คำนำ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีได้จัดทาคู่มือ
นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2563 ประจาปี
การศึกษา 2563 จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1
(รุ่ นที่ 2) ได้ ใช้ เป็ นคู่ มื อในการศึ กษาข้ อมู ล ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการวางแผน
การศึกษา และแนวปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
เนื้อหาของคู่มือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 แนะนาคณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนที่ 2 การจัดการศึกษา/หลักสูตร
ส่ ว นที่ 3 งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และส่ ว นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ควรทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าข้อมูลต่าง ๆ ในคู่มือนี้ จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับคณะ หลักสูตร
วางแผนการศึ ก ษา และการท ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และระยะเวลา 4 ปี จะเป็นช่ วงเวลาแห่ งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจน
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในเวลาที่กาหนดที่ตั้งเป้าหมายไว้

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1 กรกฎาคม 2563
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ส่วนที่ 1
แนะนาคณะพยาบาลศาสตร์
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-

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
สีประจาคณะ/ดอกไม้ประจาคณะ
โครงการสร้างการบริหารงาน
ผูบ้ ริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ทาเนียบอาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
สถานที่ตงั้ /เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน
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วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของประเทศ”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปี่ยมด้วยศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
และหลักธรรมาภิบาล
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ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จัดตั้งขึ้นด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ที่จ ะมุ่งผลิ ต บั ณฑิตเพื่อตอบสนองต่อปั ญหาการขาดแคลนพยาบาลของท้ องถิ่น สั งคม และประเทศชาติ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต ตอบรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง และวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เป็ น สถาบั น พี่ เ ลี้ ย ง
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทาข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า สานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และวั นที่ 19 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาลจิ ต เวช
สระแก้วราชนครินทร์ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
1/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรและให้ การรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.
2562 และส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับ ทราบและให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตร เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2562
ชื่อภาษาอังกฤษ
: FACULTY OF NURSING
หลักสูตรที่เปิดสอน
: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อภาษาไทย
: พย.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: B.N.S.

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
สีประจาคณะ
ดอกไม้ประจำคณะ

: ฉลาดการจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร
: สีส้ม (Apricot)
: ดอกปีบ
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติการบริหารจัดการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชา คือ
1. กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา – ทารก และการผดุงครรภ์
2. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4. กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5. กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อธิการบดี
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
คณะกรรมการวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้

คณะกรรมการรายวิชา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฯ
คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะกรรมจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน
หัวหน้าสานักงานคณบดี
- เจ้าหน้าที่งานธุรการ
- เจ้าหน้าที่งานการเงินและการคลัง
- เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ประธานกลุ่มวิชา
-
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ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา - ทารก และการผดุงครรภ์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คุณวุฒิ
- Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปพ.ย. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เบอร์โทร E-mail / ID line
11799 wannee.d@rbru.ac.th
3134355

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
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คณาจารย์ กลุม่ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

โทร
11797

E-mail / ID Line
kanyapat.n@rbru.ac.th
Kyp1976

อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
- พย.บ.

คณาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์
ลาดับ
2

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

โทร
11798

E-mail / ID Line
sasinaporn.l@rbru.ac.th
Sasilohitthai

11799

wannee.d@rbru.ac.th
3134355

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
- พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
- พย.บ.
3

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
- Ph.D. (Nursing) Case Western Reserve University
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปพ.ย. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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คณาจารย์ กลุม่ วิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ (ต่อ)
ลาดับ
4

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

โทร
11785

E-mail / ID Line
surisa.p@rbru.ac.th

อาจารย์สุริศาฐ์ พานทองชัย
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
- พย.บ.

คณาจารย์ กลุม่ วิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

โทร
11785

E-mail / ID Line
nattaphat.j@rbru.ac.th

11797

panun.k@rbru.ac.th

อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย
- พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- พย.บ.
6

อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
- กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
- ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล)
- กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
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คณาจารย์ กลุม่ วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ลาดับ
7

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

โทร
11795

E-mail
thitavan.h@rbru.ac.th
0970327927

11785

banjong.j@rbru.ac.th
Banjongkik

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช
8

อาจารย์บรรจง เจนจัดการ
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
ลาดับ
9

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

เบอร์โทร
11785

อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
- พย.บ.
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E-mail / ไอดี line
Jureeporn.j@rbru.ac.th
Annko4657

คณาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ (ต่อ)
ลาดับ
10

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

เบอร์โทร
11785

E-mail / ไอดี line
ratchawan.t@rbru.ac.th

11797

saknarin.l.@rbru.ac.th
Lhyn310569

11785

nachit.w@rbru.ac.th
Omeletae

11785

nattha.d@rbru.ac.th
Krubkrib_gift

อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- พย.ม. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์)
- พย.บ.
11

อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นสูง
12

อาจารย์ณจิต วงศ์ชัย
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พย.บ.
13

อาจารย์ณัฏฐา ดวงตา
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พย.บ.
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บุคลากรสายสนับสนุน
สานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

เบอร์โทร
11790

E-mail
ponpat.n@gmail.com
ponpat.v@rbru.ac.th

11700

Ponthip7181@gmail.com

11700

Ketsarin.t@rbru.ac.th

10139

eahjah67@gmail.com
siripan.p@rbru.ac.th

นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
- ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
2

นางสาวพรทิพย์ ทองดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงินและพัสดุ)
- ค.บ. (การปฐมศึกษา)
3

นางสาวเกษรินทร์ ต๊ะนา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
- วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
4

นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์
พยาบาลประจาห้องปฏิบัติการพยาบาล
- พย.บ.
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ลาดับ
5

ชื่อ – สกุล และคุณวุฒิ

เบอร์โทร
11701

นางสาวภาวิณี จันทรังษี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
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E-mail
pawinee242525@gmail.com

17

แผนผังคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ทาการชั่วคราว : คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 086 – 3199284

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สถานที่
ห้องคณบดี
ห้องรองคณบดี
ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ห้องสานักงานคณบดี
ห้องพักอาจารย์
เรือนพยาบาล

หมายเลขโทรศัพท์
11799
11797 , 11798
11795
11790 , 11701 , 11700
11785
10139

18

RBRU
FACULTY OF NURSING
Rambhai Barni Rajabhat University

10

19

ส่วนที่ 2
การจัดการศึกษา/หลักสูตร
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-

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร
แผนการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษา
สถานพยาบาลทีเ่ ป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
แนวการคัดกรองนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบตั ิงานบนหอผู้ปว่ ยที่โรงพยาบาล
พระปกเกล้า
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

การเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร
1. คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
3. สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระ
พ.ศ. 2561 - 2565 เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและ
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อเต็มภาษาไทย
อักษรย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.

หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

: 128 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

โครงสร้างของหลักสูตร (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
องค์ประกอบของหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการกีฬา 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หน่วยกิต
วิชาชีพการพยาบาล
74 หน่วยกิต
- รายวิชาทฤษฎี
38 หน่วยกิต
- รายวิชาปฏิบัติ
36 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 90 หน่วยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 18 หน่วยกิต
2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology
2502103 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับการพยาบาล
Pathophysiology for Nursing
2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสาหรับการพยาบาล
Basic Pharmacology for Nursing
4021515 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science
4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

23

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

4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ
Nutrition and Health

2(2-0-4)

2. วิชาชีพการพยาบาล จานวน 74 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาทฤษฏี จานวน 38 หน่วยกิต
2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Concepts and Theories
2502106 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
1(1-0-2)
Laws and Ethics in Nursing
2504107 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการปฎิบัติการพยาบาล
1(1-0-2)
Legal and Ethical Issues in Nursing Practice
2503108 การวิจัยทางการพยาบาล
2(1-2-3)
Nursing Research
2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
Fundamentals of Nursing 1
2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
Fundamentals of Nursing 2
2512101 การพยาบาลชุมชน
2(2-0-4)
Community Nursing
2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 2(2-0-4)
Basic Medical Care and Disaster Nursing
2522101 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3(3-0-6)
Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1
2523102 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3(3-0-6)
Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2
2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(3-0-6)
Nursing Care for Children and Adolescents
2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ
2(2-0-4)
Nursing Care of Well Elderly
2543102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและ
3(3-0-6)
ระยะสุดท้ายของชีวิต
Nursing Care for Adults and Elderly with Chronic Illness and End of Life
2542103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 3(3-0-6)
Nursing Care for Adults and Elderly with Acute and Critical Illness
2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(3-0-6)
Psychiatric Nursing and Mental Health
2563101 การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
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2.2 รายวิชาปฏิบัติ จานวน 36 หน่วยกิต
2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3(0-9-6)
Practicum in Fundamentals of Nursing
2504902 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดสาขาที่เลือกสรร
3(0-9-6)
Comprehensive Practicum in Selected Nursing Area
2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
3(0-9-6)
Practicum in Community Nursing
2514902 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและ
3(0-9-6)
การพยาบาลสาธารณภัย
Practicum in Basic Medical Care and Disaster Nursing
2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
4(0-12-8)
Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1
2524902 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3(0-9-6)
Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2
2533901 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
1(0-3-2)
Practicum in Nursing Care for Well Children and Adolescents
2533902 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 3(0-9-6)
Practicum in Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
2542901 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ
2(0-6-4)
Practicum in Nursing Care for Well Elderly
2543902 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและ 3(0-9-6)
ระยะสุดท้ายของชีวิต
Practicum in Nursing Care for Adults and Elderly with
Chronic Illness and End of Life
2543903 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน 3(0-9-6)
และวิกฤต
Practicum in Nursing Care for Adult and Elderly with Acute and Critical Illness
2554901 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-9-6)
Practicum in Psychiatric Nursing and Mental Health
2564901 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2(0-6-4)
Practicum in Nursing Administration
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีสาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน
2504111 การพยาบาลนานาชาติ
International Nursing
2504112 นวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovations
2544104 การดูแลแบบประคับประคอง
Palliative Care
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6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-2)
3(3-0-6)

แผนการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
0002302 มนุษยสัมพันธ์

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร* (6)
3
3
0
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
2
2
5
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์* (3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
0
6
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* (3)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
3
0
6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์* (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
4021515 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
2
0
4
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (5)
2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
3
2
2
5
รวม
20 18 4
38
หมายเหตุ *อาจเลือกวิชาอื่นๆจากกลุ่มวิชาได้
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 22

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร* (6)
การเรียนรู้
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์* (3)
อย่างยั่งยืน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์* (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (6)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาทฤษฏี (2)

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

3

3

0

6

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล

3
3
2

2
3
2

2
0
0

5
6
4

รวม

20

19 2
39
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 21

หมายเหตุ *อาจเลือกวิชาอื่นๆจากกลุ่มวิชาได้

26

ปีการศึกษา 2564
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์* (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (7)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาทฤษฏี (4)
หมวดวิชาเลือกเสรี (3)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
2502104
2502103
4512340
2502106
2502109

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

เภสัชวิทยาพื้นฐานสาหรับการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับการพยาบาล
โภชนศาสตร์และสุขภาพ
กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน 1

รวม

3

3

3
2
2
1
3
3
17

3
0
6
2
0
4
2
0
4
1
0
2
2
2
5
3
0
6
16 2
33
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 18

หมายเหตุ*อาจเลือกวิชาอื่นๆจากกลุ่มวิชาได้

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาทฤษฏี (13)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาปฏิบัติ (3)
หมวดวิชาเลือกเสรี (3)

6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2
3
2
2
5
2512101 การพยาบาลชุมชน
2
2
0
4
2522101 การพยาบาลมารดา ทารกและ
3
3
0
6
การผดุงครรภ์ 1
2542101 การพยาบาลผูส้ ูงอายุในภาวะสุขภาพ
2
2
0
4
ปกติ
2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3
3
0
6
ที่เจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย
ของชีวิต
2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3
0
9
6
3
19

รวม
หมายเหตุ อาจเลือกวิชาอื่นๆจากกลุ่มวิชาได้

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาปฏิบัติ (5)

0

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

3
0
6
15 11
37
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 26

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

3

0

9

6

2542901 ปฏิบัติการพยาบาลผูส้ ูงอายุในภาวะ
สุขภาพปกติ

2

0

6

4

รวม

5

0

27

15
15
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 15

ปีการศึกษา 2565
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล : รายวิชาทฤษฏี (11)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล : รายวิชาปฏิบัติ (7)

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาทฤษฏี (5)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาปฏิบัติ (7)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2503108 การวิจัยทางการพยาบาล
2523102 การพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 2
2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต
2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 1
2543902 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้ายของชีวิต
รวม

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2563101 การบริหารการพยาบาล
2533901 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ที่มีภาวะสุขภาพปกติ

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

2
3

1
3

2
0

3
6

3

3

0

6

3

3

0

6

4

0

12

8

3

0

9

6

18

10 23
35
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

3
2
1

3
2
0

0
0
3

6
4
2

2533902 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

3

0

9

6

2543903 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน
และวิกฤติ
รวม

3

0

9

6

12

5

28

21
24
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 21

ปีการศึกษา 2566
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาทฤษฏี (2)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาปฏิบัติ (8)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและ
การพยาบาลสาธารณภัย

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

2

2

0

4

3

0

9

6

3

0

9

6

2
3

0
3

6
0

4
6

13

5

2524902 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 2
2554901 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
2564901 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

หมวดวิชาเลือกเสรี (3)
(กรณีเลือกวิชาเลือกเสรีของ
คณะพยาบาลศาสตร์)
รวม

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาทฤษฏี (1)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพการพยาบาล: รายวิชาปฏิบัติ (6)

24
26
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 29

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2504107 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม
1
1
0
2
ในการปฎิบัติการพยาบาล
2504902 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดในสาขา
3
0
9
6
ที่เลือกสรร
2514902 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาล
โรคเบื้องต้นและการพยาบาล
สาธารณภัย
รวม

29

3

0

7

1

9

6

18
14
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 19

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะปีการศึกษาที่ 2)

ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในแต่ละ
ภาคเรี ยน ไม่น้ อยกว่า 15 สั ปดาห์ และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 8 สั ปดาห์ การเปิด – ปิด
ภาคการศึกษาเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการศึกษาในรายวิชาภาคปฏิบัติ
การพยาบาล ซึ่ งอาจปรั บเปลี่ ยนก าหนดวั นเริ่ มต้ น และวั นสุ ดท้ ายของการศึ กษา เพื่ อความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของการฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
ตัวอย่างสถานพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ ดังนี้
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
- โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว
- โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- โรงพยาบาลโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
วัน – เวลา ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานพยาบาล
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น

30

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
ระดับค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับการประเมิน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

กรณีทสี่ อบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอื่นแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตที่สอบตก
และนามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ต้องได้คะแนนระดับ “C” ขึ้นไป
นั กศึกษาที่ ไ ด้ “I” ในรายวิช าใด ให้ อาจารย์ผู้ ส อนรายงานผลการสอบในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป
ที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกาหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป็น “F”
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แนวการคัดกรองนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องขึ้นฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล รายวิชารหัสวิชา 2502901 ปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน ในหอผู้ป่ว ย 7 แห่ง ได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงและเด็ก หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ดังนั้น โรงพยาบาลพระปกเกล้า จึงได้ขอความร่วมมือคณะพยาบาลศาสตร์ คัดกรองสุขภาพของนักศึก ษา
พยาบาลก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างผู้ป่วยและนักศึกษา
ดังนี้
- ซักประวัติการได้รับวัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
- การตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคอีสุกอีใส
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกรณีที่ได้รับวัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และ
โรคหัดเยอรมัน และคางทูม ไม่ครบตามเกณฑ์ และไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคอีสุกอีใส
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนและค่าเจาะเลือดเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา
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ส่วนที่ 3
งานพัฒนานักศึกษา
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-

แนะนาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ผังโครงสร้างสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมบังคับและกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกาย
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระเบียบการแต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ
ระเบียบการแต่งกายชุดนักศึกษาปกติ
ปฏิทินกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2563
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แนะนาสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวมิง่ ขวัญ พันสาย
นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวนัฐชนิกานต์ ทองตื้อ
รองนายกสโมสรนักศึกษา
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ผังโครงสร้างสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการอานวยการ
ดาเนินงานสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษา
รองนายกสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายลงทะเบียน
และประเมินผล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ

ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา

ฝ่ายกีฬาและ
นันทนาการ

ฝ่ายอาคาร
สถานที่
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ฝ่ายการเงิน บัญชี
และสวัสดิการ

กิจกรรมบังคับและกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
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ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก
1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหอพัก
อย่างเคร่งครัด เชื่อฟังคาสั่งและคาตักเตือนของอาจารย์ประจาหอพัก
กรณีที่นั กศึกษาจะต้ องไปทั ศนศึ กษา หรือต้องเข้าร่วมกิ จกรรม หากมี ใบขออนุ ญาตผู้ ปกครอง ให้ นาไปแสดงต่ อ
อาจารย์ประจาหอพักเป็นผู้ปกครอง
2. การเข้า – ออกหอพัก

เปิด เวลา 05.00 น. และปิด เวลา 22.00 น.
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้กาหนดขั้นตอน และระเบียบการเข้าหอพักหลังเวลาที่กาหนด ดังนี้
2.1 นักศึกษาที่มีความจาเป็นไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่เข้า – ออก หอพัก เกินเวลาที่กาหนด จะต้องเขียน แบบฟอร์ม
หอพัก 001 (แบบคาร้องทั่วไป) เพื่อขออนุญาตต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนล่วงหน้า 3 วันทาการ
กรณีนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะจัดกิจกรรม
ที่มีความจาเป็นต้องเข้าหอพักเกินเวลาที่กาหนดหน่วยงานนั้น ๆ ทาหนังสือขออนุญาตต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และสวั ส ดิ ก าร ณ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ล่ ว งหน้ า 3 วั น ท าการ ทั้ ง นี้ ขอให้ ร ะบุ ร ายชื่ อ นั ก ศึ ก ษา/คณะ/ชั้ น ปี
และห้องพัก ให้เรียบร้อย
2.2 กรณี นักศึกษาไม่มีหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ในการเข้าหอพัก หลังเวลา 22.00 น.
ให้ลงชื่อที่โต๊ะป้อมยามหน้าหอพักหญิง และกองพัฒนานักศึกษาจะพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 เข้าหอสาย 1 – 2 ครั้ง
ตักเตือนด้วยวาจา
2.2.2 เข้าหอสาย 3 ครั้ง
ทาหนังสือแจ้งเตือนนักศึกษา และลงนามรับทราบ
2.2.3 เข้าหอสาย 4 ครั้ง
ทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครอง
2.2.4 เข้าหอสาย 5 ครั้ง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเพื่อพิจารณา
ตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก และรายงานรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. จะมีการสุ่มตรวจนักศึกษาภายในหอพัก โดยคณะกรรมการนักศึกษาหอพักแล้วรายงานต่อกองพัฒนานักศึกษา
4. นักศึกษาต้องระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของตนเอง เก็บของมีค่าไว้ในตู้ปิดกุญแจและปิดล็อคประตูห้องทุกครั้ง
ที่ออกจากห้องพัก
5. นั กศึกษาต้องช่ว ยกัน รั กษาความสะอาด ภายในห้ องพัก และบริเวณส่ ว นกลางของหอพัก เช่น ห้ องน้า
ห้องโถง และห้องประชุม เป็นต้น
6. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณี ใส่ชุดลาลองขอให้แต่งกาย
ชุดสุภาพทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก
7. ขอให้นักศึกษาใช้ไฟฟ้าและน้าประปาอย่างประหยัด
8. นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่หอพักจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
9. ถ้าหากนักศึกษาสามารถพบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอให้แจ้งป้อมยาม หน้าหอพัก
หญิง โทร. 10158 หรือแจ้งอาจารย์ประจาหอพักได้
ตลอด 24 ชม.

38

รายชื่ออาจารย์/เจ้าหน้าที่ ประจาหอพัก และผู้ปฏิบัติหน้าที่
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 อาจารย์เหมือนฝัน คงสมแสวง (อาจารย์เฟิร์น)
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ประจาหอพัก 4
2 อาจารย์กรฎา สุขุม (อาจารย์ตั๊กแตน)
สังกัด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจาหอพัก 4
3 อาจารย์วัชราภรณ์ เกตุช้าง (อาจารย์กัน)
สังกัด คณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจาหอพัก 5
4 นางสาวศศิวิมล มิ่งมีชัย (พี่แอน)
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
5 นางสาวพรพรรณ คลองคต (พี่น้าตาล)
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ
6 นางสาวสุมาลี ราศีกุล (พี่สาว) แม่บ้านประจาหอพัก 4
7 นางสมใจ สุจิน แม่บ้านประจาหอพัก 5
8 ป้อมยามหญิง

เบอร์โทรมือถือ
099-2579697

เบอร์ภายใน
-

065-0965692

-

084-6382211

-

087-1537548

10194

081-0039451

10194

096-8876433
095-5462909
-
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10. ทุกหอพักจะสวดมนต์ สัปดาห์ละ 1 วัน (กาหนดการวัน เวลาในการสวดมนต์ให้แต่ละหอพัก
กาหนดตามความเหมาะสม) และจะสวดมนต์ทุกวันพระ (ยกเว้นวันพระที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)
กรณี นักศึกษาศาสนาอิสลามขอให้ละมาดที่ห้องพักของตนเอง
11. นักศึกษาที่ออกจากห้องพักคนสุดท้าย กรณี ไปเรียน หรือ ช่วงวันหยุดของสัปดาห์ หรือ ช่วงปิดภาคเรียน ขอให้
ตรวจตรา ก็อกน้า สวิตซ์ไฟ ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก (ยกเว้นตู้เย็น) และล็อคประตูห้องของ
นักศึกษาให้เรียบร้อย
12. การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ภ ายในหอพั ก และภายในมหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสวมหมวกนิ ร ภั ย
ทุกครั้งที่ขับขี่ หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ และห้ามมีผู้ซ้อนท้ายเกิน 1 คน
นักศึกษาที่นารถจักรยานยนต์มาใช้ภายในหอพักจะต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มหอพัก 04 เพื่อขอสติ๊กเกอร์ติดรถ
เข้า – ออก หอพัก ณ กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา โดยขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
- แบบฟอร์มหอพัก 04
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนรถ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
- สานาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
14. กรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อสาเร็ จการศึกษา ให้น ากุญแจส่งคืนที่ ห้องกลุ่มงานบริ การและสวัสดิการ
กองพัฒนานักศึกษา และรับเงินค่าประกันของเสียหายและมัดจากุญแจคืน จานวนเงิน 500 บาท
หมายเหตุ กฎระเบียบบริหารจัดการภายใน หอพัก 1-2 และหอพัก 3-5 จะมีความแตกต่างกันเนื่องจาก
บริบทที่แตกต่างกัน
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15. การให้บริการด้านไปรษณียภัณฑ์
- งานหอพักมีบริการรับจดหมายจากส่วนกลาง มาให้ที่ป้อมยามหน้าหอพักหญิง
- กรณี ธนาณัติ จดหมายลงทะเบียน และพัสดุ นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับด้วยตนเอง
ได้ที่ ห้องธุรการ สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 36 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
- ที่ชั้น 1 อาคาร 36 มีบริการส่งจดหมายและพัสดุ จากบริษัทเอกชน โดยจะให้บริการ ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายและพัสดุ
ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
นางสาว.................................................................
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีที่ ...............
หอพัก .......... ห้อง..............................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
41/200 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล
ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
15. การแจ้งซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในหอพัก
ถ้าหากนั กศึกษาพบเห็ น วัส ดุครุภัณฑ์ประจาห้ องพักของนักศึกษาช ารุด/เสี ยหาย ขอให้ แจ้งซ่อ ม
ได้ที่แม่บ้านประจาหอพัก ทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รีบดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว

16. เบอร์โทร กรณีมีเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
เรือนพยาบาล ให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
งานยานพาหนะ
งานประปา ให้บริการ 24 ชั่วโมง (นายสว่าง นิติกาล)
งานไฟฟ้า ให้บริการ 24 ชั่วโมง (นายบัญยงค์ โอภาชาติ)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

7
8
9

ดับเพลิงเทศบาลเมือง จันทบุรี
อาสากู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

10
11

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยาบาลสิริเวช
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เบอร์โทร
10139
28831
086 – 1101092
089 – 0529774
039 – 311109
039 – 311126 / 039 –
322157
039 – 311333
039 – 346347
039 – 319666
สายด่วน 1669
039 - 319888
039 - 344339

การแต่งกายของนักศึกษาพยาบาล

ปฏิทินการจัดกิจกรรม

41

42

43

44

45

46

47

1 มิถุนายน 2563
(เลือ่ น) เปิ ดภาคเรียน

1 กรกฎาคม 2563
เปิ ดภาคเรียน

16-25 สิงหาคม 2563
(เลื่อน) วันสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส่วนภูมภิ าค

มิถุนายน 2563
(เลือ่ น) พิธไี หว้ครูของคณะ

11 กรกฎาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

20 สิงหาคม 2563
พิธไี หว้ครูและประเพณี
วิง่ โป่ งลาน
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28 มิถุนายน 2563
(เลือ่ น) โครงการปฐมนิเทศ

23 กรกฎาคม 2563 (เลื่อน)
พิธรี บั หมวก รับตะเกียง เข็มชัน้ ปี ท่ี 2
(กาหนดจัดงานเดือนธันวาคม 2563)

10 กันยายน 2563
ประกวดดาวเดือน
คณะพยาบาลศาสตร์

24 กันยายน 2563
วันมหิดล

21 ตุลาคม 2563
วันพยาบาลแห่งชาติ

30 กันยายน 2563
ประกวดดาวเดือน
ประจามหาวิทยาลัย

29-30 ตุลาคม 2563
และ 2-4 พฤศจิกายน
2563 สอบปลายภาค

ตุลาคม 2563
โครงการอบรมกายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1)

4-5 ธันวาคม 2563
วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ

20 ธันวาคม 2563

20 ธันวาคม 2563

15–19 กุมภาพันธ์ 2564

พิธวี างพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 116 ปี
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี

พิธอี ญ
ั เชิญตราพระราชลัญจกรและ
ตราศักดิเดชน์

สวนบ้านแก้วเกมส์

3 มีนาคม 2564
มหกรรมแสดงผลงาน
ชมรม ประจาปี 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรือ่ ง การกาหนดอัตราค่าเล่าเรียน
ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พ.ศ. 2562

50

51

ข้อมูลเพิ่มเติมการกู้ยืม กยศ. : www.studentloan.or.th
กยศ.rbru
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 039-319111 ต่อ 10190 และ 10194
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อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
หมายเลขอาคาร
ชื่ออาคาร
1
ศูนย์สหกิจ
2
อาคารหลังใหม่
ห้องกายวิภาคศาสตร์ ชัน้ 1
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหลังเดิม
ห้องให้คาปรึกษา ชั้น 1
ห้องรองคณบดี ชั้น 1
ห้องสานักงานคณบดี ชั้น 1
สานักงานคณบดี ชั้น 1
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 2
ห้องคณบดี ชั้น 2
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ห้องเรียนย่อย ชั้น 3
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
กองพัฒนานักศึกษา
6
คณะนิเทศศาสตร์ (ยกเลิก)
7
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (หลังเก่า)
9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
อาคารเรียนรวม (คณะนิติศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย)
11
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ 3-4
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ห้องประชุม 35201 ชั้น 2
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 2
ห้องสมุด ชั้น 1
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จานวน (ชั้น)
3
2
3

3
3
2
1 ชั้นครึ่ง
2
2
4
6
4

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

อาคารศิลปกรรม (หลังเดิม)
ห้องพักอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
อาคารศิลปกรรม (ใหม่) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนสาธิต
เรือนพยาบาล
อาคารดนตรี
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (หลังเดิม)
ห้องเก็บของ (ห้องสโมสรนักศึกษาเดิม)
คณะเทคโนโลยีเกษตร (หลังเก่า)
คณะเทคโนโลยีเกษตร (หลังใหม่)
อาคารวิจัยเพาะเลี้ยงเนือ้ เยือ่
อาคารวิจัยสัตว์ปีก
อาคารภูมทิ ัศน์
อาคารเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
สโมสรอาจารย์ (เรือนธารริน)
โรงยิมปิด
หอประชุมราไพพรรณี
หอประชุมสวัสดิวัตน์
โรงผลิตน้าดื่ม
อาคารชุดที่พักทางราชการ 1
อาคารชุดที่พักทางราชการ 2
อาคารปฏิบัติการวิจัยพืช
อาคารเกื้อการุณ โรงเรียนสาธิต
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
- กองบริการการศึกษา ชั้น 1
- งานการเงิน ชั้น 1
- งานธุรการ ชั้น 1
- งานจัดเก็บและรายได้ ชั้น 1
- โรงอาหาร 1 ชั้น 1
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2
2
2
2
1
3
2
2
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
4
1
2
6 (ดาดฟ้า)
7

37
38
39
40
41
42
43

- งานประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1
- งานพัสดุ ชั้น 2
- ห้องประชุมสิริราไพพรรณ ชั้น 2
- กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น 3
- สานักบริการวิชาการ ชั้น 5
- สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5
- ห้องรองอธิการบดี ชั้น 6
- ห้องอธิการบดี ชั้น 7
- ห้องประชุม (30 ที่นั่ง) ชั้น 7
- ห้องประชุม (50 ที่นั่ง) ชั้น 8
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารศูนย์เรียนรวม (คณะครุศาสตร์)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กาลังก่อสร้าง)
คณะพยาบาลศาสตร์ (กาลังก่อสร้าง)
หอพักนักศึกษา (กาลังก่อสร้าง)
สระว่ายน้า (กาลังก่อสร้าง)
โรงยิมเปิด
หอพักนักศึกษา
หอ 1 – 2
หอ 3 – 4
สนามกีฬาศักดิเดชน์
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7
7
8
5
7
1
3
4

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 631
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รหัสนักศึกษา
6314991001
6314991002
6314991003
6314991004
6314991005
6314991006
6314991007
6314991008
6314991009
6314991010
6314991011
6314991012
6314991013
6314991014
6314991015
6314991016
6314991017
6314991018
6314991019
6314991020
6314991021
6314991022
6314991023

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวกฤตยา จงจอหอ
นายกฤษฎาพันธ์ ขุนหาญ
นางสาวกัลยกร เทียมพัตร
นางสาวนารีรัตน์ อิ่มในบุญ
นางสาวชนิตา กองแก้ว
นางสาวปิยภัทร จิตธราปฐมาพงศ์
นางสาวเพชรากร พาครุฑ
นางสาวไพลิน กลาเงิน
นางสาววริยา สังคะโห
นางสาวลลิต วานิชศรี
นางสาวจณิสตา ประเมินชัย
นายตะวัน ขันกสิกรรม
นางสาวศศิชา คามีรัตน์
นางสาวสกาวเดือน สวัสดีมงคล
นางสาวทิพรัตน์ สุขหลาย
นางสาวจิราภรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง
นางสาวชลาลัย สว่างภพ
นางสาวเนตรนภิศ ฤทธิ์อ้วน
นางสาวนิภาพร อุดมพงษ์
นางสาวพรพิมล สายใหม
นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นคา
นางสาวเพชรจุฬา แก้วประสิทธิ์
นางสาวภาวิดา เกทะโล
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 631
ลาดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รหัสนักศึกษา
6314991024
6314991025
6314991026
6314991027
6314991028
6314991029
6314991030
6314991031
6314991032
6314991033
6314991034
6314991035
6314991036
6314991037
6314991038
6314991041
6314991042
6314991044
6314991045
6314991046
6314991047
6314991049

ชื่อ – นามสกุล
นายรชานนท์ เอี่ยมเจริญ
นางสาววริศรา ตั้งรักษ์วัฒนากุล
นางสาวศศิประภา แจ้งสว่าง
นางสาวศิริพร เกิดบวร
นายสมยศ ไสยรส
นางสาวอภิญญา ทองสนาม
นางสาวอัญชลี จิตรปราณี
นางสาวณัฏฐธิดา คงจิตรค้า
นางสาวณัฐณิชา ยวงมณี
นางสาวปิยธิดาพร มูลดี
นางสาวธัญวรัตน์ ภาชนะสุวรรณ
นางสาวมณฑิรา เสริฐกระโทก
นางสาวนภัสสร รักษาพล
นางสาวนารินทร์ ศรีลาชัย
นางสาวรุจิรา สุวงศ์
นายพงศกร เยี่ยมรัมย์
นางสาวพรรณิกา เสาว์ภาษี
นางสาวรัตนา มั่งคั่ง
นางสาวศยามลมนี เสดา
นางสาวศรัญญา ปราบภัย
นางสาวศิริลักษณ์ มัตริ
นางสาวอภิญญา ยศมูล
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 631
ลาดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54

รหัสนักศึกษา
6314991050
6314991051
6314991052
6314991053
6314991054
6314991055
6314991056
6314991057
6314991058

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอุมาพร คงเจริญ
นางสาวทิพากร น้าจันทร์
นางสาวเพ็ญนภา โสนะชัย
นางสาวสโรชา เสงี่ยม
นางสาวอริศรา แต่งตั้งรัมย์
นางสาวพุธิตา กิจมานะ
นางสาวดวงพรญวรรณ ชาวเวียง
นางสาววรญา สิงห์ยอง
นางสาวนฤมล ฟองทุม
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รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่น 621
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รหัสนักศึกษา
6214991001
6214991004
6214991005
6214991006
6214991007
6214991009
6214991010
6214991011
6214991012
6214991013
6214991015
6214991016
6214991017
6214991018
6214991019
6214991020
6214991021
6214991022
6214991023
6214991024
6214991025
6214991026
6214991027

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวญานิกา มิ่งจันทร์
นางสาวกุลจิรา โลหะพรม
นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิพรม
นางสาวชนัญนิดา แง่พรหม
นางสาวชลธิชา ตุมร
นางสาวกรรณิการ์ นครพรม
นางสาวทิพรัตน์ คาหินกอง
นางสาวขวัญจิรา ใจรัมย์
นางสาวนัฐชนิกานต์ ทองตื้อ
นางสาวนีสรีน มาหิเละ
นางสาวปวีณา บุญชะโด
นางสาวธัญลักษณ์ เต็มสังข์
นางสาวฐิชากร คูณวัฒนาพงษ์
นางสาวมิ่งขวัญ พันสาย
นางสาวมุกตะวัน ชื่นตา
นางสาวรสสุคนธ์ ฉิมพินิจ
นายราชันย์ โพธารินทร์
นางสาวสุกัลยา คากอดแก้ว
นางสาวสุนันทวดี มีวงค์
นางสาวสุพัตรา มะลิติไข
นางสาวอนิศรา ศรีบุญเรือง
นางสาวนฤมล กองแก้ว
นางสาวอาทิตยาพร ทองสง่า
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ลาดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รหัสนักศึกษา
6214991028
6214991029
6214991030
6214991031
6214991032
6214991033
6214991034
6214991036
6214991037
6214991038
6214991039
6214991040
6214991041
6214991042
6214991043
6214991044
6214991045
6214991047
6214991048
6214991049
6214991050
6214991051

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวณกมล เกศกนกภิญโญ
นางสาวณัฏฐนิช นิลฉวี
นางสาวนิจฉรา ปินะพัง
นางสาวนฤมล เจริญรัมย์
นางสาวอารีนา สาดารา
นางสาวเบญญาภา ภูริธร
นางสาวประภัสสรา สวัสดิ์พานิชย์
นางสาวปริยฉัตร เลิศล้า
นางสาวพรรณพนัช งามเลิศ
นางสาวพิจิตรา เจริญจิตต์
นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมมงคล
นางสาวภัครพร ถันชนนาง
นางสาวภาณิชา ฉ่าสมบูรณ์
นางสาวม่านฟ้า กัลยาวงษ์
นางสาวยศยา ลิ้มวิเชียร
นางสาววราภรณ์ เต่าทอง
นางสาววรินดา วิริยะสงคราม
นางสาววันใหม่ ดาวเรือง
นางสาวศิริกานต์ดา ชามารัตน์
นางสาวศิริพร บัวบุญ
นางสาวนฤชา แซ่โค้ว
นางสาวสุพรรษา เวียงจันทร์
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46
47
48
49
50
51
52
53
54

รหัสนักศึกษา
6214991052
6214991053
6214991054
6214991055
6214991056
6214991057
6214991059
6214991060
6214991061

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวสุภัฒชฎา คาแพทย์
นางสาวสุรารัตน์ สุขเสริม
นางสาวสุวิมล สายตา
นางสาวอตินุช แซงจันดา
นางสาวไอลดา เพ็งคุ้ม
นางสาวปรินดา วันมา
นางสาวผกามาศ สีหะวงษ์
นางสาวฮายานะห์ อาแว
นางสาวศินานาฎ ลุนสะแกวงษ์
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