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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย  

“ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” ได้ยกฐานะให้เป็น “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” ในวันที่ 

26 ธันวาคม 2559 โดยมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา  สภากาชาดไทย  พ.ศ.2559  ซึ่งประกาศใน                         

ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็น

ส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ตามกฏหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและ

กฏหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปภัมภ์ของสภากาชาดไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 

ปรัชญา 

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส าคัญในการสรา้งสุขภาวะให้แกเ่พื่อนมนุษย ์และเป็นที่พึ่งของสังคม” 

 

ปณิธาน 

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลช้ันสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการท า

คุณประโยชน์แกเ่พื่อนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรม และส านึกรับผดิชอบต่อสังคม”  

 

วิสัยทัศน์ 10 ปี (2561 – 2570) 

“สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นใน

ด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ.2565” 

 

วิสัยทัศน์ 4 ปี  (2562 -2565) 

“เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ระดับเอเชยี ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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เอกลักษณ์ของสถาบัน 

“เป็นท่ีพึ่งของสังคม นยิมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล” 

 

S: Society’s anchor   เป็นท่ีพึ่งของสังคม 

หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งดา้นสุขภาพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผูป้ระสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 

T: Talent development   นิยมการพัฒนา 

หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม 

I: Integrity for humanity  ศรัทธามนุษยธรรม 

หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพืน้ฐานด้านมนุษยธรรม ซื่อสัตย์ 

เสียสละ และ ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

N: Nursing leaders   ก้าวน าด้านการพยาบาล 

หมายถึง เป็นผูม้ีทักษะในการดูแลอย่างมืออาชีพ แก่ผู้สูงอายุ 

ผูด้้อยโอกาสและผูป้ระสบภัยพิบัติ โดยร่วมมอืกับเครือขา่ยทั้งในและ

ต่างประเทศ 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

“มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 

 

S: Service mind   มีจิตอาสา 

หมายถึง จติที่ใหแ้ละกระท าด้วยความสมัครใจในการดูแลช่วยเหลือ

ผูอ้ื่นผูด้้อยโอกาส ผูป้ระสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม 

T: Talent development   พัฒนาก้าวไกล 

หมายถึง พัฒนาตนเอง มคีวามรอบรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและใฝ่เรยีนรู้

ตลอดชวีิต 

I: Integrity of heart   หัวใจคุณธรรม 

หมายถึง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานมนุษยธรรมและ

ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

N: Nursing leaders   น าการพยาบาล 

หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถดูแล ผู้สูงอายุ

ผูด้้อยโอกาส และจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างมอือาชีพ 
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หลักการกาชาด 

๑.มนุษยธรรม (Humanity) กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะน าความช่วยเหลือโดยมิเลือก

ปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่

การคุ้มครองชีวติและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริม ความเข้าใจ 

มิตรภาพความรว่มมอืระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล 

๒.ความไม่ล าเอียง (Impartiality) กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือ                

ทางศาสนา  ช้ัน วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทา

ความทุกข์ทรมาน โดยใหก้ารปฏิบัติเป็นล าดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เรง่ดว่นที่สุด 

๓.ความเป็นกลาง (Neutrality) เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝา่ย กาชาดไม่อาจเข้ากับ

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ 

ศาสนา และลัทธินิยม 

๔.ความเป็นอิสระ (Independence) กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้าน

มนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแหง่กฎหมายของประเทศตน จะต้องธ ารงความเป็นอิสระ

อยู่ต่อไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา 

5.บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) กาชาดเป็นองค์กรอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มี

ความปรารถนาผลประโยชน์ในประการใด ๆ 

6.ความเป็นเอกภาพ (Unity) ในประเทศพึงมีสภากาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้กับ

คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดนของตน 

7.ความเป็นสากล (Universality) กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลสังกัดอยู่ในฐานะเท่า

เทียมกันและมีสว่นความรับผดิชอบและหนา้ที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 
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สมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

องคส์ภานายิกา สภากาชาดไทย พระองค์แรก 

(พ.ศ.2436-พ.ศ.2462) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระศรสีวรนิทิรา บรมราชเทวี พระพนัวสัสาอัยยกิาเจ้า 

องคส์ภานายิกา สภากาชาดไทย พระองค์ท่ีสอง 

(พ.ศ.2463-พ.ศ.2498) 
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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

องคส์ภานายิกา สภากาชาดไทย องคปั์จจุบัน 

(พ.ศ. 2499 – ปัจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หม่อมเจ้าหญงิมัณฑารพ กมลาศน ์

ผู้ด ารงต าแหน่ง หัวหนา้กองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก 
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วา่ด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2562 

 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

วา่ด้วย การให้ปริญญาเกยีรตนิยิม พ.ศ. 2560 

 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

วา่ด้วย เหรียญเชดิชูเกียรตสิ าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 

 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

วา่ด้วย เหรียญรางวัลส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 
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ประวัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม 

มาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยในปัจจุบัน สถาบันน้ีอยู่ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ องค์สภา

นายิกาสภากาชาดสยาม ถือก าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนวิชาการพยาบาล  

ในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดด าเนินการโรงเรียนน้ีข้ึนอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหารบกกลาง 

กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปล่ียนนักเรียนกับโรงเรียนผดุงครรภ์โรงพยาบาล   

ศิริราช ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษา จึงโอนโรงเรียนพยาบาล ไปขึ้นกับแผนกรักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองย่อยกองหน่ึงในแผนกนี้  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาล        

เป็นพระองค์แรก คอื หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ 

 พ.ศ.2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปีรับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต่ ามัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะมิชชันนารีอเมริกัน

ได้จัดต้ังโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอร์มิค ที่เชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดสยาม 

 พ.ศ.2507 ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับการศึกษาสากล เรียกหลักสูตรน้ีว่า 

ประกาศนียบัตรข้ันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า ก าหนดเวลาเรียน    

3 ปี และมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อีก 6 เดือน  ในปี พ.ศ.2511 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย

พยาบาล ก าหนดเวลาเรียน 1 ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกหลักสูตรหน่ึง 

 

            พ.ศ.2513 เปล่ียนชื่อจากเดิมเป็น วิทยาลัย

พยาบาลสภากาชาดไทยและมีอาจารย์ผู้อ านวยการวิทยาลัย

พยาบาลสภากาชาดไทยเป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ        

มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยให้

มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย 

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีการับวิทยาลัย

พยาบาลฯ เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการศึกษาชั้นสูงใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2514 ต่อมาวิทยาลัย

พยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปล่ียน

เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีก าหนดเวลาเรียน            

4 ปี ในปี พ.ศ.2521 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

พ .ศ .2532  สภาก าชาด ไท ย ได้ มี ป ระก าศ         

สภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 13 

ธันวาคม 2532 ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นกองหน่ึง

ของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลและการบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับ

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้อ านวยการกองวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการ

พัฒนาวิธีการบริหารจัดการใหม่ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนใหมี้สโมสรนักศึกษาข้ึนเพื่อส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์

ด้านต่าง ๆ ใหก้ับนักศึกษา  



                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑติ : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 
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พ.ศ.2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากร

พยาบาล โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล

เฉพาะทาง 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้ป่วย

เอดส์ ก าหนดเวลาศึกษาอบรม 4 เดือน และได้ขยายจ านวน

การรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก

ปีละ 170 คน ตามแผนการพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 

(พ.ศ.2534-2539) มาเป็น  ปีละ 200 คน เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัด

การศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่  1 กันยายน 2535 นอกจากน้ียังได้มีการน า

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและมีการอบรม

คอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจา้หน้าที่ 

 พ.ศ.2537 ขยายบทบาทด้านความร่วมมือกบั

ต่างประเทศ โดยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลส าหรับชาว

ต่างประเทศ มรีะยะเวลา 4-6 เดอืน ในปเีดียวกันน้ี 

วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการ

บริการสืบคน้ข้อมูลด้านวารสารและต าราในหอ้งสมุด และ

เริ่มด าเนินการกอ่สร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 8 

ชั้น พร้อมดาดฟา้ เพือ่ทดแทนอาคารหลังเกา่ที่ช ารุดทรุด

โทรมมาก ซึง่ได้รบัพระราชทานชื่ออาคารในเวลาต่อมาว่า 

อาคารพระบรมคณุ ซึง่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ขนาดเท่าพระองค์จรงิ ครึง่

พระองค์ ณ บรเิวณโถงหน้าอาคารพระบรมคุณ เพือ่ถวาย

เป็นอนุสรณแ์หง่กรณุาธิคณุต่อวชิาชีพการพยาบาล แด่

สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 

 พ.ศ.2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร 

การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชา    

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วย

โรคไร้เชื้อ และพัฒนาการบริการสืบค้นข้อมูลวารสารและ

ต าราหอ้งสมุดด้วยคอมพิวเตอร์   

 พ.ศ.2539 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้พัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรบูรณาการและ

สภากาชาดไทยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานการจัด

การศึ กษ าภาคป ฏิบั ติ สภ าก าชาด ไทย  ต่ อ ม าใน  ปี                        

พ.ศ.2540 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนิน

ประกอบพิธี เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระ

ชนมพรรษา อาคารพระบรมคุณ และพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2543 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาน้ี 

เป็นศูนย์รวมของห้องเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หอ้งสมุด 

หอ้งปฏิบัตกิารพยาบาล หอ้งประชุม หอ้งท างานของอาจารย์

และหน่วยบริการวิชาการต่าง ๆ รวมทั้ง ได้พัฒนาห้องสมุด

เกี่ ย วกั บ ฐาน ข้อ มูลและระบบการสืบค้ น ข้อ มูล ด้วย

คอมพิวเตอร์ 

 พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปิด

ด าเนินการมาครบปีที่ 84 ได้มีการก่อต้ังทุนสมเด็จเจ้าฟ้า

สุทธาทิพย์  เพื่อ เก็บดอกผลบ ารุงกิจการของวิทยาลัย

พยาบาลฯ ในด้านการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และท านุ

บ ารุงตึกสุทธาทิพย์ อาคารอนุรักษ์ของวิทยาลัยพยาบาล 

และได้มีระเบียบการเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์

เพื่อเชิดชูเกยีรติศิษย์เก่าฯ ที่น าชื่อเสียงมาสู่สถาบันและเชิดชู

เกยีรติผูท้ าคุณประโยชนแ์กว่ิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

นอกจากน้ันวิทยาลัยพยาบาลฯ ยังเริ่มด าเนินโครงการ

แลกเป ล่ียนอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทยกับมหาวิทยาลัย Malaspina ประเทศแคนาดา 

Leshan  Vocational & Technical College ประเทศจีน และ 

Red Cross University College ประเทศสวีเดน 
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พ.ศ.2543 วิทยาลัยพยาบาลฯ มนีโยบายและด าเนินงานในดา้นการประกันคุณภาพการศกึษาท่ีชัดเจน และพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและเกียรติบัตรมุ่งพัฒนาคุณภาพ 2 รางวัล คือ การให้บริการวิชาการ / 

บริการวิชาชพีแก่สังคม และรางวัลการสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมคุณธรรมและจรยิธรรม เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2548 ในงาน 

CU Quality Prize ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุง

ครรภ์โดยสภาการพยาบาล เป็นคร้ังท่ี 3 ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็นระยะเวลาสูงสุด คือ 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2545-2549 

พ.ศ.2559 วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ยกฐานะเป็น “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” 

ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 โดยมีการตราพระราชบัญญัตสิถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย พ.ศ.2559 ซึ่ง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิตบุิคคล และเป็นหนว่ยงานในก ากับของ

รัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย 

วธีิการงบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปภัมป์ของสภากาชาดไทย ซึ่งมผีลบังคับใชใ้นวันท่ี  24 มถิุนายน 

2560 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการและวชิาชีพขั้นสูง ด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศกึษา ด ารงไวซ้ึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชนต์อ่ชุมชมและสังคม 

ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 

 ปัจจุบันสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้

หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนามาอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งหลักสูตรท่ีใชใ้นปีการศึกษา 25๖3 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาให้สอดคลอ้งกับการ

ปฏรูิประบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ และฝึกฝนผู้เรียนให้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สถาบัน ยังเปิด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรหลังปริญญาตรีอีก 4 

สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง  และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง  
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 สถาบันมีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์และให้บริการวิชาการเชิงวิชาชีพเพื่อ

ชี้น าสังคมด้านการดูแลสุขภาพและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จึงมีโครงการบริการ

ด้านวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพแก่บุคลากรในทีมสุขภาพและประชาชนอย่างสม่ าเสมอเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์

ความรู้สูก่ารปฏิบัต ิได้แก่ การประชุมวิชาการ การสัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพทางวิทยุ โครงการดูแลผู้สูงอายผุู้ติดเชื้อ

ไวรัสเอดส์ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเรียน การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมท้ัง

กิจกรรมท่ีจัดให้ผู้ท่ีอยูใ่นภาวะเสี่ยงและผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม 
  

 ด้วยรากฐานท่ีมั่นคงและแข็งแกร่งของโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดสยาม ตั้งแต่ พ.ศ.2457 จนถึงปัจจุบันนี้                   

วทิยาลัยพยาบาลฯ มอีายุครบ ๑06 ปี ในวันท่ี 16 มถิุนายน 25๖3 
 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ฯ ได้ผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ เป็นจ านวน                 

๑0,645 คน ผลิตผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 2,316 คน และผลิตผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล  เฉพาะทาง 

จ านวน 2,581 คน บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในงานด้านสุขภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีบทบาททาง

สังคมอย่างกว้างขวาง เป็นท่ียกย่องและยอมรับนับถือโดยท่ัวไป จึงเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาปัจจุบันควรมคีวามภาคภูมิใจ ตระหนัก

ในเกียรติภูมิของสถาบันและวิชาชีพการพยาบาล และถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีทุกคนจะต้องธ ารงไว้และสืบสานอุดมการณ์ของ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ และสภากาชาดไทยตลอดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกลักษณข์องสถาบนั : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 
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ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของสถาบัน 

  

 
 

 

 

                   

  

สวีแดดอกไมป้ระจ าสถาบนั 

 สวีแด  เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์

ว่ า  Gliricidia Sepium steud มี ถิ่ น ก า เนิ ด ในอ เม ริกากลาง       

ใบเป็นใบรวม เวลาออกดอกจะท้ิงใบเกือบหมดต้น ออกดอก    

ปีละคร้ังในฤดูหนาว ลักษณะคล้อยดอกโสนหรือดอกถั่ว       

ออกดอกเป็นช่อๆ  มี 2 ชนิด คือ ชนิดดอกสีชมพูและดอก      

สีขาว ดอกออกอยู่นานประมาณ 3 สัปดาห์ ดอกสามารถ      

ใช้รับประทานได้เช่นเดียวกับผักและสามารถน าไปประกอบ

อาหารได้หลายรูปแบบ คนท่ัวไปเรียกว่า ดอกแคฝร่ัง 

 

 สวีแด...... มคีวามสัมพันธ์กับศษิยท่ี์ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย  

ทุกคน เพราะเป็นต้นไม้ท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์ประจ าสถาบันการพยาบาลฯ ด้วยเหตุท่ีสวีแดให้ร่มเงา จะพลิ้วไหวดูอ่อนโยนเมื่อ

ต้านลม ดอกสีขาวและชมพูบริสุทธ์ิสวยงามและบานสะพร่ังท้ังต้นเมื่อใกล้เวลาท่ีจะมีการสอบปลายปี เป็นเคร่ืองเตือนใจให้

พวกเราเตรียมตัวดูต ารา จนมคี ากล่าวว่า “เมื่อสวีแดบาน หมายถึงฤดูกาลสอบก าลังมาเยือน” 

 

 

               สีประจ าสถาบันการพยาบาลศรีสวริทิราฯ “สีแดงชาด” (รหัสสี Y100 M100) 

 

 

 

   * พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง สัญลักษณข์องความเป็นกษัตริย์อันเนื่องมาจาก 

      พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหน่ึงในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ ์

   * จปร. หมายถึง อักษรยอ่มาจาก “มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช” อันเป็น 

      พระปรมาภไิธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

   * กาชาด หมายถึง เคร่ืองหมายรูปกากบาทสีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมาย  

     กาชาดสากล โดยสีแดงชาดเป็นสปีระจ าสถาบัน  

    * ตราอารม์ หมายถึง เครื่องหมายเป็นรูปโล่ภายในมีสัญลักษณข์องสถาบัน 

    * กรอบทรงหนา้นาง แสดงถึง ความนุม่นวล อ่อนหวาน และความสง่างาม บนพืน้  

      สีเขียว หมายถึง สีประจ าวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา-   

      บรมราชเทว ี พระพันวัสสาอัยยกิาเจ้า 

ตรา เครื่องหมาย หรอืสัญลักษณข์องสถาบัน ประกอบด้วย  

ตราอารม์พื้นสีขาว  มขีอบสีทอง ตรงกลางมีพระปรมาภไิธยย่อ “จปร.” 

สีแดงชาด ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง มีเคร่ืองหมายกาชาดสีแดงชาด

อยู่ใต้พระปรมาภิไธยย่อ มีกรอบทรงหน้านางพื้นสีเขียว บรรจุอักษรสีทองชื่อ 

“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 

๑.ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

       ภาษาองักฤษ Bachelor of Nursing  Science Program 

 

๒.ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

      ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

           (ชื่อย่อ)      พย.บ. 

      ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   Bachelor of Nursing Science 

   (ชื่อย่อ)     B.N.S. 

๓.ปรัชญาของหลักสูตร 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เช่ือว่า การพยาบาลเป็นวิชาชพีท่ีให้การดูแลภาวะสุขภาพทุกระดับ

ของบุคคลทุกชว่งวัย ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวม ครอบคลุมท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การดูแล

รักษาและการฟื้นฟูสภาพ ทั้งในภาวะปกติและยามเกิดสาธารณภัย โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ

ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของมนุษยธรรม คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสสามารถปรับตัวและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพ

ชวีติท่ีดท่ีามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

มุง่เนน้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใชเ้ทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สามารถดูแลผู้รับบริการ  และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับหลักการกาชาด ภารกิจของ

สภากาชาดไทยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสภาวะ

โลกที่เปลี่ยนแปลง  

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวริน ทิรา สภากาชาดไทย มุ่งผลิตบัณฑิตผ่าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความดี ความเก่ง 

และมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก ให้การพยาบาลสอดคล้องกับหลักการกาชาดมีความรอบรู้ด้าน

การพยาบาลและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทัน มีภาวะผู้น า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

วิจารณญาณ ท างานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น และสหสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชี วิต          

มมีุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชพี และสังคม สามารถ

ด ารงชวีติอยา่งพอเพยีง ธ ารงวัฒนธรรมไทย ให้สอดคลอ้งกับกระแสโลกาภวิัตน์ได้อยา่งมีความสุข 
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คู่มอืนักศึกษา 
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๔.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมคีุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตอาสา สามารถให้การพยาบาลดว้ยความเมตตา การุณย์ ยดึหลักมนุษยธรรม  

        สอดคล้องกับหลักการกาชาด 

 2. มคีวามรอบรู้ดา้นการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตกิารพยาบาลได้ตาม 

        มาตรฐานวชิาชีพและพหุวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชงิประจักษไ์ด้เหมาะสม 

 3. ปฏบัิตกิารพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมท้ังดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล  

         รักษาการฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบือ้งต้นแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนทุกชว่งวัย ในภาวะสุขภาพ 

          ตา่ง ๆ และทุกระดับของระบบการบริการสุขภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 4. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 5. สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นระบบ มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจทางคลินิกได้ 

         อย่างเหมาะสม 

 6. สามารถวเิคราะห์เชงิตัวเลข และใชส้ถิตไิด้อยา่งเหมาะสมในวชิาชีพ 

 7. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรูเ้ท่าทันเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการปฏบัิตกิารพยาบาล 

 8. มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีสามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 9. มีภาวะผู้น า มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสามารถท างานเป็นทีม 

          10. มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

          11. ด ารงชีวิตอย่างพอเพยีง เป็นพลเมอืงท่ีดขีองสังคมไทยและสังคมโลกตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้ 

          สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตนไ์ด้อยา่งมีความสุข 

          12. มีมุมมองเชงิบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อม่ันในการพัฒนาตนเอง วชิาชีพ 

                และสังคม 

๕. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

           คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของ                   

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ก าหนดให้บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และ มีความสุข โดยเน้นความเป็น

กาชาด ได้แก่ มีมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ จิตอาสา และมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ค านึงถึง

ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 
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๖. การวดัผล การประเมินผล และการส าเร็จการศกึษา 

     การประเมินผลรายวชิาใชส้ญัลักษณ ์A  B+  B  C+  C  D+  D  F   สัญลักษณ์ต่าง ๆ  

ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้ 

 สัญลักษณ ์     ความหมาย                ค่าระดับขั้น 

      A  ผลการประเมินขั้นดีเลิศ  (Excellent)  ๔.๐  

      B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก     (Very Good)   ๓.๕ 

      B  ผลการประเมินขั้นดี  (Good)    ๓.๐ 

      C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช ้  (Fairly Good)   ๒.๕ 

                     สัญลักษณ ์     ความหมาย                ค่าระดับขั้น 

      C  ผลการประเมินขั้นพอใช ้ (Fair)    ๒.๐ 

      D+  ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งอ่อน (Poor)   ๑.๕ 

      D  ผลการประเมินขั้นออ่น  (Very Poor)  ๑.๐ 

      F  ผลการประเมินขั้นตก  (Fail)   ๐.๐ 

 

คนด ี 1. มีคุณธรรม  จรยิธรรม 

2. มจีิตอาสา 

3. สามารถใหก้ารพยาบาล ด้วยความเมตตา การุณย์ 

4. ยดึหลักมนุษยธรรมสอดคล้องกับหลักการกาชาด  

5. มีความรับผิดชอบและมีวินัย 

6. เป็นพลเมอืงท่ีดขีองสังคมไทยและสังคมโลก 

คนเก่ง 

 

1. มีความรอบรู้ดา้นการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภไ์ด้ตามมาตรฐานวชิาชีพและค านึงถึง 

    พหุวัฒนธรรม 

3. พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชงิประจักษไ์ด้เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อยา่งรูเ้ท่าทัน 

7. มีภาวะผู้น า สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 

    ตัดสนิใจทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม 

8. ท างานเป็นทีม 

9. ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

มคีวามสุข 1. มีมุมมองเชงิบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อม่ันใน 

   การพัฒนาตนเอง วชิาชีพ และสังคม 

2. ด ารงชีวิตอย่างพอเพยีง ตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้สอดคลอ้งกับกระแสโลกาภวิัตน์                                 

    ได้อยา่งมีความสุข 
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 เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

และต้องได้แต้มไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 

2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 

 

๗. จ านวนหนว่ยกติ รวมตลอดหลักสูตร  ๑๓๘ หน่วยกิต 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มรีายละเอยีดดังนี ้ 

      ๗.๑ โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวชิาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   4 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   4 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  8 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา    14 หนว่ยกิต 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต 

- กลุ่มพืน้ฐานวิชาชพี    22 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชาชพี    80 หนว่ยกิต 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6 หน่วยกิต 

๗.๒ แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1011111 หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 

1021111 ความเป็นพลเมอืงโลกบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   2(2-0-4) 

1011121 การพัฒนาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดสร้างสรรค ์ 2(2-0-4) 

1011131 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4) 

1023131 เคมีส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2) 

1011141 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4) 

1021141 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 2(2-0-4) 

1013211 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 

1021211 จิตวทิยาพัฒนาการ        1(1-0-2) 

1011221 มโนทัศนพ์ื้นฐานทางการพยาบาล 1(1-0-2) 

 รวม 19(17-5-35) 
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ปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1021121 ตรรกวิทยา 2(2-0-4) 

1031141 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 2(2-0-4) 

1021221 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาล                           1(1-0-2) 

1033131 ฟิสิกสส์ าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2) 

1033211 สรีรวทิยา 4(3-2-7) 

1043211 ชวีเคมีส าหรับพยาบาล 3(2-2-4) 

1051211 จุลชวีวทิยา 2(2-0-4) 

1061211 ปรสิตวทิยา 1(1-0-2) 

 รวม 17(14-7-29)  

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1033221 กระบวนการพยาบาล 2(1-3-2) 

1041131 สิ่งแวดลอ้มกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 

1XXX305 วชิาเลอืกเสรี 2(2-0-4) 

 รวม 6(5-3-10) 

 

ปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1041142 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 2(2-0-4) 

1041222 ทฤษฎีการพยาบาล 1(1-0-2) 

1053222 การพยาบาลพื้นฐาน 3(2-3-4) 

1061222 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1(1-0-2) 

1071222 จรยิศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชพีการพยาบาล 2(2-0-4) 

1071212 เภสัชวทิยาส าหรับพยาบาล 3(3-0-6) 

1081212 พยาธสิรีรวทิยาส าหรับพยาบาล 2(2-0-4) 

1091212 ชวีสถิติ 1(1-0-2) 

1101212 โภชนาการและโภชนบ าบัด 1(1-0-2) 

 รวม 16(15-3-30) 
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ปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1051142 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชง้าน 1 2(2-0-4) 

1081222 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 

1091222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1  3(3-0-6) 

1101222 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ  2(2-0-4) 

1014222 ปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-0) 

1024222 ปฏบัิตกิารพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2(0-6-0) 

 รวม 15(10-15-20) 

 

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1111212 วทิยาการระบาด 1(1-0-2) 

1061142 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชง้าน 2 2(2-0-4) 

1XXX305 วชิาเลอืกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 5(5-0-10) 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1071143 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชง้าน 3     2(2-0-4) 

1111223 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4) 

1121223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 3(3-0-6) 

1034223 ปฏบัิตกิารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4(0-12-0) 

1044223 ปฏบัิตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1 4(0-12-0) 

 รวม 15(7-24-14) 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1131223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์2 3(3-0-6) 

1141223 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) 

1153223 การวจิัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-3-2) 

1054223 ปฏบัิตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 2 3(0-9-0) 

1064223 ปฏบัิตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 4(0-12-0) 

 รวม 15(7-24-14) 



                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑติ : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 
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ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1163223 การพยาบาลสาธารณภัย   3(2-3-4) 

1171223 การจัดการทางการพยาบาล      2(2-0-4) 

1XXX305 วชิาเลอืกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 7(6-3-12) 

 

ปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1181224 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3(3-0-6) 

1191224 การรักษาโรคเบือ้งต้น 2(2-0-4) 

1074224 ปฏบัิตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์2 3(0-9-0) 

1084224 ปฏบัิตกิารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-12-0) 

1094224 ปฏบัิตกิารพยาบาลสาธารณภัย 1(0-3-0) 

 รวม 13(5-24-10) 

ปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1201224 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชพีการพยาบาล 2(2-0-4) 

1104224 ปฏบัิตกิารพยาบาลอนามัยชุมชน 2(0-6-0) 

1114224 ปฏบัิตกิารรักษาโรคเบือ้งต้น 2(0-6-0) 

1124224 ปฏบัิตกิารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชพี 4(0-12-0) 

 รวม 10(2-24-4) 

๗.๓ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ ประสบการณใ์นสถานการณ์จรงิ 

 ๗.๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถปฏบัิตทัิกษะการพยาบาล และการผดุงครรภอ์ย่างเป็นองค์รวมและปลอดภัย โดยประยุกตใ์ชศ้าสตร์และ

     ศลิปะทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชงิประจักษ ์นวัตกรรม และการสื่อสารเชงิบ าบัดใน                             

               การพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

 2. สามารถปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้รับบริการ 

     ทุกภาวะสุขภาพและทุกชว่งวัย ในทุกระดับของบริการสุขภาพ 

 3. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลดว้ยหลักมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ โดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม       

                จรรยาบรรณวชิาชีพ กฎหมายและสิทธิผู้ป่วย  

 4. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลโดยค านึงถงึความเปนปัจเจกบุคคลและพหุวัฒนธรรม   

 5. แสดงภาวะผู้น าในการปฏบัิตงิาน ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชพี และชุมชน  

 6. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลสาธารณภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     



เอกลักษณข์องสถาบนั : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 
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๗.๓.๒ ช่วงเวลา  

ชั้นปี/ภาค 

การศึกษา 
ฝกึประสบการณใ์นสถานการณ์จรงิ ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

2/2 
ปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐาน 

3 หนว่ยกิต 135 ชั่วโมง  

 (วันจันทร์-พุธ 07.30 – 15.30 น.) 

2/2  
ปฏบัิตกิารพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

2 หนว่ยกิต 90 ชั่วโมง   

(วันจันทร์-อังคาร 07.30 – 15.30 น.) 

3/1 
ปฏบัิตกิารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

3/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1                

  

4 หน่วยกิต180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

3/2 ปฏบัิตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1   

   

4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

3/2 ปฏบัิตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 2            

  

3 หนว่ยกิต 135 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

 

ชั้นปี/ภาค 

การศึกษา 
ฝกึประสบการณใ์นสถานการณ์จรงิ ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

4/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์2      

   

3 หนว่ยกิต 135 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

4/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                                      

   

4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

4/1 
ปฏบัิตกิารพยาบาลสาธารณภัย 

1 หนว่ยกิต 45 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร์ 07.30 – 15.30 น.) 

4/2* 

 
ปฏบัิตกิารพยาบาลอนามัยชุมชน  

2 หนว่ยกิต 90 ชั่วโมง  

(วันจันทร์-อังคาร 07.30 – 15.30 น.) 

4/2 
ปฏบัิตกิารรักษาโรคเบือ้งต้น                            

2 หนว่ยกิต 90 ชั่วโมง  

(วันจันทร์-อาทิตย ์07.30 – 15.30 น.) 

4/2 ปฏบัิตกิารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชพี         

   

4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันจันทร์-อาทิตย ์07.30 – 15.30 น.) 

หมายเหต ุ 1. การจัดชว่งเวลาเวร 

- เวรเชา้ 07.30 – 15.30 น. 

- เวรบ่าย 15.30 – 23.30 น. 

- เวรดึก 23.30 – 07.30 น. 

*2. เวลาขึน้อยูก่ับกิจกรรมในชุมชน 

 



                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑติ : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 
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คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

๘.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๘.๑ คุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถใชค้วามรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ หลักการกาชาด ตลอดจนสทิธิมนุษยชน     

    และสิทธิต่างๆ ในกระบวนการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรม 

2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

3. มคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเอง วชิาชีพ สังคม มีวนิัย ตรงตอ่เวลาและซื่อสัตย์สุจริต 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่ผู้อื่นท้ังในการด ารงตนและการปฏบัิตงิานและมทัีศนคติท่ีดตีอ่วิชาชพีการพยาบาล 

5. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับรู้และเขา้ใจสิทธิของตนเอง  และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 

6. มีจติอาสาและเสยีสละ 

๘.๒ ความรู ้

1. มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและ           

    การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. มคีวามรู้ ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. มคีวามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลและการน าไปใชใ้นการให้การพยาบาลได้อยา่งเป็นองค์รวม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ กระบวนการวิจัย  

    กระบวนการบริหารและการจัดการองคก์ร 

5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาล และระบบจ าแนกข้อมูลทางการพยาบาล 

6. มีความรู้ ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มผีลกระทบตอ่ภาวะ 

    สุขภาพของประชาชน 

7. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย การพยาบาล และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

๘.๓ ทักษะทางปัญญา 

     1. ตระหนักรูใ้นศักยภาพของตนเองและพัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมขึน้ 

     2. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหลง่ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

     3. สามารถน าข้อมูลและหลักฐานเชงิประจักษไ์ปใชใ้นการอ้างองิและแก้ไขปัญหาอย่างมวีจิารณญาณ 

     4. สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

         รวมท้ังประสบการณ์ทางวิชาชพีเป็นฐานในการตัดสนิใจให้การพยาบาลท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ 

     5. สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใชผ้ลงานวจิัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

     6. สามารถพัฒนาวธีิการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความพอเพยีงและสอดคลอ้งกับบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 

 ๘.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1. ความสามารถในการปรับตัวเชงิวชิาชีพ และมีปฏสิัมพันธ์อยา่งสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้รว่มงาน และบุคคลอื่นๆ          

        และเคารพความคดิเห็นของผู้อ่ืน 

    2. สามารถท างานเป็นทีม ในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ทัง้ทีมการพยาบาล ทมีสหสาขาวชิาชีพ และชุมชน 

    3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีด ีและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

    4. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วชิาชีพ องค์กร และสังคมอยา่งต่อเนื่อง 
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21 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

๘.๕ ทักษะในการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      1. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอยา่งเหมาะสม  

      2. สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นขา่วสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถอา่น วิเคราะห ์และถา่ยทอดขอ้มูลข่าวสารแก่ผอูื่น 

          ได้อยา่งเขา้ใจ  

      3. สามารถสื่อสารได้อยา่งมปีระสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ  

      4. สามารถเลอืกและใชรู้ปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศและ  

          การสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ ์และมีจริยธรรม 

๘.๖ ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชพี 

    1. สามารถปฏบัิตทัิกษะการพยาบาล และการผดุงครรภอ์ย่างเป็นองค์รวมและปลอดภัย โดยประยุกตใ์ชศ้าสตร์และ 

        ศลิปะทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชงิประจักษ ์หลักฐานเชงิประจักษ์ นวัตกรรม และการสื่อสาร      

        เชงิบ าบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

    2. สามารถปฏิบัตกิารสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพแก่ผู้รับบริการทุกภาวะ  

         สุขภาพและทุกชว่งวัยในทุกระดับของบริการสุขภาพ 

    3. สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลดวยหลักมนุษยธรรม  เมตตา การุณย์ โดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ      

        วชิาชีพกฎหมายและสิทธิผู้ป่วย  

    4. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลโดยค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและพหุวัฒนธรรม   

    5. แสดงภาวะผู้น าในการปฏบัิตงิาน ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชพี และชุมชน  

    6. สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลสาธารณภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
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22 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง ก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖3 

******************* 

            ให้ก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศกึษา  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ประจ าปกีารศึกษา 2563 ดังตอ่ไปน้ี 

 

 นักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 

กจิกรรม 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาปลาย 

วันเปิดภาคเรียน              พุธ 5 สิงหาคม 2563   จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 

วันสุดท้ายของการเรียน              ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 

วันปิดภาคเรียน              เสาร ์12 ธันวาคม 2563 เสาร ์3 เมษายน 2564 

 

 

นักศกึษาชั้นปีที่ 3 
  

กจิกรรม 
  ชั้นปีที่ 3   

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูร้อน 

วันเปิดภาคเรียน  จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 จันทร์ 4 มกราคม 2564 จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 

วันสุดท้ายของการเรียน  อังคาร 1 ธันวาคม 2563 ศุกร์ 16 เมษายน 2564 ศุกร์ 9 กรกฏาคม 2564 

วันปิดภาคเรียน  เสาร ์12 ธันวาคม 2563 เสาร ์1 พฤษภาคม 2564 เสาร ์10 กรกฏาคม 2564 
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23 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

          การวัดผลการศกึษาประจ าภาค ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชา ด าเนินการให้เสร็จก่อนวนัปิดเรียนประจ าภาค

การศึกษานั้นๆ  

 

       

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 

                          (ลงนาม) ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส                            

                                ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ตโนภาส ) 

                          คณบดสี านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

                       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศกึษาชั้นปีที่ 1-2   

กจิกรรม 
  ชั้นปีที่ 1-2   

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูร้อน 

วันเปิดภาคเรียน  จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 จันทร์ 4 มกราคม 2564 จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 

วันสุดท้ายของการเรียน  ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2563 ศุกร์ 16 เมษายน 2564 ศุกร์ 9 กรกฏาคม 2564 

วันปิดภาคเรียน  เสาร ์5 ธันวาคม 2563 เสาร ์1 พฤษภาคม 2564 เสาร ์10 กรกฏาคม 2564 
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24 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง  ก าหนดปฏทิินการศึกษา ส าหรบันักศกึษาพยาบาล 

ประจ าปีการศกึษา  2563 

*************************** 

             ให้ก าหนดปฏทิินการศึกษา ส าหรับนักศกึษาพยาบาล ประจ าปกีารศึกษา 2563 เพื่อให้อาจารย์และ

นักศกึษาได้ทราบและปฏิบัตติรงกัน ดังต่อไปนี ้

นักศกึษาชั้นปีที่ 4  

กิจกรรม 
ชัน้ปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาปลาย 

1.อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศกึษาและอนุมัตกิารลงทะเบียนเรียน 13 มิ.ย. – 31 ก.ค.63 16 พ.ย. – 4 ธ.ค.63 

2.นักศกึษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตพร้อมตรวจสอบข้อมูลรายวชิาท่ี

ลงทะเบียนเรียนให้ถูกตอ้ง 
27 ก.ค. – 2 ส.ค.63 7 – 13 ธ.ค.63  

3.ช าระค่าบ ารุงการศกึษา โดยโอนเงินเข้าบัญชธีนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย  
27 ก.ค. – 4 ส.ค.63  7 - 15 ธ.ค.63 

4.วันเปิดภาคเรียน 5 ส.ค.63 14 ธ.ค.63 

5.เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 300 บาท 5 ส.ค.63 14 ธ.ค.63 

6.เร่ิมการขอเพิ่มและขอลดรายวชิา 5 ส.ค.63 14 ธ.ค.63 

7.เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 600 บาท 10 ส.ค.63 21 ธ.ค.63 

8.วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายและวันสุดท้ายของการเพิ่มรายวชิา 14 ส.ค.63 25 ธ.ค.63  

9.วันสุดท้ายของการสง่ผลการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I 14 ส.ค.63 25 ธ.ค.63 

10.ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ปี4 15 ส.ค.63 - 

11.วันไหวค้รู (เฉพาะเวลา 08.00 – 12.00 น.) 27 ส.ค.63 - 

12.วันสุดท้ายของการตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่หนว่ยทะเบียน

และประมวลผลการศกึษา 
21 ส.ค.63 30 ธ.ค.63 

13.วันสุดท้ายของการขอลดรายวชิา 11 ก.ย.63 22 ม.ค.64 

14.เร่ิมการขอถอนรายวชิา 14 ก.ย.63 25 ม.ค.64 

15.กิจกรรมเสริมทักษะและปฐมนิเทศกอ่นการขึน้ฝึกปฏบัิตกิารพยาบาล 16 – 18 ก.ย.63 

และ 21 – 25 ก.ย.63 
- 

16.วันสุดท้ายของการขอถอนรายวชิา 22 ต.ค.63 5 มี.ค.64  

17.วันสุดท้ายของการเรียน 4 ธ.ค.63 26 มี.ค.64 

18.เร่ิมการสอบ 8 ธ.ค.63 29 มี.ค.64 

19.วันปิดภาคเรียน 12 ธ.ค.63 3 เม.ย.64 

20.วันสุดท้ายของการเสนอผลการให้เกรดรายวชิาไปยังประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
22 ธ.ค.63  9 เม.ย.64 

21.สอบถามผลการศึกษาทาง Internet 4 ม.ค.63 27 เม.ย.64 
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25 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

นักศกึษาชั้นปีที่ 1 – 3  

กิจกรรม 
ชัน้ปีท่ี 1 – 3  

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาปลาย ภาคฤดูรอ้น 

1.อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศกึษาและอนุมัตกิาร

ลงทะเบียนเรียน 

15 มิ.ย. – 3 ก.ค.63  

(ปี 2,3) 
9 – 27 พ.ย.63 

29 มี.ค.- 16 เม.ย 

64 

2.กจิกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 20 – 24 ก.ค.63 - - 

3.ปฐมนิเทศนักศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 1 
27 ก.ค. และ  

29-30 ก.ค.63 
- - 

4.นักศกึษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตพร้อม

ตรวจสอบข้อมูลรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนให้

ถูกต้อง 

3 – 9 ส.ค.63 28 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64 10 – 16 พ.ค.64 

5.ช าระค่าบ ารุงการศกึษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) สาขา

สภากาชาดไทย 

3 – 11 ส.ค. 63 28 ธ.ค.63 – 5 ม.ค.64 10 – 18 พ.ค.64 

6.วันเปิดภาคเรียน 10 ส.ค.63 4 ม.ค.64 17 พ.ค.64 

7.เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 

300 บาท 
10 ส.ค.63 4 ม.ค.64 17 พ.ค.64 

8.เร่ิมการขอเพิ่มและขอลดรายวชิา 10 ส.ค.63 4 ม.ค.64 17 พ.ค.64 

9.เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 

600 บาท 
17 ส.ค.63 11 ม.ค.64 - 

10.วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายและ

วันสุดท้ายของการขอเพิ่มรายวชิา 
21 ส.ค.63 15 ม.ค.64 21 พ.ค.64 

11.วันสุดท้ายของการสง่ผลการเปลี่ยน

สัญลักษณ์ I  
21 ส.ค.63 15 ม.ค.64 28 พ.ค.64 

12.ทดสอบความรู้วชิาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) 

นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 
15 ส.ค.63 - - 

13.วันไหวค้รู (เฉพาะเวลา 08.00 – 12.00 น.) 27 ส.ค.63 - - 

14.วันสุดท้ายของการตรวจสอบรายช่ือ

ลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีหน่วยทะเบียนและ

ประมวลผลการศกึษา 

28 ส.ค.63 22 ม.ค.64 28 พ.ค.64 

15.วันสุดท้ายของการขอลดรายวชิา 18 ก.ย.63 12 ก.พ.64 28 พ.ค.64 

16.เร่ิมการขอถอนรายวชิา 21 ก.ย.63 15 ก.พ.64 31 พ.ค.64 

17.กิจกรรมเสริมทักษะและปฐมนิเทศกอ่นการ

ขึน้ฝึกปฏบัิตกิารพยาบาล 

24 – 25 ก.ย.63 

และ 28 – 30 ก.ย.

63 

- - 

18.วันสุดท้ายของการขอถอนรายวชิา 30 ต.ค.63 26 มี.ค.64 11 มิ.ย.64 
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26 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

กจิกรรม 
ชัน้ปีท่ี 1 – 3  

ภาคการศกึษาตน้ ภาคการศกึษาปลาย ภาคฤดูรอ้น 

19.วันสุดท้ายของการเรียน 
20 พ.ย.63 (ปี1-2) 

1 ธ.ค.63 (ปี3) 
16 เม.ย.64 9 ก.ค.64 

20.เร่ิมการสอบ 
5 ธ.ค.63  (ปี 1 -2) 

8 ธ.ค.63 (ปี3) 
19 เม.ย.64 5 ก.ค.64 

21.วันปิดภาคเรียน 
12 ธ.ค.63 (ปี 3 ) 

5 ธ.ค.63 (ปี1-2) 
1 พ.ค.64 10 ก.ค.64 

22.วันสุดท้ายของการเสนอผลการให้เกรด

รายวชิาไปยังประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

23 ธ.ค.63 12 พ.ค.64 20 ก.ค.64 

23.สอบถามผลการศึกษาทาง Internet 5 ม.ค.64 31 พ.ค.64 3 ส.ค.64  

 

 นักศกึษาที่ไมล่งทะเบียนเรียนและช าระเงนิค่าบ ารุงการศึกษาตามวันเวลาท่ีก าหนด ตอ้งช าระค่าปรับการลงทะเบียน

เรียนสายในอัตราเดียวกับการลงทะเบียนเรียนสายในสัปดาห์ถัดไป และจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี    

พ.ศ.2560   

 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2563 

                                                                          (ลงนาม)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส) 

                                                                                   คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

         สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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27 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

การลงทะเบียนเรียน 

1. การลงทะเบียนเรียน 

 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาล                  

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.1 การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าภายใน 1 สัปดาห ์ก่อนวันเปิดเรียนของแตล่ะภาคการศกึษา ซึ่งสถาบัน 

                  การพยาบาลฯ จะประกาศให้ทราบในก าหนดปฏทิินการศึกษาส าหรับนักศกึษาพยาบาล 

1.2 การลงทะเบียนเรียนสาย นักศกึษาท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนตามวัน เวลา ที่ สถาบันการพยาบาลฯ                                       

      ก าหนดไวไ้ด้ มีสิทธิท่ีจะลงทะเบียนได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก  

     ของภาคฤดูร้อน ทัง้นี้นักศกึษาตอ้งเสียค่าปรับตามระเบียบของสถาบันการพยาบาลฯ  
 

2. สิทธิการลงทะเบียนเรียน 

 นักศกึษาท่ีมีสทิธิลงทะเบียนเรียนได้ คือ 

 2.1 นักศึกษาที่ไมไ่ด้ฝ่าฝืนระเบียบของสถาบันการพยาบาลฯ โดยการค้างช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา  

                  ค่าประกันของเสียหาย และค่าปรับตา่ง ๆ 

 2.2 นักศึกษาที่ไมไ่ด้อยูร่ะหว่างลาพักการศึกษา 

 2.3 นักศึกษาที่ลาพักการศกึษา ต้องยื่นค ารอ้งขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ ก่อน          

                  ก าหนดวันลงทะเบียนเรียนปกติไม่น้อยกวา่ 1 สัปดาห์ 
 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

 3.1 จ านวนหนว่ยกิตท่ีนักศกึษาจะลงทะเบียนเรียนได้ รวมท้ังอัตราค่าหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน 

                 การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วยระบบการศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ.2560 และ            

                 ประกาศสถาบันการพยาบาลฯ เร่ือง อัตราการเรียกเก็บเงินฯ ส าหรับนักศกึษาหลักสูตร 

                 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 3.2 ก าหนดวัน เวลา และการช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาให้ถอืปฏบัิตติามประกาศของสถาบันการพยาบาลฯ 
 

4. วิชาที่ควรลงทะเบียนเรียน 

 4.1 วิชาบังคับในหลักสูตร 

 4.2 วชิาท่ีต้องศกึษาก่อน ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 4.3 วชิาบังคับท่ีได้สัญลักษณ์ F U หรือ W ในภาคการศึกษาที่แลว้ 
 

5. การเตรยีมการก่อนลงทะเบียนเรียน 

 5.1 อ่านและท าความเข้าใจข้อบังคับสถาบันการพยาบาลฯ รวมท้ังหลักสูตรฯ และระเบียบการฯ 

 5.2 ศึกษาประกาศสถาบันการพยาบาลฯ เร่ือง ก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาและปฏทิินการศึกษา 

 5.3 ค ารอ้งขอลงทะเบียนโดยมหีนว่ยกิตมากกวา่หรอืน้อยกวา่ในระเบียบฯ (วพท.5) ซึ่งได้รับการอนุมัตจิาก                              

      คณบดีส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

 5.4 เลอืกรายวชิาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 

 5.5 พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือการลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาท่ีก าหนด  
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28 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 5.6 เมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นชอบแล้ว นักศึกษาสามารถด าเนินการลงทะเบียนเรียนได้ตามวันและเวลา                            

        ท่ีก าหนด 
 

6. ข้อปฏิบัตใินการลงทะเบียน 

 6.1 นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือการลงทะเบียน 

 6.2 นักศกึษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและยนืยันการลงทะเบียนเรียน 

 6.3 นักศึกษาสแกนบารโ์ค้ดในใบลงทะเบียนเรียนช าระเงนิผ่านระบบออนไลน์หรือช าระที่ธนาคารภายในเวลา 

       ท่ีระยะเวลาท่ีก าหนด 

 6.4 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินท่ีหนว่ยการเงินและบัญช ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 6.5 การลงทะเบียนของนักศึกษาจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมื่อนักศกึษาได้ช าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษาครบถ้วน    

                  และด าเนินตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ทุกขั้นตอน 

 

*************************** 
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29 
คู่มอืนักศึกษา 
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การบริหารงานของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษา หนึ่งในส านักงานของสภากาชาดไทย       

มภีารกิจหลักในการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ จึงมบีทบาทหนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอน การวจิัยและการเขียน

ต ารา การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รวมท้ังปฏบัิตภิารกิจอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย 
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30 
คู่มอืนักศึกษา 
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สภาสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

    

 

 

สภาสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

     1. อุปนายกิาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย   เป็น นายกสภาสถาบัน 

   2. เลขาธกิารสภากาชาดไทย     เป็น อุปนายกสภาสถาบัน   

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์     เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

      ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา  ติงศภัทิย์ 

   4. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ   เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

       นายแพทยเ์กษม  วัฒนชัย  

   5. นายขจร จิตสุขุมมงคล   เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   6. รองศาสตราจารย์   เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

       ดร.ทัศนา  บุญทอง 

   7. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา   เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   8. ดร.อภชิัย จันทรเสน      เป็น กรรมการสภาสถาบัน       

                ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย 

   9. เหรัญญิกสภากาชาดไทย      เป็น กรรมการสภาสถาบัน 

                ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย 

   10. อาจารย์ ดร.อารยา เจรนุกุล      เป็น กรรมการสภาสถาบัน 

                ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

   11. อาจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ      เป็น กรรมการสภาสถาบัน 

                ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

     12. อธิการบดี       เป็น กรรมการและเลขานุการ   

                                                                                             สภาสถาบัน 
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คณะกรรมการบรหิารสถาบัน  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 

1. อธิการบด ี        ประธาน 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ        กรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        กรรมการ 

5.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา        กรรมการ 

6.  คณบดีส านักวชิาพยาบาลศาสตร์        กรรมการ 

7.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม        กรรมการ 

8. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการพยาบาล        กรรมการ 

9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวบุญชู  สอดส ี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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    ผู้บรหิารสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 
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34 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ความภาคภูมใิจของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการ

รับรองคุณภาพการศึกษา โดยสภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 ในระดับสูงสุด 

10 ปีการศึกษา ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2529 – 2539 และได้รับ   

การรับรองในระดับสูงสุดเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

      ระดับสูงสุด  5 ปีการศกึษา 

  พ.ศ. 2540 – 2544 

  พ.ศ. 2545 – 2549 

  พ.ศ. 2545 – 2549 

  พ.ศ. 2550 – 2554 

 การได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาโดยสภาการพยาบาล เป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล 

หากสถาบันการศึกษาพยาบาลใดไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ ผู้เรียนของสถาบันนัน้จะ

ไม่สามารถเข้าสอบใบประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ ซึ่งหมายถึง 

ไมส่ามารถปฏบัิตงิานในหน้าท่ีพยาบาลได้ 

 นอกจากนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยังผ่านการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งถือเป็นการประกันมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เป็นอยา่งดี 

 สิ่ ง ท่ี เป็ นความภาคภู มิ ใจของสถาบันการพยาบาลศ รีสว ริน ทิ รา               

สภากาชาดไทย อีกประการหนึ่ง คือ การได้รับรางวัล CU-Quality Prizes ประจ าปี

การศึกษา 2548 เร่ือง การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การให้บริการ

วิชาการ / บริการวิชาชีพแก่สังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และ

จรยิธรรมและได้รับรางวัล CU-Quality Prizes ประจ าปกีารศึกษา 2550 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 รางวัลชนะเลิศ การปรับลดขัน้ตอนและรอบระยะเวลาปฏบัิตงิาน 

 รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนแออัดคลองเตย ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลฯ                     

เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู ่               

ในภาวะยากล าบาก จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 



เอกลักษณข์องสถาบนั : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 

                                                                                                                                                                                 

35 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

ความภาคภูมใิจของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลต้นแบบการขับเคลื่อนชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพยีงสู่

สถานศกึษาและชุมชน ประจ าปกีารศึกษา 2561 จากมูลนธิิครอบครัวพอเพยีง เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาล                  

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการ

พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการ

ประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กร

พยาบาล โดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การ

บริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล  จากสภาการ

พยาบาล เน่ืองในโอกาสครบรอบ 34 ปี  สภาการพยาบาล    

เมื่อวันที่  6 กันยายน 2562 โดยสถาบันได้ส่งผลงานเรื่องระบบ

และกลไกการสร้างอัตลักษณ์จริยธรรม “STIN ของนักศึกษา

พยาบาล” เข้าประกวด โดยระบบดังกล่าว เป็นระบบที่ต้องการ

ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์ทางการ

พยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการปฏิบัติการ

พยาบาลให้แก่บุคคลทุกช่วงวัยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี

สมรรถนะพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)

ที่มีความโดดเด่นในการพยาบาลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และ      

ผู้ประสบสาธารณภัยด ารงตนในสังคมและในวิชาชีพตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการ

กาชาดและปณิธานเศรษฐกจิพอเพยีง 
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36 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ส ถ าบั น ก า รพ ย าบ าล ศ รี ส ว ริ น ทิ ร า 

สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย ร่วมเข้าเฝ้า  

รับเสด็จและร่วมบรรเลงดนตรีไทย  ในงานถวาย

เลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง ดาโต๊ะ 

เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บิน

ตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, 

ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ประธานสภาเสี้ยววงเดือน
แดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย 

โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุป

นายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ถวายเลี้ยงพระ

กระยาหารกลางวัน ในวันเสาร์ที่  14 กันยายน 

2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณ

สังวร (เจรญิ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย 

 

 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยชมรมดนตรีไทย เข้าร่วมงานดนตรีไทย

อุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 ตุลาคม 

2562  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจ านวน 89 แห่ง ในครัง้นีนั้กศึกษาชมรมดนตรีไทย สถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิ รา สภากาชาดไทย ได้ เข้าร่วมการบรรเลงเพลงในวงมหาดุริยางค์  วงก ลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 6 และวงเด่ียวสถาบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 24 คน อาจารย์ผู้สอน

ดนตรีไทย 4 คน อาจารย์ผูร้ับผิดชอบและประสานงานด้านดนตรีไทย 2 คน เข้าร่วมงานดังกลา่ว 
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37 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

รางวลั / เกยีรติคณุของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

รางวลั/เกยีรติคณุของคณาจารย ์

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ตโนภาส อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลครู

ต้นแบบตามโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ปี 2553 จากเครือข่าย

พัฒนาบัณฑติอุดมคตไิทย เขตภาคกลาง เมื่อวันท่ี 1 กันยายน  2553 

อาจารย์ ดร. ก าไลรัตน์ เย็นสุจิตร อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช ได้รับ

พระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนตงิเกล จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ วันท่ี 16 มถิุนายน 2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ ค าตัน อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ได้รับรางวัล 

Best Application of a Quality Improvement Tool จากงานวิจัยเร่ือง “Assessment of door to CT performance and door to CT 

read for the stroke patient” ในงาน 2011 Nurses Day of Inquiry, The Changing Landscape of Nursing Education, Clinical 

Practice, and Health Policy เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2554 ณ โรงพยาบาล St’s Peter มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

 

 



                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑติ : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 

 

 38  

38 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 

 

รางวลั / เกยีรติคณุของศิษย์เก่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ  นางสาวปิ่นประภา อิฐสุวรรณ  รองศาสตราจารย์สุภาณี  อ่อนชื่นจิตร

ได้รับเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพ  ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 ระหว่างวันท่ี 27 

สิงหาคม – 1 กันยายน 2555  ณ  โรงแรมรามาการเ์ด้นท์ กรุงเทพฯ 

นางสาวกาญจนี  โอภาสทิพากร   ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเขตภาคกลาง

ประจ าป ี2558  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร และ นางศิริลักษณ์  วิทยนคร  ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล                              

ปี พ.ศ. 2558  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี อาจารย์ประจ าภาควิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน

การปฏิบัติการพยาบาลเขตภาคกลาง ประจ าปี 2558 จากสมาคม

พยาบาลแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา  ธิติศักดิ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการ

พยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ได้รับรางวัลพยาบาลท่ีมีผลงาน

ดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจ าปี 2558  จากสมาคมพยาบาลแห่ง

ประ เทศ ไทย  และได้ รับ รางวัลพยาบาลดี เด่ น  ป ระจ า ปี  2562                      

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล จากสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทยฯ  
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39 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านบริการ

สังคม จากมูลนธิิศาสตราจารย์หมอ่มหลวงป่ิน มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 

นางศรีเพ็ญ  วิทิตานนท์  ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาต ิรางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 

ประจ าป ี2559  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

นางวิไลลักษณ์  ประยูรพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติ รางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้บริหารการพยาบาล ประจ าปี 

2560  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

นางเสาวลักษณ์  ธนศิโรรัตน์ นางกุรมิา  จันทร์แก้ว  นางสาวนฤมล  พรหมวา และนางพรเพ็ญ  เมธาจิตตพินัธ์  

ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล ครัง้ท่ี 46 ปี พ.ศ. 2560  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ศริิจิตร  จันทร  นางสาวปิงกี้  มอลยา  ผลงาน

ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์ “กระเป๋าสขุใจ” 

ออกให้เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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40 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

คุณระกา  นาคะชาต (สวีแด 38 ) ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ฝ่ายใน ชัน้ทุตยิจุลจอมเกล้าวิเศษเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี 10 ชัน้ท่ี 3  

เป็นท่านผู้หญงิระกา  นาคะชาต เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

 

คุณจ าลอง  แววพานิช (สวีแด 56) ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ฝ่ายใน ชัน้ ทุติยจุลจอมเกล้าวเิศษเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลท่ี 10 ชัน้ท่ี 3  

เป็นท่านผู้หญงิจ าลอง  แววพานิชเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

 

คุณหญงิบุญชอบ บ าเพ็ญนรกิจ  

ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพของ

สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย  
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41 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

รางวลั / เกยีรติคณุของศิษยป์ัจจุบัน 

   

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิลาวัลย์ จันทรา  นายอ านาจ สุขุมานุกูล และนางสาวภาวดี  ชุมแก้ว ได้ผ่านการคัดเลือกการรับ

ทุนสนับสนุนโครงการ “นักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อม พิชิตสุขภาพดี                

ณ ชุมชนหา่งไกล ปี 2” จากโครงการเยาวชน คนท าดี ป ี6  มูลนิธิเอสซีจี   เมื่อวันท่ี 8 ก.ค. 61 

 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกฬีา

เข้าร่วมแขง่ขันกฬีากาวน์เกมส์ ระหว่างวันท่ี 8 - 27 มกราคม 

2562 จัดโดยจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  การแขง่ขันกีฬากาวนเ์กมส์

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ 

ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสตัว

แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยได้จัดสง่นักกีฬาท้ังหมด  

4 ชนดิกีฬา ได้แก ่วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล แบดมนิตัน ฟุตซอล  

ส าหรับการแขง่ขันคร้ังน้ี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลดังนี้ 

1. วอลเล่ย์บอล ประเภททีม หญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  

2. วอลเล่ย์บอล ประเภททีม ชาย ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ   

    อันดับท่ี 2 

3. บาสเกตบอล ประเภททีม หญิง ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  

    อันดับท่ี 2 
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42 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

        สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกฬีากาวน์เกมส์ ระหวา่งวันท่ี             

8 – 25 มกราคม 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

สามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์        

คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสถาบันได้ส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมแขง่ขันท้ังหมด 4 ชนิดกฬีาได้แก่ วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และฟุตซอล โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 

กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมชาย  ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

    นางสาวฐิตมิา  หมายมั่นสมสุข  นางสาวรัชพร ช่วยสงค์  

นางสาวชนากานต์  ภูมมิะนาว นางสาวมนัสสิริ ยนิเจริญ  

นางสาวภัคจริา   มหิสยา นางสาวญดาพร  โกศลศุภ 

นางสาวแสงเทียน  ลีประโคน นางสาวดั่งดวงใจ วิทิพย์รอด  

นางสาวเบญจสิริ  ล้อมวงศ์ไพศาล นางสาววันนิสา ศรคี าจีน  

นางสาวมิ่งกมล  ท้าวนู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

การแข่งขันกีฬาแอโรบิค จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบัน พยาบาล

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 32  ” เมื่อวันท่ี  7 - 9 กุมภาพันธ์ 

2561 

 

     นางสาวไอริณ รวีโภชน์ศิริ นางสาวธนภรณ์  นาคะรัตน์  

นางสาวนิรภรณ์ จันยะ และนางสาวสิริวิมล   ธิเสนา  ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท

ทีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่งประเทศ

ไทย ครัง้ท่ี 32 ” เมื่อวันท่ี  7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 
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43 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ                          

“GE ชวนคุณท าดีเพื่อสังคม ปี 2562” ท่ีจัดโดย ส านักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎ               

จันทรเกษม โดยได้รับรางวัล โครงการจิตอาสาดีเยี่ยม จากผลงานโครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริม

คุณภาพชวีติ เรียนรู้วถิีชุมชน และรางวัลโครงการจิตอาสาระดับชมเชย จากผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนา

สังคม ชุมชนพร้อมรับสาธารณภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมีรองอธิบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา คณาจารย์และนักศกึษา 

เข้ารับรางวัล เมื่อในวันท่ี 10 กันยายน 2562  ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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44 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวลัการศึกษา 

 

 
  

      โดยท่ีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีปณิธานท่ีจะสร้างบัณฑิตท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง สถาบันจึงให้

ความส าคัญกับนักศึกษาท่ีมีการพัฒนาตนเองท้ังด้านการเรียนและคุณธรรม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้มีขวัญและ

ก าลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงจัดให้มีรางวัลในรูปแบบ           

ตา่ง ๆ ดังนี ้

1. เหรียญเชิดชูเกียรติ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นบัณฑิต

พยาบาลดีเด่นโดยจะได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุ ด าฯ  สยามบรมราชกุ ม า รี  โดย เห รียญ                  

เชิดชู เกี ยรตินี้ มี ลั กษณ ะเป็นเห รียญทองค า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพยาบาล

อุม้ทารก มีกาชาดลงยาอยู่ด้านบนเฉียงขวา ส่วนด้านล่าง

เฉียงขวามีค าว่า เมตตา กรุณา ด้านหลังริมขอบมีชื่อ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ชื่อผู้ได้รับและปีพุทธศักราชท่ีได้รับอยูต่รงกลาง เหรียญนี้มีแถบ

ท าด้วยทองค าส าหรับเป็นเข็มกลัดหอ้ยเหรียญกว้าง 6 มลิลิเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตรด้านหน้ามอีักษรจารึกลงยาสี

แดงวา่ “บัณฑิตพยาบาลดีเด่น” 

2. รางวัลการศึกษา ซึ่งจัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของแต่ละทุนอาท ิทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม 

ราชินีนาถ กองทุนท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ ทุนมูลนิธิวิบูลอายุรเวทฯ ทุนท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี

รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้น านักศึกษาด้วยเกียรติบัตรส าหรับนักศึกษาท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

หรือมคีวามดีเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตลอดจนน าช่ือเสียงสู่สถาบัน 
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45 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

ทุนการศึกษา 

 ทุนการศึกษา เป็นทุนท่ีสถาบันจัดให้นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลอืด้านการเงิน มคีวามประพฤติดี มีทัศนคตท่ีิดี

ตอ่วิชาชพีการพยาบาล ฯลฯ 
 

คุณสมบัติของผูส้มัคร 

 1. มีความประพฤติด ีไมม่ปีระวัตปิระพฤติผิดวนิัยนักศกึษาตลอดปีการศึกษา 

 2. ปฏบัิตงิานด ีมีทัศนคติท่ีดตีอ่วิชาชพีการพยาบาล 

 3. ให้ความรว่มมือในกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสถาบันการพยาบาลฯ และสภากาชาดไทย 

 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่๒.๐๐ ขึน้ไป 

 ๕. ตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงิน 

 

สถานที่รับสมัคร        หนว่ยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศกึษา ชัน้ G อาคารสริินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 

ระยะเวลารับสมัคร     นักศกึษาช้ันปีท่ี ๒ – ๔ รับสมัครชว่งเดอืนมกราคม 

                               นักศกึษาช้ันปีท่ี ๑    รับสมัครชว่งเดอืนสิงหาคม 
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การพัฒนานักศกึษาผู้ได้รับทุนการศกึษา 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดให้มกีิจกรรมพัฒนาจิตส านึกของนักศกึษาผูรั้บทุนการศึกษา 

ให้เป็นผู้รู้คุณเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านผู้ให้ทุนการศึกษาและยังเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วย โดยส่งเสริมให้

นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวที ส่งจดหมายแนะน าตัวและขอบคุณต่อท่านผู้ให้ทุน ส่งบัตรอวยพรในโอกาสปีใหม่ รวมท้ัง

ฝึกการเป็นผู้ให้โดยบ าเพ็ญประโยชนใ์นโอกาสต่างๆ และไปร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเจ้าของ 

 

  
 

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา             

     

 
 

    

 

 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งหวังใหน้ักศึกษามีการ

พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ กาชาด จึงให้

ความส าคัญต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรเท่า ๆ กับความส าคัญของการ

เรียนรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตร เนื่องจากการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่

สมบูรณ์ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยวิธีการเรียนวิชาการในห้องเรียน

แต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน

สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมสถาบันการพยาบาลฯ จึงมีความเช่ือว่า

กจิกรรมเสริมหลักสูตรจะเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างเสริมคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม 

และเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงเป็น

สิ่งที่ผสมผสานและกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตปกติของนักศึกษา 
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กจิกรรมพัฒนานักศกึษา                                                                         
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ยินดีต้อนรับน้อง ๆ สวีแดช่อที่ 109 ที่นา่รักของพี ่

 

 

 

 

 

 

 

  

 สวัสดีค่ะ อันดับแรกพี่ขอแสดงความความยนิดีกับก้าวแรกแห่งความส าเร็จและยินดีต้อนรับน้องๆ สวีแดช่อท่ี 109 

ทุกคนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ช่วงเวลาท่ีผ่านมาทุกคนอาจจะ

เหนื่อยและตอ้งพยายามอยา่งหนัก แตว่ันนี้น้อง ๆได้เร่ิมตน้ชวีติการเป็นนักศกึษาแลว้ พี่ขอให้น้อง ๆตัง้ใจศึกษาเล่าเรียนอยา่ง

เต็มท่ี พี่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้ สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษาทางวิชาชีพพยาบาล และ

สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ท้ังในด้าน การเรียนและการใชช้ีวติให้กับทุกคนได้อยา่งแนน่อน รวมท้ังความรักความผูกพัน

จากอาจารย ์และรุ่นพี่ทุกคน  

 การใชช้ีวติในร้ัวสถาบันแห่งนี้ อาจมีความแตกต่างจากการใช้ชวีติมัธยมศกึษา การเรียนในร้ัวสถาบันแห่งนี้เป็นเพยีง

ก้าวเล็ก ๆของก้าวท่ียิ่งใหญ่ในอนาคต ซึ่งช่วงเวลา 4 ปีต่อจากนี้  พี่อยากให้น้องของพี่ลองเปิดใจเรียนรู้วิชาชีพนี้ “วิชาชีพท่ี

เต็มไปด้วยความเมตตา และความเสียสละอย่างไม่มีวันสิ้นสุด” ในบางคร้ังมันอาจจะหนักและเหนื่อยบ้าง แต่พี่เชื่อว่าสิ่งท่ี               

น้องๆจะได้รับกลับมานั้นคุ้มค่าแน่นอน ตอนนี้เราทุกคนคือ STIN ครอบครัวเดียวกันแล้ว พี่ ๆทุกคนพร้อมท่ีจะให้ค าปรึกษา            

ให้ค าแนะน า และคอยให้ก าลังใจน้อง ๆอยูเ่สมอ   

 สุดท้ายนี้พี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆสวีแดช่อ 109 ของพี่ทุกคนจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และปฏิบัติ

หน้าท่ีนักศกึษาให้ดีท่ีสุด เพื่อก้าวสู่พยาบาลสภากาชาดไทยท่ีมีคุณภาพ ขอให้น้อง ๆทุกคนประสบความส าเร็จในทุกสิ่งอย่าง

ดั่งท่ีใจหวังนะคะ  

 

              นางสาวสกุลทิพย ์ปริวัฒน์บวร 

            นายกสโมสรนักศกึษาฯ ประจ าปกีารศึกษา 2563 
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สภาพแวดล้อมของสถาบันการพยาบาลการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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        ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศกึษา 

ข้อบังคับสถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

   

  

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาสถาบันในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว ้

ดังตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกวา่ “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษา       

ชัน้ปริญญาตรี” 

 ขอ้ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใชบั้งคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในขอ้บังคับน้ี 

 “หนว่ยกิต” หมายความว่า หน่วยท่ีใชแ้สดงปริมาณการศกึษาในแตล่ะรายวชิา 

 “หนว่ยกิตเรียน” หมายความว่า จ านวนหนว่ยกิตท่ีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 “หนว่ยกิตค านวณประจ าภาค” หมายความว่า จ านวนหนว่ยกิตท้ังหมดของทุกรายวชิาท่ีนักศกึษาได้รับ    

A B+ B C+ C D+ D และ F ในภาคการศกึษานัน้ 

  “หน่ วยกิตค านวณสะสม” หมายความว่า  จ านวนหน่วยกิต ท้ั งหมดของทุกรายวิชาทุกค ร้ัง 

ท่ีนักศกึษาได้รับ A B+ B C+ C D+ D และ F 

  “หน่วยกิตสอบได้” หมายความวา่ จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่นักศกึษาได้รับ A B+ B C+ C D+ D และ S  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีนักศกึษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้หรือสอบได้รายวชิาใดท่ีระบุไวว้า่เทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว 

ให้นับจ านวนหนว่ยกิตสอบได้คร้ังแรกเพียงครัง้เดียว 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 

“สภาวชิาการ” หมายความวา่ สภาวชิาการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

                       “นักศกึษา” หมายความว่า นักศกึษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา                  

สภากาชาดไทย 

“อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ข้อ ๔  ระบบการจัดการศกึษาของสถาบันใชร้ะบบทวภิาค โดยมรีายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบง่ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกต ิคือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศกึษาปลาย 

และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนดว้ยก็ได ้

 (๒) ภาคการศกึษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนต้องมรีะยะเวลาและ

จ านวนหนว่ยกิตโดยมสีัดสว่นเทียบเคียงกับการศกึษาภาคปกติ 

 ข้อ ๕  การคิดหนว่ยกิตมีหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่า ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา หรือ

ประมาณ ๑๕ ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศกึษา ๑ หนว่ยกิต 

 (๒) การปฏิบัติการหรือการทดลองท่ีใช้เวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา หรือ

ประมาณ ๓๐ ถึง ๔๕ ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศกึษา ๑ หนว่ยกิต 

 (๓) การฝึกปฏบัิตวิชิาชีพหรือฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ตลอดภาคการศกึษา 

หรือไมน่อ้ยกวา่ ๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมง ในภาคการศกึษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศกึษา ๑ หนว่ยกิต 

 ข้อ ๖  สภาพนักศกึษามสีองประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาท่ี ได้ค่า

ระดับขัน้เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 (๒) นักศกึษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศกึษาท่ีสอบได้คา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่๑.๕๐ ถึง ๑.๙๙ 

 ข้อ ๗  การลงทะเบียนเรียนมสีองประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าได้ภายใน ๑ สัปดาห ์กอ่นวันเปิดเรียนของแตล่ะภาคการศกึษา 

 (๒) การลงทะเบียนเรียนสาย จะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศกึษานัน้หรือภายในสัปดาห์แรก

ของภาคฤดูร้อน 

                      ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของสถาบัน  

 ข้อ ๘  หนว่ยกิตเรียนมหีลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

 (๑) นักศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาหนึ่ง ๆ ไมต่่ ากว่า ๙ หนว่ยกิตเรียนและไมเ่กิน  

๒๒ หนว่ยกิตเรียน ส่วนในภาคฤดูรอ้นจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หนว่ยกิตเรียน 

 (๒) นักศกึษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนนอ้ยหรือมากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น (๑) ต้องได้รับอนุมัติจากคณบด ี

 (๓) การลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายให้กระท าไดภ้ายในก าหนดเวลาของการเพิ่มรายวชิาตาม

ข้อ ๙ (๑) โดยย่ืนค ารอ้งต่อหนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษา พร้อมท้ังได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

อาจารย์ผู้สอน  ทั้งน้ี จ านวนหนว่ยกิตเรียนท้ังหมดจะต้องไมเ่กินจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อ ๘ (๑)  

 (๔) การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นไปตามข้อก าหนดใน

หลักสูตร 

 ข้อ ๙  การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวชิา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปน้ี 

  (๑) การขอเพิ่มรายวชิา จะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศกึษาปกตหิรือภายในสัปดาห์แรก

ของภาคฤดูร้อน  

  (๒) การขอลดรายวชิา จะกระท าได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกตหิรือภายใน ๒ สัปดาห์

แรกของภาคฤดูร้อน และรายวชิาท่ีขอลดนี้จะไมบั่นทึกลงในใบประมวลผลการศกึษา 

 (๓) การขอถอนรายวชิา จะกระท าได้หลังจาก ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกตแิตไ่มเ่กิน ๑๒ สัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาปกต ิหรอืหลังจาก ๒ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน แตไ่มเ่กิน ๔ สัปดาหแ์รกของภาคฤดูร้อน และ

รายวชิาท่ีขอถอนน้ีจะบันทึกในใบประมวลผลการศกึษา 
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 (๔) การขอเพิ่มและขอลดรายวิชา จะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ส่วนการ           

ขอถอนรายวิชาจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยน าความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวชิานั้น

มาประกอบการพจิารณา 

 (๕) จ านวนหน่วยกิตเรียนภายหลังจากท่ีมีการขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชาจะต้องเป็นไปตามท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้ ๘ (๑) 

  ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ

รายวิชานั้น ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนต่ ากว่านี้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์พิเศษผู้สอนรายวิชานั้นอาจพิจารณา

อนุญาตหรือไมอ่นุญาตให้เข้าสอบในรายวชิาน้ันได้ 

ข้อ ๑๑  การประเมินผลการศึกษาของแตล่ะรายวชิาจะกระท าได้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมาย 

และค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้ 

 สัญลักษณ ์     ความหมาย         ค่าระดับขัน้ 

      A  ผลการประเมินขั้นดีเลิศ   (Excellent)  ๔.๐  

      B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก   (Very Good)   ๓.๕ 

      B  ผลการประเมินขั้นดี   (Good)    ๓.๐ 

      C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช ้  (Fairly Good)   ๒.๕ 

      C  ผลการประเมินขั้นพอใช ้  (Fair)    ๒.๐ 

      D+  ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งอ่อน  (Poor)    ๑.๕ 

      D  ผลการประเมินขัน้อ่อน   (Very Poor)  ๑.๐ 

      F  ผลการประเมินขั้นตก   (Fail)   ๐.๐ 

      I  การวัดผลไมส่มบูรณ์   (Incomplete)     - 

      M  นักศกึษาขาดสอบ   (Missing)     - 

      P  การสอนยังไมส่ิน้สุด   (In Progress)     - 

      S  ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ              (Satisfactory)     - 

      T  การโอนหน่วยกิต   (Transfer of Credit)    - 

      U  ผลการประเมินไมเ่ป็นท่ีพอใจ  (Unsatisfactory)                - 

      V  ร่วมฟังการบรรยาย   (Visitor)                 - 

      W  การถอนรายวชิา    (Withdrawn)     - 

      X  ยังไม่ได้รับผลการประเมิน   (No Report)     - 

   

ข้อ ๑๒ การใหส้ัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี ้

 (๑) ในรายวิชาท่ีนักศกึษาเข้าสอบและมผีลการศกึษาท่ีสามารถประเมินผลได้เป็นค่าระดับขัน้ 

 (๒) เปลี่ยนจาก I และส่งผลให้หนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศึกษาก่อนจะสิน้สุด ๒ สัปดาห์แรกของ

      ภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน    

  (๓) เปลี่ยนจาก M P หรือ X 
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 ข้อ ๑๓ การใหส้ัญลักษณ์ F นอกเหนอืจากที่ได้ก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๒ แลว้ จะกระท าไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  (๑) ในรายวชิาท่ีนักศกึษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามขอ้ ๑๐ 

  (๒) เมื่อนักศกึษากระท าผิดและได้รับการตัดสินให้ได ้F ตามขอ้ ๓๒  

  (๓) เปลี่ยนจาก I หลังจาก ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศกึษาถัดไปท่ีนักศกึษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียน 

 (๔) เปลี่ยนจาก M หลังจาก ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

 ข้อ ๑๔ การให้สญัลักษณ ์I จะกระท าได้ในกรณ ีดังต่อไปนี ้

  (๑ ) นั กศึ กษาป่ วยก่ อนสอบ เป็ น เหตุ ให้ ไม่ ส ามารถ เข้ าสอบในบางรายวิชาห รือ ท้ั งหมด ได้  

โดยนักศกึษาผู้นัน้ได้ลาป่วยโดยด าเนนิการตามข้อ  ๒๘ วรรคสอง แล้ว 

  (๒ ) นักศึกษาป่วยระหว่างสอบเป็นเหตุ ให้ ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาห รือท้ั งห มดได้  

โดยนักศกึษาผู้นัน้ได้ลาป่วยโดยด าเนนิการตามข้อ ๒๘ วรรคสอง และได้รับอนุมัตจิากคณบดแีลว้ 

  (๓) นักศกึษาขาดสอบโดยเหตุสุดวสิัยและได้รับอนุมัตจิากคณบดีแล้ว 

  (๔) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหนา้สาขาวชิาหรือประธานวิชา และแจ้งให้หนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษาทราบ

เป็นลายลักษณอ์ักษร พรอ้มกับผลการศกึษาของนักศกึษาอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ัน 

 ข้อ ๑๕  การให้สัญลักษณ์ M จะกระท าได้ในรายวชิาท่ีนักศกึษาขาดสอบ แต่ยังไมส่ามารถแสดงหลักฐานท่ี

สมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

 ข้อ ๑๖ การให้สัญลักษณ์ P จะกระท าได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

รายวชิาท่ีมีการสอนและท างานต่อเนื่องกันไม่เกินสองภาคการศึกษา 

 ข้อ ๑๗ การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าได้ในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ว่ามีการประเมินผลการศึกษา

อย่างไม่เป็นค่าระดับขัน้  

                    ข้อ ๑๘  การให้สัญลกัษณ ์U จะกระท าไดใ้นรายวชิาท่ีหลักสูตรก าหนดไวว้า่มีการประเมินผลการศึกษา

อย่างไม่เป็นค่าระดับขัน้ แตผ่ลการประเมินในรายวชิาน้ัน ๆ ไมเ่ป็นท่ีพอใจ    

 ข้อ ๑๙ การให้สัญลักษณ์ V จะกระท าได้ในรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟัง

การบรรยายตามข้อ ๘ (๓) โดยมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารยผ์ู้สอนพจิารณาแล้วเห็น

วา่ได้เรียนดว้ยความตัง้ใจ 

 ข้อ ๒๐  การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าได้หลังจาก ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือหลังจาก                  

๒ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนในกรณดีังตอ่ไปน้ี 

  (๑) ในรายวชิาท่ีนักศกึษาได้รับอนุมัตใิห้ถอนตามข้อ ๙ (๓) 

  (๒) นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได้ โดยนักศึกษาผู้นั้นได้              

ลาป่วยโดยด าเนินการตามข้อ ๒๘ วรรคสอง และคณบดีได้พจิารณาร่วมกับอาจารยผ์ู้สอนแล้วเห็นวา่สมควรให้ถอนรายวิชา

นัน้ เนื่องจากการศึกษาของนักศึกษาผู้น้ันขาดเนื้อหาส่วนท่ีส าคัญ  

            (๓) นักศกึษาลาพักการศกึษา เน่ืองจากเหตุผลตามข้อ (๑) และ (๒)  

            (๔) นักศกึษาถูกสั่งพกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้นดว้ยเหตุผลอื่นท่ีมิใชก่รณตีามขอ้ ๓๒  

            (๕) คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ท่ีได้ตามขอ้ ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุสุดวสิัยน้ัน

ยังไม่สิ้นสุด 
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  (๖ ) ใน รายวิช า ท่ี นั ก ศึ กษา ได้ รับอนุ มั ติ ให้ ล งทะ เบี ยน เรียน เป็ นผู้ ร่ วมฟั งการบ รรยายตาม 

ข้อ ๘ (๓) และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารย์ผู้สอนพิจารณาแล้วเห็นวา่นักศึกษาผู้นั้น

ไมไ่ด้เรียนดว้ยความตัง้ใจ 

  (๗) ในรายวชิาท่ีนักศกึษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

  ข้อ ๒๑ การให้สัญลักษณ์ X จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาท่ีหน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา                    

ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวชิาน้ัน ๆ ตามก าหนด 

  ข้อ ๒๒ การประเมนิผลการศกึษาและการค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปน้ี 

 (๑) ให้ประเมินผลการศึกษาเม่ือสิน้สุดการศกึษาแตล่ะภาคการศึกษา 

 (๒) ค่าระดับขัน้เฉลี่ยมสีองประเภท ซึ่งค านวณได้ดังตอ่ไปน้ี 

 (ก) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา  ในแต่ละภาคการศึกษา 

โด ยน าผ ล รวม ขอ งผลคู ณ ขอ งหน่ วยกิ ต ค าน วณ กั บ ค่ า ระดั บ ขั้ น ป ระจ าสัญ ลั ก ษณ์ ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ ใน 

แตล่ะรายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตค านวณประจ าภาค 

 (ข) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาค                

ท่ีก าลังคิดค านวณ โดยน าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตค านวณกับค่าระดับขั้นประจ าสัญลักษณ์ท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละ

รายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตค านวณสะสม 

 ข้อ ๒๓  ให้นักศกึษาลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

 (๑) นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับ                   

A B+ B C+ C D+ D หรือ S 

(๒) นักศกึษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวชิาเลอืก จะลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ันซ้ าอีกหรือเลอืกเรียน 

รายวชิาอ่ืนแทนก็ได้ 

  (๓) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีได้รับ D+ หรือ D อีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว

เรียกวา่การเรียนเนน้ 

ข้อ ๒๔  การจ าแนกสภาพนักศกึษาให้ด าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

  (๑) การจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเป็น

ภาคการศกึษาแรก ให้จ าแนกสภาพนักศกึษาเมื่อสิ้นภาคการศกึษาท่ีสองนับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา 

  ส่วนนักศกึษาท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนก่อนท่ีจะได้รับปริญญา 

จะจ าแนกสภาพนักศกึษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกตหิรือเมื่อสิ้นภาคฤดูรอ้นสุดท้าย 

 (๒) ผลการศึกษาภาคฤดู ร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษา 

ผู้น้ันลงทะเบียนเรียนและมหีนว่ยกิตค านวณเพื่อจ าแนกสภาพนักศกึษา 

 ข้อ ๒๕ ฐานะช้ันปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจ านวนหนว่ยกิตท่ีสอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ

หลักสูตรนัน้ๆ 

  ข้อ ๒๖  นักศึกษาท่ีโอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือนักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนจาก

สถาบั นอุ ดมศึ กษ าอื่ น  อ าจขอ เที ยบ รายวิ ช าและขอ โอนย้ ายหน่ วยกิ ต ให้ ค รบหน่ วยกิ ตต ามหลั กสู ต ร ได้  

โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีปรากฏในหลักสูตรนัน้ และให้มีผลการศกึษาท่ีมีสัญลักษณ์เป็น T  

  การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตนี้ให้ใชเ้ฉพาะนักศกึษาท่ีได้รับอนุมัติให้โอนย้ายหรือนักศึกษาท่ี

ได้รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาท่ีจัดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  



เอกลักษณข์องสถาบนั : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 
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ข้อ ๒๗  การเทียบรายวชิาและการโอนย้ายหนว่ยกิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงื่อนไขในการเทียบรายวชิาและการโอนยา้ยหน่วยกิต 

 (ก) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศท่ีมี 

มาตรฐานซึ่งสภาการพยาบาลหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารให้การรับรอง 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมมีตเิห็นชอบด้วย 

 (ข ) เป็นรายวิชาห รือกลุ่ มรายวิชา ท่ีมี เนื้ อหาและให้ประสบการณ์ การเรียน รู้ครอบคลุม 

หรือเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนหน่วยกิต และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมมีตเิห็นชอบด้วย  

 (ค) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ใน      

ดุลยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 (ง) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาที่มผีลการเรียนไม่ต่ ากวา่ C หรือเทียบเท่า 

 (จ) การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตให้ท าได้ไม่เกินหนึ่งในหกของจ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 

  (๒) การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต ให้ท าหนังสือถึงอธิการบดี พร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ

รายวชิาท่ีขอโอน  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พจิารณาเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล และเสนออธิการบดีเป็น

ผู้อนุมัติ  

 (๓) รายวิชาท่ีเทียบและโอนย้ายหน่วยกิตจะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาท่ีเทียบโอนให้ 

โดยใชส้ัญลักษณ์เป็น T และจะไมน่ ามาคิดค่าระดับขัน้เฉลี่ย  

 (๔) นักศึกษาท่ีขอเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิตตาม (๑) (ก) (ข) (ค )  

และ (ง) มีสทิธิได้รับปริญญาเกียรตนิยิม แต่จะต้องไมอ่ยู่ภายใต้เงื่อนไขการพน้สถานภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้ ๓๓  

 การเทียบรายวชิาและการโอนย้ายหนว่ยกิตท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้อยูใ่นดุลยพนิจิของสภาวิชาการ 

และให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัต ิ 

  ข้อ ๒๘  การลาป่วยแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาซึ่งป่วยก่อนท่ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง

และยังป่วยอยูจ่นกระท่ังถึงวันสอบ และเป็นเหตุให้นักศกึษาผู้นัน้ไม่สามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรือท้ังหมดได้ 

  (๒) การลาป่วยระหวา่งสอบ หมายถึง นักศกึษาซึ่งได้ศึกษามาจนสิน้ภาคการศกึษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่

สามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรือท้ังหมดได้ 

  การลาป่วยตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษา     

เร่ิมป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน      

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

  ข้อ ๒๙ การลาพกัการศกึษาใหด้ าเนนิการได้ตามหลักเกณฑ์ ดงัตอ่ไปน้ี 

 (๑) ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา และยังไม่ถึง

ก าหนดสอบของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน นักศึกษาอาจยื่นค ารอ้งต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณี

ดังตอ่ไปนี ้

 (ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

 (ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งสถาบันเห็นสมควรสนับสนุน 
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 (ค ) ป่ วยจนต้ อ งพั ก รักษ าตั ว เป็ น เวลานานตามค าสั่ งแพทย์ เกิ นก ว่ า ร้อยละ ๒๐  ขอ ง 

เวลาเรียนท้ังหมด โดยมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 

ของรัฐหรอืเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

 (ง ) มี ค วามจ า เป็ นส่ วนตั ว  โด ยนั กศึ กษ าผู้ นั้ น ได้ ศึ ก ษ า ในสถ า บั นม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า  

๑ ภาคการศกึษา และมีค่าระดับขัน้เฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกว่า ๒.๐๐ 

  (๒ ) ในกรณี ท่ี นั กศึ กษามี เหตุ สุ ด วิสั ยจ า เป็ นต้ อ งลาพั กการศึ กษา ให้ ยื่ นค า ร้องต่ อคณ บดี 

โดยเร็วท่ีสุด และให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ  

                       ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๙ (๑) และ (๒) ให้อนุมัติ ได้คร้ังละไม่ เกิน ๑ ปีการศึกษา 

ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ในกรณี ท่ีนักศึกษาได้ รับอนุมัติ ให้  

ลาพักการศึกษาแล้ว ให้นับระยะเวลาท่ีลาพักอยู่ ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาท่ีได้ รับอนุมัติ ให้  

ลาพักการศกึษาตามขอ้ ๒๙ (๑) (ก)   

 ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศกึษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาทุกภาค

การศึกษา เวน้แต่ภาคการศึกษาที่นักศกึษาได้ช าระค่าหน่วยกิตแลว้ มิฉะนั้นจะตอ้งพ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

  ข้อ  ๓๑  เมื่ อนั กศึกษาซึ่ งได้ รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาจะกลับ เข้าศึกษา ให้นักศึกษาผู้ นั้ น 

ยื่นค ารอ้งขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนของสถาบัน ไมน่อ้ยกว่า ๑ สัปดาห์ 

เมื่อนักศกึษาได้รับอนุมัตใิห้กลบัเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศกึษาเหมอืนก่อนได้รับอนุมัตใิห้ลาพักการศกึษา 

  ข้อ ๓๒ กรณนีักศกึษากระท าผดิเกี่ยวกับการศึกษาให้ด าเนินการ ดังตอ่ไปน้ี 

  (๑) กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดในการสอบประจ าภาคหรือการสอบระหว่างภาค          

ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้พจิารณาลงโทษตามประเภทของความผิด 

 (ก) ความผิดประเภททุจริต ให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิด ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษาผู้นั้น

ลงทะเบียน เรียนไว้  ถ้ า เป็นรายวิชา ท่ี ยั ง ไม่ ได้ สอบให้ ด า เนินการสอบตามปกติ  และรายวิชา ท่ีสอบมาแล้ ว  

ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง และอาจให้พิจารณาสั่งพักการศึกษา นักศึกษาผู้นั้น ๑ ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรือ

อาจให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้ และอาจพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยวินัย

นักศกึษา ถ้ายังไมพ่น้สถานภาพการเป็นนักศกึษา ทัง้นี้ ตามพฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแหง่การกระท า 

 (ข) ความผิดอยา่งอื่นท่ีระบุไวใ้นระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ หรือค าสั่งเกี่ยวกับการสอบให้ด าเนินการ

ตามควรแก่ความผิดนัน้ แตจ่ะตอ้งไม่เกินกวา่ระดับต่ าสุดของความผิดประเภททุจรติ  

  (๒) กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศกึษาให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน

เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดนัน้ โดยให้น าความใน (๑) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

  (๓) ให้อธิการบดีออกค าสั่งตามมติของคณะกรรมการบริหารสถาบันและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ

ตามค าสั่งนัน้ 

  (๔) ในกรณีท่ีมีค าสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษา ให้เร่ิมพักการศึกษาตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไป

จากภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดนั้น โดยให้มีระยะเวลาการสั่งพักการศึกษาต่อเนื่ องกัน ท้ังนี้ ให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพัก

การศกึษาเข้าเป็นระยะเวลาการศกึษาและให้จ าแนกสภาพนักศกึษาทุกภาคการศกึษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 
 

  ในกรณี ท่ีนั กศึกษากระท าผิ ด ในภาคการศึกษาท่ีนั กศึ กษาได้ศึ กษาครบตามหลักสู ตรและ  

ถูกสั่งพักการศึกษา มใิห้คณะกรรมการบริหารสถาบันเสนอชื่อนักศกึษาผู้นัน้ต่อสภาสถาบัน เพื่ออนุมัตปิริญญาตามขอ้ ๓๕  
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จนกว่าจะพ้นก าหนดระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาแล้ว 

  (๕) นักศกึษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาทุกภาคการศกึษา 

มฉิะนั้นจะตอ้งพ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา  

                   ข้อ ๓๓  นักศกึษาจะพน้สถานภาพการเป็นนักศกึษาในกรณ ีดังตอ่ไปน้ี 

  (๑) เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา 

  (๒) เมื่อได้รับอนุมัตจิากอธิการบดีให้ลาออก 

  (๓) เมื่อไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในก าหนดเวลา             

๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืน

สถานภาพการเป็นนักศกึษาได้โดยได้รับอนุมัตจิากอธิการบดี 

  (๔) เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศกึษาและได้คา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ 

  (๕) เมื่อเป็นนักศกึษาสภาพวิทยาทัณฑท่ี์มีคา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ สองภาคการศึกษาท่ีมีการ

จ าแนกสภาพนักศกึษาตอ่เนื่องกัน 

  (๖) เมื่อเป็นนักศกึษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ๔ ภาคการศึกษาที่มกีารจ าแนกสภาพนักศกึษาตอ่เนื่องกันแลว้ยัง

ไมพ่น้สภาพวิทยาทัณฑ ์

  (๗) เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ ๑๖ ภาคการศกึษาหรือเทียบเท่าแลว้ ยังมจี านวนหนว่ยกิต 

สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตร หรอืได้ค่าระดับขัน้เฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ ๒.๐๐ 

  (๘) เมื่ออธิการบดีส่ังให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้ ๓๒ 

  (๙) เมื่อท าผิดระเบียบอื่นของสถาบันและสถาบันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

(๑๐) ตาย 

        ข้อ ๓๔ นักศกึษาผู้มีสิทธิขอรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นนักศกึษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

  (๒) มรีะยะเวลาการศึกษาไมต่่ ากว่า ๗ ภาคการศึกษาหรอืเทียบเท่าส าหรับหลักสูตร ๔ ปี  

เวน้แต่จะมีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในหลักสูตร 

  (๓) ไมเ่ป็นผู้ค้างช าระหนี้สนิกับสถาบัน 

  นักศกึษาผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน (๑) (๒) และ (๓) จะตอ้งย่ืนค ารอ้งแสดงความจ านงขอรับ

ปริญญาตอ่หนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มฉิะนั้นจะตอ้งเสียค่าปรับตามประกาศของ

สถาบันและอาจไมไ่ด้รับการพจิารณาเสนอชื่อต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานัน้ 

       ข้อ ๓๕  นักศกึษาผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้  

(๑) มคีุณสมบัตเิหมาะสมส าหรับการประกอบวิชาชพี 

  (๒) สอบได้หนว่ยกิตครบตามหลักสูตรโดยทุกรายวชิาในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาลให้ไดค้่าระดบัขั้นแตล่ะ

รายวชิาไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐ และไดค้่าระดับขัน้เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากว่า ๒.๐๐ 

  ให้สภาวชิาการเป็นผู้พจิารณาเสนอชื่อนักศกึษาซึ่งมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตอ่สภาสถาบันอนุมัติการให้

ปริญญา 

  การได้รับปริญญาเกียรตนิยิมให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวา่ด้วยการนั้น นักศกึษาผู้ท่ีสภาวชิาการ

เห็นชอบให้เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาภายในวันสุดท้ายของปีการศกึษาท่ีสถาบันก าหนดและเสนอตอ่สภาสถาบันเพื่ออนุมัติให้ส าเร็จ

การศกึษาได ้จงึมสีิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น  
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  ข้อ ๓๖  นักศกึษาผู้มีสทิธิได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมคีุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

  (๑) ได้รับปริญญาเกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง  

  (๒) ได้คา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสงูสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษาเดียวกัน 

  การพจิารณาให้เหรียญรางวัลนี้ จะกระท าทุกสิ้นปีการศึกษา 

                   ข้อ ๓๗ นักศกึษาตอ้งปฏบัิตติามขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อปฏบัิตอิื่นๆ ของสถาบันหรือของ

ส่วนงานท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้บังคับน้ี 

                   ข้อ ๓๘  ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บังคับน้ี และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ปฏบัิต ิ

หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อด าเนนิการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีได ้

  ในการตีความหรือในกรณท่ีีมีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการด าเนินการตามขอ้บังคับน้ีหรือในกรณท่ีีขอ้บังคับน้ี

มไิด้ก าหนดไว ้ให้อธิการบดีวินิจฉัยช้ีขาดหรือสั่งการได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 

 

                                                                ประกาศ  ณ  วันท่ี   31   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                                (ลงนาม) แผน วรรณเมธี 

                                                                                (นายแผน   วรรณเมธี)                                            

                                                          นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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ข้อบังคับสถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตร ี( ฉบับที่ 2 )  

พ.ศ.2562 

   

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  วา่ด้วยการศกึษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การศึกษาชั้นปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 12 เมษายน 

2559 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 

พ.ศ.2559 สภาสถาบันในการประชุม คร้ังท่ี 19 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 จึงมมีตใิห้ออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปน้ี  
 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้น  

ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใชบั้งคับกับนักศกึษาใหมปี่การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 34 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย

การศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ.2560 และให้ใชข้้อความตอ่ไปน้ีแทน 

 “ ข้อ 34 นักศกึษาผู้มีสิทธิขอรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

           (1) เป็นนักศกึษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีมีการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

           (2) มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่า 7 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตร 4 ปี เว้นแต่จะ        

มกี าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในหลักสูตร  

           (3) ไมเ่ป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับสถาบัน 

           (4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

สถาบันก าหนด   

  นักศึกษาผู้มีคุณสมบัตรครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน (1)(2)(3) และ (4) จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านง

ขอรับปริญญาต่อหนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด มฉิะนัน้จะต้องเสียคา่ปรับตามประกาศ

ของสถาบันและอาจไมไ่ด้รับพจิารณาเสนอชื่อต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น”  
 

 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ในวรรคหนึ่งของข้อ 35 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย วา่ด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ.2560 

 “(3) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

        (ลงพระนาม) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

       (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี) 

                             นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 



                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑติ : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 
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60 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ย เหรียญเชดิชเูกียรตสิ าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 

 

 

  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น มี

ความประพฤติด ีและท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม เป็นแบบอย่างอันดีงามของวชิาชีพการพยาบาลและสังคมท่ัวไป 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย พ.ศ.2559 สภาสถาบันในการประชุมครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2561 จึงมีมตใิห้ออกระเบียบไว ้

ดังตอ่ไปนี ้

 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเหรียญเชิดชู

เกียรตสิ าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561” 

 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  “เหรียญเชิดชูเกียรติ” หมายความว่า เหรียญเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล   

ศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ได้รับเลอืกเป็นบัณฑิตพยาบาลดเีด่น 

   

  ข้อ 4 ให้อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

  ข้อ 5 ให้มีเหรียญเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีลักษณะเป็น

เหรียญกลมท าด้วยทองค า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพยาบาลอุ้มทารก มีกาชาดลงยาอยู่ตอน

ข้างบนเฉียงขวา ส่วนข้างล่างเฉียงขวามีค าว่า “เมตตากรุณา” ด้านหลังริมขอบมีชื่อ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ชื่อผู้ได้รับและปีพุทธศักราชท่ีได้รับอยู่ตรงกลาง เหรียญนี้มีแถบท าด้วยทองค าส าหรับเข็มกลัดห้อยเหรียญ 

กว้าง 6 มลิลเิมตร ยาว 3.4 เซนตเิมตร ด้านหนา้มีอักษรจารึกลงยาสีแดงว่า “บัณฑิตพยาบาลดเีด่น”  

  เห รียญ เชิญ ชู เกี ย รติ นี้ มี ป ระกาศนี ย บั ตรซึ่ งนายกสภาสถาบันการพยาบาลศ รีสว ริ น ทิ รา                  

สภากาชาดไทย เป็นผู้ลงนามให้ไว้ดว้ย 

   

  ข้อ 6 ผู้ท่ีจะได้รับเหรียญเชดิชูเกียรตนิี้ จะตอ้งมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 

  (1) สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่3.50 จุดล าดับขั้นขึน้ไปตลอดหลักสูตรการศึกษา 

  (2) ไมเ่คยสอบตกวชิาใด และไมเ่คยเรียนซ้ าวชิาใดในหลักสูตร 

  (3) ปฏบัิตงิานดเีด่นตลอดหลักสูตร 

  (4) มคีวามประพฤติดตีลอดหลักสูตร 

  (5) เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชนแ์ละให้ความร่วมมอืในกิจกรรมของส่วนรวมอยา่งสม่ าเสมอ 

  (6) เป็นผู้มเีจตคติท่ีดตีอ่วิชาการพยาบาล 



เอกลักษณข์องสถาบนั : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 

                                                                                                                                                                                 

61 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

  ข้อ 7 การเสนอชื่อผู้ ท่ีจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ให้สภาวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองเพื่อเสนอตอ่สภาวิชาการ และสภาวิชาการเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ 

 

 ข้อ 8 ผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรตินี้ มีสิทธิประดับเหรียญบนเคร่ืองแบบได้ท่ีอกเสื้อข้างขวาระดับดุมท่ีสอง

ตามโอกาสอันควร 

 

 

      สั่ง ณ วันท่ี  22  มีนาคม พ.ศ.2561 

                                                      (ลงพระนาม) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

                     (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร)ี 

       นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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62 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ย เหรียญรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2561 

 

 เพื่อเป็นการให้เหรียญรางวัลแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นบัณฑิตพยาบาลปริญญา

เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง ที่มผีลการเรียนได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษา

เดียวกัน 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้บังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วยการศึกษาชัน้ปริญญา

ตรี พ.ศ.2560 ข้อ 36 และคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุมวาระพเิศษ คร้ังท่ี 5 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 

จึงขออนุมัติให้ออกระเบียบไวด้ังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วย เหรียญรางวัลส าหรับ

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

 “เหรียญรางวัล” หมายความว่า เหรียญรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ท่ีได้เป็นบัณฑิตพยาบาลปริญญาเกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง ท่ีมผีลการเรียนได้

ค่าระดับขัน้เฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษาเดียวกัน 

 ข้อ 4 เหรียญรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมชุบ

ด้วยทองค า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร ด้านหน้าเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มริีมขอบมชีื่อ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้านหลังมีชื่อผู้ได้รับ

และปีพุทธศักราชท่ีได้รับอยู่ตรงกลาง 

 ข้อ 5 การเสนอชื่อผู้ท่ีจะได้รับเหรียญรางวัล ให้สภาวชิาการเสนอตอ่สภาสถาบันเพื่ออนุมัติ 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2562  

          (ลงนาม)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจรญิ 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจรญิ) 

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

 

 



เอกลักษณข์องสถาบนั : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 

                                                                                                                                                                                 

63 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

เพลงสดุดีองค์สภานายกิาสภากาชาดไทย    

ท านอง – ค าร้อง   :  พรพิรุณ 

จังหวะ     : สโลว์ มาร์ช 

ผู้ขับร้อง     : หมู่ 
 

 ขอเดชะ ข้าฯ แต่องค์สภานายกิาฯ   อันเหลา่ข้าฯ พยาบาลสภากาชาดไทย 

น้อมประณตแทบบาทบงสุ์ด้วยดวงฤทัย   ขอทูนเทิดพระคุณไวเ้หนอืเกล้าฯ 

ทุกพระองค์ลว้นเกือ้การณุยเ์ลิศด้วยน้ าพระทัย   ทวยราษฎร์ไซ้ซึง้ดวงจิตชวีติไม่อับเฉา 

ยามเจ็บไข้ได้อาศัยผ่อนคลายบรรเทา    ทุกพระองค์ทรงช่วยแบ่งเบา 

ปัดเป่าทุกข์ร้อนปวงชน 

(น าเข้าทรีโอ) ขอกราบพระบาทพระราชินีนาถปิ่นจักรีนิรมล 

 ข้าฯ ขอถวายค าปฏิญาณ    ผองพยาบาลสภากาชาดไทยท่ัวคน 

จักกระท าหนา้ที่แห่งตน     ไมแ่บ่งช้ันชน ทุกชาติเชื้อพร้อมเกือ้กูล 

จักขออุทิศตนเยี่ยงแบบอย่าง    ท่ีได้ทรงวางแนวทางคุณธรรมเพยีบพูน 

จักผดุงเกียรตพิยาบาลให้ไพบูลย์    ขอทูนเทิดเกียรตคิุณองค์สภานายิกา  ชโย  ชโย 

 

เพลง สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย  

คณะกรรมการจัดท าเพลง : ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจรญิ, ผอ.สุรีย์ ตันชัชวาล,ดร.วไิลเลิศ ค าตัน 

ศลิปิน : ปนัสยา กิตติกถากุล &amp; กรณัฐ นิปกานนท์ 

ค ารอ้ง/ท านอง/Producer : สุรักษ ์สุขเสวี เรียบเรียง : โสตถินันท์ ไชยลังการณ์ 

Saxophone: เศกพล อุ่นส าราญ  Guitar: ชวิน จิตรสมบูรณ์ 

Mix Down: ปณต สมานไพสิฐ  Sound Engineers: สดุด ีศรีประทุม 

บันทึกเสียง : Koolga Studio (ก.ย.2562) 

 

   สะพร่ังขาวพราวพิสุทธ์ิ งามละมุนคุน้ตา 

   ดอกสวีแดสูงค่า เบ่งบานมาเกินร้อยปี 

   ดังอาภรณ์พร้ิงเพรา ผ่องสกาวขาวนวลงามด ี

   ถิ่นท่ีน้ี คือท่ีมา พยาบาล 

    เฝ้าพากเพยีรเรียนวชิา เยยีวยาชวีติคน 

    ด้วยมาตรฐานสากล เกียรตภิูมิแหง่สถาบัน 

    บริบาลผู้คน ดั่งญาตมิติรใกล้ชิดมานาน 

    ด้วยจรรยาบรรณ ปณธิาน ยึดม่ันในใจเรา 

   * เทิดบังคม องค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยกิาเจ้า 

   เกือ้การุณยห์นทางบรรเทาเจ็บป่วยให้คนไทย 

   ** สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา ดุจเพชรเม็ดล้ าเลอคา่ แห่งสภากาชาดไทย 

   มุง่หมายรับใชป้วงชน ทุม่เทอดทนต้ังใจ ชวีตินีพ้ร้อมพลีให้ เพ่ือคนไทย ได้พ่ึงพา 

   Solo / * / ** / ** และ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 



                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑติ : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 
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คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

ยังจ าตลอดกาล 

 

ค าร้อง              :  “พรพิรุณ” 

ท านอง  : เอื้อ สุนทรสนาน 

สวแีดสีขาว สีขาวพร่างพราวอยู่ 

พลิ้วๆ ตามลู ่ดูอ่อนไหว 

เราจุฬาพยาบาล พยาบาลส าราญใจ 

มาเถิด มาไวๆ มาไวๆ มาเริงร า 

ลมืเสียเถิดความเหน็ดเหนื่อยแสนเมื่อยล้า 

สวแีด เพลงจะพา จะพาให้ช่ืนฉ่ า 

สวแีดอยูห่นใด หนใดไมล่มืค า 

สัญญานั้น ยังจ า จ าตลอดกาล 

 

 
คู่มอืนักศึกษา ปีการศกึษา 2563                                  ที่ปรกึษา    : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจรญิ 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์  วัฒนธรนันท์ 

                                                                                  ผู้จัดท า      : นางสาวอัฒณี สุมะนานนท์ 

               นางสาวเมธาวี เทพมณ ี

               นางสาวสิริลักษณ์ อนิทศร   

               นางสาวกญัจน์กรฉัตร อินทร์แกว้                                                                                                            

                                                                                 แบบปกโดย : นางสาววรัญญา พอ่ยะ 

 


