที่วิทยาลัยกําหนด
(จ) เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณของวิทยาลัยประดับอกเสื้อดานขวา
(ฉ) รองเท าหนั งสี ดําหุมส น ส นสู งไม เกิ น ๒ นิ้ ว สํ าหรั บนักศึ กษาชั้ นป ที่ ๑ อาจใส
รองเทาผาใบสีขาวแบบสุภาพหรือรองเทาหนังหุมสนสีขาว สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว และสวมถุงเทาสีขาว
ขอ ๔๒ เครื่องแบบในการปฏิบัติงานใหใชตามที่วิทยาลัยกําหนด ดังรูปแนบทายระเบียบนี้
ขอ ๔๓ ใหวิทยาลัยกําหนดการแตงกายของนักศึกษาในวาระอื่นๆ ไดตามความเหมาะสมเชน
ชุดพิธีการ ไดแก ชุดฟาขาว ถุงนองขาว (หญิง) ชุดปฏิบัติงาน (ชาย) ชุดนักศึกษาและหรือ สวมสูท
สากลสีดําหรือกรมทา
ขอ ๔๔ การแตงกายในวั นรั บประกาศนี ยบั ตร ให เป นไปตามที่สถาบันพระบรมราชชนก
กํ าหนด และหรื อการแต งกายในวั นรั บปริ ญญาบั ตร ให เ ป นไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่สถานศึกษาสมทบหรือรวมผลิต
(๑) การแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาหญิง
(ก) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แตงเครื่องแบบพยาบาลที่ใชในพิธีการ (ชุด
สีขาวคอปกปกนกแขนยาว ปกเสื้อดานซายติดเข็มเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข ถุงนองยาวสี
ขาว รองเทาหนังสีขาวหุมสนแบบเรียบ) สวมเครปดานนอกสีกรมทา ดานในสีแดง ติดดอกแคทรียา
บริเวณหนาบาขวา
(ข) หลักสูตรอื่นๆ แตงเครื่องแบบปกติขาว ไมตองประดับเครื่องหมายยศ รองเทาสีดํา
หุมสน สวมถุงนองยาวสีเนื้อ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๕๙
(๒) การแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาชาย แตงเครื่องแบบปกติขาว ไมตองประดับยศ
รองเทาหนังสีดําหุมสน ถุงเทาสีดํา
สถานศึกษาที่เปนสถาบันสมทบหรือรวมผลิต การแตงกายใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
หมวด ๘
การลาและการใหพักการศึกษา
ขอ ๔๕การลาปวย ลากิจ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) นักศึกษาลากิจ ลาปวยไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนแตละวิชา
(๒) นักศึกษาตองยื่นใบลาตอผูดูแลนักศึกษา หรือผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน และ
เสนอตอผูมีอํานาจใหลา
(๓) ในกรณีที่ลากิจ นักศึกษาจะตองไดรับอนุญาต และลงชื่อรับทราบการอนุญาตให
ลาเสียกอนจึงจะลาได
(๔) การลาปวยตั้งแต ๓ วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย
ขอ ๔๖ผูมีอํานาจอนุญาตใหนักศึกษาลาปวย และลากิจได ดังนี้
(๑) กรณีศึกษาภาคทฤษฎีและภาคทดลอง
(ก) รองผู อํานวยการวิ ทยาลั ยหรื อหั วหน าฝ ายหรื อเที ยบเท าหรื อผู ที่ได รั บ
มอบหมาย อนุญาตใหลาไดครั้งละไมเกิน ๓ วัน
(ข) ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุญาตใหลาไดนอกเหนือจาก (ก) แตไมเกิน ๑ ป
การศึกษา
(ค) ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตใหนักศึกษาลาไดเฉพาะ การ
ลาที่เกินอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัยไดไมเกิน ๒ ปการศึกษา ถาเกินจากนี้ใหเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอนุมัติ
(๒) กรณีศึกษาภาคปฏิบัติ
(ก) ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือหัวหนาหนวยงานตางๆ ที่รับฝกปฏิบัติงาน
หรือรองผูอํานวยการของวิทยาลัย หรือหัวหนาฝายหรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย อนุญาตให
ลาไดครั้งละไมเกิน ๓ วัน
(ข) ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุญาตใหลาไดนอกเหนือจาก (ก) แตไมเกิน ๑ ป
การศึกษา
(ค) ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตใหนักศึกษาลาไดเฉพาะการ
ลาที่เกินอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัยไดไมเกิน ๒ ปการศึกษา ถาเกินจากนี้ใหเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอนุมัติ
ขอ ๔๗การลาพักการศึกษากระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ได รั บทุ นแลกเปลี่ ยนนั ก ศึ ก ษาระหว างประเทศ หรื อทุ นอื่ นใด ซึ่ งวิ ทยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๖๐
(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด แต
ไมเกิน ๑ ปการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย
(๔) มีเหตุจําเปนสวนตัวขอลาพักการศึกษาไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
(๕) การลาพักการศึกษาตามขอ (๑) นักศึกษาตองยื่นคํารองตอผูอํานวยการวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่มีเหตุจําเปนตองลาพักการศึกษา
(๖) การลาพักการศึกษาตามขอ ๔๗ (๒) (๓) และ (๔) ใหปฏิบัติตามขอ ๔๕ และ ๔๖
(๗) ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเปนตองลาพักการศึกษาเกินกวา ๑ ภาคการศึกษาแต
ไมติดตอกัน ใหยื่นคํารองขอพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ (๕)
(๘) ในกรณี ที่นักศึ กษาได รับอนุ ญาตให ลาพั กการศึ กษาให นับเวลาที่ ลาพั กอยู ใน
ระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตตามขอ (๑) หรือ (๒)
(๙) นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํา
รอง ขอกลับเขาศึกษาตอผูอํานวยการวิทยาลัยกอนกําหนดและชําระคาใชจายในการศึกษาไมนอยกวา
๑ สัปดาหหรือตามวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๔๘ผูมีอํานาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาได ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการอนุญาตใหลาไดไมเกิน ๑ ปการศึกษา
(๒) ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกอนุญาตใหลาไดเฉพาะการลาที่เกินอํานาจ
ของผูอํานวยการไดไมเกิน ๒ ปการศึกษา ถาเกินจากนี้ใหเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ
ขอ ๔๙การใหพักการศึกษา จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) ตั้งครรภ หรือคลอดบุตร ใหผูอํานวยการวิทยาลัยอนุมัติใหพักการศึกษาไดตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบ
(๒) กระทําความผิดทางวินัย และไดรับโทษใหพักการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอ ๒๕
ขอ ๕๐การลาออกใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใหนักศึกษายื่นใบลาออกตอผูอํานวยการวิทยาลัย โดยความยินยอมของบิดา
มารดา หรื อผู ปกครอง ยกเว นในกรณี ที่เ ป นข าราชการลาศึ กษาต อ ไม ตองให บิดา มารดา หรื อ
ผูปกครองใหความยินยอมก็ได
(๒) ผู อํานวยการวิ ทยาลัยมี อํานาจในการอนุมัติให นักศึ กษาลาออก และใหมีผล
นับตั้งแตวันที่ผูอํานวยการวิทยาลัยอนุมัติใหลาออก
หมวด ๙
การอยูในหอพักของวิทยาลัย
เพื่ อความเป นระเบี ยบเรี ยบร อยและความสงบสุ ขของการอยู รวมกั นจึ งกํ าหนดระเบี ยบ
หลักเกณฑของวิทยาลัย ดังนี้
ขอ ๕๑หลักเกณฑการพิจารณานักศึกษาเขาพักในหอพักของวิทยาลัย
(๑) เปนนักศึกษาของวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่มีความประพฤติดี
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๖๑
(๓) หลักเกณฑที่นอกเหนือจาก (๑) หรือ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ขอ ๕๒การอยูในหอพักของนักศึกษาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของหอพักตามที่วิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๕๓ ผูอํานวยการวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๕๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่วิทยาลัยกําหนดตามระเบียบสถาบันพระ
บรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาในสังกัด พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) ใหยังใชบังคับไดตอไป
เทาที่ ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ระเบียบและขอบังคับ (เพิ่มเติม)
ตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
หมวด ๑
ระเบียบหอพักวิทยาลัยพยาบาล
(๑) หามนักศึกษานําบุคคลภายนอกเขามาภายในหอพัก
(๒) หามนักศึกษาออกนอกบริเวณหอพักภายหลังเวลา๒๒.๐๐น.
(๓) ห ามนั ก ศึ ก ษาใส ชุดนอนหรื อนุ งกางเกงขาสั้ นออกจากห องนอน กรณี ที่มีความ
จําเปนตองออกจากหองนอนตองสวมเสื้อคลุมทับใหเรียบรอยทุกครั้ง
(๔) หามนักศึกษาชายหรือนักศึกษาหญิงเขาไปในบริเวณหอพักของเพศตรงขามหากมี
ความจําเปนตองขออนุญาตอาจารยเวรประจําวันกอนทุกครั้ง
(๕) นั กศึ กษาแต ละห องจะต องมี หัวหน าห อง๑คนมี หน าที่ ดูแลรั บผิ ดชอบความเป น
ระเบียบเรียบรอยความสะอาดแจงซอมสิ่งของชํารุดและประสานงานกับอาจารยงานวินัย แนะแนว
และสวัสดิการนักศึกษา
(๖) นักศึกษาทุกคนตองรับผิดชอบจัดที่นอน พับผาหม และคลุมเตียงใหเปนระเบียบ
เรียบรอยทุกครั้ง กอนเวลา๐๘.๐๐น.ทุกวันและหรือทุกครั้งทีก่ ลับบาน
(๗) นักศึกษาทุกคนตองรักษาความสะอาดของเตียงนอน หองนอน บริเวณดานหนาและ
ดานหลังหองนอนใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอหามทิ้งเศษผงหรือเทน้ําทิ้งทางระเบียงดานหลัง
(๘) นักศึกษาตองทุกคนตองเก็บรองเทาที่ชั้นวางรองเทาตามที่วิทยาลัยจัดเตรียมไวให
กอนเขา-ออกจากหองพักทุกครั้ง โดยแยกชนิดของรองเทาเปนชั้นๆใหเปนระเบียบ กรณีรองเทาที่มี
ราคาสูงใหนักศึกษาแยกเก็บไวสวนตัวใหมิดชิดและหรือกรณีมีรองเทาจํานวนมากเกินกวาชั้นที่จัดไว
ใหนํารองเทาที่ไมคอยไดใชเก็บใสกลองรองเทาและวางไวในตูในเรียบรอย
(๙) หามนักศึกษาจุดยากันยุงเทียนไขหรือสิ่งที่เปนสื่อ ที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัยในหอพัก
(๑๐) หามนักศึกษาใชเครื่องใชไฟฟาใดๆในหองพักยกเวนพัดลม โคมไฟ ที่ชารจแบตเตอรี่
โทรศั พท มือถื อ คอมพิ วเตอร โนตบุ กและเตารี ดถ านั กศึ กษาประสงค นําอุ ปกรณ ไฟฟ าอื่ นมาใช ใน
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๖๒
หองพักนอกเหนือวิทยาลัยกําหนด ใหนักศึกษาขออนุญาตเปนรายกรณีและรับผิดชอบจายคาไฟฟา
สวนเกินเพิ่ม รวมทั้งรับผิดชอบตนเองในกรณีที่เกิดการสูญหาย
(๑๑) นักศึกษาตองเก็บเสื้อผาหนังสือกระเปาของมีคา และอุปกรณของใชตางๆใหเปน
ระเบี ยบและหรื อ ไว ในตู ที่จัด ให ใส กุ ญแจให เ รี ย บร อ ย หากเกิ ดการสู ญหายทางวิ ทยาลั ยจะไม
รับผิดชอบ และหามวางของบนหลังตูเสื้อผา
(๑๒) การซักผาใหซักผาในหองซักลางและตองไมนําผาแชทิ้งไวในอางลางหนาในหองน้ํา
(๑๓) การตากเสื้อผาใหตากบริเวณที่วิทยาลัยจัดใหหามตากผาในหองนอนหนาตางประตู
มุงลวด ประตูหองนอนและหรือบริเวณระเบียงหนาหองนอน
(๑๔) หามนักศึกษาประกอบอาหารในหอพักและใหนักศึกษารับประทานอาหารในบริเวณ
ที่วิทยาลัยจัดให รวมทั้งทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอยทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหามเทเศษ
อาหารทิ้งในอางลางหนาในหองน้ํา และในถังขยะภายในหองน้ํา หองสวม
(๑๕) นักศึกษาตองใชน้ําใชไฟอยางประหยัดหามเปดน้ําไฟพัดลม เครื่องปรับอากาศทิ้งไว
หากไมมีนักศึกษาอยู
(๑๖) หามนักศึกษาขึ้นเหยียบโถชักโครกและตองเช็คฝาชักโครกทุกครั้งที่เกิดมีการเปยก
หลังใชงาน
(๑๗) งดการสงเสียงดังขณะอยูในหอพักที่กอใหเกิดการรบกวนแกผูอื่น
(๑๘) นักศึกษาทุกคนตองสวดมนตทุกวันอาทิตยอังคาร และพฤหัสบดีเวลา๑๙.๐๐น. ที่
หองสวดมนต
(๑๙) เมื่อปดภาคการศึกษาทุกครั้งใหนักศึกษาเก็บของใชเขาตูคลุมเตียงใหเรียบรอยและ
คัดแยกของที่ไมจําเปนกลับบาน
(๒๐) นักศึกษาทุกคนตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ หอพักใหสะอาดอยู
เสมอหากพบเศษกระดาษ หรือเศษขยะตางๆใหเก็บทิ้งถังขยะใหเรียบรอย
(๒๑) หามนักศึกษาเก็บถังขยะไวในหองนอนหรือบริเวณระเบียงหลังหอง นักศึกษาตองถือ
ขยะลงมาทิ้งบริเวณที่วิทยาลัยกําหนดไวทุกวัน
(๒๒) การจัดนักศึกษาเขาหอพักทุกปการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(๒๓) การพบญาติอนุญาตใหพบที่หองเวรสุขภาพโดยแตงกายสุภาพหามสวมรองเทาแตะ
ไมสงเสียงดังรบกวนหรือกอความรําคาญแกผูอื่นหรือแสดงกิริยาที่ไมสุภาพเรียบรอยในขณะเยี่ยม
(๒๔) ไมนําอาหารมารับประทานในหองเวรสุขภาพ กรณีนักศึกษาเวรที่ตองปฏิบัติหนาที่
เวรประจําวัน หากยังไมไดรับประทานอาหาร อนุญาตใหนักศึกษารับประทานอาหารในสวนที่กําหนด
ไวซึ่งอยูบริเวณดานหลังหองเวร
(๒๕) หอพักชั้นใดที่มีหอง study ใหหัวหนาหอพักจัดตารางเวรนักศึกษาดูแลความสะอาด
ติดประกาศในบริเวณที่มองเห็นไดชัด และส งเวรอุปกรณของใชตางๆใหคงอยู หากมีการชํารุดให
ดําเนินการสงซอมตามขั้นตอน และหรือศูนยหายใหแจงอาจารยงานวินัย แนะแนวและสวัสดิการ
นักศึกษาทันที
(๒๖) การตากเสื้อผาใหใชที่หนีบเสื้อผาทุกครั้ง และหามตากรองเทาบนขอบระเบียงหนา
หรือหลังหอง
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(๒๗) ไมอนุญาตใหนักศึกษานํารถยนตมาใชในวิทยาลัย ใหใชไดเฉพาะรถจักรยานและ
รถจั ก รยานยนต เ ท านั้ น โดยให นัก ศึ ก ษาแจ งลงทะเบี ยนกั บกลุ มอํ านวยการ และนั ก ศึ ก ษาต อ ง
รับผิดชอบล็อกกุญแจรถทุกครั้ง
(๒๘) นักศึ กษาที่ขับขี่รถจักรยานยนต ตองมีและสวมหมวกนิ รภัยทุ กครั้ ง และต องเก็ บ
รักษาหมวกนิรภัยของตนเองใหปลอดภัย หากเกิดการสูญหายทางวิทยาลัยไมรับผิดชอบ
(๒๙) นักศึกษานําทรัพยสินหรือของมีคามาใชในวิทยาลัย นักศึกษาตองรับผิดชอบและ
ดูแลทรัพยสินของตนเอง หากเกิดการสูญหายวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบ
(๓๐) นักศึกษาที่ยืมอุปกรณการเรียนจากหองปฏิบัติการ หากมีการชํารุดหรือสูญหายใน
เหตุไมสมควร นักศึกษาตองชดใชเงินตามจํานวนราคาของใชนั้นๆ
หมวด ๒
ระเบียบการเขา – ออกวิทยาลัย
(๑) ตองขออนุญาตเขา-ออกวิทยาลัยจากอาจารยเวรกอนทุกครั้ง
(๒) อนุญาตใหออกไดในวันหยุดและวันที่ไมมีชั่วโมงเรียนเทานั้น
(๓) แตงกายใหถูกตองตามระเบียบการเขา-ออกของวิทยาลัย
(ก) การกลับบานใหนักศึกษาแตงชุดนักศึกษาหรือชุดวอรมวิทยาลัยเทานั้น
(ข) การไปซื้อของหรือออกกําลังกายใหใสเสื้อที่มีตราสัญลักษณของวิทยาลัย
กางเกงวอรมสีดําหรือสีน้ําเงินสวมถุงเทารองเทาผาใบสีขาวไมเหยียบสน
(๔) เวลาในการเขา-ออกวิทยาลัย
วันจันทร-ศุกรตั้งแตเวลา๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น.
วันเสาร-อาทิตยตั้งแตเวลา๐๘.๐๐-๑๙.๐๐น.
(๕) นักศึกษาตองเซ็นชื่อเขา-ออกวิทยาลัยในสมุดเซ็นชื่อเขา-ออกที่วิทยาลัยจัดเตรียมไว
ใหที่หองเวรสุขภาพดวยตนเองทุกครั้ง
(๖) ไมอนุญาตใหออกนอกวิทยาลัยในวันที่มีกิจกรรมกิจกรรมพิเศษและชั่วโมง selfstudy ยกเวนไดรับอนุญาตจากอาจารยผูเกี่ยวของ
(๗) นักศึกษาจะตองกลับเขาวิทยาลัยดังนี้
(ก) เวรเชา/วันที่มีเรียนจะตองเขาวิทยาลัยกอนเวลา๑๙.๐๐ น. ของวันกอน
หนาที่จะขึ้นเวรเชา/มีเรียน
(ข) เวรบายตองเขาวิทยาลัยกอนเวลา๑๓.๐๐น. ของวันที่ขึ้นเวรบาย
(ค) เวรดึกตองเขาวิทยาลัยกอนเวลา๑๙.๐๐น. ของวันที่ขึ้นเวรดึก
(๘) นักศึกษาที่เขาวิทยาลัยชากวาเวลาที่กําหนดคือหลัง ๑๙.๐๐น. โดยไมไดแจงให
อาจารยเวรทราบเหตุผล (ที่สําคัญ) ลวงหนาจะไดรับโทษตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
(๙) ในกรณี ที่นักศึ กษาไม สามารถกลั บเข าวิ ทยาลั ยได ตามเวลาที่ กําหนดต องแจ งให
อาจารยเวรทราบลวงหนาทุกครั้งและตองเขาสูกระบวนการพิจารณาสอบขอเท็จจริงโดยหากพบวา
นั ก ศึ ก ษากลั บเข าวิ ทยาลั ยช าด วยเหตุ ผลที่ ไม เ หมาะสมจะพิ จ ารณาความผิ ด ตามระเบีย บของ
วิทยาลัย
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(๑๐) หากนั ก ศึ กษาทราบล วงหน าว ามี ความจํ าเป นไม สามารถกลั บเข าวิ ทยาลั ยได ใน
ชวงเวลาที่กําหนดใหทําบันทึกขอความขออนุญาตตอรองผูอํานวยการกลุมพัฒนานักศึกษา หากมี
ผลกระทบตอชั่วโมงเรียนตองขออนุญาตตอรองผูอํานวยการกลุมวิชาการโดยผานอาจารยประจําชั้น
(๑๑) นักศึกษาที่มีความจําเปนจะตองออกจากวิทยาลัยกอนหรือหลังชวงเวลาที่กําหนด ให
ทําบันทึกขอความขออนุญาตตออาจารยเวรประจําวันและตองเซ็นออกตามเวลาจริงที่นักศึกษาออก
(๑๒) นักศึกษาที่ตองอยูเก็บประสบการณหรือใชเวรบนหอผูปวยเรียนเสริมหรือซอมเสริม
ในช วงป ด ภาคการศึ ก ษา จะต อ งทํ า บั น ทึ ก ขออนุ ญาตอยู ห อพั ก เสนอผู อํ า นวยการ ผ า นรอง
ผูอํานวยการกลุมวิชาการและรองผูอํานวยการกลุมพัฒนานักศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเขาออกวิทยาลัยโดยเครงครัด
หมวด ๓
ระเบียบการลา
การลาปวยและลากิจใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัด
การศึกษาของสถานศึ กษาในสังกั ด พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ การลาและการใหพักการศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาจะลาไดไมเกินรอยละ๒๐ของเวลาเรียนแตละวิชาโดยใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การลาภาคทฤษฎี/ภาคทดลอง
(ก) การลาปวยกรณีที่สงผลกระทบตอชั่วโมงเรียนใหแจงอาจารยประจําชั้น
หากเปนนอกเวลาเรียนใหแจงอาจารยเวรประจําวันหลังจากนักศึกษาหายปวย ใหดําเนินการสงใบลา
ปวยที่อาจารยประจําชั้นและอยางชาในวันแรกของการสิ้นสุดการลาพรอมแนบใบรับรองแพทยตาม
ระเบียบ
(ข) การลากิจตองลาดวยตนเองโดยสงใบลากิจลวงหนาอยางนอย๓วันเสนอ
ตอรองผูอํานวยการกลุมวิชาการ ผานอาจารยประจําชั้น และตองไดรับอนุมัติใหลากิจกอนจึงจะลาได
ในกรณีฉุกเฉิน/เรงดวนใหผูปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย โทรแจงอาจารยประจําชั้น หรืออาจารยที่
ปรึกษา หรืออาจารยเวรประจําวัน เพื่อทราบ เมื่อนักศึกษาเสร็จภารกิจกลับวิทยาลัย และเขาเรียน
ตามปกติ ใหดําเนินการเขียนใบลากิจสงอาจารยประจําชั้นทันที
(๒) การลาภาคปฏิบัติ
(ก) การลาปวยแจงอาจารยผูนิเทศภาคปฏิบัติ หรืออาจารยประจําชั้ นทันที
หลังจากนักศึกษาหายปวย ใหดําเนินการสงใบลาปวยที่อาจารยประจําชั้นและอยางชาในวันแรกของ
การสิ้นสุดการลาพรอมแนบใบรับรองแพทยตามระเบียบ
(ข) การลากิจตองลาดวยตนเองโดยสงใบลากิจลวงหนาอยางนอย๓วันเสนอ
ตอรองผูอํานวยการกลุมวิชาการ ผานอาจารยประจําชั้น และตองไดรับอนุมัติใหลากิจกอนจึงจะลาได
ในกรณีฉุกเฉิน/เรงดวนใหผูปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย โทรแจงอาจารยประจําชั้น หรืออาจารยที่
ปรึ ก ษา หรื ออาจารย เ วรประจํ าวั น เพื่ อทราบ เมื่ อนั ก ศึ ก ษาเสร็ จภารกิ จกลั บวิ ทยาลั ย และฝ ก
ปฏิบัติงานตามปกติ ใหดําเนินการเขียนใบลากิจสงอาจารยประจําชั้นทันที
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หมายเหตุสําหรับนักศึกษาที่มีการเจ็บปวยหากตองการกลับไปพักที่บานตองใหผูปกครองที่
ชอบดวยกฎหมาย มารับที่วิทยาลัยฯ และตองเซ็นชื่อรับรองในสมุดเซ็นเขา – ออกของนักศึกษากับ
อาจารยเวรสุขภาพดวยทุกครั้ง
หมวด ๔
ระเบียบการแตงกาย
๑. เครื่องแบบขณะเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หญิง)
๑.๑ เสื้อเชิ้ตผาขาวเกลี้ยง ไมรัดรูป คอเสื้อเชิ้ตปลายแหลม เดินตะเข็บคู ไมตอไหล ความยาว
รอบอกเกินจริงอยางนอย ๒นิ้ว แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกไมเกิน ๔ นิ้ว ปลายแขนพับเขา เดินตะเข็บคู
ไมมีสาบแขนสาบหนาและหลัง ปลายเสื้อยาวกวาเอวไมนอยกวา ๔ นิ้ว กระดุม ๕ เม็ดตราสัญลักษณ
ของวิทยาลัย หนาอกเสื้อดานขวาติดปายชื่อนักศึกษาและเข็มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
ปกเสื้อดานซายติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัย (ตุงติ้ง)
๑.๒ กระโปรงสีดํา มีขอบเอวทรง A ๒ชิ้น อยูในระดับสะดือ ยาวเลยเขาไมนอยกวา ๒ นิ้ว
และไมเกินครึ่งนอง ปลายกระโปรงวัดจากดานขางมาถึงขาไมนอยกวา ๑๐ ซม. ไมรัดรูป ไมมีลวดลาย
ไมเปนผายีน ผามัน หรือผาลูกฟูก
๑.๓ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ สวมรองเทาผาใบสีขาวและถุงเทาสั้นสีขาว นักศึกษาชั้นปที่ ๒ – ๔
สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา แบบเรียบ ไมหุมขอ ไมมีเชือกผูก สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว
๑..๔เข็มขัดหนังเกลี้ยงสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะ ตราสัญลักษณของวิทยาลัย
๑.๕ กระดุมโลหะตราวิทยาลัย
๑.๖ เก็บผมใหเรียบรอย ไมปลอยผม ไมโกรกสีผม โบวและยางผูกผมใชสีน้ําเงิน/สีดํา หรือกิ๊บ
ผมสีน้ําเงิน/สีดํา

ดานหนา
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๖๖
๒. เครื่องแบบขณะเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชาย)
๒.๑ เสื้อเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ไมเขารูป คอเสื้อเชิ้ตปลายแหลม แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกไมเกิน
๔ นิ้ว ปลายแขนพับเขา เดินตะเข็บคู ไมมีสาบแขน หรือแขนยาว ปลายแขนติดกระดุม ความยาวเกิน
รอบอกจริงไมนอยกวา ๒ นิ้ว
๒.๒ ผู ก เนคไทสี ดําและติ ดเข็ มเครื่ องหมายวิ ทยาลั ย (ตุ งติ้ ง)หน าอกด านขวาติ ดป ายชื่ อ
นักศึกษาและเข็มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
๒.๓ กางเกงขายาว แบบสากล สีดํา กระเปาขาง ๒ ใบ
๒.๔ รองเทาหนังสีดํา สวมถุงเทาสีดําลวน
๒.๕ เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๓เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินตราเครื่องหมาย
วิทยาลัย
๒.๖ ทรงผมแบบรองทรง สั้นไมเกิน ๒ นิ้ว ไมโกรกสีผม

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๖๗
๓. เครื่องแบบนักศึกษาภาคปฏิบัตใิ นโรงพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หญิง)
๓.๑ เสื้อชุดสีฟายาวคลุมเขา แขนสั้น ขอบแขนสีขาว คอปกบัวแหลมสีขาว
๓.๒ ผากันเปอนสีขาว ติดปายชื่อนักศึกษาและเข็มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทรที่
หนาอกดานซาย
๓.๓ หมวกพยาบาลสีขาวขีดกํามะหยี่สีดํากวางครึ่งเซนติเมตร ปละ ๑ขีดหางกัน๐.๕ ซม.
(ไดรับขีดเพิ่มเมื่อเลื่อนชั้นแตละป)
๓.๔ รองเทาสีขาวลวน หุมสนพื้นยางถุงเทาสั้นสีขาว

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๖๘
๔. เครื่องแบบนักศึกษาภาคปฏิบัตใิ นโรงพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชาย)
๔.๑ เสื้อปกฮาวายสีขาวผาขางกระเปา๓ใบกลางหลังเกล็ดซอน๓นิ้วแยกปลายประมาณ๖
นิ้วจากชายเสื้อติดเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นปที่ปกเสื้อดานซาย ติดปายชื่อนักศึกษาและเข็มวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ที่หนาอกเสื้อดานขวา (เปลี่ยนเข็มเครื่องหมายชั้นปพรอมกับนักศึกษา
หญิงไดรับขีดเพิ่มที่หมวกพยาบาลเมื่อเลื่อนชั้น)
๔.๒ กางเกงขายาว แบบสากล สีดํา หรือสีกรมทา แบบเดียวกับการศึกษาในหองเรียน
๔.๓ รองเทาสีดําหุมสน พื้นยาง และถุงเทาสีดํา

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๖๙
๕. เครื่องแบบนักศึกษาภาคปฏิบัติในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หญิง)
๕.๑ ชุดฟาเทายาวคลุมเขาคอปกบัว แขนสั้นตลบขึ้น๑¾ นิ้วกระโปรงสี่ชิ้นกระเปาขาง๒ใบ
๕.๒ ติดปายชื่อนักศึกษาและเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่หนาอกเสื้อดานขวา
๕.๓ รองเทาสีดําหุมสน สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๐
๖. เครื่องแบบนักศึกษาภาคปฏิบัติในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชาย)
๖.๑ ชุดฟา เทา ผาขางกระเปา๓ใบกลางหลังเกล็ดซอน๓นิ้วแยกปลายประมาณ๖นิ้วจาก
ชายเสื้อกางเกงขายาว สีฟาเทา
๖.๒ ติดเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นปที่ปกเสื้อดานซาย ติดปายชื่อนักศึกษาและเข็มวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ที่หนาอกเสื้อดานขวา (เปลี่ยนเข็มเครื่องหมายชั้นป พรอมกับนักศึกษา
หญิงไดรับขีดเพิ่มที่หมวกพยาบาลเมื่อเลือ่ นชั้น)
๖.๓ รองเทาสีดําหุมสน พื้นยาง และถุงเทาสีดํา

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๑
๗. เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธีของวิทยาลัยฯ (หญิง)
๗.๑ เครื่องแบบฟา–ขาวหมวกติดแถบกํามะหยี่สีดําขนาด๐.๕เซนติเมตรตามชั้นปหางกันครึ่ง
เซนติเมตร
๗.๒ ถุงนองยาวสีขาว
๗.๓ รองเทาหนังสีขาวลวนหุมสน
หมายเหตุ: สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๑ สวมชุดนักศึกษาติดกระดุม
วิทยาลัยดานบนสุด

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

ดานหนา

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๒
๘. เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธีของวิทยาลัยฯ (ชาย)
๘.๑ เสื้อเชิ้ตขาวแขนยาว
๘.๒ เนคไทสีดําหรือสีกรมทาติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัย (ตุงติ้ง)
๘.๓ กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมทาทําดวยผาเกลี้ยง
๘.๔ ถุงเทาสั้นสีดํา
๘.๕ เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินตราเครื่องหมาย
วิทยาลัย
๘.๖รองเทาหนังสีดําหุมสน
หมายเหตุ: สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๒ – ๔สามารถแตงกายดวย
เครื่องแบบนักศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

ดานหนา

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๓
๙.ชุดผาไหมนักศึกษา (หญิง)
๙.๑ใสเสื้อไหมลายลูกแกว ผาถุงไหมสุรินทร รองเทาคัชชูสีดํา
๙.๒เก็บผมใหเรียบรอย ไมปลอยผม ไมโกรกสีผม
๙.๓สวมใสชุดไหมทุกวันอังคารของสัปดาห

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๔
๑๐.ชุดผาไหมนักศึกษา (ชาย)
๑๐.๑ใสเสื้อไหมลายลูกแกว กางเกงสีดํารองเทาคัชชูสีดํา
๑๐.๒สวมใสชุดไหมทุกวันอังคารของสัปดาห

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๕
๑๑.ชุดวอรมวิทยาลัยนักศึกษา (หญิง)
๑๑.๑สวมใสเมื่อประกอบกิจกรรมกลางแจง เชน เรียนวิชาพลานามัย การเขา-ออกวิทยาลัย
๑๑.๒ การรวมกิจกรรมกีฬา ลงเก็บขอมูลในชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่วิทยาลัยกําหนด

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๖
๑๒.ชุดวอรมวิทยาลัยนักศึกษา (ชาย)
๑๒.๑สวมใสเมื่อประกอบกิจกรรมกลางแจง เชน เรียนวิชาพลานามัย การเขา-ออกวิทยาลัย
๑๒.๒ การรวมกิจกรรมกีฬา ลงเก็บขอมูลในชุมชน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่วิทยาลัยกําหนด

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๗
๑๓.ชุดสูทวิทยาลัยนักศึกษา (หญิง)
๑๓.๑ชุดสูทสีดํา หรือ สีกรมทา สวมใสเมื่อมีงานพิธีการ ประชุมวิชาการ หรือโอกาสตางๆ
ตามความเหมาะสม
๑๓.๒ การแตงกายภายใน (เสื้อตัวใน) แตงกายเชนเดียวกับชุดพิธีการ และสวมเสื้อคลุมที่มี
ตราวิทยาลัยฯคลุมทับ รองเทาคัทชูสีดํา

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๘
๑๔.ชุดสูทวิทยาลัยนักศึกษา (ชาย)
๑๔.๑ชุดสูทสีดํา หรือ สีกรมทา สวมใสเมื่อมีงานพิธีการ ประชุมวิชาการ หรือโอกาสตางๆ
ตามความเหมาะสม
๑๔.๒ การแตงกายภายใน (เสื้อตัวใน) แตงกายเชนเดียวกับชุดพิธีการ และสวมเสื้อคลุมที่มี
ตราวิทยาลัยฯคลุมทับ รองเทาคัทชูสีดํา

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๗๙
๑๕.ชุดเสื้อลายเชิงนักศึกษา (หญิง)
๑๕.๑สวมใสเมื่อประกอบกิจกรรมกัลยาณมิตรประจําวันพุธหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่วิทยาลัย
๑๕.๒ไมอนุญาตใหใสเขา-ออกวิทยาลัย

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๘๐
๑๖.ชุดเสื้อลายเชิงนักศึกษา (ชาย)
๑๖.๑สวมใสเมื่อประกอบกิจกรรมกัลยาณมิตรประจําวันพุธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่วิทยาลัย
๑๖.๒ไมอนุญาตใหใสเขา-ออกวิทยาลัย

ดานหนา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ดานหลัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๘๑
หมวด ๕
สวัสดิการนักศึกษา
วิทยาลัยไดจัดบริการดานตางๆ เพื่อเปนสวัสดิการแกนักศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยบริการดังนี้
๑. บริการ Internet ความเร็วสูง ทั้งแบบ PC ณ หองคอมพิวเตอร อาคาร ๔ ชั้น ๒ และ
หองสมุด อาคาร ๒ ชั้น ๑ ใหบริการ Internet ไรสาย (Wifi) ตามอาคารเรียนและหอพัก
๒. รานสวัสดิการของวิทยาลัย ณ โรงอาหาร อาคาร ๓ ชั้น ๑เปดใหบริการ ๒ ชวงเวลาคือ
เวลา๐๗.๐๐–๐๙.๐๐น. และเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐น.
๓. การดูแลสุขภาพนักศึกษา
๓.๑ มีหองเวรสุขภาพและยาบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนไวบริการสําหรับนักศึกษาที่
มีอาการเจ็บปวยไมรุนแรง พรอมทั้งมีเตียงนอนไวสังเกตอาการ อยูที่อาคาร ๑ ชั้น ๑
๓.๒ จัดนักศึกษาชั้นปที่๑, ๒หรือ๓วันละ๓คนอยูหองเวรฯเพื่อดูแลนักศึกษาที่ปวยใน
เบื้องตน
๓.๓ นักศึกษาทุกคนตองชั่งน้ําหนักทุกเดือนพรอมลงบันทึก
๓.๔ นักศึกษาที่เจ็บปวยตองแจงตอนักศึกษาเวรฯ ที่หองเวรสุขภาพเพื่อจะไดชวยเหลือ
ดูแลรักษาเบื้องตน โดยนักศึกษาเวรฯ ตองบันทึกรายละเอียดการเจ็บปวยแจงตออาจารยเวรฯ ทราบ
เพื่อดูแลสุขภาพในแตละวันและอาจารยประจําชั้นเพื่อรับผิดชอบดูแลการเจ็บปวยและพิจารณาการ
สงตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนยสุรินทร
๓.๕ ในกรณีที่ตองทําการผาตัดทุกชนิดผูอํานวยการฯ หรือรองฯ กลุมพัฒนานักศึกษา
หรือผูตรวจการเวรฯหรืออาจารยเวร ตองเปนผูเซ็นยินยอมการผาตัดและตองมีหนังสือสงตัวไปยัง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยสุรินทรทุกครั้ง
๓.๖ การปด – เปด หองเวรสุขภาพ ในเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐น.
๔. บริการซักรีด โดยรานซักรีดภายนอกวิทยาลัย (ตามขอกําหนดรวมกันของรานซักรีดและ
วิทยาลัยฯ)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๘๒
หมวด ๖
ระเบียบการเยี่ยมนักศึกษา
๑. การเยี่ยมนักศึกษา ใหแจงผานนักศึกษาเวรสุขภาพประจําวัน หรืออาจารยเวรณหองเวร
สุขภาพเพื่อประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
๑.๑ วันราชการ จันทร – ศุกรเยี่ยมได ๓ ชวงเวลา ดังนี้
- ชวงเชา
เวลา๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐น.
- ชวงพักกลางวัน
เวลา๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น.
- ชวงเย็น
เวลา๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น.
๑.๒ วันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เยี่ยมไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐น.
๒. อนุญาตใหนักศึกษานั่งคุย และพบญาติไดที่บริเวณที่กําหนด และไมอนุญาตใหนั่งคุยในที่ลับตา
๓. ไมอนุญาตใหญาติเขามาภายในหอพัก กรณีที่มีสัมภาระมาก ญาติจําเปนตองมาสงใหแจง
รปภ. รับทราบ แตอนุญาตใหสงไดเฉพาะหนาหอพักเทานั้น หามญาติเขาไปสงภายในหอพักเด็ดขาด
๔หากมีผูกระทําผิดขอตกลงในการเยี่ยมญาติ นักศึกษาเวรฯ แจงตออาจารยเวรฯ ทราบ เพื่อ
พิจารณาตักเตือน และใหเขียนรายงานตออาจารยงานวินัย แนะแนว และสวัสดิการตอไป
หมวด ๗
ระเบียบการฝากสิ่งของใหนักศึกษา และการสง รับจดหมายพัสดุ และธนาณัติ
๑. การฝากสิ่งของใหนักศึกษาใหแจงตอเจาหนาที่ลงในสมุดฝากของและกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอรมอาจารยเวรนักศึกษาเวรหรือเจาหนาที่เซ็นชื่อรับฝากเพื่อแจงใหนักศึกษามารับของฝาก
๒. การสง การรับจดหมายพัสดุ และการรับธนาณัติ
๒.๑ จดหมายและพัสดุที่นักศึกษาจะจัดสงไปสถานที่ตางๆใหรับผิดชอบเองในกรณี
เร งด วนฝากส งกั บเจ าหน าที่ ฝายธุ รการงานพั ฒนานั ก ศึ ก ษาส วนจดหมายธรรมดาติ ดแสตมป ให
เรียบรอยและสงที่ตูรับจดหมายหนาวิทยาลัยฯ
๒.๒ การรั บธนาณั ติให ลงบั นทึ ก รายการในสมุ ดรั บเงิ นธนาณั ติและบั นทึ ก ลงใน
รายการขอไปรษณียจดหมายธนาณัติพรอมแนบบัตรประชาชน
๒.๓ การรั บจดหมายธรรมดาจดหมายด วนพั สดุ และธนาณั ติเจ าหน าที่ ธุรการจะรั บ
จดหมายสิ่งของทางไปรษณียและนํามาคัดกรองโดยจดหมายธรรมดาจะแยกนําไปวางไวที่หองเวรสุขภาพ
สวนจดหมายดวนพัสดุและธนาณัติจะนํามาลงในสมุดลงทะเบียนแลวแจงใหนักศึกษามารับดวยตนเอง
หมวด ๘
ระเบียบการใชหองสมุด
ขอมูลทั่วไปของหองสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทรดังนี้
หองสมุดวิทยาลัยฯ ตั้งอยูที่อาคาร๒ชั้น๑มีหนาที่จัดสรรหารวบรวมวัสดุสารนิเทศ
ประเภทตางๆ เชน หนังสือตําราเอกสารทางวิชาการรายงานการวิจัยวิทยานิพนธวารสารหนังสือพิมพ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๘๓
ฯลฯ ในสาขาพยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรพื้นฐาน ตลอดจนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควา และการวิจัยของนักศึกษาอาจารย และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ
๑. เวลาเปดใหบริการ
วันจันทร – วันศุกร
เปดใหบริการเวลา
๐๗.๐๐ น. –๑๘.๓๐ น.
วันอาทิตย
เปดใหบริการเวลา
๐๘.๓๐ น. –๑๖.๓๐ น.
ชวงปดภาคการศึกษา เปดใหบริการเวลา
๐๘.๓๐ น. –๑๖.๓๐ น.
๒. ปดใหบริการในวันเสาร และวันหยุดนักขัตฤกษ
๓. ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมีรายการ ดังนี้
๑) หนังสือทั่วไปฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๒) ตํ า ราหลั ก สาขาวิ ชาการพยาบาล วิ ท ยาศาสตร สุ ขภาพ ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
๓) หนังสืออางอิงฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๔) วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๕) เอกสารทางวิชาการรายงานประจําป
๖) นวนิยาย เรื่องสั้น ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๗) วารสารวิชาการ วารสารบันเทิง นิตยสาร ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๘) จุลสารฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๙) หนังสือพิมพฉบับ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๑๐)โสตทัศนวัสดุ ไดแก วีดิทัศน สไลด ซีดี-รอม เทปบันทึกเสียงเปนตน
๑๑)ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน ไดแก - ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด (OPAC) ฐานขอมูล
Cinahl Plus With Full Text และฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย (TDC ฐานขอมูล
วิทยานิพนธรายงานการวิจัยอิเล็กทรอนิกส)
๔. การบริการของหองสมุด ดังนี้
๑) บริการยืม – คืน
๒) บริการการอาน จัดเตรียมหนังสือและวัสดุการอานทุกประเภทเพื่อการอานทั่วไป
หรือเพื่อศึกษาคนควาไดตามความสนใจ
๓) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนบริการที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใช
หองสมุด ชวยการสืบคนสารสนเทศ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
๔) บริการขาวสารทันสมัยไดแก จัดทําสาระสังเขปหนังสือใหม บรรณานุกรมหนังสือใหม
๕) บริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
๖) บริการสืบคนฐานขอมูล ไดแก
- ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด (http://61.19.69.198/ULIB/)
- ฐานขอมูล Cinahl Plus With Full Text
- ฐานขอมูล TDC (ฐานขอมูลวิทยานิพนธรายงานการวิจัยอิเล็กทรอนิกส)
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
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๘๔
๕. ระเบียบการยืม - คืนวัสดุสารนิเทศของหองสมุด
ผูมีสิทธิยืมวัสดุสารนิเทศของ
หองสมุด
บุคลากรของวิทยาลัย
นักศึกษา
สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก




ประเภทของวัสดุสารนิเทศที่ยืมออกได
หนังสือ

วารสารฉบับลวงเวลา

โสตทัศนวัสดุ

๑๐ เลม / ๑๐ วัน
๗ เลม / ๗ วัน
๗ เลม / ๗ วัน

๕ ฉบับ / ๕ วัน
๓ ฉบับ / ๓ วัน
๓ ฉบับ / ๓ วัน

๕ รายการ / ๕ วัน
๓ รายการ / ๓ วัน
๓ รายการ / ๓ วัน

เมื่อครบกําหนดสง ผูยืมจะไดรับอนุญาตใหยืมตอไดอีก ๒ครั้งเทากําหนดระยะเวลาที่ตนมี
สิทธิยืม
การสงคืนชากวากําหนด ตองเสียคาปรับรายการละ ๑ บาท ตอวัน หากยังคางสงจะไมมีสิทธิ
ยืมรายการอื่น
หากทําวัสดุสารนิเทศของหองสมุดสูญหาย ตองหาวัสดุสารนิเทศชื่อเรื่องเดียวกันมาชดใช
หรือชดใชเปนเงินเทากับราคาวัสดุสารนิเทศนัน้ ในปจจุบัน พรอมคาดําเนินการ ๒๐ บาท
หมวด ๙
งานแนะแนวและงานทุนการศึกษา

๑. งานทุนการศึกษาวิทยาลัยฯไดจัดหาทุนและจัดสรรทุนใหแกนักศึกษาเปนประจําทุกป โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาทุนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการซึ่งในแตละปมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ดังนี้
๑) ทุนมูลนิธิทานผูหญิงดุษฎีมาลา
๒) ทุนมูลนิธิหมอมเจาหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
๓) ทุนสมเด็จยา๙๐
๔) ทุนมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
๕) ทุนมูลนิธิโอกุระ
๖) ทุนมูลนิธิสมิทไคลน
๗) ทุนสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
๘) โครงการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
๙) ทุนอื่นๆเชน ทุนสนับสนุนจากรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษาไปแลว อาจารย หรือผูมีจิต
ศรัทธาฯลฯ
๒. งานแนะแนวใหคําปรึกษาและระบบครอบครัว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเอาใจ
ใสนักศึกษา ซึ่งอยูในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ อาจเกิดความขัดแยงและ
สับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและครอบครัว
สูการใชชีวิตลํ าพั งในหอพัก การปรั บตัวในการคบเพื่ อนใหมๆ ทั้งเพศเดียวกันและต างเพศ ซึ่ งสิ่ ง
เหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในวิทยาลัยได ดังนั้น วิทยาลัยจึงไดจัดบริการใหคําปรึกษา แนะ
แนวแกนักศึกษา โดยผานระบบครอบครัวกัลยาณมิตร และโดยงานแนะแนวใหคําปรึกษาและระบบ
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๘๕
ครอบครัว เพื่อใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความกังวล เกิดความเขาใจและตระหนัก
รูในตนเอง สามารถแกไขปญหาและหาทางออกไดอยางเหมาะสม ประสบความสําเร็จเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของวิทยาลัย โดยมีบริการตาง ๆ ดังนี้
๑) บริการแนะแนวใหคําปรึกษาโดยระบบครอบครัวกัลยาณมิตร
วิทยาลัยไดจัดระบบครอบครัวกัลยาณมิตร จํานวนทั้งสิ้น ๓๖ ครอบครัว
เพื่อใหบริการแนะแนวใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพ โดยมีอาจารยเปนหัวหนา
ครอบครั ว และมี บุคลากรสายสนั บสนุ นเป นผู ชวยหั วหน าครอบครั ว ทํ าหน าที่ เป นผู แนะแนวให
คําปรึ กษาแก สมาชิกในครอบครั ว ซึ่ งประกอบดวยนักศึกษาทุ กชั้ นป โดยกําหนดการจั ดกิจกรรม
สัปดาหที่สองของเดือน ในทุกบายวันพุธ (เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ตามตารางกิจกรรมการเรียนรู
แบบกัลยาณมิตร
๒) บริการแนะแนวใหคําปรึกษาโดยงานแนะแนวใหคําปรึกษาและระบบครอบครัว
งานแนะแนวใหคําปรึกษาและระบบครอบครัว ใหบริการแนะแนวใหคําปรึกษาดานการใชชีวิต และ
การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาทุกคน โดยกําหนดการจัดกิจกรรมในทุกบายวันพุธ (๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.)
สัปดาหที่สามของเดือน ตามตารางกิจกรรมการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร และนักศึกษาทุกคนสามารถ
ขอรับบริการฯ ไดที่หองแนะแนวใหคําปรึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๑ (ทุกวันในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ น.) ทั้งแบบรายกลุมและรายบุคคล
๓) บริการทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล
งานแนะแนวให คําปรึ ก ษาและระบบครอบครั ว ให บริ ก ารทดสอบทาง
จิตวิทยาและแปลผล เพื่อสงเสริ มคุณภาพชีวิตชวยให นักศึ กษาได รูจักและเข าใจตนเอง สามารถ
ปรั บตั วเข ากั บสั งคมได อย างมี ค วามสุ ข ค น พบจุ ด ที่ ควรปรั บปรุ งตนเอง เรี ย นรู ก ารผ อ นคลาย
ความเครียด รูจักการเผชิญหนากับปญหาตางๆ อยางมีสติ
๔) การพัฒนาทักษะที่จําเปน
๔๑) การพั ฒนานั ก ศึ กษา โดยการจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพและ
สงเสริมบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา เชน การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การลดความเครียด การ
วางแผนชีวิตและการเขาสูวิชาชีพ เปนตน
๔.๒) การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู
ความสามารถดานการแนะแนวใหคําปรึกษา ดานจิตวิทยาและอื่นๆ ที่จําเปนตอการใหบริการนักศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในแตละปการศึกษา นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคและสมรรถนะรายชั้นปตามที่หลักสูตรกําหนด นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่
ดําเนินการเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาในรูปสโมสรนักศึกษา และชมรมตางๆ และเขารวมกิจกรรมที่
ทางวิทยาลั ยกําหนดขึ้ น โดยนั กศึ กษาจะต องเข ารวมกิ จกรรมไม นอยกวาร อยละ ๘๐ของจํานวน
กิ จกรรม/โครงการตลอดป การศึ ก ษา เพื่ อให วิทยาลั ยผ านการประเมิ นตามมาตรฐานของ สกอ.
ไมเชนนั้นจะถือวานักศึกษาไมผานกิจกรรม
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กิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนตองเขารวม ประกอบดวย วันไหวครู รับหมวกและเข็มเครื่องหมาย
แสดงชั้นป กีฬาสีภายในวิทยาลัย กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม วันพยาบาลแหงชาติ และกิจกรรม
โครงการที่กลุมพัฒนานักศึกษาดําเนินการ
สําหรับกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเปนสมาชิกและดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ประกอบดวย สโมสรนักศึกษา และชมรมตางๆ มีรายละเอียดดังนี้

สโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทําหนาที่ผลิต
บุคลากรทางการพยาบาลเพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนนอกจากการศึกษาทางดาน
วิชาการและการฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษามีความรูดานวิชาชีพแลวนักศึกษายังตองประกอบไป
ดวยความรักความเมตตาเอื้ออาทรอดทนสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เปนผูนําและสามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยดีอีกทัง้ ยังตองเปนผูใฝรูศึกษาคนควาเรียนดวยตนเองอยู
เสมอมี ความพรอมในการปฏิ บัติงานรวมกับที มสุขภาพอื่ นๆได อยางสมศั กดิ์ศรี เปนที่ เชื่ อถื อ และ
ศรัทธาของสังคมคุณสมบัติดังกลาวนี้จะตองไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเริ่มเปนนักศึกษาพยาบาลดังนั้น
กิจกรรมนักศึกษาซึ่งเปนสวนสงเสริมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรจะชวยพัฒนานักศึกษาใหเรียนรู
การทํ างานร วมกั นการบริ หารงานของกิ จกรรมในฐานะเป นผู นําและสมาชิ กของกลุ มการติ ดต อ
ประชาสัมพันธ การดําเนินงานกิจกรรมไปสูเปาหมายการเสียสละประโยชนเพื่อสวนรวมซึ่งถือวาเปน
ประสบการณพื้นฐานสําคัญในการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาในอนาคต

ตราสัญลักษณของสโมสรนักศึกษา
ปณิธานของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม กาวล้ําวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
วิสัยทัศน
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร มุงพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของ
บัณฑิตใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนผูที่มีจิตอาสา มีคุณธรรม เปนเลิศทางวิชาการ และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
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พันธกิจ
๑. สรางเสริมใหบัณฑิตเปนผูมีจิตอาสา พัฒนาองคกรและสังคม
๒. พัฒนาใหสมาชิกมีภาวะของการเปนผูนําที่ดีและสรางสรรค
๓. ใหการบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงคของสโมสรนักศึกษา
๑. เพื่อสงเสริมและสรางคุณภาพและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
๒. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีงามของสมาชิกตอวิทยาลัยฯ
๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกมีการแสดงออกทีถ่ ูกตอง เหมาะสมตลอดจนการรูจัก
๔. ใชเวลาใหเปนประโยชน
๕. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ มีความรับผิดชอบและรูจักการเสียสละ
ตลอดจนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมและสวนรวม
๖. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการ สังคมและวิชาชีพแกสมาชิก
๗. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกตระหนักในความรับผิดชอบและหนาที่ของตนตอสังคม
๘. เพื่อคุมครองสิทธิและรักษาผลประโยชนของสมาชิกโดยสวนรวม
๙. เพื่อใหสมาชิกฝกฝนการใชสิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย
๑๐. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม
๑๑. เพื่ อส งเสริ มให สมาชิ กซาบซึ้ งในคุ ณค าตลอดจนร วมสื บทอดศิ ลปวั ฒนธรรมไทยและภู มิ
ปญญาทองถิ่นอันดีงามของชาติและทองถิ่น
๑๒. เพื่อใหสมาชิกแสดงออกซึ่งภาวะผูนํามีทักษะในการทํางานเปนทีมและเปนระบบ
๑๓. สรางภาคีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน สังคม และชุมชน
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑. สมาชิก ไดแกนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทรโดยนักศึกษาทุกคน
ตองเปนสมาชิกสโมสรนักศึกษาและสามารถเลือกสมัครลงชมรมตางๆตามความถนัดและความสนใจ
๒. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังนี้
๒.๑ใหความรวมมือและปฏิบัติตามระเบียบของสโมสรนักศึกษา
๒.๒เขารวมกิจกรรมตางๆที่สโมสรนักศึกษาจัดขึ้น
๒.๓แสดงความคิ ด เห็ น วิ จ ารณ ต ามแนวทางประชาธิ ปไตยและเสนอข อ เสนอแนะต อ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
๒.๔มีสิทธิสมัครเขารับการเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
๒.๕ มีสิทธิออกเสียงไมไววางใจคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
๒.๖มีสิทธิออกเสียงถอดถอนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและใหมีการพิจารณาทบทวนมติ
เกี่ยวกับผลประโยชนที่สมาชิกโดยสวนรวมพึงไดรับจากสโมสรภายหลังจากคณะกรรมการสโมสรไดมีการ
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ทบทวนมติและชี้แจงแกสมาชิกกลุมดังกลาวแลวยืนยันมติเดิมสมาชิกจํานวนดังกลาวมีสิทธิเขารองขอตอ
คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาขอลงประชามติทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกิจการ
นักศึกษาจะเปดโอกาสใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชี้แจงตอสมาชิกทั้งหมดกอนลงมติ
๒.๗กรณีที่มีผูมาลงประชามติเกินรอยละ ๕๐ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหถือวาคํารองนั้น
ไดรับพิจารณา
๒.๘กรณีที่มีผูลงมติเกินรอยละ๕๐ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหถือคะแนนเสียงขางมาก ซึ่ง
ตองเกินรอยละ๕๐ของสมาชิกที่ลงมติในคราวนั้น
๒.๙สมาชิกไมต่ํากวารอยละ๒๐ของสมาชิกแตละชมรมมีสิทธิรวมตัวยื่นเสนอโครงการและขอ
งบประมาณต อสโมสรและคณะกรรมการบริ หารกิ จการนั กศึ กษาทั้ งนี้ โครงการจะไม ซ้ําซ อนกั บ
โครงการที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดขึ้น
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
๑. การเลือกตั้งคณะอนุกรรมการสโมสรนักศึกษาใหดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กลาวคือ คณะกรรมการชุดปจจุบันหมดวาระการทํางาน ตามแผนปงบประมาณของ
ทุกป และดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมอยางนอย๓สัปดาหกอนสิ้นสุดปงบประมาณ
๒. ให นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาเป นนายทะเบี ยน และเป นประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นการ
เลือกตั้ง
๓. การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาใหเลือกเปนกลุมกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปน
กลุมเดียวตองไดรับการรับรองจากสมาชิกไมต่ํากวา๒ใน๓ของจํานวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ถาคะแนนเสียง
สนั บสนุ นไมถึง๒ใน๓ของจํ านวนสมาชิ กที่ มาใช สิทธิ์ ใหคณะกรรมการดํ าเนินการเลื อกตั้ งปรึ กษา
คณะกรรมการบริ หารกิ จการนั ก ศึ ก ษาเสนอชื่ อสมาชิ กที่ เหมาะสมต อผู อํานวยการวิ ทยาลั ยเพื่ อ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาภายใน๗วัน
๓.๑ ในกรณีที่ไมมีผูสมัครตามขอ๒ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการ
เลือกตั้งใหมภายใน๑๕วันในกรณีที่ไมมีผูสมัครอีกใหคณะกรรมการเลือกตั้งปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารกิ จการนั กศึกษาเสนอชื่ อสมาชิ กที่เหมาะสมต อผูอํานวยการเพื่อแต งตั้งเป นคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาภายใน๗วัน
๓.๒ ใหประธานดําเนินการเลือกตั้งเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งตามขอ๒หรือขอ๓พรอมทั้งลง
นามเสนอชื่อตอผูอํานวยการวิทยาลัยเพื่อประกาศแตงตั้งเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม
๓.๓ใหคณะกรรมการชุดปจจุบันสงมอบงานตอคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหมใหเสร็จ
ภายใน๖๐วันนับตั้งแตวันประกาศแตงตั้งเปนคณะกรรมการสโมสรชุดใหม
๓.๔ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาพ น จากตํ า แหน งก อ นครบวาระให ค ณะ
กรรมการบริหารกิจการนักศึกษาแตงตั้งชุดกรรมการชุดหนึ่งทําหนาที่แทนชุดเดิมและจัดใหมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมใหเสร็จสิ้นภายใน๓๐วันนับแตคณะกรรมการชุดเดิมพนจากตําแหนง
๓.๕คณะกรรมการสโมสรใหมีวาระหนาที่เทาวาระที่เหลือของคณะกรรมการชุดเดิมเทานั้น
๓.๖ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีอํานาจแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๘๙
๓.๗ในกรณี ที่ คณะกรรมการตํ าแหน งใดตํ าแหน งหนึ่ งพ นจากตํ าแหน งก อนครบวาระให
คณะกรรมการสโมสรเสนอชือ่ สมาชิกที่เหมาะสมตอผูอํานวยการวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๑๐๓

โครงสรางสโมสรนักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษา

เลขานุการ

อุปนายกฝายบริหาร

อุปนายกฝายวิชาการ

อุปนายกฝายพัฒนา

หัวหนางานฝายครุภณ
ั ฑ

หัวหนางานฝายโครงการ
และแผนงาน

หัวหนางานฝายวินัย
และปกครอง

หัวหนางานฝายสวัสดิการ
และปฏิคม

หัวหนางานฝายแนะแนว

หัวหนางานฝายศาสนา
และวัฒนธรรม

หัวหนางานฝายโสตทัศนูปกรณ

ประธานชมรมทุกชมรม

หัวหนางานฝายอาคารสถานที่

ประธานชั้นปทุกชั้นป
หัวหนาชั้นปทุกชั้นป

คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

เหรัญญิก

หัวหนางานฝายกีฬา
และนันทนาการ
หัวหนางานฝายประชาสัมพันธ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

โครงสรางคณะกรรมการประจําชั้นป
ประธานชั้นป

หัวหนาชั้นป

รองหัวหนาชั้นป

เลขานุการ

วิชาการ

ปฏิคม

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วินัยและสวัสดิการ

สุขภาพ

เหรัญญิก

กิจกรรมและสันทนาการ

โสตทัศนูปกรณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

กิจกรรมชมรมของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
กิจกรรมชมรมตางๆ มีดังนี้
๑. ชมรมวิชาการ
๒. ชมรมสรางเสริมสุขภาพ
๓. ชมรมจิตอาสา
๔. ชมรมจริยธรรม
๕. ชมรมศิลปวัฒนธรรม
๖. ชมรมประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทหนาที่คณะกรรมการ
ประธาน :ติดตอประสานงานระหวางนักศึกษากับสโมสรนักศึกษาและวิทยาลัยตลอดทั้งดูแล
การดําเนินกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัย
หัวหนาชั้นและรองหัวหนาชั้น :ดูแลความเรียบรอยภายในชั้นเรียนติดตอประสานงานกับ
อาจารยประจําชั้นและอาจารยผูสอนตลอดทั้งรวมหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตางๆภายในชั้นเรียน
เลขานุการ :บันทึกผลการประชุมและขอหารือตางๆภายในชั้นเรียนและจัดเก็บขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของ
เหรัญญิก :ดูแลจัดเก็บสวัสดิการรุนและพิจารณาเบิก-จายคาใชจายตางๆเกี่ยวกับการเรียน
การสอนและคาใชจายอื่นๆตามมติการประชุมที่ตกลงไว
ฝายปฏิคม :ดูแลตอนรับอาจารยผูสอนและจัดการเกี่ยวกับน้ําดื่มสําหรับอาจารยตามความ
เหมาะสม
ฝายวิชาการ :ติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนเพื่อเตรียมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับตารางเรียนในแตละรายวิชาและติดตอการจัดสอบพรอมทั้งติดตามผลแจงใหเพื่อนนักศึกษาทราบ
ตอไป
ฝายกิจกรรมและสันทนาการ :ดูแลการรวมกิจกรรมตางๆที่วิทยาลัยกําหนดขึ้นและสรรหาตัว
บุคคลเพื่อเขารวมกิจกรรมรวมทั้งพิจารณาเลือกรูปแบบของกิจกรรมเขารวมกับวิทยาลัยในโอกาสตางๆ
ฝายวินัยและสวัสดิการ :ตรวจสอบการแตงกายและการรวมปฏิบัติกิจกรรมเขาแถวเคารพธง
ชาติตลอดทั้งประสานงานเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมตางๆของสวนรวม
ฝายโสตทัศนูปกรณ :ติดตอประสานงานเกี่ยวกับสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาตลอดทั้งตรวจสอบสภาพการใชงานกอนและหลังทําการเรียนการสอน
ฝายสุขภาพ :ดูแลเกี่ยวกั บสุขภาพการเจ็บปวยในชั้นเรียนและติดตามเยี่ยมตามความ
เหมาะสมพรอมทั้งแจงใหฝายที่เกี่ยวของทราบสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่๑ – ๔หากเกิด
กรณีเจ็บปวยใหติดตอประสานงานกับเวรสุขภาพเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ภาคผนวก

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
วัน / เดือน / ป

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่
4
3
2
1

กิจกรรมการจัดการศึกษา
กอนเปดปการศึกษา 2560

กรกฎาคม 2560
11 ก.ค. 2560
13 ก.ค. 2560
17 ก.ค. 2560
สิงหาคม 2560
17 ก.ค.-6 ส.ค. 2560
31 ก.ค.-4 ส.ค.2560
7 ส.ค. 2560
7 ส.ค. 2560
7-18 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
กันยายน 2560
2 ก.ย. 2560
4-6 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560
21 ก.ย. 2560
ตุลาคม 2560
2-5 ต.ค. 2560
6 ต.ค. 2560
9-11 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560
16-22 ต.ค. 2560
23 ต.ค. 2560
23 ต.ค. 2560
23 ต.ค. 2560
23-27 ต.ค. 2560

- ประกาศคาใชจายในการศึกษา
- อภิปรายแผนการศึกษาประจําปการศึกษา 2560
- นักศึกษาใหมรายงานตัว



-



-



-





- นักศึกษาใหมเขารับการปฐมนิเทศ
- พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ประจําปการศึกษา
- เปดภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1
- ชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคที่ 1
- ประกาศการเลื่อนชั้นป ประจําปการศึกษา
-พิธีไหวครู








-
























- สอบวัดความรูภ าษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
- สอบกลางภาค ภาคที่ 1
- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1
- วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคที่ 1
- ประกาศรายชื่อการพนสภาพการเปนนักศึกษา(เนื่องจากไมได
ลงทะเบียนและรักษาสภาพฯ)
-Freshy night






























- สอบกลางภาค ภาคที่ 1
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาคที่ 1
- สอบปลายภาค ภาคที่ 1
- วันพยาบาลแหงชาติ
- ปดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 : 1 สัปดาห
- เปดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2
- วันแรกของการฝกภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2
- วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคที่ 2












-



-



-

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

วัน / เดือน / ป

กิจกรรมการจัดการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่
1
2
3
4

พฤศจิกายน 2560
9-16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
19 พ.ย. 2560
24 พ.ย. 2560
27-30 พ.ย. 2560

- เตรียมงานและรวมงาน “มหัศจรรยงานชางสุรินทร”
- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2
- วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคที่ 2
- ประกาศรายชื่อการพนสภาพการเปนนักศึกษา
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาคที่ 1
- สอบปลายภาค ภาคที่ 1




-













ธันวาคม 2560
4-8 ธ.ค. 2560
4-17 ธ.ค. 2560
18 ธ.ค. 2560
18-22 ธ.ค. 2560
18 ธ.ค. 2560
18 ธ.ค. 2560

- เรียนซอมเสริมและสอบซอม (ผูท ี่สอบไมผาน)
- ปดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 : 2 สัปดาห
- เปดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
- วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคที่ 2
- วันแรกของการลงทะเบียนเรียนภาคเรียน ที่ 2
- วันแรกของการฝกภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2

-














(กลุม2)






-

มกราคม 2561
2 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561
15-16 ม.ค. 2561

- ตักบาตรทําบุญปใหม วพบ.สุรนิ ทร
- ประกาศผลการเรียน ภาคที่ 1
- สอบกลางภาค ภาคที่ 2



-



-



-

12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561
กุมภาพันธ 2561
10-11 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
12-16 ก.พ. 2561

- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2
- วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคที่ 2
- ประกาศรายชื่อการพนสภาพการเปนนักศึกษา

-








(กลุม2)




- สอบรวบยอด ภาคเรียนที่ 2
- วันสุดทายของการฝกภาคปฏิบตั ิ ภาคเรียนที่ 2
- กิจกรรมการจัดการความรู และการเพิ่มพูนความรู



-

-

-

12-18 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
19-20 ก.พ. 2561

-



-

-


(กลุม2)


(กลุม1)

22-23 ก.พ. 2561
24 ก.พ. 2561
25-27 ก.พ.2561

- สอบรวบยอดของเครือขาย NEC net. ครั้งที่ 1
- สอบวัดความรูภ าษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
-กิจกรรมการเรียนรูเขาใจรวมเปนครอบครัวเดียวกัน











ปดภาคการศึกษาที่ 2 : 1 สัปดาห
ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
วันแรกของการฝกประสบการณพยาบาลรวบยอด
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร





-

วัน / เดือน / ป

กิจกรรมการจัดการศึกษา

26 ก.พ.–11 มี.ค.2561 - ปดภาคการศึกษาที่ 2 : 2 สัปดาห
มีนาคม 2561
8-9 มี.ค.2561
12 มี.ค.2561

- สอบรวบยอดของ สบช.ครั้งที่ 1
-เปดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561

12-18 มี.ค.2561

-วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคที่ 3

12 มี.ค.2561
12 มี.ค.2561

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่
1
2
3
4

(กลุม1)

-

-

-

-

-


(กลุม2)

- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 3
- วันแรกของการฝกภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 3
-

12-25 มี.ค.2561

- ปดภาคการศึกษาที่ 2 : 2 สัปดาห

16 มี.ค.2561
22-23 มี.ค 2561
26 มี.ค. 2561
26 มี.ค.2561
26 มี.ค. 2561

- วันสุดทายการฝกประสบการณพยาบาลรวบยอด
- สอบรวบยอดของ วพบ.สุรินทรครั้งที่ 1
- เปดภาคปการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2560
- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3
- วันแรกของการฝกภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 3

26 มี.ค. 1 เม.ย.2561

- วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคเรียนที่ 3

26มี.ค.-8 เม.ย. 2561

- ปดเทอมภาคการศึกษาที่ 2:2 สัปดาห

27 มี.ค. 2561
29-30 มี.ค. 2561

- ประเมินการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา
- สอบรวบยอดของเครือขาย NEC net.ครั้งที่ 2








(กลุม2)

(กลุม2)

(กลุม2)
-

-

-


-

เมษายน 2561
2-15 เม.ย. 2561
2 เม.ย. 2561
6 เม.ย. 2561

- ปดเทอมภาคการศึกษาที่ 2 : 2 สัปดาห
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบปลายภาคที่ 2
- วันสุดทายของการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3

-

-

6 เม.ย.2561

- วันสุดทายของการรักษาสภาพนักศึกษาภาคเรียนที3่

-

-

9 เม.ย. 2561

- ประกาศผลการเรียน ภาคที่ 2

-

-

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐


(กลุม2)

(กลุม2)

(กลุม2)
-

-


(กลุม2)
-

-

-

-

-

-


(กลุม2)

(กลุม
2)

(กลุม
2)

(กลุม

-

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร


-

9 เม.ย.2561

- ปดเทอมภาคการศึกษาที่ 2 : 2 สัปดาห

วัน / เดือน / ป

กิจกรรมการจัดการศึกษา

9 เม.ย.2561

- เปดภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2560

9 เม.ย. 2561

- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 3

9-12 เม.ย.2561
9-16 เม.ย.2561

- สอบปลายภาค ภาคที่ 2
- วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคที่ 3

12 เม.ย. 2561
16 เม.ย. 2561

- วันสงกรานต วพบ.สุรินทร
- วันเปดภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2560

16เม.ย. 2561

- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3

16-22 เม.ย.2561

- วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคที่ 3

16-29 เม.ย.2561

- ปดเทอมภาคการศึกษาที่ 2 : 2 สัปดาห

19-20 เม.ย. 2561
20 เม.ย. 2561

- สอบรวบยอด สบช.ครัง้ ที่ 2
- วันสุดทายของการการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 3

20 เม.ย. 2561

- วันสุดทายของการการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 3

23 เม.ย. 2561

- ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 3

23 เม.ย. 2561

- ประกาศรายชื่อการพนสภาพนักศึกษา

30 เม.ย. 2561
30 เม.ย.–6พ.ค.2561
30 เม.ย.2561

- เปดภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2560
- วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 3
- วันชําระคาใชจายในการศึกษา ภาคเรียนที3่

2)


(กลุม
2)
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่
1
2
3
4

(กลุม1)

(กลุม 1)


(กลุม1)





(กลุม
1)

(กลุม
1)

(กลุม
1)

(กลุม
1)


(กลุม 2)

(กลุม 2)

(กลุม 2)

(กลุม 2)




พฤษภาคม 2561
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

4 พ.ค. 2561

- วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

-

4 พ.ค. 2561

- ประกาศรายชื่อการพนสภาพการเปนนักศึกษา

-

7 พ.ค. 2561

- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2

-

7-13 พ.ค. 2561

- กิจกรรมการจัดความรู และการเพิ่มพูนความรู

วัน / เดือน / ป
7-13 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561

กิจกรรมการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-


(กลุม 1)

(กลุม 1)

(กลุม 1)
-

(กลุ
ม 1)
-




-




(กลุม2)
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่
1
2
3
4






(กลุม 1

(กลุม
1)

(กลุม 1)


(กลุม
1)






(กลุม 1)





11 พ.ค. 2561

- ปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา อําลาสถาบัน และ Byenior
- มอบหมวกและเครื่องหมายแสดงนักศึกษาชั้นปที่ 1
- มอบตะเตียงไนติงเกล
- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3

14 พ.ค. 2561

- ประกาศผลการเรียน ภาคที่ 2

11 พ.ค. 2561

- ประกาศรายชื่อการพนสภาพการเปนนักศึกษา

14 พ.ค. 2561
14-15 พ.ค. 2561

- สําเร็จการศึกษา
- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3

18-19 พ.ค. 2561
19 พ.ค.2561
4 พ.ค. 2561

- สอบรวบยอกของ วพบ. สุรินทรครั้งที่ 3
- ครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยปที่ 44
- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3

25 พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561
28-29 พ.ค. 2561
มิถุนายน 2561
11 มิ.ย. 2561

- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3
- วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3
- ประกาศรายชื่อการพนสภาพการเปนนักศึกษา
- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 3
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบปลายภาคเรียนที่ 3

-

-

25 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบปลายภาคเรียนที่ 3
- ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิสอบรวบยอดกอนเลื่อนขั้น

-

-

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3

-

-

กรกฎาคม 2561
2-3 ก.ค. 2561

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

-

2-3 ก.ค. 2561
4-5 ก.ค. 2561
5-6 ก.ค. 2561
9-13 ก.ค. 2561
9-29 ก.ค. 2561
สิงหาคม 2561
5 ส.ค. 2561

- สอบรวบยอดกอนสิ้นสุดปการศึกษา
- สอบรวบยอดกอนสิ้นสุดปการศึกษา
-ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตและการจัดการศึกษา
-เรียนซอมเสริม และสอบซอม (ผูท ี่สอบไมผาน)
-ปดเทอมประจําปการศึกษา : 4 สัปดาห

-












- สิ้นสุดปการศึกษา 2560

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร








วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
(ราง: ม.ค.60)แผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 (รุนที่ 30) จํานวน 160 คน

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

ภ.1405 ภาษาอังกฤษขั้นสูง
พย.1429 การบริหารและแนวโนมวิชาชีพ
การพยาบาล

เพิ่มพูนความรูกอนเปดปการศึกษา:
27 – 31 กรกฎาคม 2563 (5 วัน)
สอบกลางภาค: 31 สิงหาคม 2563 (1 วัน)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เพิ่มพูนความรูกอนเปดปการศึกษา:
27 – 31 กรกฎาคม 2563 (5 วัน)
สอบกลางภาค: 9 พ.ย. 2563 (1 วัน)

26 ก.ค – 1 ส.ค. 64

19 ก.ค. – 25 ก.ค 64

12 ก.ค. – 18 ก.ค. 64

5 ก.ค. – 11 ก.ค. 64

28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 64

21 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 64

14 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 64

7 มิ.ย. – 13 มิ.ย. 64

31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 64

24 พ.ค. – 30 พ.ค. 64

17 พ.ค. – 23 พ.ค. 64

10 พ.ค. – 16 พ.ค. 64

3 พ.ค. – 9 พ.ค. 64

26 เม.ย. – 2 พ.ค. 64

19 เม.ย. – 25 เม.ย. 64

12 เม.ย. – 18 เม.ย. 64

5 เม.ย. – 11 เม.ย. 64

29 มี.ค.–4 เม.ย. 64

22 มี.ค. – 28 มี.ค. 64

15 มี.ค. – 21 มี.ค. 64

8 มี.ค. – 14 มี.ค. 64

1 มี.ค. – 7 มี.ค. 64

22 ก.พ. – 28 ก.พ. 64

15 ก.พ. – 21 ก.พ. 64

8 ก.พ. –14 ก.พ. 64

1 ก.พ. – 7 ก.พ. 64

25 ม.ค. – 31 ม.ค. 64

18 ม.ค. –24 ม.ค. 64

11 ม.ค. – 17 ม.ค. 64

4 ม.ค. –10 ม.ค. 64

28 ธ.ค.63 – 3 ม.ค. 64

21 ธ.ค. – 27 ธ.ค.63

14 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 63

7 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 63

พย.1425 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
พย.1427 ปฏิบตั ิการรักษาพยาบาลเบื้องตน
รวม

3(0-9-0)
3(0-9-0)
6(0-18-0)

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร

บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร

บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร

เรียนรูรวมกันแบบกัลยาณมิตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพ และ
เตรียมความพรอมในการสอบความรูผูขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(หอง………….)

ฝกประสบการณวิชาชีพ ณ
แหลงฝกเจาของทุน จํานวน
40 กลุมๆ ละ 4 คน

รับนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2564 (รุน 34)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

พย.บ. ป 4 (รุน 30) สําเร็จการศึกษา

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

2(0-6-0)
120 ชม.

ปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

พย.1429 ปฏิบัติการบริหาร
การพยาบาล
ฝกประสบการณวิชาชีพ

ปดเทอม: 21 – 27 ธันวาคม 2563 (1 สัปดาห)

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปดเทอม: 14 - 20 ธ.ค. 63 (1 สัปดาห)

ชุมชนฯ 2 ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2 ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2 ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2 ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2 ชุมชนฯ 2

ปดเทอม: 5 – 11 ต.ค. 2563 (1 สัปดาห)

BMC
BMC
BMC
BMC
BMC

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

3(0-9-0) ภ.1405 ภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(0-9-0) พย.1429 การบริหารและแนวโนมวิชาชีพ
6(0-18-0)
การพยาบาล

สอบปลายภาค: 28 กันยายน 2563 (1 วัน)

พย.บ.ป 4: รุน 30 (160 คน): หอง............

ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2
ชุมชนฯ 2

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63

9

สอบปลายภาค: 7 ธันวาคม 2563 (1 วัน)

8

23 พ.ย. – 29 พ.ย. 63

28 ก.ย. – 4 ต.ค. 63

7

16 พ.ย. – 22 พ.ย. 63

21 ก.ย. – 27 ก.ย. 63

6

9 พ.ย. – 15 พ.ย. 63

14 ก.ย. – 20 ก.ย. 63

5

2 พ.ย. – 8 พ.ย. 63

7 ก.ย. – 13 ก.ย. 63

4

26 ต.ค. –1 พ.ย. 63

31 ส.ค – 6 ก.ย. 63

3

19 ต.ค. – 25 ต.ค. 63

24 ส.ค – 30 ส.ค. 63

2

12 ต.ค. – 18 ต.ค. 63

17 ส.ค. – 23 ส.ค. 63

1

พย.1425 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
พย.1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน
รวม

5 ต.ค. – 11 ต.ค. 63

10 ส.ค. – 16 ส.ค. 63

หลักสูตร

3 ส.ค. – 9 ส.ค. 63

วัน/ เดือน/ ป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
(ราง: ม.ค.60)แผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 (รุนที่ 30) จํานวน 160 คน

27 ก.ค – 2 ส.ค. 63

20 ก.ค. – 26 ก.ค 63

13 ก.ค. – 19 ก.ค. 63

6 ก.ค. – 12 ก.ค. 63

29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 63

22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 63

15 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 63

8 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 63

1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 63

25 พ.ค. – 31 พ.ค. 63

18 พ.ค. – 24 พ.ค. 63

11 พ.ค. – 17 พ.ค. 63

4 พ.ค. – 10 พ.ค. 63

27 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

20 เม.ย. – 26 เม.ย. 63

13 เม.ย. – 19 เม.ย. 63

6 เม.ย. – 12 เม.ย. 63

30 มี.ค.–5 เม.ย. 63

23 มี.ค. – 29 มี.ค. 63

16 มี.ค. – 22 มี.ค. 63

9 มี.ค. – 15 มี.ค. 63

2 มี.ค. – 8 มี.ค. 63

24 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

17 ก.พ. – 23 ก.พ. 63

10 ก.พ. –16 ก.พ. 63

3 ก.พ. – 9 ก.พ. 63

27 ม.ค. – 2 ก.พ. 63

20 ม.ค. –26 ม.ค. 63

13 ม.ค. – 19 ม.ค. 63

6 ม.ค. –12 ม.ค. 63

30 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63

23 ธ.ค. – 29 ธ.ค.62

16 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 62

9 ธ.ค. – 15 ธ.ค. 62

2 ธ.ค. – 8 ธ.ค. 62

ปดเทอม: 23-29 มี.ค. 63

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ปดเทอม

จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2* ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2* ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2

ปดเทอม: 30 มี.ค.-5 เม.ย. 63

ปดเทอม: 23-29 มี.ค. 63

รวม
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 1 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 มารดาฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2 ผูใหญฯ 2
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 เด็กฯ 2 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 ชุมชนฯ 1 จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช

ปดเทอม

3(0-9-0)
2(0-6-0)
3(0-9-0)
4(0-12-0)
3(0-9-0)
2(0-8-0)
17(0-53-0)

ปดเทอม

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต เวช
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2

ปดเทอม: 16-22 มี.ค. 63

เพิ่มพูนความรูกอนเปดปการศึกษา: 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562 (5 วัน)
สอบกลางภาค: 30 ก.ย. - 3 ตุลาคม 2562 (4 วัน)

พย.1312
พย.1314
พย.1316
พย.1318
พย.1320
พย.1423

ปดเทอม: 2 - 8 ธ.ค. 2562 (1 สัปดาห)

รวม

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
19(16-6-35)

สอบรวบยอด: 6-7 ก.ค. 2563 และปดเทอม

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
วิจัยทางการพยาบาล
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
การรักษาพยาบาลขั้นตน

ปดเทอม: 9- 15 ธ.ค. 2562 (1 สัปดาห)

9

25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

30 ก.ย. – 6 ต.ค. 62

8

18 พ.ย. – 24 พ.ย. 62

23 ก.ย. – 29 ก.ย. 62

7

11 พ.ย. – 17 พ.ย. 62

16 ก.ย. – 22 ก.ย. 62

6

4 พ.ย. – 10 พ.ย. 62

9 ก.ย. – 15 ก.ย. 62

5

28 ต.ค. –3 พ.ย. 62

2 ก.ย. – 8 ก.ย. 62

4

21 ต.ค. – 27 ต.ค. 62

26 ส.ค – 1 ก.ย. 62

3

14 ต.ค. – 20 ต.ค. 62

19 ส.ค. – 25 ส.ค. 62

2

7 ต.ค. – 13 ต.ค. 62

12 ส.ค. – 18 ส.ค. 62

1

พย.1317
พย.1319
พย.1321
พย.1422
พย.1424
พย.1426
ล. ...........

สอบปลายภาค: 25 – 28 พ.ย. 2562 (4 วัน)

พย.บ.ป 3: รุน 30 (160 คน): หอง............

หลักสูตร

5 ส.ค. – 11 ส.ค. 62

วัน/ เดือน/ ป

(ราง: ม.ค. 60)แผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2 (รุนที่ 30) จํานวน 160 คน

29 ก.ค – 4 ส.ค. 62

22 ก.ค. – 28 ก.ค 62

15 ก.ค. – 21 ก.ค. 62

8 ก.ค. – 14 ก.ค. 62

1 ก.ค. – 7 ก.ค. 62

24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 62

17 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 62

10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 62

3 มิ.ย. – 9 มิ.ย. 62

27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62

20 พ.ค. – 26 พ.ค. 62

13 พ.ค. – 19 พ.ค. 62

6 พ.ค. – 12 พ.ค. 62

29 เม.ย. – 5 พ.ค. 62

22 เม.ย. – 28 เม.ย. 62

15 เม.ย. – 21 เม.ย. 62

8 เม.ย. – 14 เม.ย. 62

1 เม.ย. –7 เม.ย. 62

25 มี.ค. – 31 มี.ค. 62

18 มี.ค. – 24 มี.ค. 62

11 มี.ค. – 17 มี.ค. 62

4 มี.ค. – 10 มี.ค. 62

25 ก.พ. – 3 มี.ค. 62

18 ก.พ. – 24 ก.พ. 62

11 ก.พ. –17 ก.พ. 62

4 ก.พ. – 10 ก.พ. 62

28 ม.ค. – 3 ก.พ. 62

21 ม.ค. –27 ม.ค. 62

14 ม.ค. – 22 ม.ค. 62

7 ม.ค. –13 ม.ค. 62

31 ธ.ค.61 – 6 ม.ค. 62

24 ธ.ค. – 30 ธ.ค.61

17 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 61

10 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 61

3 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 61

26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28* 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

เพิ่มพูนความรูกอนเปดปการศึกษา:
30 ก.ค. – 3 สิงหาคม 2561 (5 วัน)
สอบกลางภาค: 3-4 กันยายน 2561 (2 วัน)

BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN

สอบกลางภาค: 4 – 7 กุมภาพันธ 2562 (4 วัน)

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ

ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1* เด็กฯ 1* เด็กฯ 1*

ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1

เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1

เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1

เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1
เด็กฯ 1

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
เด็กฯ 1* เด็กฯ 1* เด็กฯ 1* สูงอายุ

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 สูงอายุ
ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 เด็กฯ 1 สูงอายุ
ผูใหญฯ 1 เด็กฯ 1* เด็กฯ 1* เด็กฯ 1* สูงอายุ
สูงอายุ สูงอายุ ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
สูงอายุ สูงอายุ ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
สูงอายุ สูงอายุ ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
สูงอายุ สูงอายุ ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
สูงอายุ สูงอายุ ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
สูงอายุ สูงอายุ ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ

สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ
สูงอายุ

ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1
ผูใหญฯ 1 ผูใหญฯ 1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ปดเทอม

BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN

ปดเทอม

BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN

ปดเทอม

BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN

3(0-9-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
7(0-21-0)

สอบรวบยอด 8-9 ก.ค. 2562 และ ปดเทอม

BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN

พย.1206 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1
พย.1209 ปฏิบตั ิการพยาบาลผูสูงอายุ
พย.1313 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
รวม

ปดเทอม: 15 - 21 เม.ย. 2562 (1 สัปดาห)

BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN
BCPN

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
19(17-4-36)

ปดเทอม: 8 – 14 เม.ย. 2562 (1 สัปดาห)

3(3-0-6)
11(10-2-21)

ภ.1304 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพการพยาบาล
พ.1210 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
พย.1203 การสื่อสาร การสอน และการใหการปรึกษาทางสุขภาพ
พย.1208 การพยาบาลผูสูงอายุ
พย.1210 การพยาบาลผูใหญ 2
พย.1211 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
พย.1315 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิต เวช
ล. ........... เลือก 2
รวม

สอบปลายภาค: 1 – 4 เม.ย. 2562 (4 วัน)

พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิค
การพยาบาล
4(0-12-0)

ปดเทอม: 3 - 9 ธ.ค. 2561 (1 สัปดาห)

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ปดเทอม: 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 (1 สัปดาห)

9

19 พ.ย. – 26 พ.ย. 61

8

12 พ.ย. – 19 พ.ย. 61

24 ก.ย. – 1 ต.ค. 61

7

5 พ.ย. – 12 พ.ย. 61

17 ก.ย. – 24 ก.ย. 61

6

29 ต.ค. – 5 พ.ย. 61

10 ก.ย. – 17 ก.ย. 61

5

22 ต.ค. –29 ต.ค. 61

3 ก.ย. – 10 ก.ย. 61

4

15 ต.ค. – 22 ต.ค. 61

27 ส.ค – 3 ก.ย. 61

3

8 ต.ค. – 15 ต.ค. 61

20 ส.ค. – 27 ส.ค. 61

2

1 ต.ค. – 8 ต.ค. 61

13 ส.ค – 19 ส.ค. 61

1

พ.1209 เภสัชวิทยา
พย.1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล
พย.1204 จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชาชีพ
การพยาบาล
พย.1206 การพยาบาลผูใหญ 1
รวม

สอบปลายภาค: 8 – 9 ต.ค. 2561 (2 วัน): หอง.........

พย.บ.ป 2: รุน 30 (160 คน): หอง............

หลักสูตร

6 ส.ค. – 12 ส.ค. 61

วัน/ เดือน/ ป

พย.บ.ป 1: รุน 30 (160 คน): หอง 2305, 2307

หลักสูตร

30 ต.ค. – 5 พ.ย. 60
6 พ.ย. – 12 พ.ย. 60
13 พ.ย. – 19 พ.ย. 60
27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 60

12 ก.พ. –18 ก.พ. 61
19 ก.พ. – 25 ก.พ. 61
26 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
5 มี.ค. – 11 มี.ค. 61
12 มี.ค. – 18 มี.ค. 61
19 มี.ค. – 25 มี.ค. 61
26 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
9 เม.ย. – 15 เม.ย. 61
16 เม.ย. – 22 เม.ย. 61
23 เม.ย. – 29 เม.ย. 61

11
12
13
14
15 16 17
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
20(17-6-37)
18
19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
สม.1103 พหุวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
วค.1102 ทักษะการคิดและการแกปญหาอยางสรางสรรค
วค.1103 คณิตศาสตรและสถิติ
พ.1103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
พ.1104 ชีวเคมี
พ.1105 เศรษฐศาสตรสุขภาพ
พ.1107 โภชนศาสตร
พย.1101 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล
ล. ........ เลือก 1
รวม
29
30
31
32
33
34 35 36
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
20(16-8-36)
37
38

รายงานตัว ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา: 17 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560
สอบกลางภาค: 2 – 5 ตุลาคม 2560 (4 วัน)

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐
สอบกลางภาค: 12 – 14 กุมภาพันธ 2561 (4 วัน)

ปดเทอม: 11- 17 ธ.ค. 2560 (1 สัปดาห)

ปดเทอม: 23 – 29 เม.ย. 2561 (1 สัปดาห)

16 ก.ค. – 22 ก.ค. 61
23 ก.ค. – 29 ก.ค 61
30 ก.ค – 5 ส.ค. 61

49
50
51
52

ปดเทอม
ปดเทอม
ปดเทอม

25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
9 ก.ค. – 15 ก.ค. 61

18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 61

11 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 61

4 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 61

28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

21 พ.ค. – 27 พ.ค. 61

14 พ.ค. – 20 พ.ค. 61

7 พ.ค. – 13 พ.ค. 61

30 เม.ย. – 6 พ.ค. 61

2 เม.ย. –8 เม.ย. 61

5 ก.พ. – 11 ก.พ. 61

29 ม.ค. – 4 ก.พ. 61

22 ม.ค. –28 ม.ค. 61

15 ม.ค. – 21 ม.ค. 61

8 ม.ค. –14 ม.ค. 61

1 ม.ค. – 7 ม.ค. 61

25 ธ.ค. – 31 ธ.ค.60

46 47 48
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
7(6-2-13)

ปดเทอม

39 40 41 42 43 44 45
ภ.1203 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ
พ.1106 จิตวิทยาพัฒนาการ
พ.1108 พยาธิวิทยา
รวม

2 ก.ค. – 8 ก.ค. 61
สอบปลายภาค,สอบรวบยอด: 2–5 ก.ค. 61 (4 วัน)

ปดเทอม: 16 - 22 เม.ย. 2561 (1 สัปดาห)

สอบปลายภาค: 9 – 12 เม.ย. 2561 (4 วัน) )

ปดเทอม: 4 - 10 ธ.ค. 2560 (1 สัปดาห)

สอบปลายภาค: 27 – 30 พ.ย. 2560 (4 วัน)

23 ต.ค. –29 ต.ค. 60

10

20 พ.ย. – 26 พ.ย. 60

16 ต.ค. – 22 ต.ค. 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9
สม.1101 มนุษย สังคม สิ่งแวดลอม และการอยูรวมกัน
สม.1102 ทักษะชีวิตและการจัดการ
ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภ.1102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
วค.1101 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ
พล.1101 การออกกําลังกายและสันทนาการ
พ.1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
พ.1102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
รวม

9 ต.ค. – 15 ต.ค. 60

2 ต.ค. – 8 ต.ค. 60

25 ก.ย. – 1 ต.ค. 60

18 ก.ย. – 24 ก.ย. 60

11 ก.ย. – 17 ก.ย. 60

4 ก.ย. – 10 ก.ย. 60

28 ส.ค – 3 ก.ย. 60

21 ส.ค. – 27 ส.ค. 60

14 ส.ค – 20 ส.ค. 60

7 ส.ค. – 13 ส.ค. 60

(ราง: มี.ค.60)แผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 (รุนที่ 30) จํานวน 160 คน

วัน/ เดือน/ ป

สอบกลางภาค: 28–29 พ.ค. 2561 (2 วัน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๑๑๖
วุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาลประจํา
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 คน
1
นางสาวอติพร
ทองหลอ
2

นางสาวสุพิตรา

เศลวัตนะกุล

3

นางจุฬารัตน

หาวหาญ

4

นางสาวศรินยา

พลสิงหชาญ

5

นายคมวัฒน

รุงเรือง

6

นางอุตมชญาน

อินทเรือง

7

นายวรนาถ

พรหมศวร

ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
-

คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเจริญพันธุและวางแผนประชากร
Doctor of Philosophy (Nursing)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
Doctor of Philosophy (Nursing)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลครอบครัว
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูส ูงอายุ
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.พระปกเกลา จันทบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
The U. of Texas at Austin
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
The U. of Texas at Austin
วพบ.สรรพสิทธิประสงค
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วพบ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยบูรพา
วพบ.สุรินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- ปริญญาโทดานการพยาบาล/ การสาธารณสุข จํานวน 30 คน
1
นางณัญชยา
ศรกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล
2
นางสุชาดา
นิ้มวัฒนากุล
ผูอํานวยการ(ระดับตน)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล
3
นางศีตรา
มยูขโชติ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยครอบครัว
4
นางรุจิรัตน
มณีศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลศึกษา
5
นางเอื้อจิต
สุขพูล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข
6
นางสาววิลาวัณย กลาแรง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลครอบครัว
7
นางศรีอุบล
อินทรแปน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล
8
นางศศิธร
วิโสรัมย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลแมและเด็ก
9
นางสาวศุภรดา มั่นยืน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลศึกษา
10
นางสาวสุขุมาล แสนพวง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
11

นางสาวอรนุช

ประดับทอง

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

สถาบัน
วพบ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วพบ.พระปกเกลา จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วพบ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วพบ.สุรินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.สุรินทร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

12

นางพัชรินทร

วรรณทวี

13

นางดวงสุดา

สุวรรณศรี

14

นางสาวเยี่ยม

คงเรืองราช

15

นางสาวรัตนา

ปรากฏมาก

16

นางดาริณ

โพธิ์แกว

17

นางชัชฎาพร

จันทรสุข

18

นางสาววรรณภา ประภาสอน

19

นายสาคร

สอนดี

20

นางภาวิณี

แพงเจริญ

21

นายวรรณชาติ

ตาเลิศ

22

นางสาวชลดา

กิ่งมาลา

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอายุรศาสตรและ
ศัลยศาสตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลครอบครัว
วิทยาจารยชํานาญการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
วิทยาจารยปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก
วิทยาจารยปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
วิทยาจารยปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภชั้นสูง
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.พะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วพบ.สุรินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
23
นางสาวนภสร
ดวงสมสา

ตําแหนง
วิทยาจารยชํานาญการ

24

นางกรรณิกา

เพ็ชรักษ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

25

นายธวัชชัย

ยืนยาว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

26

นางสาวจิรสุดา

ทะเรรัมย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

27

นายวรวุฒิ

แสงทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

28

นางสาวนภศพร

ชัยมาโย

พยาบาลวิชาชีพ

29

นางปฐมาพร

ใจกลา

พยาบาลวิชาชีพ

30

นางสาวจุฑารัตน

ทองสลับ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

1
2
3
4

-

ปริญญาโทดานการศึกษา/ ดานอื่นๆ จํานวน 5 คน
นางสาวศุภรนิช วสุกาญจนเวช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นางอารยา
จิรมนัสวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นางธนพร
แยมศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นางนิสากร
เห็มชนาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภชั้นสูง
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สถาบัน
วพบ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.สุรินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

วพบ.สรรพสิทธิประสงค
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วพบ.นครราชสีมา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ลําดับที่
5

ชื่อ-สกุล
นางเยาวนา

ยงยืน

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน
1
นางสาวภาวินี
เสาะสืบ
2
นางวัชรีวงศ
หวังมั่น
3
นางสาวนริศรา ธรรมษา
4
นายชัยวัฒน
ออนไธสง
5
นางสาวณกร
ลูกสยาม
6
นางสาววรรณวิภา เรืองเดช
7
นางสาวเยาวพา วรรณแกว
ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน
1
นางสาวธิดารัตน คณึงเพียร
ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน
1
นางสาวเยาวรัตน เอมโอฐ
2
นางสาวกรวรรณ ผมทอง
3
นางสาวฝนทอง จิตจํานง

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษา)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วพบ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ

-

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

วพบ.นครราชสีมา
วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวช

วพบ.สุรินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร
วพบ.สุรินทร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

แผนผังการรายงานพฤติกรรมนักศึกษาที่กระทําผิดทางวินัย
(1)

อาจารยทุกคนใน
วิทยาลัยฯ

(2)

อาจารยงานวินัย
นักศึกษา

(3)

อาจารยประจําชั้น

(4)

อาจารยนิเทศ/
อาจารยพี่เลี้ยง

(5)

ขาราชการ/ เจาหนาที่ /
ผูพบเห็น

อาจารยผูเกี่ยวของ

พบนักศึกษาที่
กระทําความผิดทาง
วินัยของวิทยาลัยฯ

1. แจงนักศึกษาใหทราบถึง
ความผิดทางวินัย
2. สะทอนคิด ตักเตือน และเขียน
รายงานในใบบันทึกพฤติกรรม
และลงชื่อรับทราบ
3. อาจารยลงชื่อในชอง
ผูบันทึก....... และ ปฏิบตั ิงานใน
หนาที…
่ ……

พิจารณาความผิด
ระดับ 1 โดยใชแบบ
ประเมินพฤติกรรม
นักศึกษา
อาจารยงานวินัย

แจง อาจารยงาน
สวัสดิการนักศึกษา
และ อาจารยประจํา
ชั้น รวบรวมคะแนน
พฤติกรรมนักศึกษาสง
รองฯ กลุมวิชาการ
กอนสอบ 2 สัปดาห

เสนอรองฯ กลุม พัฒนา
นักศึกษา
ความผิดในระดับ 2,3
คณะกรรมการสืบหา
ขอเท็จจริง / สืบสวน
นําเสนอ รองฯกลุม
พัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยลงความเห็น
ระดับความผิด

เสนอผูอํานวยการ
งานสวัสดิการนักศึกษาและอาจารยประจําชั้นรวบรวม
หลักฐานเก็บในแฟมประวัตินักศึกษา แจง รองฯ กลุมวิชาการ
กอนสอบ 2 สัปดาห

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๑๒๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องอุทธรณและรองเรียนจากนักศึกษา
๑. ความมุงหมาย (Purpose)
เพื่อใหมีกระบวนการในการจัดการขออุทธรณและรองเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน นักศึกษามีความพึงพอใจและเชื่อมั่น
วา การปฏิบัติงานเปนการพัฒนาคุณภาพ การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอนักศึกษา
และสวนรวม ลดความเสี่ยง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๙
๒. การใชงาน (Application)
บุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ใชเปนแนวทางปฏิบัติการจัดการ
ขออุทธรณและรองเรียนของนักศึกษา
๓. เอกสารอางอิง (References)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. ความหมาย(Meaning)
เรื่องอุทธรณ/รองเรียน หมายถึง เรื่องที่ผูอุทธรณ/รองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม
๔.๑ เรื่องอุทธรณ/รองเรียน ที่ผูอุทธรณ/รองเรียนขอใหงานใหคําปรึกษาและระบบครอบครัว
แกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจา โทรศัพท หรือลายลักษณอักษร (หนังสือ)
๔.๒ เรื่องอุทธรณ/รองเรียน ที่งานใหคําปรึกษาและระบบครอบครัว ไดรับเรื่องที่อยูในวิสัยที่
สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือชวยเหลือได หรือสามารถประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
โดยตรงในวิทยาลัยฯ ดําเนินการตอไปได
๔.๓ เรื่องอุทธรณ/รองเรียน ที่ไดรับการรองขอจากชองทางอื่น หรือสวนราชการอื่น สงมา
ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
๕. ชองทางการรับเรื่องอุทธรณ/รองเรียน(Chanel)
๕.๑ ติดตอดวยตนเอง นักศึกษาสามารถรับแบบฟอรมแจงขออุทธรณ/รองเรียนไดที่พนักงานธุรการ
กลุมพัฒนานักศึกษาหรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซต www.bcnsurin.ac.th
๕.๒ทางจดหมาย โดยจ าหน าซองถึ ง “คณะกรรมการรั บข ออุ ทธรณ และร อ งเรี ยนของ
นักศึกษา”วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร เลขที่ ๓๒๐ ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร ๓๒๐๐๐
๕.๓ ทางโทรศัพท ไดแก ผูอํานวยการฯ หมายเลข ๐๔๔-๕๑๔-๔๒๒ ตอ ๔๑๐๗ หรือ รอง
ผูอํานวยการฯ กลุมพัฒนานักศึกษา หมายเลข ๐๔๔-๕๑๔-๔๒๒ตอ ๑๒๐๓

คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

๕.๔ ทางเว็บไซตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ที่ www.bcnsurin.ac.th ในเมนู
หลักไปที่หัวขอ “ขออุทธรณและรองเรียน”
๕.๕ ตูรับขออุทธรณและรองเรียน หรือตูรับความคิดเห็นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร
๕.๖ ชองทางอื่นๆ เชน ผานผูบริหารในชั่วโมง Home of caring ผานอาจารยประจําชั้นในชั่วโมง
Home room หรือผานอาจารยที่ปรึกษาระบบครอบครัวกัลยาณมิตร ทาง Line ทาง E-mail เปนตน
๖. วิธีดําเนินการ (Procedures)
การรับเรื่องอุทธรณ/รองเรียน
๖.๑ กรณีเรื่องอุทธรณ/รองเรียน ดวยวาจา / โทรศัพท
- ใหกรอกขอมูลลงในแบบคําอุทธรณ/รองเรียนที่กําหนด
- กรณีดวยวาจา (มาดวยตนเอง ถาเปนเรื่องของผูอื่น ตองแนบใบมอบอํานาจดวย)
ใหผูอุทธรณ/รองเรียนกรอกขอมูลลงในแบบคําอุทธรณและรองเรียน และลงชื่อไวเปนหลักฐาน
- กรณีโทรศัพท ผูรับผิดชอบงานใหคําปรึกษาและระบบครอบครัวบันทึกขอมูลใน
แบบฯ และแจงใหผูอุทธรณ/รองเรียนทราบ พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในแบบคําอุทธรณ/รองเรียน
๖.๒ กรณีเรื่องอุทธรณ/รองเรียน เปนหนังสือ (ลายลักษณอักษร) ใหใชแบบฟอรมในแบบคํา
อุทธรณ/รองเรียน
๖.๓ กรณีเรื่องอุทธรณ/รองเรียน เปนหนังสือ (ลายลักษณอักษร) ที่ไมไดใชแบบฟอรมตามที่
กําหนด ตองมีลักษณะดังนี้
- มีชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ/รองเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
- ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหอุทธรณ/รองเรียน พรอมขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นตามสมควร
- ใชถอยคําสุภาพ
- มีลายมือชื่อของผูอุทธรณ/รองเรียน ถาเปนการอุทธรณ/รองเรียนแทนผูอื่น ตอง
แนบใบมอบอํานาจดวย
- กรณีขาดสาระสําคัญ ไมครบถวน งานใหคําปรึกษาและระบบครอบครัวจะแจงผู
อุทธรณ/รองเรียนทราบตอไป
๖.๔ การดําเนินการเรื่องอุทธรณ/รองเรียน
- ผูรับผิดชอบงานใหคําปรึกษาและระบบครอบครัวพิจารณาในเบื้องตนวาเปนเรื่อง
ที่อยูในอํานาจหนาที่ สามารถดําเนินการตอไป หรือตองประสานความชวยเหลือจากผูเกี่ยวของ ดังนี้

คูมือนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร

ประชาสัมพันธการเสนอเรื่องอุทธรณและรองเรียน

ผผานชองทางตางๆ ไดแก พบดวยตนเอง จดหมาย โทรศัพท เว็บไซต ไลน อีเมล อื่นๆ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หนังสือรองเรียน

รับเรื่องอุทธรณ / รองเรียน

ประเมินเรื่องเรื่องอุทธรณ/รองเรียน พิจารณาปญหา
จัดลําดับความเสี่ยง และผลกระทบเพือ่ ดําเนินการ

เรื่องสําคัญเรงดวน

เรื่องทั่วไป

ตรวจสอบขอเท็จจริง

ตรวจสอบขอเท็จจริง

ดําเนินการชวยเหลือ / แกไขทันที

ดําเนินการชวยเหลือ / แกไข

กรณีแกไขได

สรุปรายงาน
/ ติดตามผล

กรณีแกไขไมได /
รุนแรง / เสี่ยงสูง
มีผลกระทบสูง

บันทึกรายงาน / ติดตามผล

เสนอผูอํานวยการ
วินิจฉัยสั่งการ
ชวยเหลือ / จัดการ

แจงผลการดําเนินการ
ใหผูอุทธรณ/รองเรียนทราบ

จัดเก็บขอมูล
เอกสาร

ติดตามผลการแกไขขออุทธรณ /รองเรียน
ภายใน 30 วัน และสรุปรายงานเสนอ
ผูเกี่ยวของ
สิ้นสุด
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คํากลาวมอบตะเกียงไนติงเกล
วันนี้เปนวันสําคัญวันหนึ่งในชีวิตของเธอทั้งหลายโดยที่พวกเธอทั้งหลายไดตัดสินใจเริ่มตน
เดินทางใหมและตกลงใจแลวที่จะอุทิศชีวิตของตนเองบําเพ็ญกรณียกิจเพื่อชวยเหลือผูไดรับความ
ทรมานจากโรคภัยตางๆ
กอนอื่นจะขอเลาถึงชีวประวัติโดยยอของบุคคลสําคัญที่กอกําเนิดและวางรากฐานแหงการ
พยาบาลในปจจุบันนี้ขึ้น
บุ คคลสํ าคั ญในวงการพยาบาลนี้ คือมิ สฟลอเรนซ ไนติ งเกลท านผู นี้เป นชาวอั งกฤษอยู ใน
ตระกูลอันมั่งคั่งและไดรับการศึกษาดีเกิดที่เมืองฟลอเรนซประเทศอิตาลีเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมค.ศ.
๑๘๒๐หรือตรงกับพ.ศ.๒๓๖๓ในสมัยที่ทานเปนเด็กก็ประกอบไปดวยความเมตตากรุณาและเสียสละ
ความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวมอยูเสมอและตองการที่จะอุทิศชีวิตของทานเพื่อการพยาบาลแตบิดา
มารดาไมเห็นชอบดวยโดยถือวาเปนงานชั้นต่ําเปรียบเสมือนเปนคนรับใชคนเจ็บไขเทานั้นแตดวย
จิตใจที่รักงานดานนี้อยางแรงกลาทําใหทานฟนฝามาจนสําเร็จและในสุดทายบิดามารดาของทานก็
ยินยอมใหเปนพยาบาลสมความมุงหมายการศึกษาของทานผูนี้มิไดหยุดยั้งแตเพียงใหประชาชนเห็นวา
ทานเปนคนรับใชเทานั้นทานยังไดศึกษาหาทางใหการชวยเหลือผูปวยใหไดรับความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้นและถูกตองตามหลักการแพทยโดยหลักการคนควาเหลานี้เองการพยาบาลจึงเปลี่ยนสภาพมา
เปนวิชาชีพซึ่งจําเปนที่จะตองศึกษาและฝกปฏิบัติไปพรอมกันทานไดวางหลักวิชาชีพพยาบาลขึ้นใน
ประเทศอังกฤษกอนแลวจึงขยายไปฝรั่งเศสออสเตรียอิตาลีเยอรมันและตอๆไปจนถึงประเทศไทยและ
ตัวเรามิสฟลอเรนซไนติงเกลไดถึงแกกรรมเมื่อค.ศ. ๑๙๑๐หรือพ.ศ.๒๔๕๓รวมอายุได๙๐ป
มิสฟลอเรสซไนติงเกลเคยไดรับฉายาจากผูปวยวาเปนสุภาพสตรีแหงดวงประทีปการที่ไดรับ
ฉายาเชนนี้ก็เพราะเมื่อสงครามไครเมียทุกคืนในเวลากอนที่ทานจะนอนทานตองถือโคมเดินไปเยี่ยม
ผูปวยและปลอบประโลมดวยถอยคําที่สุภาพออนโยนชวยเหลือทุกคนที่ตองการดวยการกระทําอันนี้
จึงถือวาโคมที่มิสฟลอเรนซไนติงเกลถืออยูนั้นเปนเครื่องหมายของดวงประทีปแหงการพยาบาลซึ่ง
หมายความถึ งการขั บความมื ดมนและความทุ ก ข ท รมานจากโรคภั ย ไข เ จ็ บให หายไปทั้ งยั งเป น
เครื่องหมายแสดงถึงความเมตตากรุณาและขอใหระลึกถึงความหมายของโคมที่จะมอบใหณบัดนี้
ตลอดไป
คําปฏิญาณตนขอรับตะเกียง
ขาพเจาขอรับแสงสวางจากตะเกียงไนติงเกลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขาพเจา ขออุทิศตนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพื่อสุขภาพทั้งกายจิตและเพื่อความสุขสบาย
ของเพื่อนมนุษยทั้งปวงดวยการกลาวสัจจะวาจานี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงชวยใหชีวิตของขาพเจา
เปนเสมือนแสงสวางเชนตะเกียงไนติงเกลนี้
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คําปฏิญาณตน
ขาพเจา.....................................ขอปฏิญาณตนตอพระรัตนตรัยและหนาที่ประชุมนี้วาขาพเจา
จะใชความรูความสามารถที่ไดรับประสิทธิ์ประสาทจากสถาบันการศึกษาของขาพเจาไปประกอบ
อาชีพแตในทางที่เปนคุณเพื่อประโยชนสุขของเพื่อนมนุษยทั้งปวง
ขาพเจาจะดําเนินชีวิตอยูในหลักศีลธรรมอันดีปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถดวย
ความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบในการงานที่ไดรับมอบหมายและจะศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยู
เสมอเพื่อเชิดชูวิทยฐานะของวิชาชีพใหเดนขึ้น
ขาพเจาจะเปนผูที่ไววางใจไดในเรื่องสวนตัวและความลับของครอบครัวของผูที่อยูในความ
อารักขาของขาพเจา
ขาพเจาจะเสียสละและบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสวนรวมตลอดไป
เพลงมารชนักเรียนพยาบาล
อันความกรุณาปราณี
จะมีใครบังคับก็หาไม
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน
ขอความนี้องคพระธีรราชเจา
พระโปรดเกลาประทานใหใจถวิล
ใชคุณคากรุณาไวอาจิณ
ดั่งวารินทรจากฟาสูสากล
อันพวกเราเหลานักเรียนพยาบาล
ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล
เรียนวิชากรุณาชวยปวงชน
ผูเจ็บไขไดพนทุกขทรมาน
แมโรครายจะแพรพิษถึงปลิดชีพ
จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร
ยอมเหนื่อยยากตรากตรําใจสําราญ
อุทิศงานเพื่อคนไขทั้งใจกาย...........
เพลงมารชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
สุรินทรสมญาถิ่นชางงาม คนระบือโลกลือนามสงชื่อสยามกองจักรวาล
อุดมทรัพยากรเปนนครแตโบราณ ปูชนียสถานบอกศักดิ์ศรี
วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร เปนขวัญเมืองรุงเรืองอาจินแหลงศาสตรและศิลปชุบชีวี
อันวิชาพยาบาลเปนสายธารแหงความดีพยาบาลพรอมพลีเพื่อมวลชน
อโรคยาปรมาลาภา
งูคบเพลิงนัน้ แรงฤทธาปราบโรคาจากสกล
พยาบาลคุณธรรมล้าํ ในกมล
หลั่งเมตตาดั่งสายชลชุมชื่นดัง่ ฝนแดชนทุกชั้น
ขาวฟางามสงาพื้นธง
เปนขวัญคูอยูรวมไตรรงคมั่นคงเหมือนเดือนตะวัน
ปฏิญญาพยาบาลเนาวเนิน่ นานชั่วกัปกัลปเราเทอดไวนิรันดรพยาบาลสุรนิ ทร
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เพลงฉันรักพยาบาล
ภูมิใจไดมาสูมาเรียนอยูพยาบาลสุรินทร
อบอุนใจเหมือนบานใหมไดอยูกิน
ในแผนดินแหงเมืองชางงาม
ธงฟาขาวพราวสงา
เปนขวัญหลาประดับฟาสีคราม
งูคบเพลิงประดับเดนเปนรูปอารม
ดั่งแกวแววงามนําทางสองดวงกมล
ฉันรักพยาบาลขอทํางานเพื่อมวลชนจะยากทุกขหนักหัก
กังวล
จะฝาผจญเพื่อจุดหมายแหงสายงาน
ฉันรักมวลมนุษยชาติ
ใจสะอาดดวยศรัทธาเปนสายธาร
ฉันรักเพื่อนรักแหลงเรียนรักอาจารย
รักวิทยาลัยพยาบาลสุรินทร
เพลงลาสุรินทร
ลาแลวเมืองสุรินทร
ถิ่นฉันเคยไดอยู
เรียนรูสรางชีวิต
เสียดายมวลมิตร เคยชิดเรียงเคียงใกล
รางไกลใจเอกา
อาลัยน้ําตารินรวง
ยังแสนหวงสถาน
ถิ่นพยาบาล
ขาวฟาเอยเคยอุน
เคยเกื้อหนุนหลายปพนผาน
ลาแลวหับหองหอ
ลาไมกอรมรื่น
จําฝนกลาวคําขาน
กราบลาอาจารย เคยคุมครองดังทาน
เหมือนแมและพอเรา
ลาลําเนาเถาวนาปราสาท ลาตลาดลาชาง
ลาอางเสนง
ลาเสียงเพลงเคยกลอม ลาออมใจของชาวสุรินทร
เพลงมนตรัก มนตสุรินทร
โอสุรินทรสมถิ่นองคอินทรสรางสรรคสมแดนสวรรคสมแดนที่มั่นรวมไทยชาวสุรินทรน้ําใจ
ไหลรินรักใครเชื้อชาติทางใดลวนไทยเหมือนกันทั้งสิ้นระบือทั่วในโลกานามสมยาวาเมืองชางเมืองเดน
หลายทางเมืองสําอางคือสุรินทรดินแดนสมบูรณดวยศิลปปราสาทงามนามระบิลเมืองสุรินทรมีมานาน
(ซ้ํา) ทั่วสุรินทรทุกถิ่นเพลินตาเพลินใจแมนทองเที่ยวไปแลวคงเปนไดชื่นบานเรือมอันเรเสียง
มนตของเพลงพื้นบานรองกลอมวิญญาณสานความรักกันมิหนายแลวเราเลาเราเปนใครเราสมใจที่
สุรินทรเมืองที่สมจินตยามคะนึงตรึงไมวายรําพันขวัญเตือนไมหายมนตสุรินทรยังมิคลายยังกระจายใน
อารมณ
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