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ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขท่ี 41 หมู ่5 ถนนรักศักดิ์ชมูล 
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

ที่ทำการชั ่วคราวของคณะพยาบาลศาสตร์ คือ อาคาร 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี           
เป็นอาคารที่ใช้ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห้องสำนักงานคณบดี ห้อง
ทำงานคณบดี ห้องทำงานสำหรับอาจารย์ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสำหรับอาจารย์และบุคลากรทุกคน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการพยาบาล ห้องสโมสรนักศึกษาและห้องสำหรับ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นสัดส่วนและมีความเป็นส่วนตัว อาคารที่ทำการถาวรของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คือ อาคาร 41 เป็นอาคาร 6 ช้ันซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดตั ้งขึ ้นด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึง

ความสำคัญที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตเพื ่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ 
ในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยรังสิตตอบรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เล้ียง และวันท่ี               19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
สถาบันพี่เล้ียง วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลจิต
เวช สระแก้วราชนครินทร์ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 
2562 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2562 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1ปรัชญา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เช่ือว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องปฏิบัติโดยตรง
ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนการพยาบาลเป็นบริการท่ีมีความจำเป็นต่อสังคม มุ่งให้บริการอย่างเป็นองค์
รวมแก่ผู ้รับบริการที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงชีวิต โดยมี
เป้าหมายให้มนุษย์มีสุขภาพระดับสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง พยาบาลวิชาชีพจึงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ที ่เกี่ยวข้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการการเปล่ียนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์สาขาวิชา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 
 การจัดการศึกษาทางการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ภายใต้
ทรัพยากรที่เพียงพอและเอื้ออำนวยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้สู่การฝึกปฏิบัติการพยาบาลท้ังในสถานการณ์จำลองเสมือน
จริงและสถานการณ์จริง เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ร ับจาก
หลักสูตรนี้จะสร้างบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้นำทางวิชาชีพในอนาคต 

1.2 ความสำคัญ 
 หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศที่ยังคงมีภาวะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ
พยาบาลและมีความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้สามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผู้สูงอายุท่ีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรนี้ออกแบบให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

1.3 วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลท่ีมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง และ
สามารถประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 

1.3.2 มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงชีวิตและทุกภาวะ
สุขภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที ่เกี่ยวข้ อง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์  

1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ 
1.3.4 มีทักษะด้านดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนานวัตกรรม

การพยาบาล 
1.3.5 มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 
1.3.6 แสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
1.3.7 มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประชาคมโลก 
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 1.4 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐานของประเทศ” 

1.5 พันธกิจ 
1.5.1 ผลิตพยาบาลท่ีเป่ียมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม ฉลาดจัดการ 
1.5.2 วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน 
1.5.3 บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ 
1.5.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยบูรณาการเข้ากับ

การเรียนการสอนและการวิจัย  
1.5.5 บริหารจัดการจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และหลักธรรมาภิบาล 

1.6 เอกลักษณ์ 
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม 

1.7 สีประจำคณะ 
 สีส้ม (Apricot) 
1.8  ดอกไม้ประจำคณะ 
 ดอกปีบ 

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(Bachelor of Nursing Science Program) 
 ช่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช่ือย่อ พย.บ. (Bachelor of Nursing Science : B.N.S.) 
 โดยหลักสูตรท่ีใช้ในปีการศึกษา 2562 มี 1 หลักสูตร ดังตารางท่ี ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ หลักสูตรท่ีใช้ในคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษาที่ใช ้ วันที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาการ

พยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.๒๕62 
๒๕62 

 
15 มี.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 
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3. โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  การบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีคณบดี คณะ
พยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารสถานศึกษาตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งการบริหารจัดการดำเนินการดังนี้ 
 ๑. คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบ
วางแผน กำกับ ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมท้ัง
ประเมินผลการสอนรายวิชาโดยนักศึกษา และประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
 ๒. มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้แต่ละสาขาวิชาโดยแต่งต้ัง
ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  
 ๓. ฝ่ายวิชาการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 ๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และ
ดำเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
 ๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และการเรียนการ
สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตใหม่ และแหล่งฝึกงาน โดยประเมินจากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และ
อารย์พี่เล้ียงแหล่งฝึก รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษาและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 
 ๖. แต่งต้ังกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดำเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียด
หลักสูตรเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 ๗.  มีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัย โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่แต่งตั้งโดยคณะฯ 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรท่ีปรับปรุง   
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แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ขอบเขตหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีหน้าท่ี 

1. วางแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2560  

2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของบริหารหลักสูตร โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ 
เช่น แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา การจัดการด้านอัตรากำลังผู้สอน และการทำมคอ. 3 – 6  ของรายวิชา การประสานงานกับ
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ การประชุมอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ 

3. กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้มีมาตรฐาน 

4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ี ผล
การดำเนินงานท่ีระบุในมคอ.2 ของหลักสูตร 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
6. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
7. ประเมินผลหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงตามรอบระยะเวลท่ีกำหนด 
8. งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามท่ีได้รับมอบหมาย  

อาจารย์ประจำชั้น 
   บทบาทหน้าทีอ่าจารย์ประจำชั้น 
 อาจารย์ประจำช้ัน หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาประจำช้ันปีในเรื่องการเรียนและ
ความประพฤติ โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 

1. ด้านบริหารช้ันเรียน 
 1.1 ดำเนินการในการคัดเลือกกรรมการช้ันปีของนักศึกษา (ประธานช้ันปี รองประธานช้ันปี 
วิชาการ เหรัญญิก โสตทัศนูปกรณ์ สวัสดิการและปฏิคม และผู้ประสานงานรายวิชาต่างๆ) 
 1.2 ติดตามการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตามกำหนด เวลา สถานท่ี วิธีการลงทะเบียน ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2. ด้านการเรียนการสอน 
 2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาเมื่อเปิดภาคการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา แผนการเรียน 
ระเบียบการวัดและประเมินผล กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับช้ันปี รวมถึงการลงทะเบียนเรียน 
     2.2 จัดทำและตรวจสอบตารางสอนให้เป็นปัจจุบัน หลังจากท่ีมีการแลกเปล่ียนช่ัวโมงเรียน 
     2.3 ติดตามตรวจสอบจำนวนเวลาเรียน การลากิจ และการลาป่วยของนักศึกษาแต่ละคนใน
รายวิชาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด ผู้มีเวลาเรียนระหว่างร้อยละ 60-80  
ให้ครูประจำช้ัน ทำบันทึกรายงานตามลำดับต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ส่วนผู้ท่ีมีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อย
ละ 60 ไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น 
     2.4 ติดตามผลการเรียน และวางแผนการเรียน และการทบทวนความรู้ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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  3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
     3.1 เข้ากิจกรรม Home room พบนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้งเพื่อช้ีแจงเรื่องต่างๆ รับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงอบรมจรรยา มารยาท การรักษา
ขนบประเพณีของสังคมไทย ให้นักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม 
     3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียน ทำงานร่วมกัน และมีความรักสามัคคีในช้ันปี 
     3.3 ดูแลและร่วมให้ข้อมูลในการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

4. ด้านอืน่ๆ 
    4.1 ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี 

 งานหลักสูตร มีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการ ดังนี ้
  ๑. การจัดทำหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตร 
  ๒. การจัดทำหลักสูตรใหม่ 
  3. การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 
  ๔. การเปิด ปิด ปรับปรุง เปล่ียนแปลง รายวิชา 
  ๕. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๖. การจัดทำคู่มือบริหารหลักสูตร 
  ๗. การจัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศด้านหลักสูตร 

  ๘. การดำเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 งานการเรียนการสอน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  ๑.  จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอน 
  2.  จัดหาการแต่งต้ังและอาจารย์พิเศษ 
  3.  การจัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
  4. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกรายวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  5. จัดทำตารางสอนตารางเรียนร่วมกับคณาจารย์ และแหล่งฝึก 
  6. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน  
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
  8. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์จัดทำแผนการสอน  เอกสารประกอบการสอนและจัดการ
เรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัย 
  9. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ และประเมินการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 
  ๑0. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
  ๑1. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านวิชาการและการเรียนการสอน 
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 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ให้คำปรึกษานักศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๒. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สอดคล้องตามหลักสูตร 
พร้อมท้ังสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 ๓. ประสานงานและดำเนินงานในการจัดซื้อ-จัดหาและคัดเลือกตำรา วารสารต่าง ๆ ให้เพียงพอ
กับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 
 ๔. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลรายการหนังสือแยกตามหมวดหมู่ และสาขาวิชา 
 ๕. รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูลทางการแพทย์, 
ตลอดจนรายชื่อเว็บไซต์ทางสาขาแพทย์ที่น่าสนใจและจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษา
ทราบ 
 ๖. บริการยืม – คืน หนังสือ 
  6.1 บริการจัดหนังสือขึน้ช้ันพร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของการจัดช้ัน 
  6.2 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
  6.3  เก็บสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 ๗. วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณนุกรรม ดัชนี 
 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัดระบบงานท่ีเหมาะสมของห้องสมุด 
 ๙. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายงาน 
 คณะกรรมการงานงานทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุด 

1. สำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ ได้แก่ หนังสือ  
ตำรา วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น สารสนเทศ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ ท่ีจำเป็นในห้องสมุด 

2. ให้ข้อเสนอแนะคณะฯ และประสานงานกับสำนักวิทยบริการเพื่อการจัดทรัพยากรการเรียน 
รู้ห้องสมุด ให้พอเพียง ทันสมัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล 

3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุด เพื่อรับการประเมินจากสภาการ 
พยาบาล 

4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลต่อทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุด 
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้คณบดีทราบ 
 คณะกรรมการงานงานห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. สำรวจความต้องการใช้และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯในการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
สารสนเทศ และส่ิงอำนวยความต่างๆ เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์มีห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์ท่ีได้มาตรฐาน 
และเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. จัดทำระเบียบข้อมูล ดูแล และตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารสนเทศ และส่ิง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์ ให้พร้อมใช้งาน และเพียงพอ 

3. วางระบบการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน และระบบตรวจสอบติดตาม
ผลการใช้ห้องปฏิบติัการ 
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4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
และรายการให้คณบดีรับทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 

5. ภารกิจอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี 
 คณะกรรมการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. สำรวจความต้องการใช้และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯในการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  
สารสนเทศ และส่ิงอำนวยความต่างๆ เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล  
ท่ีได้มาตรฐาน และเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. จัดทำระเบียบข้อมูล ดูแล และตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารสนเทศ และส่ิง 
อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาลให้พร้อมใช้งาน และเพียงพอ 

3. วางระบบการใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน และระบบตรวจสอบติดตาม 
ผลการใช้ห้องปฏิบัติการฯ 

4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  
และรายการให้คณบดีรับทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมท้ังนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 

5. ภารกิจอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี 
 คณะกรรมการงานแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. ประชุม  วางแผนการดำเนิน 
2. ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่างๆให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย 
3. จัดทำแผ่นพับ เอกสาร ข้อมูลการประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์และส่ือต่างๆ 
4. แนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามสถานศึกษา 

ต่างๆในเขตพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี และพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดี 

 คณะกรรมการทวนสอบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการทวนสอบผลการตัดเกรดและการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนของทุกรายวิชาท่ีเปืด 
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนส่งรายงานเกรดในระบบและให้มหาวิทยาลัย 

2. รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดเกรดให้คณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีต่อไป 

3. อื่นๆท่ีเกีย่วข้องกับการตัดเกรดท่ีคณบดีมอบหมาย 
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แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารหลักสูตร และแผนการเรียนการสอน 
  กิจกรรม พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  หมายเหตุ 

1.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร               
1.2 เตรียมรับนักศึกษาใหม่               
1.3 การเตรียมความพร้อม เช่น ผู้สอน         
ผู้นิเทศ ผู้บริหาร และส่ิงอำนวยความ
สะดวก 

              

1.4 พัฒนาอาจารย์ด้านการสอน การวัด
และการประเมินผล 

              

1.5 เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ 

              

2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ 

              

2.2 จัดทำ Master Plan               

2.3 รับนักศึกษาใหม ่               

2.4 ปฐมนิเทศนักศึกษา               

2.5 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน               

2.6 จัดตารางสอน               
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แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารหลักสูตร และแผนการเรียนการสอน 
 

  กิจกรรม พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  หมายเหตุ 
2.7 จัดและแต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชา               

2.8ติดตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จาก
อาจารย์คณะกรรมการรายวิชา 

               

2.9 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผน 

              

2.10 ดำเนินการเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผล วิพากษ์เกรด 

              

2.11 จัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนมคอ. 5, มคอ. 6 

              

๓. ข้ันประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร   
3.2ประเมินประสิทธ ิภาพการสอนของ
อาจารย์ 

              

3.3 ทวนสอบผลสัมฤทธ์รายวิชา               

3 .4   ประ เม ิ นผลภาพรวมแหล ่ ง ฝึก
ภาคปฏิบัติ 
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นโยบายการจัดการเรียนการสอน  
ฝ่ายวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี
--------------------------------------------------- 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ปี ๒๕๖2  
ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำนโยบายการจัดการเรียนการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์ประจำชั้น  อาจารย์ผู้
ประสานงาน  และอาจารย์ผู้สอน  ในการบริหารจัดการรายวิชา  และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และมีผล
การดำเนินการหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ดี 
อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการเผยแพร่  ซึ่งตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

*(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

*(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ในทุก
ประเด็นเป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

*(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

*(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา          

X X X X X 

*(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

 X X X X 

*(๖)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

*(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนิน 
งานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
*(๘) อาจารย์พยาบาลประจำทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกำหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็น 
อย่างน้อย 

X X X X X 

*(๙) อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

*(๑๐)  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

X X X X X 

*(๑๑) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตาม
งานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าคนละ ๑๐ ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา  

X X X X X 

*(๑๒) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐       

   X X 

*(๑๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

*(๑๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์พยาบาลเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  

 X X X X 

*(๑๕) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอนเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 X X X X 

**(๑๖)  บัณฑิตมีงานทำภายใน ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ  
กว่าร้อยละ ๘๐ 

    X 

**(๑๗) บัณฑิตท่ีได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ กพ. 
กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

    X 

**(๑๘)  ร้อยละ ๑๐๐  ของอาจารย์ได้รับการประเมินการสอนทุก
รายวิชาท่ีคณะเปิดสอน 

X X X X X 

**(๑๙)  ร้อยละ ๑๐๐  ของรายวิชาท่ีคณะเปิดสอน  ได้รับการประเมิน
จากผู้เรียนภายหลังส้ินสุดการเรียน 

X X X X X 

**(๒๐)  มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเรื่องความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

X X X X X 

หมายเหตุ  
*ดัชนีบ่งช้ีหลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 
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** ดัชนีบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีคณะฯกำหนดเพิ่ม 
 
เกณฑ์การประเมิน  

๑. ผ่านในระดับดีมาก        หมายถึง ดัชนีบ่งช้ีผ่านท้ังหมดอย่างครบถ้วนท้ัง ๒๐ ข้อ  
   (เฉพาะท่ีสามารถดำเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา) 

๒. ผ่านระดับดี                หมายถึง ดัชนีบ่งช้ี ข้อ ๑-๑๐ ผ่านครบถ้วนทุกข้อ และข้อ ๑๑-๒๐  ผ่านไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (เฉพาะที ่สามารถดำเนินงานได้ใน แต่ละรอบปี
การศึกษา) 

๓. ไม่ผ่าน                           หมายถึง ดัชนีบ่งช้ี ข้อ ๑-๑๐ ผ่านไม่ครบทุกข้อ และข้อ ๑๑-๒๐  
ผ่านน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (เฉพาะท่ีสามารถดำเนินงานได้ในแต่ละรอบปี
การศึกษา) 

  
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน จึงขอให้

อาจารย์ทุกท่านดำเนินการดังนี้ 
คณะกรรมการรายวิชา มีหน้าท่ีดังนี้ 

1) จัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลักษณะวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  1 เดือน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

2) นำเสนอรายละเอียดรายวิชา ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test blueprint) จัดผู้สอน หรือรายละเอียด  
ของประสบการณ์ภาคสนาม จัดผู้นิเทศ การจัดแหล่งฝึก ตารางฝึกปฏิบัติ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อแก้ไขแล้วให้ส่งเข้าระบบของ
มหาวิทยาลัย 

3) จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนตามท่ีออกแบบรายละเอียดรายวิชาตาม มคอ.๓ หรือ  มคอ.๔ 
4) รวบรวมข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน วิพากษ์ข้อสอบ และร่วมกับอาจารย์ผู้สอนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ รวบรวมคะแนนเก็บจากอาจารย์ผู้สอนและตัดเกรด (อิงเกณฑ์/  อิงกลุ่ม) หลัง
เสร็จส้ินการสอบ 2 สัปดาห ์

5) นำเสนอเกรดท่ีตัดแล้ว (อิงเกณฑ์/อิงกลุ่ม) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดำเนินการปรับปรุง 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อแก้ไขเสร็จส้ินแล้วให้ส่งเข้าระบบของมหาวิทยาลัย 

6) แจ้งให้นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  
และทรัพยากรการเรียนรู้เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนการสอน 

7) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)  หรือรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (มคอ.6) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนภายใน 4 สัปดาห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และส่งเข้าระบบของมหาวิทยาลัย 

8) รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา (มคอ.3-6) ประมวลวิชา ผลประเมินรายวิชา  
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คลังข้อสอบรายงานการทวนสอบ ฯลฯ 
9) ทวนสอบระดับรายวิชา นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
10)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณบดี 
 

๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร  ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เปน็ไปตามรายละเอียดของรายวิชา 
และ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

3. อาจารย์ประจำช้ัน มีหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบการเข้าสอนของอาจารย์ (ทำแบบบันทึกการเรียน
การสอน)  การเข้าเรียน การลากิจ ลาป่วยของนักศึกษา ประสานทุกรายวิชาเพื่อรวบรวมจำนวนช้ินงานและกำหนดวัน
ส่งงาน ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน  และดำเนินการตรวจสอบและรวบรวม
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ผู้สอน มีหน้าท่ีในการจัดทำแผนการสอน ข้อสอบ ใบงาน แบบประเมิน จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และส่งคะแนนให้ผู้ประสานงานรายวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน  และจัดทำตารางสอน
ประจำสัปดาห์ ส่งฝ่ายวิชาการเมื่อทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เมื่อมีภารกิจต้องเปล่ียนแปลงช่ัวโมงสอนให้ทำบันทึกขอ
เปล่ียนแปลงช่ัวโมงสอนส่งฝ่ายวิชาการ (แบบฟอร์มบันทึกการเปล่ียนแปลงช่ัวโมงสอน) 

5. อาจารย์ประจำทุกคนต้องพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
6. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อย

กว่าคนละ ๑๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
7. ฝ่ายวิชาการดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย์  และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา เสนอต่อ
คณบดี 

8.  การจัดโครงการในรายวิชาให้มีการบูรณาการกับบริการวิชาการ หรือวิจัย หรือบูรณาการท้ังบริการ
วิชาการและวิจัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕62 
_____________ 

 

 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้เกิดความเหมาะสมในการนำไปใช้
และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑8 (๒)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔7   ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี ๒2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงออก
ข้อบังคับ ไว้ดังนี้   
 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕62”  
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา ๒๕62 
เป็นต้นไป   
 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
  3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย  การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

โดยให้ใช้ข้อบังคับนี้ 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
  “สภามหาวิทยาลัย”       หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
  “สภาวิชาการ”             หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
  “คณบดี”  หมายความว่า   คณบดีในคณะตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔8 และคณะท่ีได้รับการจัดต้ังเป็นส่วนงานภายในตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
  “การจัดการศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตของมหาวิทยาลัย
หรือหลักสูตรอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
  “หลักสูตร”   หมายความว่า      หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
และงานทะเบียน  สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
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  “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ดูแล
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักศึกษา   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า     อาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังและมอบหมายให้มีหน้าท่ีจัดทำและเก็บรักษา
ทะเบียนนักศึกษา 

“นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวัน เวลา ราชการ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการหรือโครงการ

พิเศษอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ภาคปกติ 
ข้อ ๕  ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรท่ีสมัครเข้าศึกษา 

ข้อ 7 การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 8 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนสถานภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยได้ตามความเห็นชอบของคณะและได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี การเทียบโอนผลการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และอาจจัดให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อน 
               1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนกำหนดระยะเวลาการ
เรียน และจำนวนหน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคปกติ 
  ข้อ 10 กำหนดวันเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  ภาคการศึกษาท่ี 1      ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี  2     ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
  ภาคการศึกษาท่ี  3     ต้ังแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
  ให้มหาวิทยาลัยกำหนดวันเปิดและปิดภาคการศึกษาและดำเนินกิจกรรมต่างๆในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 11 การเปิดสอนหลักสูตรใด สาขาวิชาใดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยผ่านการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจาสภาวิชาการ และไดัรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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หมวดที่  ๒ 
หลักสูตร 

ข้อ 12 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ข้อ ๙  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๙.๑   หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๙.๒   หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 
๙.๓   เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีกำหนดไว้ 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ  และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ 
   ๙.๔     ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื ้อรัง ที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อ
การศึกษา 

 

หมวดที่  ๓ 
การข้ึนทะเบียนและการรักษาสภาพ 

ข้อ ๑๐  การขึ้นทะเบียน 
๑๐.๑   คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๑๐.๑.๑  เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รับเข้าศึกษา 
 เรียบร้อยแล้ว 

๑๐.๑.๒  เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ คำส่ัง  และประกาศต่าง ๆ  
 ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒    ผู้ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และ 
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๐.๓   หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ำประกันท่ีนำมายื่นในวัน 
รายงานตัวจะต้องให้ผู้รับรองและผู้ค้ำประกันพร้อมกับพยานอีกสองคนลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นและถ้า
ปรากฏในภายหลังว่าเป็นลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะส่ังให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๑๑ การรักษาสภาพ 
๑๑.๑   นักศึกษาต้องรักษาสภาพเป็นประจำภาคการศึกษาและชำระเงินค่า 

รักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
๑๑.๒  กรณีที ่น ักศึกษารักษาสภาพแล้วปรากฏในภายหลังว่าต้องพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาเนื่องจากตกออก ตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าการรักษาสภาพนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืน
เงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพให้กับนักศึกษา 

๑๑.๓  นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ คำส่ัง และประกาศ 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวดที่  ๔  
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 
๑๒.๑   นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จส้ินภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
๑๒.๒   ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอน 

รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
๑๒.๓   ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ำกว่า  

๙ หน่วยกิตและไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
๑๒.๔   การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ 

ไม่เกนิ ๙ หน่วยกิต 
๑๒.๕   ในกรณีท่ีมีความจำเป็น  การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่า 

ท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ ๑๒.๓  และ ๑๒.๔  อาจจะกระทำได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
คณบดี 

๑๒.๖   การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ๆท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค   
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๒.๗    นักศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
จะถ ูกปร ับเป ็นรายว ันตามอ ัตราท ี ่ มหาว ิทยาลัยกำหนด ท ั ้ งน ี ้ ให ้  ยกเว ้นว ันหย ุดราชการและว ันหยุด 
นักขตัฤกษ์  

๑๒.๘   เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

 ๑๒.๙   นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องยื่นคำร้องขอลาพัก
การศึกษาตามข้อ ๓๗.๓ แห่งข้อบังคับนี้ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๒.๑๐  นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีสิทธิขอยกเว้นหรือโอนรายวิชา 
ตามท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้คะแนนเฉล่ีย
สะสมถึงเกณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
เพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ ในกรณีท่ีการลาพักของนักศึกษาเป็นโมฆะ  ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษาเป็นโมฆะด้วย  และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา 
   ๑๒.1๓ นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีทุกช้ันปี                      
ก่อนลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคศึกษาต้น ให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
๑๓.๑ นักศึกษาท่ีได้ R  ตามหมวดท่ี ๗   จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

ซ้ำทันทีท่ีมีการเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เล่ือนกำหนดการลงทะเบียนเรียนได้ 
๑๓.๒   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต้ังแต่ 2.00    ขึ้นไปหรือ

สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้  เว้นแต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการกำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียนเรียน
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รายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ และจำนวนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้ต้องนำไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาผลการวัดและประเมินครั้งสูงสุดเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ 

๑๓.๓    ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร  และสอบผ่านรายวิชา 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะสำเร็จการศึกษาก็อาจจะเรียนซ้ำเฉพาะ
รายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนต่ำกว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษาจำนวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้  ต้องนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

๑๓.๔  การลงทะเบียนเรียนซ้ำจะได้ผลการเรียนสูงสุด  แต่ไม่สูงกว่าผลการเรียน  
A  และจะบันทกึผลการเรียน F  ลงในใบแสดงผลการเรียนซึ่งนักศึกษาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม 
 

หมวดที่  ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

ข้อ ๑๔  การเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ   
ภายใน ๓  วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
  ข้อ  ๑๕ การถอนรายวิชาโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้น ใน 
ภาคการศึกษานั้น  นับจากวันเริ่มตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกำหนด  รายวิชาท่ีถอนนั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

           ๑๕.๒  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ดำเนินการ  
ถอนรายวิชา ภายในส่ีสัปดาห์หลังการสอบกลางภาค ในภาคการศึกษานั้นนับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกำหนด  รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ W จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตาม
นัยนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และให้ดำเนินการท่ี        กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนจะต้องไม่ขัดหรือ 

แย้งกับข้อ ๑๒.๓ , ๑๒.๔ และ ๑๒.๕   แห่งข้อบังคับนี้ 
 

หมวดที่  ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

ข้อ ๑๗ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit)  เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับ 
หน่วยกิต 

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน   
ให้ปฏิบัติตามหมวดที่ ๔  และ ๕  แห่งข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๑๙  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน  จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็น 
หน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ตามหลักสูตร 
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ข้อ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา 
(Prerequisite)  ท่ีนับหน่วยกิตไม่ได้ 
 

ข้อ ๒๑ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้วจะลงทะเบียนเรียน 
รายวิชานั้นซ้ำเพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา   
และรายวิชานั้นเป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 

ข้อ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น  
S หรือ U และให้ระบุคำว่า Audit  ไว้ในวงเล็บต่อท้ายช่ือรายวิชา 

 
หมวดที่  ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 
ข้อ ๒๓ ระดับคะแนนอักษร  ความหมายและค่าคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
  A  ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 
  B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 

B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)   ๓.๐ 
  C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
  C  ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)   ๒.๐ 

D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)   ๑.๕ 
  D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
  F  ผลการประเมินขั้นตก (Fail)      ๐ 
 

ตัวอักษรอื่น ๆ  ท่ีมีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  IP R  T และ   
W  ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน  ยกเว้น T 
  ตัวอักษร  ความหมาย 
  I   ยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
  IP   กำลังดำเนินอยู่  (In progress) 
  R   เรียนซ้ำช้ัน  (Repeat) 

T   รับโอน (Transferred) 
  W   การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 

  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี ้
  ตัวอักษร  ความหมาย 
  G   ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี (Distinction) 
  P   ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ ( Pass) 
  F    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก (Fail) 
  ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่มีจำนวนหน่วยกิต หรือรายวิชาท่ีมีจำนวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรกำหนดให้มีการ
วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G  P  F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 
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  S   ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเป็น 
หน่วยกิตสะสม (Satisfactory) 

U ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสมไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

ใช้สำหรับรายวิชาท่ีไม่มีจำนวนหน่วยกิตและไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม หรือรายวิชาท่ี
นอกเหนือจากหลักสูตรกำหนด โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S  U 
 

ข้อ ๒๔  การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 
   ๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+  C  D+  D และ F  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๑.๑ รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมิน 
ได้เป็นระดับคะแนน 
    ๒๔.๑.๒ เปล่ียนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
    ๒๔.๑.๓ การใช้ F นอกเหนือจากข้อ ๒๔.๑.๑,๒๔.๑.๒  และ ๒๔.๑.๓ 
แล้ว ยังใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 
    (๑)   นักศึกษาไม่เข้าสอบหรือถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบประจำภาค 
    (๒)   นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้  
F  ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจำภาคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓)   เปล่ียนจาก I เพราะนักศึกษาไม่เข้าสอบ หรือไม่ปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้  ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
             (๔)   การลงทะเบียนเรียนโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชา 
เรียนท่ีกำหนดในหลักสูตร 
    (๕)  ไม่ถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาท่ีกำหนด ตามข้อ ๑๕ 
    (๖)   ฝ่าฝืนขอ้บังคับ คำส่ังหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๒.๑  นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขท่ีอาจารย์ผู้สอน 
กำหนด 

๒๔.๒.๒ นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐาน 
การลาท่ีเช่ือถือได้ 

๒๔.๒.๓  การให้ I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจำคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด  และได้รับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
  ๒๔.๒.๔  เมื ่อได้รับอนุมัติให้ได้  I  แล้ว นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู ้สอนเพื่อ
ดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาถัดไป  หรือ ๑ สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั ้นได้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย  เมื ่อพ้นกำหนดดังกล่าว  ยังไม่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น ระดับคะแนน F  หรือ U  หรือ  W  แล้วแต่กรณีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด หากรายวิชาใดมีการขยายเวลาให้เป็นอำนาจของคณบดี ให้ขยายเวลาได้
แต่ต้องระบุร่องเวลาในการส้ินสุดให้ชัดเจน พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ  

๒๔.๓   ตัวอักษร IP ใช้ในกรณีท่ีรายวิชานั้นท่ีเปิดสอนติดต่อกันมากกว่า  ๑   
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ภาคการศึกษา   ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  A  B+ B C+ C  D+ 
D  หรือ  F หรือผลประเมินแบบสัญลักษณ์ G P S U   
   ๒๔.๔ ตัวอักษร R  ใช้เฉพาะนักศึกษา  ซึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาท่ีคณะได้ 
กำหนดไว้เท่านั้น 
   ๒๔.๕ ตัวอักษร  S  และ U  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๕.๑   การประเมินผลรายวิชาท่ีกำหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผล 
 เป็นระดับคะแนน  หรือลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

๒๔.๕.๒   เปล่ียนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
อยู่สำหรับ รายวิชาท่ีได้กำหนดการประเมินผลเป็น S  และ U 
   ๒๔.๖ ตัวอักษร T ใช้ในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้โอนได้ 
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับโอน  โดยใส่ไว้ช่องคะแนนในใบแสดงผลการศึกษา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
    ๒๔.๗.๑   รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๑๕.๒ 
    ๒๔.๗.๒  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
    ๒๔.๗.๓   นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่  ๘ 
การวัดและประเมินผล 

ข้อ ๒๕  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลสำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 

เรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  และเมื่อทำการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่ า
การเรียนรายวิชานั้นส้ินสุดลง  

๒๕.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

๒๕.๓ ทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตามหมวดที่ ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่อคำนวณระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point   
Average=G.P.A) 

๒๕.๕ วิธีคำนวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point  
Average=Cumlative G.P.A.)ให้ทำดังนี้ 

๒๕.๕.๑ ให้นำผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนท่ีได้กับ 
จำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสม 
(Cumulative Credits)  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

๒๕.๕.๒ การคำนวณคะแนนเฉล่ียสะสมดังกล่าวข้างต้น  ท้ังคะแนนเฉล่ีย 
ประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดจากเศษ
ทศนิยมตำแหน่งท่ี ๓ 
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   ๒๕.๖   รายวิชาท่ีมีค่าคะแนนทุกรายวิชาตามหลักสูตร จะต้องนำหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ 
ไปรวมเป็นตัวหารในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำ ให้นับหน่วยกิ
ตเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาผลจากวัดและประเมินครั้งสูงสุด  แต่หากเรียนซ้ำ เนื่องจากได้ผลการเรียน F  ไม่นับผลมา
คิดเกรดเฉล่ียสะสม แต่ระบุใน หลักฐานใบแสดงผลการศึกษา 

 
ข้อ ๒๖  การกำหนดนับช้ันปีนักศึกษา  หากมีความจำเป็นต้องกำหนดช้ันปีนักศึกษาให้ 

อยู่ในเกณฑ์ท่ีคณะกำหนด 
 

ข้อ ๒๗  การสอบ 
๒๗.๑ การสอบแบ่งเป็น 

๒๗.๑.๑ การสอบย่อย 
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 
๒๗.๑.๓ การสอบประจำภาค 

    ๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 
  ๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 

๒๗.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษา 
หนึ่ง ๆ ผลของการสอบอาจนำไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจำภาคก็ได้  จำนวนครั้ง เวลาและวิธีการ
สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๗.๓ การสอบประจำภาค หมายถึง  การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา 
เมื ่อเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษานั้น  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการสอบปลายภาค  ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการสอบปลายภาค 

๒๗.๔ การสอบรวบยอด  หมายถึง  การสอบเพื่อมีสิทธิ์ได้รับปริญญาสาขา 
ใดสาขาหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกำหนด 

๒๗.๕ การสอบประเภทอื่น  หมายถึง  การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ 
ตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกำหนด 

 
 

ข้อ ๒๘  การตกออก 
๒๘.๑  การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อ 

ส้ินสุดภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ  และให้คิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีค่าคะแนนโดยไม่คำนึงถึงรายวิชาท่ีได้  I 
๒๘.๒  นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ๒๘.๒.๑   ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๑.๕๐  เมื่อได้ลงทะเบียน 
 เรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ ๓๐-๕๙  หน่วยกิต 

    ๒๘.๒.๒  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๑.๗๕ เมื่อได้ลงทะเบียน 
 เรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป 

๒๘.๒.๓  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีกฎหมายอื่น 
กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎระเบียบเพิ่มเติมได้ 
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ข้อ ๒๙  การสำเร็จการศึกษา  นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
๒๙.๑ สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๒๙.๑.๑  การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับครั้งเดียว 
  ๒๙.๑.๒  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุไว้ใน 

หลักสูตรว่าเป็นรายวิชาท่ีเทียบเท่ากัน  ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตท่ีได้ 
๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐  และมีระดับคะแนนเฉล่ีย 

สะสมในรายวิชาท่ีคณะกำหนดไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
๒๙.๓   มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๙.๑ แห่งข้อบังคับนี้ 
๒๙.๔   มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนด 
๒๙.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
๒๙.๖    มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีหลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด 
๒๙.๗   นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๒๙.๑  แต่ได้ศึกษาและสอบผ่าน 

รายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา ท้ังนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ  ๓๐.๒  แห่งข้อบังคับนี้ 

๒๙.๘   การนับวันท่ีสำเร็จการศึกษา  ให้นับวันท่ีคณะกรรมการประจำคณะให้ 
การรับรองการสำเร็จการศึกษา 
 

    หมวดที่  ๙ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

ข้อ ๓๐   ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ได้รับ 
การเสนอช่ือจากคณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้เสนอช่ือ 
นักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติตาม 

     ๓๐.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยท่ีระบุให้งดการเสนอ 
ช่ือเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ๓๐.๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
   ๓๐.๑.๓ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะกำหนดให้มีการให้อนุปริญญา  คณะเป็นผู้เสนอช่ือ 
ผู้สมควรได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๐.๑.๑ และข้อ 
๓๐.๑.๒ และ ๓๐.๑.๓ แห่งข้อบังคับนี้และต้อง 
    ๓๐.๒.๑   ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว 
 และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๒.๐๐  แต่ไม่ต่ำกว่า  ๑.๗๕  หรือ 
   ๓๐.๒.๒ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร 
 อนุปริญญา  และมีหน่วยกิตท่ีได้และระดับคะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกำหนด 

๓๐.๓ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่ง 
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สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  ให้กระทำได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๖๐  วัน                  นับ
แต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

 

  ข้อ ๓๑  การให้เสนอช่ือและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
   ๓๑.๑  นักศึกษาท่ีได้รับการเสนอช่ือและเข้ารับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องอยู่ใน 
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
               ๓๑.๑.๑  ศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่นับเวลาท่ีอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
               ๓๑.๑.๒  ศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้               
ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่นับเวลาท่ีอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๓  ศึกษาหลักสูตร ๖ ปี ภาคการศึกษาปกติ สำเร็จการศึกษาได้  
ไม่ก่อน ๑๐ ภาค การศึกษาปกติ และไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 
               ๓๑.๑.๔  ได้ศึกษาและผ่านการวัดผลและประเมินผล รายวิชาต่าง ๆ   ค ร บ ถ ้ ว น
ตามหลักสูตร และข้อกำหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์  F หรือ U หรือ W และ
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรพัฒนานักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดด้วย 
    ๓๑.๑.๕ ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปล่ียนระดับ  ค ะ แ น น
เฉล่ียสะสม 
    ๓๑.๑.๖ ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ และไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัย 
และไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
    ๓๑.๑.๗ ได้ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษา เพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
 
   ๓๑.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    ๓๑.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๓๑.๑ 
    ๓๑.๒.๒ ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
    ๓๑.๒.๓ ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือคะแนนตามตัวอักษร C+ หรือ
สัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
                                      ๓๑.๒.๔ ใช้เวลาศึกษาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาท่ีได้รับปริญญา 
    ๓๑.๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง  
   ๓๑.๓  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
               ๓๑.๓.๑  มีคุณสมบัติตามความในขอ้ ๓๐.๑ 
               ๓๑.๓.๒  ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า ๓.๒๕ ขึ้นไป 

 ๓๑.๓.๓  ไม่เคยได้รับคะแนนต่ำกว่า 2 หรือคะแนนตามตัวอักษร C        
 ไม่เคยได้รับคะแนน F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
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     ๓๑.๓.๔  ใช้เวลาศึกษาตามแผนการศึกษาต่อเนื่องกัน ของสาขาวิชาที่ ได้รับ
ปริญญา 
     ๓๑.๓.๕  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติในการรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง 
     ๓๑.๓.๖  มหาวิทยาลัยจะเสนอช่ือนักศึกษาท่ีสิทธิ์ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
      ๓๑.๔  ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ ๓๐.๑ แต่ประสงค์จะขอเล่ือน
การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป โดยมีเหตุสมควร ต้องให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเสนอต่ออธิการบดี 
อธิการบดีมีอำนาจตัดสินช้ีขาดเป็นรายกรณี ๆ ไป 
      ๓๑.๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และมีอำนาจตัดสินช้ีขาดในกรณีมีปัญหาท่ี
ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ แล้วนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

         ๓๑.6 การให้ปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบให้เป็นไปตามข้อ 
๓๑.๑  ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓ ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๒  การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ 

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว  มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ  ๙  ข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐ แห่งข้อบังคับนี้  ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจำเป็นและสมควร  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สำเร็จ 
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้  โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่  ๑๐ 

การย้ายโอนนักศึกษา 
ข้อ ๓๔  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   ๓๔.๑   นิสิตน ักศึกษาจากสถาบันอื ่น  ซ ึ ่งมหาว ิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  การรับโอนจะกระทำได้ต่อเมื่อมีท่ีสำหรับ
เข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรท่ีขอเข้าศึกษา  และให้คณะกรรมการประจำคณะหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย ท่ีจะรับเข้า
ศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๓๔.๑.๑ น ักศึกษาที ่จะได ้ร ับการพ ิจารณาร ับโอน  จะต ้องไม ่ เป ็นผ ู ้ท ี ่พ ้นสภาพ 
การเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ 
ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก และต้องได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
               ๓๔.๑.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครการขอโอนย้าย ถึงกอง
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ก่อนวันลงทะเบียนเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ี
ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารใบรายงานผลการศึกษา และคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม
มายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 
               ๓๔.๑.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
                ๓๔.๑.๔ นกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ใน 
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ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
 

    ๓๔.๒ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอื่น  มีสิทธิ์เรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา  โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมด้วย 
   ๓๔.๓  การคิดระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมสำหร ับนักศ ึกษาที ่โอนมาจากสถาบ ันอื่น
มหาวิทยาลัยจะไม่นำระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม  มาคำนวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม โดยจะ
กำหนดสัญลักษณ์  T  ในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๓๕  การย้ายคณะเรียน 
๓๕.๑ การย้ายคณะเรียนจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการประจำคณะของคณะท่ีกำลังศึกษาและคณะท่ีประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา 
๓๕.๒ นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ขอย้ายคณะเรียน  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

     ๓๕.๒.๑   เป็นนักศึกษาท่ียังมีสิทธิ์เรียนในคณะเดิม 
  ๓๕.๒.๒   ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
  ๓๕.๒.๓   มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมไม่น้อยกว่า  ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

 และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตท้ังนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
    ๓๕.๒.๔ การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจำคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 

๓๕.๒.๕ นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับการ
เทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนใหไ้ด้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้อง
ดำเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา 
    ๓๕.๒.๖ การรับโอนรายวิชาท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน ต้ังแต่ C ขึ้นไป 
   ๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือสาขาวิชา  จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดต่อฝ่ายวิชาการคณะ  ผ่านคณะท่ีกำลังศึกษาท้ังนี้นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาค
การศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย  ๔  สัปดาห์และคณะดำเนินแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
   ๓๕.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอื่น ๆ มีดังนี้ 
    ๓๕.๔.๑ เป็นผู้ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการยื่น
คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
    ๓๕.๔.๒ การเทียบรายวิชาท่ีจะโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังในการพิจารณาเทียบโอน  
    ๓๕.๔.๓ ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเทียบกันได้ท้ังหมด 
    ๓๕.๔.๔ การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและ
ต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะก่อน 
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                       ๓๕.๔.๕ รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นรับโอน
ต่างสถาบันให้สัญลักษณ์ T 

๓๕.๕ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรท่ีย้ายเข้าศึกษาไม่ 
เกินสองเท่าของจำนวนปีท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น  โดยนับจากวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                               ๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้คำนวณระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม  รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้า
ศึกษาด้วย 

ข้อ ๓๖  การเปล่ียนสาขาวิชาเอก  ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ 
 
 

หมวดที่ ๑๑  
 

การลา  การพ้นสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 
 

ข้อ  ๓๗  การลา 
๓๗.๑ การลาแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 

๓๗.๑.๑  การลาป่วยหรือลากิจ 
๓๗.๑.๒  การลาพักการศึกษา 
๓๗.๑.๓  การลาออก 

๓๗.๒   การลาป่วยหรือลากิจ  นักศึกษาจะลาได้ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  มิฉะนั้นจะต้องขอลาพักการศึกษา  และการลาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตาม
ข้อ  ๒๗ แห่งข้อบังคับนี้  และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 
    ๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา   

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
     (๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
     (๒) รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
 หรือโรคทางจิตเวช โดยรับการวินิจฉัยจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จนกว่าได้ใบรับรองจาก
แพทย์ว่าหายปกติ  

(๔) เหตุผลอื่นๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 
    ๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพัก  ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง 
(กรณีที่นักศึกษาไม่อาจทำด้วยตนเองได้)  ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่คณะกำหนดผ่านอาจารย์ที ่ปรึกษา
เพื่อให้คณบดีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนวันแรกของ
การสอบประจำภาคตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะ 
    ๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา 
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ปกติ  เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาต้องชำระ 
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
   ๓๗.๔ การลาออก  นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ 
ผู้ปกครองและต้องไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษา
สังกัด  เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต 
   ๓๗.๕ หลักฐานท่ีใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
    ๓๗.๕.๑  ใบลา  ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
    ๓๗.๕.๒  ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย)  ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
กำหนด 

   ๓๗.๕.๓  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง   และหนังสือแสดงความเห็น 
ของอาจารย์ท่ีปรึกษากรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน  ๑๕ วัน  หรือลาพัก  การศึกษาหรือลาออก 
    ๓๗.๕.๔  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  การลา 
ทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    ๓๗.๕.๕  หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี  เช่น  เอกสาร 
การได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานท่ีต่างประเทศ  การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร  เป็นต้น 
    ๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัยกรณี
ลาออกหรือลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การลาพักการศึกษาและการลาออก  เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
ให้ถือวันท่ีอนุญาตเป็นวันท่ีมีผลในการลา  และให้คณะเจ้าสังกัดนำส่งสำเนาเอกสารการลานั้นไปยังกองส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน   เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป 
   ๓๗.๗ การลาทุกกรณี  จะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นจากข้อบังคับ  และระเบียบ 
อืน่ใดของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘ การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๓๘.๑ ตาย 
   ๓๘.๒ ลาออก 
   ๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
๓๘.๖ เรียนสำเร็จตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

จากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา เป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่กรณีท่ีเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 

๓๘.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที ่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาค
การศึกษาโดยมิได้ลาพักการศึกษาตามข้อบังคับ 

๓๘.๘ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือรักษาสภาพภายในระยะเวลาท่ี 
มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา  ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจำนวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ี 
กำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ให้นับรวมระยะเวลาท่ีลาพักหรือถูกพักการศึกษาด้วย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือช่ือผู้ปกครอง  หรือลายมือช่ือบุคคลอื่น   
เพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐.๓ แห่งข้อบังคับนี้ 

๓๘.๑๑ ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ 
ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท 

   ๓๘.๑๒ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๓๘.๑๓ นักศึกษาท่ีมีการทุจริตในการสอบ 
   ๓๘.๑๔ อื่น ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

 
ข้อ ๓๙  การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ได้ 

๓๘.๑.๑ พ้นสภาพตามข้อ ๓๘.๒, ๓๘.๘, ๓๘.๙  และ ๓๘.๑๔  หรือ 
๓๘.๑.๒ พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตก

ออก โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร  I 
๓๙.๒   หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา  ให้ออกเป็นประกาศ 

มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๑๒ 
บทกำหนดโทษ 

ข้อ ๔๐ นักศึกษาท่ีกระทำผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  ต้องรับโทษทางวิชาการตามท่ี 
ระบุไว้ในข้อ ๔๑ แห่งข้อบังคับนี้  และอาจจะถูกลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

ข้อ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี  ๔  สถาน  ดังนี้ 
   ๔๑.๑ ให้ปรับตกรายวิชาท่ีเป็นกรณีสาเหตุการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืน 
ข้อบังคับนี้  เช่น  ทุจริตในการสอบ  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของรายวิชาหรือมีเวลาเรียนและหรือเวลาสอบ
ซ้ำซ้อนกัน  ท้ังนี้โดยความเห็นชอบมหาวิทยาลัย 
   ๔๑.๒ ให้ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเข้าสอบก่อนและรายวิชาท่ีกระทำผิด 
ตามข้อบังคับนี้สำหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๓ ให้ปรับตกทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน   สำหรับภาคการศึกษานั้น 
   ๔๑.๔ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการ 
เป็นนักศึกษาแต่ท้ังนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อ ๔๒  การดำเนินการเมื่อมีการกระทำผิด  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ 
๔๒.๑ ให้ผู้ท่ีตรวจพบว่านักศึกษากระทำผิดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้  รวบรวมหลักฐาน

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ 
๔๒.๒   ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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ความเหมาะสมข้ันหนึ่ง  โดยให้โอกาสนักศึกษาได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ท้ังนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดท้าย
ของการส่งผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓   ให้เลขานุการของคณะกรรมการประจำคณะบันทึกประวัติการลงโทษ   
พร้อมแจ้งให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ข้อ ๔๓ นักศึกษาท่ีถูกส่ังลงโทษตามข้อบังคับนี้  หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญา   
หรืออนุมัติอนุปริญญาตามข้อ ๓๐  อาจอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๓.๑   ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในกำหนด  ๓๐ วัน 
นับแต่วันทราบคำส่ังลงโทษ 

๔๓.๒   การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ 
๔๓.๓   การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น   

จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
ข้อ ๔๔ ให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย  มีคำส่ังเพิ่มโทษ  ลดโทษ  หรือยกโทษ 

ตามควรแก่กรณีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีให้ถือเป็นที่สุด  ยกเว้นกรณีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 

กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา  ให้อธิการบดีเสนอ 
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย 

คำวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ให้ถือ 
เป็นท่ีสุด  แล้วแจ้งคำวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน  ๑๕ วัน 
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จรรยาบรรณคณาจารย์ และแนวทางปฏิบัติ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

นิยาม 
 คณาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ พนักงานของรัฐท่ีทำงานการสอนและวิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

จรรยาบรรณ 
  หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ในการประอาชีพท่ีกลุ่มบุคคลแต่
ละสาขาวิชาชีพประมวลไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาชาวิชาชัพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริม
เกียรติคุณขอสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

จรรยาบรรณคณาจารย์ 
1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ บุคคลท่ัวไป ท้ังด้านส่วนตัว และการงาน 
2. อาจารย์ต้องสอนศิษย์ สร้างเสริมความรู้ ให้เกิดทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ให้แก่ศิษย์อย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความริสุทธ์ใจ 
3. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. อาจารย์ควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และมีเสรีภาพทางวิชาการ 
5. อาจารย์ควรใฝ่ใจการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่

เสมอ 
6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อกำหนดของสภาวัยแห่งชาติ พ.ศ.2541 
7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเย่ียงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
8. อาจารย์พึงสร้าง และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน 
9. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ 

อธิบายความ 
ข้อ 1 อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ บุคคลท่ัวไป ท้ังด้านส่วนตัว และการงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
 แบบอยา่งท่ีดี คือ การเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ท้ังด้านกาย วาจา ใจ ละเว้นจากอบายมุข ยึดแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ไม่ประกอบอาชีพ หรือกระทำหารใดๆท่ีกระทบต่อการปฏิบัติตนในฐานะอาจารย์ เป็น
แบบบ่างท่ีดี ควรค่าแก่การยกย่องของศิษย์ และบุคคลท่ัวไป 

ข้อ 2 อาจารย์ต้องสอนศิษย์ สร้างเสริมความรู้ ให้เกิดทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ให้แก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถด้วยความริสุทธ์ใจ 

แนวทางปฏิบัติ 
 การดำเนินสอน การกำหนดกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งผลต่อการพัฒนาศิษย์อย่างแท้จริง การจัดให้ศิษย์มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม และเป็นเจ้าของการเรียนรู ้ดำเนินการให้ศิษย์ลงมือทำกิจกรรมการเรียนจนเกิดผลอย่างชัดเจน 

ข้อ 3 อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต 
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แนวทางปฏิบัติ 
 ปฏิบัติการสอนด้วยความมุ่งมั่น และเต็มความสามารถ มีความต้ังใจ และอุทิศเวลาในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสารถ และเป็นพลเมืองดีของชาติ ด้วยความเสียสละ อดทน โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน มีความรัก และปรารถนาดีต่อศิษย์ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต 

ข้อ 4 อาจารย์ควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และมีเสรีภาพทางวิชาการ 
แนวทางปฏิบัติ 
 ควรเป็นผู้มีเหตุผล เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของ
หลักวิชาการ ไม่ลอกเลียนหรือนำผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน โดยมีอคติและผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่
เปล่ียนแปลงผลการประเมินการสอน โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตน ไม่พงึบังคับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้เรียนให้กระทำการ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ข้อ 5 อาจารย์ควรใฝ่ใจการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องอยู่เสมอ 

แนวทางปฏิบัติ 
 ต้องมีวินัยในตนเอง สนใจ ใฝ่เรียนรู้ทางวิชาการ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่เสมอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 

ข้อ 6 อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวจัิยตามข้อกำหนดของสภาวัยแห่งชาติ พ.ศ.2541 ดังนี้ 
6.1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
6.2 นักวิจัยต้องตระหนักถงึพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงท่ีทำไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุน 
การวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
6.3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทำวิจัย 
6.4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
6.5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6.6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย 
6.7 นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  
6.8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
6.9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

แนวทางปฏิบัติ 
 เป็นไปตามท่ีสภาวิจัยแห่งชาติกำหนด ข้อ 7 อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเย่ียงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 
แนวทางปฏิบัติ 
 กัลยาณมิตร แปลว่า มิตรดี คือ มิตรแท้ ผู้ปรารถนาดีต่อเพื่อด้วยไม่ตรีจิต กัลยาณมิตร  มีลักษณะ 7 ประการ 
คือ 
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1. ปิโย แปลว่า น่ารัก หมายถึง ครูต้องเป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์เพื่อให้ศิษย์มีความสบายใจและกล้าท่ี 
จะเข้าไปปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ  
 2. ครุ แปลว่า น่าเคารพ หมายถึง ครูจะต้องดูแลและปกครองศิษย์ ให้ศิษย์มีความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่ง 
ได้ และรู้สึกปลอดภัย 

3. ภาวนีโย แปลว่า น่าเจริญใจ น่ายกย่องในฐานะผู้ทรงคุณ หมายถึง ครูจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้และภูมิปัญญา 
แท้จริง เป็นผู้ท่ีฝึกอบรมและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 

4. วัตตา แปลว่า รู้จักพูดให้ได้ผล หมายถึง ครูจะต้องรู้จักพูดให้ศิษย์เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
5. วจนักขโม แปลว่า อดทนต่อถ้อยคำ หมายถึง ครูต้องพร้อมท่ีจะรับฟังคำปรึกษา 
6. คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา แปลว่า แถลงเรื่องล้ำลึกได้ หมายถึง ครูต้องสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ 
ได้ง่าย 
7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย แปลว่า ไม่ชักนำในเรื่องเหลวไหล หมายถึง ครูไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 

ข้อ 8 อาจารย์พึงสร้าง และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน 
แนวทางปฏิบัติ 
 อาจารย์พึงปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม มีความรักสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน และทางวิชาการ และพึงถือเป็นหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ข้อ 9 อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ 
แนวทางปฏิบัติ 
 อาจารย์พึงปฏิบัติตนเพื่อรับใช้สังคม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในด้านศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านรวมถึงส่ิงแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยโดย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ระบบและกลไก ของคณะพยาบาลศาสตร์     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตท่ี มี

คุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อให้การดำเนินงานทางวิชาการมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นไปในทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ฝ่ายวิชาการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ  ขั ้นตอนการเปิด – ปิดหลักสูตร  การ
ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรใหม่  ดังนี้ 

การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
 

ขั้นตอนการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร  
 

ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑  คณะฯ ดำเนินการร่างหลักสูตร โดยการทำ

ป ร ะ ช า พ ิ จ า ร ณ ์ หล ั ก ส ู ต ร เ ก ่ า  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจาก 
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า แหล่งฝึก และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาจ าร ย ์ ป ร ะจ ำ
หลักสูตร 

๒  คณะกรรมการหลักสูตรโดยประกอบด้วย
อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตร ์  และตัวแทนสภาการ
พยาบาล วิพากษ์หลักสูตร 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตร 

๓  
 
 
 

คณะกรรมการหลักสูตรเสนอร่างหลักสตูรที่
ได้ปร ับปรุงจากการวิพากษ์หลักสูตรแก่
คณะกรรมการประจำคณะเพ่ือเห็นชอบ
หลักสูตร 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หลักสูตร 

๔  คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจำคณะ 

๕  คณะฯ นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเพ ื ่อให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
 

อาจ าร ย ์ ป ร ะจ ำ
หลักสูตร 

๖  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ส ภ า ว ิ ช า ก า ร
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการสภา
สภาวิชาการ 

๗  
 
 

คณะฯ นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติหลักสูตร 

อาจ าร ย ์ ป ร ะจ ำ
หลักสูตร 
 
 

ร่างหลักสูตร 

วิพากษ์หลักสูตร 

เห็นชอบ 

เสนอคณะกรรมการ 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย  

เสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

เห็นชอบ 

นำหลักสูตรเข้าคณะ
กรรมสภามหาวิทยาลัย 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๘  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร โดยประทับตราวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติในเล่มหลักสูตร 

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๙  คณะฯ จัดทำเล่มหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕ เล่ม ส่ง
สภาการพยาบาลเพ่ือขอรับรองหลักสูตร 
 
 

อาจ าร ย ์ ป ร ะจ ำ
หลักสูตร 

๑๐  สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรโดย
ประทับตราวันที่สภาการพยาบาลอนุมัติใน
เล่มหลักสูตร และสง่กลับคณะฯ 
 

สภาการพยาบาล 

๑๑  
 

คณะฯ จัดทำรูปเล่มหลักสูตรที่ ได้รับการ
อนุมัติจากสภาการพยาบาลส่งให้ สกอ.
รับทราบภายใน ๓๐ วัน 
 

อาจ าร ย ์ ป ร ะจ ำ
หลักสูตร 

๑๒  คณะฯ ดำเนินการนำหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินผลหลักสูตรต่อไป 
 

อาจารย์ 

   
1. ผู้รับผิดชอบ / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  การดำเนินงานบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด โดยคณะกรรมการหลักสูตรประกอบด้วย 
   1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนตามกลุ่มสาขาวิชา 
 2.  ผู้รับผิดชอบ / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   คณะกรรมการหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์  ดังนี้ 

๑) วางแผนการพัฒนาหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) วางแผนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลให้เป็นไปตามรายละเอียดของหลักสูตร 
  ๓) ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาตอ 

๔) อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 

 
 

ขอรับรองหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล 

อนุมัติ 

ส่งหลักสูตรให้ สกอ. 
รับทราบ 

รับรอง 

นำหลักสูตรไปใช ้
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ขั้นตอนบริหารจัดการรายวิชาภาคทฤษฎี  
 

ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑  คณะกรรมการรายวิชาจัดทำร่างรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.๓) โดยใช้รายละเอียดของหลักสูตรเป็นหลัก  
 

คณะกรรมการรายวิชา 

๒  คณะกรรมการรายวิชาเสนอรายละเอียดรายวิชาต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสรูวิพากษ์  และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
  
 

คณะกรรมการบริการ
หลักสูตรวิพากษ์ 

๓  
 
 
 

คณะกรรมการรายวิชา และอาจารย์ผ ู ้สอนจัดทำ
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน ตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ  ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 

 
คณะกรรมการรายวิชา 
และอาจารย์ผู้สอน 

๔  คณะกรรมการรายวิชาเสนอข้อสอบต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตวิพากษ์  และดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 

 
คณะกรรมการบริหาร
หลังวิพากษ์ 

๕  อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
ที่วางไว้ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 
 

อาจารย์ผู้สอน 

๖  
 
 

คณะกรรมการรายวิชาจัดการวัดและประเมินผลตามท่ี
เสนอไว้ใน มคอ.๓ 
 

คณะกรรมการรายวิชา 

๗  คณะกรรมการรายวิชารวบรวมคะแนน ส่ง
คณะกรรมการทวนสอบฯหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ภายใน ๒ สัปดาห์และส่งข้อสอบเพ่ือวิเคราะห์ข้อสอบ 
และจัดเข้าคลังข้อสอบ 
 

คณะกรรมการรายวิชา 
คณะกรรมการทวน

สอบการตัดสิน
ผลสัมฤทธ์ิฯ 

๘  
 
 

คณะกรรมการทวนสอบประเมินผลพิจารณาเกรด 
หากต้องแก้ไขให้ส่งคืนคณะกรรมการรายวิชาแก้ไข
ใหม่ 

คณะกรรมการรายวิชา 
คณะกรรมการทวน
ส อ บ ก า ร ต ั ด สิ น
ผลสัมฤทธ์ิฯ 
 

จัดทำรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.๓) 

วิพากษ์ 

จัดทำ 
- แผนการสอน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
- ข้อสอบ 

จัดการเรียนการสอน  

จัดการวัดและ
ประเมินผล 

รวบรวมคะแนน ตัดเกรด 
ส่งคณะกรรมการทวนสอบ

ฯ 

วิพากษ์ข้อสอบ 

พิจารณาเกรด 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองเกรดที่ผ่านการ
พิจารณาเกรดจากคณะกรรมการทวนสอบฯ และ
แก้ไขแล้วจากคณะกรรมการรายวิชา 
หลังการรับรองให้คณะกรรมการรายวิชาส่งเกรดเข้า
ระบบออนไลน์ 
http://www.reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
คณะกรรมการรายวิชา 
คณะกรรมการทวน
ส อ บ ก า ร ต ั ด สิ น
ผลสัมฤทธ์ิฯ 

 
 
 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งบันทึกมติการรับรอง
เกรดที่กองบริการการศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 

๙  
 

คณะกรรมการรายวิชาจ ัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูร หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน ภายใน ๔ สัปดาห์ 
 

คณะกรรมการรายวิชา 

๑๐  ฝ่ายวิชาการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร เสนอมหาวิทยาลัยภายใน ๘ สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองเกรด 
ส่งเข้าระบบ 

 

จัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา มคอ.๕ 

จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ๗) 

ส่งบันทึกข้อความ 
มติการรับรองเกรด 

http://www.reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp
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ขั้นตอนบริหารจัดการรายวิชาภาคปฏิบัติ  

 
ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑  คณะกรรมการรายวิชาจัดทำร่างรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.๓)  โดยใช้รายละเอียดของหลักสูตรเป็นหลัก  
 
 

คณะกรรมการรายวิชา 
 
 
 
 

๒  คณะกรรมการรายวิชาเสนอรายละเอียดรายวิชาต่อ
คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรว ิพากษ ์   และ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

คณะกรรมการรายวิชา 

๓  
 
 
 

อาจารย์ผู้คณะกรรมการรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน
จัดทำแผนการสอน  คู่มือบันทึกประสบการณ์ แบบ
รายงาน และใบประเมิน 
 
 
 

คณะกรรมการรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ 

๔  คณะกรรมการรายวิชาติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึก 
จัดหาอาจารย์นิเทศ/ครูพ่ีเลี้ยง  และชี้แจงรายละเอียด
การฝึกภาคปฏิบัติ 
 

คณะกรรมการรายวิชา 

๕  อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
ทีว่างไว้ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง  ในรายวิชาที่
ส่งนักศึกษาฝึกแหล่งฝึกภายนอกท่ีพ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกเป็น
ผู้ร่วมนิเทศ ให้ผู้คณะกรรมการรายวิชาและอาจารย์
นิเทศ ติดตามนิเทศนักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

คณะกรรมการรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ 

๖  
 
 

คณะกรรมการรายวิชาจัดการวัดและประเมินผลตามท่ี
เสนอไว้ใน มคอ.๔ 

คณะกรรมการรายวิชา 

๗  คณะกร รมการ ร ายว ิ ช า ร วบ ร วมคะแนน ส่ ง
คณะกรรมการทวนสอบฯหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ภายใน ๒ สัปดาห์ 
   
 

คณะกรรมการรายวิชา 
คณะกรรมการทวนสอบ
การตัดสินผลสัมฤทธ์ิฯ 

จัดทำรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.๔) 

วิพากษ์ 

จัดทำ 
- แผนการสอน 
- คู่มือบันทึกประสบการณ์ 
- แบบรายงาน และใบ
ประเมิน 

ประสานแหล่งฝึกและ
เตรียมแหล่งฝึก 

จัดการฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

จัดการวัดและ
ประเมินผล 

รวบรวมคะแนน ตัดเกรด 
ส่งคณะกรรมการทวนสอบ

ฯ 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๘  

 
 

คณะกรรมการทวนสอบประเมินผลพิจารณาเกรด 
หากต้องแก้ไขให้ส่งคืนคณะกรรมการรายวิชาแก้ไข
ใหม่ 

คณะกรรมการรายวิชา 
คณะกรรมการทวนสอบ
การตัดสินผลสัมฤทธ์ิฯ 

9 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองเกรดที่ผ่านการ
พิจารณาเกรดจากคณะกรรมการทวนสอบฯ และ
แก้ไขแล้วจากคณะกรรมการรายวิชา 
หลังการรับรองให้คณะกรรมการรายวิชาส่งเกรดเข้า
ระบบออนไลน์ 
http://www.reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp 
 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
คณะกรรมการรายวิชา 
คณะกรรมการทวนสอบ
การตัดสินผลสัมฤทธ์ิฯ 

10  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งบันทึกมติการรับรอง
เกรดที่กองบริการการศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 

11  
 

คณะกรรมการรายวิชาจ ัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน ภายใน ๔ สัปดาห์ 
 

คณะกรรมการรายวิชา 

๑2  ฝ่ายวิชาการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร เสนอมหาวิทยาลัยภายใน ๘ สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาเกรด 

จัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา มคอ.๖ 

จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 

(มคอ.๗) 

รับรองเกรด 
ส่งเข้าระบบ 

 

ส่งบันทึกข้อความ 
มติการรับรองเกรด 

http://www.reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp
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ขั้นตอนการบริหารจัดการแหล่งฝึก 
 

ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูร้ับผิดชอบ 
1  

 
 
 

จัดแบ่งพ้ืนที่แหล่งฝึกหลักของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ตาม MOU 
เช่น รพ.พระปกเกล้า สสจ.จังหวัดจันทบุร ี

ฝ่ายวิชาการ 

2 
 
 
 
 
 

 ดำเนินการประสานงานกับแหล่งฝึก ถึงแผนการ
ฝึกของนักศึกษา  

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการรายวิชา 

3  คณะกรรมการรายวิชารายวิชา ประสานงานกับ
ฝ่ายการพยาบาล พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกเกี่ยวกับช่วง
ระยะเวลาท่ีส่งฝึก รวมถึงประสานที่พักสำหรับ
นักศึกษา 
 

คณะกรรมการรายวิชา 

4  
 
 

จัดทำหนังสือส่งฝึก 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการรายวิชา 

5  
 
 
 

เสนอคณบดีลงนาม ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดแบ่งพื้นที ่

ประสานงานกับแหล่งฝึก 

ประสานงาน
กับพี่เลี้ยง 

จัดทำหนังสือส่งฝึก 

เสนอคณบดีลงนาม 
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ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนแหล่งฝึกการศึกษาภาคปฏิบัติ 

 
ลำดับที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

คณะกรรมการรายวิชาเบิกค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ลงในแบบใบเบิกค่าตอบแทนแหล่งฝึกการศึกษา
ภาคปฏิบัติส่งให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจ 
 

คณะกรรมการ
รายวิชา 
 

2  
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจความถูกต้อง และลง
นามรับรอง หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง 
ดำเนินการส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแก้ไข 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
คณะกรรมการ
รายวิชา 

3  
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอคณบดีลงนาม 
 

ฝ่ายวิชาการ 

4  ฝ่ายวิชาการเสนอคณบดีลงนาม เมื ่อคณบดีลง
นามเรียบร้อยแล้ว ส่งใบเบิกให้งานการเงิน 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบกิค่าตอบแทน
แหล่งฝึก 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอรองคณบดีลง

นาม 

เสนอคณบดี
ลงนาม 
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แผนการเรียนครบหลักสูตร 
แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ 

 
ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2562 

คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
1/2562 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2562 0001201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2562 0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารข้อมูลเบ้ืองต้น 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2562 0002302 มนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2562 0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2562 4021515 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
1/2562 2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 3(2-2-5) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
  รวมทั้งภาค 20  

2/2562 0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2562 0001303 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2562 0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2562 0003205 สถิติและการประยุกต์ท่ัวไป 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2562 4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
2/2562 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(3-0-6) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
2/2562 2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
  รวมทั้งภาค 20  

1/2563 0002321 การรู้เท่าทันส่ือในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2563 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
1/2563 2502103 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
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แผนการเรียนครบหลักสูตร 
แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ 

 
ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2562 

คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
1/2563 4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐาน

วิชาชีพ 
1/2563 2502106 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล  1(1-0-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2563 2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3(2-2-5) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2563 0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ 3(2-2-5) วิชาเลือกเสรี 

  รวมทั้งภาค 17  
2/2563 2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 3(2-2-5)  วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2563 2512101 การพยาบาลชุมชน  2(2-0-5) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2563 2522101 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2563 2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2563 2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะ

สุดท้ายของชีวิต 
3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2563 2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 16  

1/2564 2523102 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2564 2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 
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แผนการเรียนครบหลักสูตร 
แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ 

 
ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2562 

คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
1/2564 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและ

วิกฤต 
3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2564 2504107 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 1(1-0-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 10  

2/2564 2503108 การวิจัยทางการพยาบาล  2(1-2-3) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

2/2564 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

2/2564 2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณ
ภัย 

2(2-0-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

2/2564 2563101 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

2/2564 2504112 นวัตกรรมการพยาบาล 3(2-2-2) วิชาเลือกเสรี 

2/2564 2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

2/2564 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-8) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 19  
3/2564 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 1(0-3-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
3/2564 2542901 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(0-6-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 3  

1/2565 2533902 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 
 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 
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แผนการเรียนครบหลักสูตร 
แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ 

 
ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2562 

คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
 

1/2565 2543902 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้ายของชีวิต 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2524902 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2543903 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลัน
และวิกฤติ 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2514902 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองต้นและการพยาบาล
สาธารณภัย 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 15  
2/2565 2564901 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2554901 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2504902 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดในสาขาท่ีเลือกสรร 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 8  
  รวมทั้งหมด 128 หน่วยกิต 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2563 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
1/2563 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2563 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2563 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2563 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2563 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2563 4021515 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2563 2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 3(2-2-5) พื้นฐานวิชาชีพ 

  รวมทั้งภาค 20  
2/2563 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2563 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2563 0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2563 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2563 4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) พื้นฐานวิชาชีพ 
2/2563 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(3-0-6) พื้นฐานวิชาชีพ 
2/2563 2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 

  รวมทั้งภาค 20  
1/2564 0463005 การเงินและความมั่นคง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2564 0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) วิชาเลือกเสรี 
1/2564 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2564 2502103 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2564 4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2564 2502106 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล  1(1-0-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2564 2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3(2-2-5) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 17  

2/2564 2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 3(2-2-5)  วิชาชีพ 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2563 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 

การพยาบาล 
2/2564 2512101 การพยาบาลชุมชน  2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2564 2522101 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2564 2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2564 2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะ

สุดท้ายของชีวิต 
3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2564 2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 16  

1/2565 2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2543902 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้ายของชีวิต 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2503108 การวิจัยทางการพยาบาล  2(1-2-3) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2523102 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2565 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 17  
2/2565 2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2563 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
2/2565 2563101 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 1(0-3-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2533902 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2542901 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(0-6-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล                                             
  รวมทั้งภาค 11  

3/2565 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-8) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

3/2565 2543903 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลัน
และวิกฤติ 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 7  
1/2566 2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2566 2524902 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2566 2554901 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2566 

 
2564901 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2566 2504112 นวัตกรรมการพยาบาล 3(2-2-2) วิชาเลือกเสรี 

  รวมทั้งภาค 13 
 

 

2/2566 2504107 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 1(1-0-2) วิชาชีพ 
การพยาบาล 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2563 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
2/2566 2504902 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดในสาขาท่ีเลือกสรร 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2514902 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองต้นและการพยาบาล 

สาธารณภัย 
3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 7  
  รวมทั้งหมด 128 หน่วยกิต 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2564 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
1/2564 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2564 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2564 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2564 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2564 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2564 4021515 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2564 2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 3(2-2-5) พื้นฐานวิชาชีพ 

  รวมทั้งภาค 20  
2/2564 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2564 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2564 0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2564 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2564 4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) พื้นฐานวิชาชีพ 
2/2564 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(3-0-6) พื้นฐานวิชาชีพ 
2/2564 2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 

  รวมทั้งภาค 20  
1/2565 0463005 การเงินและความมั่นคง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2565 0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) วิชาเลือกเสรี 
1/2565 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2565 2502103 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2565 4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2565 2502106 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล  1(1-0-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2565 2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3(2-2-5) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 17  

2/2565 2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 3(2-2-5)  วิชาชีพ 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2564 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 

การพยาบาล 
2/2565 2512101 การพยาบาลชุมชน  2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2522101 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะ

สุดท้ายของชีวิต 
3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2565 2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 16  

1/2566 2503108 การวิจัยทางการพยาบาล  2(1-2-3) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2566 2523102 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2566 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2566 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2566 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-8) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2566 2543902 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้ายของชีวิต 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 18  
2/2566 2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2564 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
2/2566 2563101 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 1(0-3-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2533902 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2543903 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลัน

และวิกฤติ 
3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 12  

3/2566 2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

3/2566 2542901 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(0-6-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล                                             

  รวมทั้งภาค 5 
 

 

1/2567 2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 2(2-0-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2504112 นวัตกรรมการพยาบาล 
 

3(2-2-2) วิชาเลือกเสรี 

1/2567 2524902 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2554901 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2564901 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 13  
2/2567 2504107 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 1(1-0-2) วิชาชีพ 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2564 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 

การพยาบาล 
2/2567 2504902 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดในสาขาท่ีเลือกสรร 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2567 2514902 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองต้นและการพยาบาล 

สาธารณภัย 
3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 7  
  รวมทั้งหมด 128 หน่วยกิต 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2565 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
1/2565 0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2565 0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2565 0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2565 0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อเป็นนวัตกร 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
1/2565 0365004 ฉลาดคิด 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2565 4021515 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2565 2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 3(2-2-5) พื้นฐานวิชาชีพ 

  รวมทั้งภาค 20  
2/2565 0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2565 0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
2/2565 0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2565 0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
2/2565 4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) พื้นฐานวิชาชีพ 
2/2565 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(3-0-6) พื้นฐานวิชาชีพ 
2/2565 2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 

  รวมทั้งภาค 20  
1/2566 0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
1/2566 0365020 กีฬากอล์ฟ 3(2-2-5) วิชาเลือกเสรี 
1/2566 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 3(3-0-6) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2566 2502103 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2566 4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4) พื้นฐานวิชาชีพ 
1/2566 2502106 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล  1(1-0-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
1/2566 2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3(2-2-5) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 17  

2/2566 2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 3(2-2-5)  วิชาชีพ 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2565 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 

การพยาบาล 
2/2566 2512101 การพยาบาลชุมชน  2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2522101 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะ

สุดท้ายของชีวิต 
3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2566 2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 16  

1/2567 2503108 การวิจัยทางการพยาบาล  2(1-2-3) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2523102 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต 3(3-0-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-8) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2567 2543902 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้ายของชีวิต 

3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 18  
2/2567 2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(3-0-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 



 

59 
 

แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2565 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 
2/2567 2563101 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2567 2523901 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ 1(0-3-2) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2567 2533902 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2567 2543903 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลัน

และวิกฤติ 
3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 12  

3/2567 2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

3/2567 2542901 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 2(0-6-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล                                             

  รวมทั้งภาค 5 
 

 

1/2568 2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 2(2-0-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2568 2504112 นวัตกรรมการพยาบาล 
 

3(2-2-2) วิชาเลือกเสรี 

1/2568 2524902 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2568 2554901 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-6) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

1/2568 2564901 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-4) วิชาชีพ 
การพยาบาล 

  รวมทั้งภาค 13  
2/2568 2504107 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 1(1-0-2) วิชาชีพ 
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แบบฟอร์มแผนการเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่รับเข้า 1 / 2565 
คณะ   พยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับ พย.บ. 4  ป ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา 

การพยาบาล 
2/2568 2504902 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดในสาขาท่ีเลือกสรร 3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
2/2568 2514902 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองต้นและการพยาบาล 

สาธารณภัย 
3(0-9-6) วิชาชีพ 

การพยาบาล 
  รวมทั้งภาค 7  
  รวมทั้งหมด 128 หน่วยกิต 

 


