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เอกลักษณ์สถาบัน : เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล 

อัตลักษณ์บัณฑิต  : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล  



สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย 

 

         “ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” ได้ยกฐานะให้เป็น “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” ในวันท่ี         

26 ธันวาคม 2559 โดยมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศ       

ในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนติิบุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็น 

ส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

และกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฏหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและ 

กฏหมายอ่ืน และอยูภ่ายใตก้ารดูแลอุปภัมภข์องสภากาชาดไทย ซึ่งมีผลบังคับใชใ้นวันท่ี 24 มถิุนายน 2560  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเส ริมและ 

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  
 

ปรชัญา 

“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้แกเ่พื่อนมนุษย ์และเป็นท่ีพ่ึงของสังคม” 
 

ปณิธาน  

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการท า

คุณประโยชนแ์ก่เพื่อนมนุษยก์อปรด้วยคุณธรรม และส านกึรับผิดชอบตอ่สังคม” 
 

วิสัยทศัน์ 10 ปี (2561 – 2570)  

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงท่ีมีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นใน 

ด้านผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ.2565” 
 

วิสัยทศัน์ 4 ปี (2562 -2565)  

“เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ระดับเอเชยี ผลิตพยาบาลนักปฏบัิตเิชงิรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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  1 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

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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2 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

หลักการกาชาด 

1.มนุษยธรรม (Humanity) กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะน าความช่วยเหลือโดยมิเลือก

ปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่

การคุ้มครองชีวติและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริม ความเข้าใจ 

มิตรภาพความรว่มมอืระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล 

2.ความไม่ล าเอียง (Impartiality) กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือ                

ทางศาสนา  ช้ัน วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทา

ความทุกข์ทรมาน โดยใหก้ารปฏิบัติเป็นล าดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เรง่ดว่นที่สุด 

3.ความเป็นกลาง (Neutrality) เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเข้ากับ

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ 

ศาสนา และลัทธินิยม 

4.ความเป็นอิสระ (Independence) กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้าน

มนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแหง่กฎหมายของประเทศตน จะต้องธ ารงความเป็นอิสระ

อยู่ต่อไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา 

5.บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) กาชาดเป็นองค์กรอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มี

ความปรารถนาผลประโยชน์ในประการใด ๆ 

6.ความเป็นเอกภาพ (Unity) ในประเทศพึงมีสภากาชาดได้เพียงแหง่เดียว สภากาชาดต้องเปิดให้กับคน

ทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดนของตน 

7.ความเป็นสากล (Universality) กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลสังกัดอยู่ในฐานะเท่า

เทียมกันและมีสว่นความรับผดิชอบและหนา้ที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 
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  3 คู่มอืนักศึกษา 
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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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4 
คู่มอืนักศึกษา 
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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

องคส์ภานายิกา สภากาชาดไทย องคปั์จจุบัน 

(พ.ศ. 2499 – ปัจจุบัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หม่อมเจา้หญงิมัณฑารพ กมลาศน ์

ผู้ด ารงต าแหน่ง หัวหนา้กองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก 
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  5 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ค ากลา่วต้อนรบันักศกึษาใหม ่

 จาก อธกิารบด ี
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6 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

ค ากลา่วต้อนรบันักศกึษาใหม ่ 

จาก  คณบดสี านักวิชาพยาบาลศาสตร ์
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สารบัญ 

          หนา้ 

 

ประวัตสิถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย         8 

ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณข์องสถาบัน          12  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต             

 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต          13 

- ก าหนดวันเปิด – ปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2564       23 

- ปฏทิินการศึกษา 2564           24 
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การบริหาร 
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ความภาคภูมใิจของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย      33 

รางวลั/เกยีรติคณุของคณาจารย์ ศิษย์เกา่ และศิษย์ปัจจุบนั        36 

รางวลัการศึกษา             42 

ทุนการศึกษา               43 

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา            44 

 

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศกึษา        52 

- ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

วา่ด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

- ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

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 สถาบันนี้อยู่ใน พระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ       

องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม ถือก าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิด สอนวิชาการ

พยาบาลในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดด าเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาล

ทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปล่ียนนักเรียนกับโรงเรียนผดุงครรภ์

โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษา จึงโอนโรงเรียนพยาบาล ไปขึ้นกับแผนก

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองย่อยกองหน่ึงในแผนกนี้  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง

โรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คอื หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ 

 พ.ศ.2467 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี รับนักศึกษาที่มีความรู้อย่างต่ ามัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะมิชชันนารีอเมริกัน

ได้จัดต้ังโรงเรียนนางพยาบาลแมคคอร์มิค ที่เชียงใหม่ โดยใช้หลักสูตรและข้อสอบของโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดสยาม 

 พ.ศ.2507 ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับการศึกษาสากล เรียกหลักสูตรน้ี ว่า 

ประกาศนียบัตรข้ันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า ก าหนดเวลาเรียน  

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

ก าหนดเวลาเรียน 1 ปี  รับผู้ส าเร็ จการศึกษาสายสามัญชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกหลักสูตรหน่ึง พ.ศ.2513 เปล่ียนชื่อจากเดิม

เป็น วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยและมีอาจารย์ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ  

มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยให้มี

มาตรฐานสูงขึ้นในระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้าให้ตรา พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลฯ 

เข้าสมทบ เป็นสถาบั นวิชาการศึ กษาชั้น สูงในจุฬ าลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2514 ต่อมาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการ

พัฒนาหลักสูตรใหม่โดยได้ปรับเปล่ียนเปน็หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต มีก าหนดเวลาเรียน  4 ปี   ในปี  พ.ศ.2521 ผู้ส าเร็จ

การศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาพยาบาลศาสตร์จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศ 

สภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ลงวันที่  13 ธันวาคม 

2532 ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นกองหน่ึงของสภากาชาด

ไทยพร้อมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลและการบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นผู้อ านวยการกองวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มีการพัฒนาวิธีการ

บริหารจัดการใหม่ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย ตลอดจนให้มีสโมสรนักศึกษาข้ึนเพื่อส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 

ใหก้ับนักศึกษา  
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พ.ศ.2536 ขยายบทบาทด้านการผลิตบุคลากรพยาบาล 

โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 

สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการ

พยาบาลผู้ติดเชือ้ไวรัสเอดส์และผู้ปว่ยเอดส์ ก าหนดเวลาศึกษาอบรม 

4 เดือน และได้ขยายจ านวนการรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากปีละ 170 คน ตามแผนการพัฒนา

การศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ.2534-2539) มาเป็น  ปีละ 200 คน 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัด

การศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนีย้ังได้มีการน าคอมพวิเตอร์

เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและมีการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์และเจา้หน้าที่ 

 พ.ศ.2537 ขยายบทบาทด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลส าหรับชาว

ต่างประเทศ มีระยะเวลา 4-6 เดือน ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ เริ่มน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการสืบค้น

ข้อมูลด้านวารสารและต าราในห้องสมุด และเริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 8 ชั้น พร้อมดาดฟ้า 

เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ช ารุดทรุดโทรมมาก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารในเวลาต่อมาว่า อาคารพระบรมคุณ ซึ่ง

ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาดเท่าพระองคจ์ริง ครึ่งพระองค์ ณ บริเวณโถงหน้า

อาคารพระบรมคุณ เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แห่งกรุณาธิคุณตอ่วิชาชีพการพยาบาล แด่สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 

 พ.ศ.2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ป่วยวิกฤต และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และพัฒนาการบริการสืบค้นข้อมูลวารสารและต าราห้องสมุดด้วย

คอมพิวเตอร์   

 พ.ศ.2539 วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรบูรณาการและ

สภากาชาดไทยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติสภากาชาดไทย ต่อมาใน ปี  พ.ศ.2540 

วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินประกอบพธิีเปิดอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคารพระบรม

คุณ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 อาคารเฉลิมพระเกียรติ        

6 รอบ พระชนมพรรษาน้ี เป็นศูนย์รวมของห้องเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หอ้งสมุด หอ้งปฏิบัตกิารพยาบาล หอ้งประชุม 

หอ้งท างานของอาจารย์และหน่วยบริการวิชาการต่าง ๆ รวมทั้ง ได้พัฒนาห้องสมุดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบการสืบค้น

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยพยาบาลฯ เปิดด าเนินการมาครบปีที่ 84 ได้มีการก่อต้ังทุนสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์ 

เพื่อเก็บดอกผลบ ารุงกิจการของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในด้านการพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และท านุบ ารุงตึกสุทธาทิพย์ 

อาคารอนุรักษ์ของวิทยาลัยพยาบาล และได้มีระเบียบการเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เกา่ฯ 

ที่น าชื่อเสียงมาสู่สถาบันและเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นอกจากน้ันวิทยาลัย

พยาบาลฯ ยังเริ่มด าเนินโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกับมหาวิทยาลัย 

Malaspina ป ร ะ เท ศ แ ค น าด า  Leshan  Vocational & Technical College ป ร ะ เท ศ จี น  แ ล ะ  Red Cross University 

College ประเทศสวีเดน 
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พ.ศ.2543 วิทยาลัยพยาบาลฯ มนีโยบายและด าเนินงานในดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา วทิยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลการ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและเกียรติบัตรมุ่งพัฒนาคุณภาพ 2 รางวัล คือ การให้บริการวิชาการ / บริการวิชาชีพแก่

สังคม และรางวัลการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2548 ในงาน CU Quality Prize       

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์โดยสภาการ

พยาบาล เป็นคร้ังท่ี 3 ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็นระยะเวลาสูงสุด คือ 5 ปีการศกึษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2549 

พ.ศ.2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ยกฐานะเป็น “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย”       

ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 โดยมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย พ.ศ.2559           

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิตบุิคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของ

รัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธิการและกฏหมายวา่ด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วย วิธีการ

งบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปภัมป์ของสภากาชาดไทย ซึง่มผีลบังคับใชใ้นวันท่ี  24 มิถุนายน 2560 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิ ชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชมและสังคม   

ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 ปัจจุบันสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้หลักสูตรท่ี

ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรท่ีใช้ในปีการศึกษา 2564 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ

สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ และฝึกฝนผู้เรียนให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สถาบัน ยังเปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นหลักสูตรหลังปริญญาตรีอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขา

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง  การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลเวชปฏบัิตท่ัิวไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
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สถาบันมีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์และให้บริการวิชาการเชิงวิชาชีพเพื่อชี้น า

สังคมด้านการดูแลสุขภาพและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จึงมีโครงการบริการด้าน

วชิาชีพการพยาบาลและสุขภาพแก่บุคลากรในทีมสุขภาพและประชาชนอยา่งสม่ าเสมอเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้สูก่าร

ปฏิบัต ิได้แก่ การประชุมวิชาการ การสัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพทางวิทยุ โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้ตดิเชื้อไวรัสเอดส์ การ

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเรียน การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมท้ังกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้ท่ีอยู่ใน

ภาวะเสี่ยงและผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม 
  

 ด้วยรากฐานท่ีมั่นคงและแข็งแกร่งของโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดสยาม ตั้งแต่ พ.ศ.2457 จนถึงปัจจุบันนี้                   

วทิยาลัยพยาบาลฯ มอีายุครบ 107 ปี ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 
 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ฯ ได้ผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ เป็นจ านวน                 

10,847 คน ผลิตผู้ชว่ยพยาบาล จ านวน 2,316 คน และผลิตผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล  เฉพาะทาง จ านวน 

2,685 คน บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในงานด้านสุขภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีบทบาททางสังคมอย่ าง

กว้างขวาง เป็นท่ียกยอ่งและยอมรับนับถือโดยท่ัวไป จึงเป็นสิ่งท่ีนักศกึษาปัจจุบันควรมีความภาคภูมใิจ ตระหนักในเกียรติภูมิของ

สถาบันและวิชาชีพการพยาบาล และถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีทุกคนจะต้องธ ารงไว้และสืบสานอุดมการณ์ของสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิราฯ และสภากาชาดไทยตลอดไป  
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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...... มีความสัมพันธ์กับศิษย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย ทุกคน 

เพราะเป็นตน้ไม้ท่ีใชเ้ป็นสัญลักษณ์ประจ าสถาบันการพยาบาลฯ ด้วยเหตุท่ีสวีแดให้ร่มเงา จะพลิ้วไหวดูออ่นโยนเมื่อตา้นลม ดอก

สีขาวและชมพูบริสุทธ์ิสวยงามและบานสะพร่ังท้ังตน้เมื่อใกล้เวลาที่จะมกีารสอบปลายปี เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราเตรียมตัวดู

ต ารา จนมคี ากล่าวว่า “เมื่อสวีแดบาน หมายถึงฤดูกาลสอบก าลังมาเยือน” 

 

 

               สีประจ าสถาบันการพยาบาลศรีสวริทิราฯ “สีแดงชาด” (รหัสสี Y100 M100) 

 

 

   * พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง สัญลักษณข์องความเป็นกษัตริย์อันเนื่องมาจาก 

      พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหน่ึงในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ ์

   * จปร. หมายถึง อักษรยอ่มาจาก “มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช” อันเป็น 

      พระปรมาภไิธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   * กาชาด หมายถึง เคร่ืองหมายรูปกากบาทสีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมาย  

     กาชาดสากล โดยสีแดงชาดเป็นสปีระจ าสถาบัน  

    * ตราอารม์ หมายถึง เครื่องหมายเป็นรูปโล่ภายในมีสัญลักษณข์องสถาบัน 

    * กรอบทรงหนา้นาง แสดงถึง ความนุม่นวล อ่อนหวาน และความสงา่งาม 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) 

 

1.ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

       ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing  Science Program 

 

2.ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

      ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

           (ชื่อย่อ)      พย.บ. 

      ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   Bachelor of Nursing Science 

   (ชื่อย่อ)     B.N.S. 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เช่ือว่า การพยาบาลเป็นวชิาชพีท่ีให้การดูแลภาวะสุขภาพทุกระดับของ

บุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวม ครอบคลุมท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การดูแลรักษา

และการฟื้นฟูสภาพ ท้ังในภาวะปกติและยามเกิดสาธารณภัย โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของมนุษยธรรม คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ประชาชนและผู้ดอ้ยโอกาสสามารถปรับตัวและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวติท่ีดีท่ามกลางความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สามารถดูแลผู้รับบริการ  และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทยและ

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้มและสภาวะโลกท่ีเปลี่ยนแปลง  

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความด ีความเก่ง และมีความสุข เป็น

พลเมืองท่ีดีของสังคมไทยและสังคมโลก ให้การพยาบาลสอดคล้องกับหลักการกาชาดมคีวามรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์

ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมและใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเท่าทัน มีภาวะผู้น า คิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวจิารณญาณ ท างานเป็นทีมร่วมกับ

บุคคลอื่น และสหสาขาได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มมีุมมองเชงิบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร 

ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ธ ารงวัฒนธรรมไทย ให้

สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตนไ์ด้อยา่งมีความสุข 
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4.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมคีุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มจีิตอาสา สามารถให้การพยาบาลดว้ยความเมตตา การุณย์ ยดึหลักมนุษยธรรม  

        สอดคล้องกับหลักการกาชาด 

 2. มีความรอบรู้ดา้นการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตกิารพยาบาลได้ตาม 

        มาตรฐานวชิาชีพและพหุวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชงิประจักษไ์ด้เหมาะสม 

 3. ปฏิบัตกิารพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมท้ังดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 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. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีสามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 9. มีภาวะผู้น า มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสามารถท างานเป็นทีม 

          10. มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

          11. ด ารงชีวิตอย่างพอเพยีง เป็นพลเมอืงท่ีดขีองสังคมไทยและสังคมโลกตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้ 

          สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตนไ์ด้อยา่งมีความสุข 

          12. มีมุมมองเชงิบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อม่ันในการพัฒนาตนเอง วชิาชีพ 

                และสังคม 

5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

           คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของ                   

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ก าหนดให้บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และ มคีวามสุข โดยเน้นความเป็นกาชาด 

ได้แก่ มีมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ จิตอาสา และมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ค านึงถึงประชาชน

และผู้ดอ้ยโอกาส ดังนี้ 
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คนด ี 1. มีคุณธรรม  จรยิธรรม 

2. มีจิตอาสา 

3. สามารถให้การพยาบาล ด้วยความเมตตา การุณย์ 

4. ยดึหลักมนุษยธรรมสอดคล้องกับหลักการกาชาด  

5. มีความรับผิดชอบและมีวินัย 

6. เป็นพลเมอืงท่ีดขีองสังคมไทยและสังคมโลก 

คนเก่ง 

 

1. มีความรอบรู้ดา้นการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลและการผดุงครรภไ์ด้ตามมาตรฐานวชิาชีพและค านึงถึง 

    พหุวัฒนธรรม 

3. พัฒนานวัตกรรมและใชห้ลักฐานเชงิประจักษไ์ด้เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อยา่งรูเ้ท่าทัน 

7. มีภาวะผู้น า สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ 

    ตัดสนิใจทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม 

8. ท างานเป็นทีม 

9. ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มคีวามสุข 1. มีมุมมองเชงิบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อม่ันใน 

   การพัฒนาตนเอง วชิาชีพ และสังคม 

2. ด ารงชีวิตอย่างพอเพยีง ตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้สอดคลอ้งกับกระแสโลกาภวิัตน์                                 

    ได้อยา่งมีความสุข 
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6. การวัดผล การประเมนิผล และการส าเร็จการศกึษา 

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

ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้ 

 สัญลักษณ ์     ความหมาย                ค่าระดับขั้น 

      A  ผลการประเมินขั้นดีเลิศ  (Excellent)  4.0  

      B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก     (Very Good)   3.5 

      B  ผลการประเมินขั้นดี  (Good)    3.0 

      C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช ้  (Fairly Good)   2.5 

                     สัญลักษณ ์     ความหมาย                ค่าระดับขั้น 

      C  ผลการประเมินขั้นพอใช ้ (Fair)    2.0 

      D+  ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งอ่อน (Poor)   1.5 

      D  ผลการประเมินขั้นออ่น  (Very Poor)  1.0 

      F  ผลการประเมินขั้นตก  (Fail)   0.0 

 

 เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2560  และ

ต้องได้แต้มไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จาก

ระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 

7. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มรีายละเอยีดดังนี้  

      7.1 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวชิาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนี ้

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 
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7.2  แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาตน้ 

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) 

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 ฟิสิกส์ส 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) 
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ปีที่ 2 ภาคการศกึษาตน้ 

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) 

 

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) 
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ปีที่ 3 ภาคการศกึษาตน้ 

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 ภาคการศกึษาปลาย 

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) 

 

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 ภาคการศึกษาต้น 

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) 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

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) 

 

7.3 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ ประสบการณใ์นสถานการณ์จรงิ 

 7.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาล และการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และ

     ศลิปะทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชงิประจักษ์ นวัตกรรม และการสื่อสารเชงิบ าบัดใน                             

               การพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

 2. สามารถปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้รับบริการทุก

ภาวะสุขภาพและทุกชว่งวัย ในทุกระดับของบริการสุขภาพ 

 3. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลดว้ยหลักมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ โดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม       

                จรรยาบรรณวชิาชีพ กฎหมายและสิทธิผู้ป่วย  

 4. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลโดยค านึงถงึความเปนปัจเจกบุคคลและพหุวัฒนธรรม   

 5. แสดงภาวะผู้น าในการปฏบัิตงิาน ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชพี และชุมชน  

 6. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลสาธารณภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย     

7.3.2 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-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

3/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1 
4 หน่วยกิต180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

3/2 ปฏบัิตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 
4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

3/2 ปฏบัิตกิารพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 2 
3 หน่วยกิต 135 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

 



                                                                   อัตลักษณข์องบัณฑิต : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 

 

21 

  21 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

ชั้นปี/ภาค 

การศึกษา 
ฝกึประสบการณใ์นสถานการณ์จรงิ ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

4/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์2 
3 หน่วยกิต 135 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

4/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

4/1 ปฏบัิตกิารพยาบาลสาธารณภัย 
1 หนว่ยกิต 45 ชั่วโมง  

(วันพุธ-ศุกร ์07.30 – 15.30 น.) 

4/2* 

 
ปฏบัิตกิารพยาบาลอนามัยชุมชน 

2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง  

(วันจันทร์-อังคาร 07.30 – 15.30 น.) 

4/2 ปฏบัิตกิารรักษาโรคเบือ้งต้น 
2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง  

(วันจันทร์-อาทติย์ 07.30 – 15.30 น.) 

4/2 ปฏบัิตกิารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชพี 
4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง  

(วันจันทร์-อาทติย์ 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 
 

8.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

8.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถใชค้วามรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ หลักการกาชาด ตลอดจนสทิธิมนุษยชน     

    และสิทธิต่างๆ ในกระบวนการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรม 

2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

3. มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วชิาชีพ สังคม มวีนิัย ตรงตอ่เวลาและซื่อสัตย์สุจริต 

4. เป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่ผู้อื่นท้ังในการด ารงตนและการปฏบัิตงิานและมทัีศนคติท่ีดตีอ่วิชาชพีการพยาบาล 

5. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับรู้และเขา้ใจสิทธิของตนเอง  และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 

6. มีจิตอาสาและเสียสละ 

8.2 ความรู ้

1. มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและ           

    การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลและการน าไปใชใ้นการให้การพยาบาลได้อยา่งเป็นองค์รวม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ กระบวนการวิจัย  

    กระบวนการบริหารและการจัดการองคก์ร 
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5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาล และระบบจ าแนกข้อมูลทางการพยาบาล 

6. มีความรู้ ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มผีลกระทบตอ่ภาวะ 

    สุขภาพของประชาชน 

7. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย การพยาบาล และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

8.3 ทักษะทางปัญญา 

     1. ตระหนักรูใ้นศักยภาพของตนเองและพัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมขึน้ 

     2. สามารถสบืค้นและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหลง่ข้อมูลท่ีหลากหลาย 

     3. สามารถน าข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษไ์ปใชใ้นการอ้างองิและแก้ไขปัญหาอย่างมวีจิารณญาณ 

     4. สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

         รวมท้ังประสบการณ์ทางวิชาชพีเป็นฐานในการตัดสนิใจให้การพยาบาลท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ 

     5. สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใชผ้ลงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

     6. สามารถพัฒนาวธีิการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความพอเพยีงและสอดคลอ้งกับบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 

 8.4 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 
 

8.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      1. สามารถประยุกตใ์ชห้ลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิต ิในการพยาบาลอยา่งเหมาะสม  

      2. สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นขา่วสารท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถอา่น วิเคราะห ์และถา่ยทอดขอ้มูลข่าวสารแก่ผู้อื่น 

          ได้อยา่งเขา้ใจ  

      3. สามารถสื่อสารได้อยา่งมปีระสิทธิภาพท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการน าเสนอ  

      4. สามารถเลอืกและใชรู้ปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศและ  

          การสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ ์และมีจริยธรรม 
 

8.6 ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชพี 

    1. สามารถปฏบัิตทัิกษะการพยาบาล และการผดุงครรภอ์ย่างเป็นองค์รวมและปลอดภัย โดยประยุกตใ์ชศ้าสตร์และ 

        ศลิปะทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชงิประจักษ ์หลักฐานเชงิประจักษ์ นวัตกรรม และการสื่อสาร      

        เชงิบ าบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

    2. สามารถปฏบัิตกิารสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพแก่ผู้รับบริการทุกภาวะ  

         สุขภาพและทุกชว่งวัยในทุกระดับของบริการสุขภาพ 

    3. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลด้วยหลักมนุษยธรรม  เมตตา การุณย์ โดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ      

        วชิาชีพกฎหมายและสิทธิผู้ป่วย  

    4. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลโดยค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและพหุวัฒนธรรม   

    5. แสดงภาวะผู้น าในการปฏบัิตงิาน ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชพี และชุมชน  

    6. สามารถปฏบัิตกิารพยาบาลสาธารณภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
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                                                                    อัตลักษณข์องบัณฑิต : มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล 

 

 24  

24 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

เรื่อง  ก าหนดปฏทิินการศึกษา ส าหรบันักศกึษาพยาบาล 

ประจ าปีการศกึษา  2564 

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

             ให้ก าหนดปฏทิินการศึกษา ส าหรับนักศกึษาพยาบาล ประจ าปกีารศึกษา 2564 เพือ่ให้อาจารยแ์ละนักศกึษา

ได้ทราบและปฏิบัตติรงกัน ดังต่อไปนี้ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูร้อน

26 - 30 ก.ค. 64 15-19 พ.ย.64  (ปี2)

(ปี 2) 20 - 24 ธ.ค. 64 (ปี1)

2. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 19 - 23 ก.ค.  64  -  -

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 29-30 ก.ค. 64  -  -

4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอนิเตอร์เน็ตพร้อมตรวจสอบ 22-28 พ.ย. 64  (ปี2)

   ข้อมูลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง  27 ธ.ค.64 -2 ม.ค. 65 (ปี1)

5. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 22-30 พ.ย. 64 (ปี2)

    ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   สาขาสภากาชาดไทย 27 ธ.ค. 64 -5 ม.ค.65 (ปี1)

29 พ.ย. 64 (ปี 2)  2 พ.ค. 65

 4 ม.ค. 65 (ปี 1)

29 พ.ย. 64 (ปี 2)  2 พ.ค. 65

 4 ม.ค. 65 (ปี 1)

29 พ.ย. 64 (ปี 2)  2 พ.ค. 65

 4 ม.ค. 65 (ปี 1)

9. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายและวันสุดท้ายของ 10 ธ.ค. 64 (ปี 2)

    การขอเพ่ิมรายวิชา 14 ม.ค.65 (ปี1)

9 ธ.ค. 64 (ปี2)

14 ม.ค. 65 (ปี1)

11. ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พ.ย. 64 -  ก.พ. 65  -  -

12. วันไหว้ครู (เฉพาะเวลา 08.00 - 12.00 น) 26 ส.ค. 64   -  -

13. วันสุดท้ายของการตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนเรียน 17  ธ.ค. 64 (ปี2)

     รายวิชาท่ีหน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 21 ม.ค.65 (ปี1)

7 ม.ค.65 (ปี2)

11 ก.พ. 65 (ปี1)

10 ม.ค. 65 (ปี2)

14 ก.พ. 65 (ปี1)

18 ก.พ. 65 (ปี 2)

25 มี.ค. 65 (ปี1)

15 ก.ค. 65(ปี1)
31 ส.ค. 65(ปี2)

2-10 ส.ค. 64 25 เมย. - 3 พ.ค. 65

กิจกรรม
ช้ันปีท่ี 1-2

18-22 เม.ย.  65

2- 8 ส.ค. 64 25 เมย. - 1 พ.ค. 65

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาและอนุมัติการลงทะเบียนเรียน

24 ธ.ค. 64 25 พ.ค. 65

29 ต.ค. 64

17. สอบถามผลการศึกษาทาง Internet 

20 ส.ค. 64

27 ส.ค. 64

14. วันสุดท้ายของการขอลดรายวิชา

15. เร่ิมการขอถอนรายวิชา 20 ก.ย. 64

17 ก.ย. 64

6. วันเปิดภาคเรียน

7. เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 500 บาท 

8. เร่ิมการขอเพ่ิมและขอลดรายวิชา

10. วันสุดท้ายของการส่งผลการเปล่ียนสัญลักษณ์  I

16. วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา 27 พ.ค. 65

20 ส.ค. 64

9 ส.ค. 64

9 ส.ค. 64

9 ส.ค. 64

6 พ.ค. 65

13 พ.ค. 65

13 พ.ค. 65

13 พ.ค. 65

17 พ.ค. 65
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  25 คู่มอืนักศึกษา 
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ช้ันปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูร้อน

1.อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาและอนุมัติการลงทะเบียนเรียน 2 - 6 ส.ค. 64 21- 25 มี.ค. 65 13 -17 มิ.ย. 65

2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอนิเตอร์เน็ตพร้อมตรวจสอบข้อมูล

   รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง  

3. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 9 - 17 ส.ค. 64  28  มี.ค.-5 เม.ย.65 20 - 28 มิ.ย. 65

    ไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย

4. วันเปิดภาคเรียน 16 ส.ค. 64 4 เม.ย. 65  27 มิ.ย. 65

16 ส.ค. 64 4 เม.ย. 65  27 มิ.ย. 65

6. เร่ิมการขอเพ่ิมและขอลดรายวิชา 16 ส.ค. 64 4 เม.ย. 65  27 มิ.ย. 65

7. เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 600 บาท 16 ส.ค. 64 11 เม.ย. 65  -

8. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายและวันสุดท้ายของ

    การขอเพ่ิมรายวิชา 

9. วันไหว้ครู (เฉพาะเวลา 08.00 - 12.00 น) 26 ส.ค. 64  -  -

10. วันสุดท้ายของการส่งผลการเปล่ียนสัญลักษณ์  I 27 ส.ค. 64 15 เม.ย. 65 8 ก.ค. 65

11. ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ปี 4 พ.ย. 64 -  ก.พ. 65  -  -

12. วันสุดท้ายของการตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนเรียน

     รายวิชาท่ีหน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

13. วันสุดท้ายของการขอลดรายวิชา 24 ก.ย. 64 13 พ.ค. 65 8 ก.ค. 65

14. เร่ิมการขอถอนรายวิชา 27 ก.ย. 64 16 พ.ค. 65 11 ก.ค. 65

15. วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา 5 พ.ย. 64 24 มิ.ย. 65 22 ก.ค. 65

 2 มิ.ย.65 (ปี 4)

22 ก.ค.65 (ปี3)
          นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงนิค่าบ ารุงการศึกษาตามวันเวลาท่ีก าหนด ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนสาย

ในอัตราเดียวกับการลงทะเบียนเรียนสายในสัปดาห์ถัดไป   และจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

          นักศึกษาต้องศึกษาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2560

และศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาท่ีประกาศประจ าช้ันปี และสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ

22 เม.ย. 65 8 ก.ค. 65

        ช้ันปีท่ี 3-4

กิจกรรม
ช้ันปีท่ี 3-4

5. เร่ิมการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรับ 300 บาท

16. สอบถามผลการศึกษาทาง Internet  25 เม.ย. 65 31 สค. 65

9 - 15 ส.ค. 64  28  มี.ค.-3 เม.ย.65 20 - 26 มิ.ย. 65

27 ส.ค. 64 15 เม.ย. 65 1 ก.ค. 65

3 ก.ย. 64
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26 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

การลงทะเบียนเรียน 

1. การลงทะเบียนเรียน 

 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ตาม ข้อบังคับสถาบันการพยาบาล                  

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การลงทะเบียนเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.1 การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดเรียนของแตล่ะภาคการศกึษา ซึ่งสถาบัน 

                  การพยาบาลฯ จะประกาศให้ทราบในก าหนดปฏทิินการศึกษาส าหรับนักศกึษาพยาบาล 

1.2 การลงทะเบียนเรียนสาย นักศกึษาท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนตามวัน เวลา ที่ สถาบันการพยาบาลฯ                                       

      ก าหนดไวไ้ด้ มสีิทธิท่ีจะลงทะเบียนได้ภายใน 2 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษาปกตหิรือภายในสัปดาห์แรก  

     ของภาคฤดูร้อน ทัง้นี้นักศกึษาตอ้งเสียค่าปรับตามระเบียบของสถาบันการพยาบาลฯ  
 

2. สิทธิการลงทะเบียนเรียน 

 นักศกึษาท่ีมีสทิธิลงทะเบียนเรียนได้ คือ 

 2.1 นักศึกษาที่ไมไ่ด้ฝ่าฝืนระเบียบของสถาบันการพยาบาลฯ โดยการค้างช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา  

                  ค่าประกันของเสียหาย และค่าปรับตา่ง ๆ 

 2.2 นักศึกษาที่ไมไ่ด้อยูร่ะหว่างลาพักการศึกษา 

 2.3 นักศกึษาท่ีลาพักการศึกษา ตอ้งย่ืนค ารอ้งขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ ก่อน         

                  ก าหนดวันลงทะเบียนเรียนปกติไม่น้อยกวา่ 1 สัปดาห์ 
 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

 3.1 จ านวนหนว่ยกิตท่ีนักศกึษาจะลงทะเบียนเรียนได้ รวมท้ังอัตราค่าหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน 

                 การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยระบบการศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ.2560 และ            

                 ประกาศสถาบันการพยาบาลฯ เร่ือง อัตราการเรียกเก็บเงินฯ ส าหรับนักศกึษาหลักสูตร 

                 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 3.2 ก าหนดวัน เวลา และการช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาให้ถอืปฏบัิตติามประกาศของสถาบันการพยาบาลฯ 
 

4. วิชาที่ควรลงทะเบียนเรียน 

 4.1 วิชาบังคับในหลักสูตร 

 4.2 วิชาที่ตอ้งศึกษาก่อน ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 4.3 วชิาบังคับท่ีได้สัญลักษณ์ F U หรือ W ในภาคการศึกษาที่แลว้ 
 

5. การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียน 

 5.1 อ่านและท าความเข้าใจข้อบังคับสถาบันและหลักสตูรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 

 5.2 ศึกษาประกาศสถาบันการพยาบาลฯ เร่ือง ก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาและปฏทิินการศึกษา 

 5.3 ค ารอ้งขอลงทะเบียนโดยมหีนว่ยกิตมากกว่าหรือนอ้ยกว่าในระเบียบฯ (สพศก.5/2560) ซึ่งได้รับการอนุมัตจิาก                              

      คณบดีส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

 5.4 เลอืกรายวชิาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 

 5.5 พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือการลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาท่ีก าหนด  

 5.6 เมื่ออาจารย์ ท่ีปรึกษาเห็นชอบแล้ว นักศึกษาสามารถด าเนินการลงทะเบียนเรียนได้ตามวันและเวลา                            

        ท่ีก าหนด 
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  27 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

6. ข้อปฏิบัตใินการลงทะเบียน 

 6.1 นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อการลงทะเบียนเรียน 

 6.2 นักศกึษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและยนืยันการลงทะเบียนเรียน 

 6.3 นักศกึษาสแกนบารโ์ค้ดในใบลงทะเบียนเรียนช าระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือช าระเงินท่ีธนาคารภายในเวลา 

       ท่ีระยะเวลาท่ีก าหนด 

 6.4 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินท่ีหนว่ยการเงินและบัญช ี 

 6.5 การลงทะเบียนเรียนของนักศกึษาจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมื่อนักศกึษาได้ช าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษาครบถ้วน    

                  และด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ทุกขั้นตอน 

 

*************************** 
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28 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

การบริหารงานของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

 
  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษา หนึ่งในส านักงานของสภากาชาดไทย              

มีภารกิจหลักในการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการเขียน

ต ารา การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รวมท้ังปฏบัิตภิารกิจอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย 
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  29 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

 

     1. อุปนายกิาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย   เป็น นายกสภาสถาบัน 

   2. เลขาธกิารสภากาชาดไทย     เป็น อุปนายกสภาสถาบัน   

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์     เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

      ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา  ติงศภัทิย์ 

   4. ศาสตราจารย์กิตตคิุณ   เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

       นายแพทยภ์ริมย์ กมลรัตนกุล    

   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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์      เป็น กรรมการสภาสถาบัน 

    ดร.นันทกา สวัสดพิานชิ           ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

   11. อาจารย์ ดร.วไิลเลิศ ค าตัน      เป็น กรรมการสภาสถาบัน 

                ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

     12. อธิการบดี       เป็น กรรมการและเลขานุการ   

                                                                                             สภาสถาบัน 
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30 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 

 

1. อธิการบด ี        ประธาน 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3. รองอธิการบดฝี่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา        กรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ        กรรมการ 

5.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา        กรรมการ 

6.  

7. 

คณบดีส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

คณบดีส านักวชิาบัณฑิตศกึษา 

       กรรมการ 

       กรรมการ 

8.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม        กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการพยาบาล        กรรมการ 

10. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

11. 

12.        

เลขานุการอธิการบด ี

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

       ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  31 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 
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32 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

    ผู้บรหิารสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ผ ูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำน 

อยู่ระหว่างการสรรหา 
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  33 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

ความภาคภูมใิจของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

                                                                   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ท้ังนี ้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยังได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา ทางโดยสภาการพยาบาล

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ.2528 ในระดับสูงสุด 10 ปกีารศึกษา ระยะเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2529 

– 2539 และได้รับ การรับรองในระดับสูงสุดเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน  

  

การได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาโดยสภาการพยาบาล เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง

ส าหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล หากสถาบันการศึกษาพยาบาลใดไม่ผ่านการรับรอง

คุณภาพ ผู้เรียนของสถาบันนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภไ์ด้ ซึ่งหมายถงึ ไมส่ามารถปฏบัิตงิานในหน้าท่ีพยาบาลได้ 

 นอกจากนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยังผ่านการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งถือเป็นการประกันมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เป็นอยา่งดี 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการรับรองคุณภาพการศกึษา วิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2564 - 2568) โดยมีมติ

รับรองเมื่อวันท่ี 21 มถิุนายน 2564 
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34 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ความภาคภูมิใจของสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

สิ่งท่ีเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อีกประการหนึ่ง คือ การได้รับรางวัล 

CU-Quality Prizes ประจ าปีการศึกษา 2548 เร่ือง การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ / บริการ

วชิาชีพแก่สังคม และการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม คุณธรรม และจรยิธรรมและได้รับรางวัล CU-Quality Prizes ประจ าปกีารศึกษา 

2550 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัลชนะเลิศ การปรับลดขัน้ตอนและรอบระยะเวลาปฏบัิตงิาน 

  รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี  2552 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนแออัดคลองเตย ซึ่ งวิทยาลัยพยาบาลฯ                     

เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่  ในภาวะ

ยากล าบาก จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาด ไท ย  ได้ รับ รางวัล รอง

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงาน

พัฒ นาระบบและกล ไกจ ริยะธรรม

ทางการพยาบาล ประจ าป ี2563 เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 35 ปี สภากาพยาบาล 

เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2563  
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  35 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับ

รางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษ าและชุมชน            

ปีการศึกษา 2562 จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เมื่อวันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2563 โดยสถาบันได้รับรางวัล ได้แก่ 

      – รางวัลเชิดชูเกียรติ “ชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น

ระดับอุดมศึกษา” อันดับ ดีเยี่ยม  

      – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ได้รับโล่รางวัลเชิดชู

เกียรติ “ผู้บริหารและท่ีปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง

มหาวทิยาลัย” 

และได้รับรางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

และชุมชน ปีการศกึษา 2561 จากมูลนธิิครอบครัวพอเพยีง เมื่อวันท่ี 

18 พฤษภาคม  2562 โดยสถาบันได้รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัว

พอ เพี ย งดี เด่ น ระดั บ อุ ดมศึ กษ า  ป ระ เภท  รางวั ลต้ น แบบ                

ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา 

 

 

         ชมรมดนตรีไทย ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย ร่วมเข้าเฝ้า  รับเสด็จและร่วมบรรเลงดนตรีไทย 

ในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแดเ่จ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี 

ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม 

สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ 

ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือน

สภากาชาดไทย โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกา

ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน 

ในวันเสาร์ท่ี 14 กันยายน 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย 

 

  ชมรมดนตรีไทย เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 44 

“ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น

เจ้ า ภ า พ จั ด ขึ้ น  ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  26 ถึ ง  28 ตุ ล า ค ม  2562                    

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม     

โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

จ านวน 89 แห่ง ในคร้ังนี้นักศึกษาชมรมดนตรีไทย สถาบันการ

พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมการบรรเลงเพลงใน

วงมหาดุริยางค์ วงกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 6 และวงเดี่ยว

สถาบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 24 คน อาจารย์ผู้สอน         

ดนตรีไทย 4 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านดนตรีไทย 

2 คน เขา้รว่มงานดังกล่าว 
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36 
คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวลั / เกยีรติคณุของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

รางวลั/เกยีรติคณุของคณาจารย ์

 

 

 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ตโนภาส อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลครู

ต้นแบบตามโครงการเชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ปี 2553 จากเครือข่ายพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง เมื่อวันท่ี 1 กันยายน  2553 

อาจารย์ ดร. ก าไลรัตน์ เย็นสุจิตร อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช ได้รับพระราชทาน

เหรียญฟลอเรนซ์ไนตงิเกล 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 
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  37 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

                                                  
 

 

 

 

 

 

รางวลั / เกยีรติคณุของศิษย์เก่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากจิ  นางสาวปิ่นประภา อฐิสุวรรณ  รองศาสตราจารย์สุภาณี  อ่อนชื่นจิตรได้รับ

เกียรติคุณพยาบาลดีเด่นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพ  ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 ระหว่า งวันท่ี 27 สิงหาคม – 1 

กันยายน 2555  ณ  โรงแรมรามาการเ์ด้นท์ กรุงเทพฯ 
 

นางสาวกาญจนี  โอภาสทิพากร   ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเขตภาคกลาง

ประจ าป ี2558  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 

นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร และ นางศิรลิักษณ์ วิทยนคร  ได้รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนตงิเกล ปี พ.ศ. 2558  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร  เชาวน์เมธากิจ ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านบริการสังคม 

จากมูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 

24 มิถุนายน 2558 
 

นางศรีเพ็ญ  วิทิตานนท์  ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติ รางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 

ประจ าป ี2559  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 

นางวิไลลักษณ์  ประยูรพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติ รางวัลพยาบาลดีเด่นประเภทผู้บริหารการพยาบาล ประจ าปี 

2560  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 

นางเสาวลักษณ์  ธนศิโรรัตน์ นางกุรมิา  จันทร์แก้ว  นางสาวนฤมล  พรหมวา และนางพรเพ็ญ  เมจติตพิันธ์  ได้รับ

พระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนตงิเกล คร้ังท่ี 46 ปี พ.ศ. 2560  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรพิร  พทุธรังษ ี

อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่ และ

ผู้ สู งอายุ  ได้ รับรางวัลพยาบาลดี เด่ น  ประ เภท

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลเขตภาคกลาง 

ประจ าป ี2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา  ธิติศักดิ ์

อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 

ได้รับรางวัลพยาบาลท่ีมีผลงานดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจ าปี 

2558  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลพยาบาล

ดีเด่น ประจ าปี 2562 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล 

จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
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คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อาจารย์ศริิจิตร  จันทร  นางสาวปิงกี้  มอลยา   

ผลงานได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ์  

“กระเป๋าสุขใจ” ออกให้เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
 

คุณระกา  นาคะชาต (สวีแด 38 )  

ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลท่ี 10 ชั้นท่ี 3 

เป็นท่านผู้หญิงระกา  นาคะชาต เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

คุณจ าลอง  แววพานิช (สวีแด 56)  

ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น 

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษเหรียญรัตนาภรณ์  รัชกาลท่ี 10 ชั้นท่ี 3 

เป็นท่านผู้หญิงจ าลอง  แววพานชิเมื่อวันท่ี 9  พฤษภาคม 2562 

คุณหญงิบุญชอบ บ าเพ็ญนรกิจ  

ได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่นผู้น าในการพัฒนา

วชิาชีพของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  
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  39 คู่มอืนักศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

รางวลั / เกยีรติคณุของศิษย์ปัจจุบัน 

 

             
 

               
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร       

    ได้ รับคัดเลือกให้ รับทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา          

บรมราชินีนาถ ประจ าปีการศึกษา 2564 และได้รับทุน

รางวัล ดร. อรัญญา เชาวลิต ประจ าปกีารศึกษา 2564 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย  ได้ส่งผลงานเข้า

ประกวดในโครงการ GE ชวนคุณ        

ท าดี เพื่ อสั งคม ปี  2563 ท่ีจั ด โดย 

ส านั ก งานหมวดวิชาศึกษาท่ั วไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับ

รางวัล โครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น 

จากผลงาน โครงการค่ ายอาสา 

พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสา

ธ า รณ ภั ย  ห่ ว ง ใย สุ ข ภ า พ แ ล ะ 

โครงการจิตอาสา ระดับชมเชย ล าดับ

ท่ี 1 จากผลงาน โครงการ STIN อาสา

พี่ ส อ น น้ อ ง   I Can do CPR and 

Standard First Aid เ มื่ อ วั น ท่ี  1 

กันยายน 2563 
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คู่มอืนักศึกษา 
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นางสาวฐิตมิา  หมายมัน่สมสขุ,  นางสาวรัชพร ช่วยสงค์, นางสาวชนากานต์  ภูมมิะนาว,  

นางสาวมนสัสิริ ยนิเจรญิ, นางสาวภคัจริา มหิสยา, นางสาวญดาพร  โกศลศภุ, นางสาวแสงเทียน ลีประโคน, 

นางสาวดั่งดวงใจ วทิิพย์รอด, นางสาวเบญจสิริ  ล้อมวงศไ์พศาล, นางสาววนันสิา ศรีค าจีน 

และนางสาวมิ่งกมล  ทา้วนู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขง่ขันกีฬาแอโรบิค จากการแขง่ขัน “กีฬาสถาบัน 

พยาบาลแหง่ประเทศไทย คร้ังท่ี 32 ” เมื่อวันท่ี  7 - 9 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกฬีากาวน์เกมส์ ระหว่างวันท่ี 

8 - 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์                       

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด

ไทย โดยได้จัดสง่นักกีฬาท้ังหมด 4 ชนิดกฬีา ได้แก่ 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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        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกฬีากาวน์เกมส์ ระหวา่งวันท่ี             

8 – 25 มกราคม 2563 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬากาวนเ์กมส์น้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี

และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

     นางสาวไอรณิ รวีโภชน์ศิริ, นางสาวธนภรณ์  นาคะรัตน์, นางสาวนิรภรณ์ จันยะ และนางสาวสิรวิิมล  ธิเสนา  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง จากการแข่งขัน “กีฬาสถาบัน พยาบาลแห่ง

ประเทศไทย ครัง้ท่ี 32 ” เมื่อวันท่ี  7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 
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รางวลัการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      โดยท่ีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีปณิธานท่ีจะสร้างบัณฑิตท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง สถาบันจึงให้

ความส าคัญกับนักศึกษาท่ีมีการพัฒนาตนเองท้ังด้านการเรียนและคุณธรรม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้มีขวัญและ

ก าลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงจัดให้มีรางวัลในรูปแบบ ต่าง ๆ 

ดังนี้ 

1. เหรียญเชดิชูเกียรติ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับการคัดเลอืกเป็นบัณฑิตพยาบาล

ดีเด่นโดยจะได้ เข้ารับพระราชทานเหรียญ

รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยเหรียญเชิดชูเกียรตินี้มีลักษณะเป็น

เหรียญทองค า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 

เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพยาบาลอุ้มทารก 

มีกาชาดลงยาอยู่ ด้ านบนเฉี ยงขวา ส่ วน

ด้านล่างเฉียงขวามีค าว่า เมตตา กรุณา ด้านหลังริมขอบมีชื่อ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ชื่อผู้

ได้รับและปีพุทธศักราชท่ีได้รับอยู่ตรงกลาง เหรียญนี้มีแถบท าด้วยทองค าส าหรับเป็นเข็มกลัดห้อยเหรียญกว้าง 6 

มลิลเิมตร ยาว 3.5 เซนติเมตรด้านหนา้มีอักษรจารึกลงยาสีแดงว่า “บัณฑิตพยาบาลดีเด่น” 

2. รางวัลการศึกษา ซึ่งจัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของแต่ละทุนอาท ิทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม 

ราชินีนาถ กองทุนท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ ทุนมูลนิธิวิบูลอายุรเวทฯ ทุนท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ฯลฯ นอกจากนี้ยั งมีรางวัล

และเกียรติบัตรมอบให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หรือนักศึกษาท่ีมีความดีเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตลอดจนน า

ชื่อเสียงสู่สถาบัน 
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ทุนการศึกษา 

 ทุนการศึกษา เป็นทุนท่ีสถาบันจัดให้นักศึกษาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือด้านการเงิน มีความประพฤติดี มีทัศนคตท่ีิดีต่อ

วชิาชีพการพยาบาล ฯลฯ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. มีความประพฤติด ีไมม่ปีระวัตปิระพฤติผิดวนิัยนักศกึษาตลอดปีการศึกษา 

 2. ปฏิบัตงิานด ีมีทัศนคติท่ีดตีอ่วิชาชพีการพยาบาล 

 3. ให้ความร่วมมอืในกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสถาบันการพยาบาลฯ และสภากาชาดไทย 

 4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่2.00 ขึน้ไป 

 5. ต้องการความช่วยเหลอืดา้นการเงิน 

 

สถานที่รับสมัคร          หนว่ยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศกึษา ชัน้ G อาคารสริินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 

ระยะเวลารับสมัคร       นักศกึษาช้ันปีท่ี 2 – 4 รับสมัครชว่งเดอืนมกราคม 

                                 นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 รับสมัครชว่งเดอืนกันยายน 
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การพัฒนานักศกึษาผู้ได้รับทุนการศกึษา 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาจิตส านึกของนักศกึษาผู้รับทุนการศึกษา ให้

เป็นผู้รู้คุณเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านผู้ให้ทุนการศึกษาและยังเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วย โดยส่งเสริมให้

นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวที ส่งจดหมายแนะน าตัวและขอบคุณต่อท่านผู้ให้ทุน ส่งบัตรอวยพรในโอกาสปีใหม่ รวมท้ังฝึก

การเป็นผู้ให้โดยบ าเพ็ญประโยชนใ์นโอกาสตา่งๆ และไปร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเจ้าของ 

 

  
 

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา             

    
 

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

มุ่งหวังให้นักศึกษามีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ท้ัง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

บนพื้ น ฐ าน ขอ งคุ ณ ธรรม  จ ริยธรรม  แล ะ

อุดมการณ์กาชาด จึงให้ความส าคัญต่อกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเท่า ๆ กับความส าคัญของการ

เรียนรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตร เนื่องจากการ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ไม่สามารถ

บรรลุผลส าเร็จได้ด้วยวิธีการเรียนวิชาการใน

ห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสิ่งแวดล้อมและ

สังคมโดยรวมสถาบันการพยาบาลฯ จึงมีความเชื่อ

ว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเป็นปัจจัยส าคัญของ

การสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นักศึกษาให้พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของ

สังคม และเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต ดังนั้น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงเป็นสิ่งท่ีผสมผสานและ

กลมกลืนอยู่ในวถิีชีวิตปกติของนักศึกษา 
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กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 
 

     
 

งานศลิปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่ ของเครือขา่ย 8 สถาบัน 
 

 

       
 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

พิธีบายศรีสู่ขวัญรบัน้องกระโปรงแดง พิธีประดับเข็มนักศกึษาพยาบาลใหม ่

พิธีสวมหมวกนักศกึษาพยาบาล พิธีไหว้คร ู
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กจิกรรมพลังพยาบาลไทย บริจาคโลหติช่วยชีวิตช่วยชีวิต

ผู้ป่วย” 

 

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

 
 

 
 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน เขตคลองสามวา 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม How to be เศรษฐพีอเพียง 

   กิจกรรม STIN อาสาบริจาคโลหติ 1 คนให้ หลายคนรับ 
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กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 

          

          
 

อาสาช่วยดูแลผู้ปว่ยกลุ่มสีเขยีวที่ศูนยพ์ักคอยตันปัน รว่มกับแพทย์รามาธิบดี และพยาบาล รพ.ราชวิถ ี
 

งาน Dek-D’s TCAS Fair 2020 วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 

กจิกรรมทีศู่นย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เมอร์ซี่  กจิกรรม KM ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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กจิกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           อาสาชว่ยแพ็คยาและสิ่งของ ทีส่ านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพทิักษ์ 
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โครงการ STIN อาสา ต้านภัย Covid-19 เป็นการน าความรู้ ความสามารถของนกัศกึษาจิตอาสาของสถาบัน ไป

ชว่ยเหลอืและบรรเทาทุกข์ประชาชน จากความเดอืดร้อนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา่ (Covid-19) 
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ยินดีต้อนรับน้อง ๆ สวีแดช่อที่ 110 

 
สวัสดีค่ะ ท่านผู้โดยสารทุกท่าน ขณะนี้เราก าลังอยู่บนรถไฟชานชลาที่ 110 ในระหว่างเส้นทางท่านอาจ         

ได้เรียนรู้ชีวติ และการตัดสินใจในหลายๆอย่าง และขณะนี้ขบวนรถไฟได้เดินทางมาถึงสถานี STIN เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และสถานีนี้ เป็นอีกสถานีหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิต หลายคนอาจสงสัยว่าท าไมพี่ถึงเปรียบเทียบ

ขบวนรถไฟเป็นเหมือนชีวิตของเรา เพราะทุกๆวันของการใช้ชีวิต เป็นเหมือนการเดินทางไปข้างหน้า เราจึงต้อง

เรียนรู้ทุกช่ัวขณะของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความเศร้า และความสุข       

สิ่งเหล่านีล้้วนสอนให้เราเติบโตไปข้างหน้า และเป็นเหมอืนดังแสงดาวที่คอยสาดส่อง ให้เราสามารถก้าวเดินตอ่ไป 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นับเป็นสถาบันแห่งแรก ที่เปิดสอนในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตของประเทศไทย พี่เชื่อว่าสถาบันแห่งนี้จะสามารถหล่อหลอมให้น้อง เป็นพยาบาลที่ดี    

จากภายในสู่ภายนอก และเป็นผู้น าทางการพยาบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ พี่อยากให้น้องๆได้เรียนรู้ที่

กระบวนการระหว่างทางของการเติบโต มากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้มา และน ากระบวนการที่ได้ นั้นไปต่อยอดเป็น

ประสบการณใ์นอนาคต 4 ปีตอ่จากนี้ขอให้น้องใช้ชีวติอย่างมสีติและมีความสุข  

             “ใหค้วามส าคัญกับกระบวนการระหว่างทางเติบโต… 

                                                     ...มากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้มา”  

 

                        นางสาวศศธิร ภักตรนรา 

                                 นายกสโมสรนักศกึษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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สภาพแวดล้อมของสถาบันการพยาบาลการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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              ข้อบังคับ ระเบยีบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

ข้อบังคับสถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 

   

  

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 

2559 สภาสถาบันในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 จึงมีมตใิห้ออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปน้ี 

  ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกวา่ “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศกึษา               

ชัน้ปริญญาตรี” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใชบั้งคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ในขอ้บังคับน้ี 

 “หนว่ยกิต” หมายความว่า หน่วยท่ีใชแ้สดงปริมาณการศกึษาในแตล่ะรายวชิา 

 “หนว่ยกิตเรียน” หมายความว่า จ านวนหนว่ยกิตท่ีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 “หนว่ยกิตค านวณประจ าภาค” หมายความว่า จ านวนหนว่ยกิตท้ังหมดของทุกรายวชิาท่ีนักศกึษาได้รับ    A B+ 

B C+ C D+ D และ F ในภาคการศกึษานั้น 

  “หน่ วยกิ ตค าน วณ สะสม ” หมายความว่ า  จ าน วนหน่ วยกิ ต ท้ั งหมดของทุก รายวิ ชา ทุ ก ค ร้ั ง 

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

  “หน่วยกิตสอบได้” หมายความว่า จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับ A B+ B C+ C D+ D และ S  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ังหรือสอบได้รายวชิาใดท่ีระบุไว้วา่เทียบเท่ารายวชิาที่สอบได้มาแล้ว ให้

นับจ านวนหนว่ยกิตสอบได้คร้ังแรกเพียงครัง้เดียว 

  “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 

“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 

“สภาวชิาการ” หมายความวา่ สภาวชิาการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

                       “นักศกึษา” หมายความว่า นักศกึษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา                  

สภากาชาดไทย 

“อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ข้อ 4  ระบบการจัดการศกึษาของสถาบันใชร้ะบบทวภิาค โดยมรีายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 

  

 (1) ปีการศกึษาหนึ่งๆ แบง่ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกต ิคือ ภาคการศกึษาตน้และภาคการศกึษาปลาย และ

อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนดว้ยก็ได ้
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 (2) ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูรอ้นตอ้งมีระยะเวลาและจ านวน

หนว่ยกิตโดยมสีัดสว่นเทียบเคียงกับการศกึษาภาคปกต ิ
 

 ข้อ 5  การคิดหนว่ยกิตมีหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) การบรรยายหรือการเรียนการสอนท่ีเทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา หรือประมาณ 15 

ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศกึษา 1 หนว่ยกิต 

 (2) การปฏิบัติการหรือการทดลองท่ีใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา หรือ

ประมาณ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศกึษา 1 หนว่ยกิต 

 (3) การฝึกปฏิบัตวิชิาชีพหรือฝกึภาคสนามท่ีใชเ้วลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ตลอดภาคการศกึษา หรือไม่

นอ้ยกวา่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ในภาคการศกึษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศกึษา 1 หน่วยกิต 
 

 ข้อ 6  สภาพนักศกึษามสีองประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (1) นักศึกษาสภาพปกต ิได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรอืนักศกึษาท่ีได้ค่าระดับขั้น

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 (2) นักศกึษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศกึษาท่ีสอบได้คา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่1.50 ถึง 1.99 

 ข้อ 7  การลงทะเบียนเรียนมสีองประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (1) การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระท าได้ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศกึษา 

 (2) การลงทะเบียนเรียนสาย จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษานัน้หรือภายในสัปดาห์แรกของ

ภาคฤดูรอ้น 

                      ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของสถาบัน  

 ข้อ 8  หนว่ยกิตเรียนมหีลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปน้ี 

 (1) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาหนึ่ง ๆ ไมต่่ ากว่า 9 หนว่ยกิตเรียนและไม่เกิน  

22 หน่วยกิตเรียน ส่วนในภาคฤดูรอ้นจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตเรียน 

 (2) นักศกึษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนนอ้ยหรือมากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น (1) ต้องได้รับอนุมัติจากคณบด ี

 (3) การลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายให้กระท าไดภ้ายในก าหนดเวลาของการเพิ่มรายวชิาตามข้อ 9 

(1) โดยย่ืนค ารอ้งต่อหนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษา พร้อมท้ังได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารย์

ผู้สอน  ทั้งน้ี จ านวนหนว่ยกิตเรียนท้ังหมดจะต้องไมเ่กินจ านวนท่ีระบุไว้ในข้อ 8 (1)  

 (5) การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นไปตามข้อก าหนดในหลักสูตร 

 ข้อ 9  การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวชิา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังตอ่ไปน้ี 

  (1) การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของ

ภาคฤดูรอ้น  

  (2) การขอลดรายวชิา จะกระท าได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกตหิรือภายใน 2 สัปดาหแ์รกของ

ภาคฤดูรอ้น และรายวชิาท่ีขอลดนี้จะไมบั่นทึกลงในใบประมวลผลการศกึษา 

 (3) การขอถอนรายวชิา จะกระท าได้หลังจาก 6 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษาปกตแิตไ่มเ่กิน 12 สัปดาหแ์รก

ของภาคการศึกษาปกต ิหรอืหลงัจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน แตไ่มเ่กิน 4 สัปดาหแ์รกของภาฤดูรอ้นและรายวชิาท่ีขอถอน

นี้จะบันทึกในใบประมวลผลการศกึษา 
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 (4) การขอเพิ่มและขอลดรายวิชา จะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ส่วนการ           

ขอถอนรายวิชาจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยน าความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นมา

ประกอบการพจิารณา 

 (5) จ านวนหนว่ยกิตเรียนภายหลังจากที่มกีารขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวชิาจะต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้

ในขอ้ 8 (1) 

  ข้อ 10  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา

นัน้ ในกรณีท่ีนักศึกษามเีวลาเรียนต่ ากว่านี้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยพ์ิเศษผู้สอนรายวชิานั้นอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่

อนุญาตให้เข้าสอบในรายวชิาน้ันได้ 

ข้อ 11  การประเมินผลการศึกษาของแตล่ะรายวชิาจะกระท าไดเ้ป็นสัญลักษณ์ตา่งๆ ซึ่งมีความหมาย 

และค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้ 

 สัญลักษณ ์     ความหมาย         ค่าระดับขัน้ 

      A  ผลการประเมินขั้นดีเลิศ   (Excellent)  4.0  

      B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก   (Very Good)   3.5 

      B  ผลการประเมินขั้นดี   (Good)    3.0 

      C+  ผลการประเมินขั้นดีพอใช ้  (Fairly Good)   2.5 

      C  ผลการประเมินขั้นพอใช ้  (Fair)    2.0 

      D+  ผลการประเมินขั้นค่อนขา้งอ่อน  (Poor)    1.5 

      D  ผลการประเมินขั้นออ่น   (Very Poor)  1.0 

      F  ผลการประเมินขั้นตก   (Fail)   0.0 

      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 13 การให้สัญลักษณ ์A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี ้

 (1) ในรายวิชาท่ีนักศกึษาเข้าสอบและมผีลการศกึษาท่ีสามารถประเมนิผลได้เป็นค่าระดับขัน้ 

 (2) เปลี่ยนจาก I และส่งผลให้หนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษาก่อนจะสิน้สุด 2 สัปดาหแ์รกของ      

ภาคการศกึษาถัดไปท่ีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน    

  (3) เปลี่ยนจาก M P หรือ X 

 ข้อ 13 การให้สัญลักษณ ์F นอกเหนอืจากที่ได้ก าหนดไวใ้นขอ้ 12 แล้ว จะกระท าได้ในกรณดีังตอ่ไปน้ี 

  (4) ในรายวชิาท่ีนักศกึษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามขอ้ 10 

  (5) เมื่อนักศกึษากระท าผิดและได้รับการตัดสินให้ได ้F ตามขอ้ 32  
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  (6) เปลีย่นจาก I หลงัจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศกึษาถัดไปท่ีนักศกึษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียน 

 (7) เปลี่ยนจาก M หลังจาก 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป 

 ข้อ 14 การให้สัญลกัษณ ์I จะกระท าได้ในกรณี ดังตอ่ไปน้ี 

 

            (1 ) นั ก ศึ ก ษ า ป่ วย ก่ อ น ส อบ เป็ น เห ตุ ให้ ไม่ ส าม า รถ เข้ า ส อ บ ใน บ างราย วิ ช าห รื อ ท้ั งห ม ด ได้  

โดยนักศกึษาผู้นัน้ได้ลาป่วยโดยด าเนนิการตามข้อ  28 วรรคสอง แล้ว 

  (2 ) นั ก ศึ กษาป่ วยระหว่ า งสอบ เป็ น เหตุ ให้ ไม่ ส ามารถ เข้ าสอบ ในบางรายวิชาห รือ ท้ั งหมด ได้  

โดยนักศกึษาผู้นัน้ได้ลาป่วยโดยด าเนนิการตามข้อ 28 วรรคสอง และได้รับอนุมัตจิากคณบดีแลว้ 

  (3) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสดุวสิัยและได้รับอนุมัตจิากคณบดีแล้ว 

  (4) นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผล

การศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหนา้สาขาวิชาหรอืประธานวิชา และแจ้งให้หนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษาทราบเป็น

ลายลักษณ์ 

 

อักษร พรอ้มกับผลการศกึษาของนักศกึษาอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ัน 

 ข้อ 15  การให้สัญลักษณ์ M จะกระท าได้ในรายวิชาท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานท่ี

สมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

 ข้อ 16 การให้สัญลักษณ์ P จะกระท าได้เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษาแรกที่นักศกึษาลงทะเบียนเรียนในรายวชิาที่มี

การสอนและท างานต่อเนื่องกันไม่เกินสองภาคการศึกษา 

 ข้อ 17 การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าได้ในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไวว้่ามีการประเมินผลการศึกษาอยา่งไม่

เป็นค่าระดับขัน้  

                    ข้อ 18  การให้สญัลักษณ ์U จะกระท าได้ในรายวชิาท่ีหลักสูตรก าหนดไวว้า่มกีารประเมินผลการศึกษาอย่างไม่

เป็นค่าระดับขัน้ แตผ่ลการประเมินในรายวชิาน้ัน ๆ ไมเ่ป็นท่ีพอใจ    

 ข้อ 19 การให้สัญลักษณ์ V จะกระท าได้ในรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการ

บรรยายตามขอ้ 8 (3) โดยมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดและอาจารย์ผู้สอนพิจารณาแลว้เห็นว่าได้เรียน

ด้วยความต้ังใจ 

 ข้อ 20  การให้สัญลักษณ์  W จะกระท าได้หลังจาก 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือหลังจาก                  

2 สัปดาหแ์รกของภาคฤดูร้อนในกรณดีังตอ่ไปนี้ 

  (1) ในรายวชิาท่ีนักศกึษาได้รับอนุมัตใิห้ถอนตามข้อ 9 (3) 

  (2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได้ โดยนักศึกษาผู้นั้นได้             

ลาป่วยโดยด าเนินการตามข้อ ๒๘ วรรคสอง และคณบดีได้พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนแล้วเห็นว่าสมควรให้ถอนรายวิชานั้น 

เนื่องจากการศึกษาของนักศึกษาผู้น้ันขาดเนื้อหาส่วนท่ีส าคัญ  

            (3) นักศึกษาลาพักการศกึษา เน่ืองจากเหตุผลตามข้อ (1) และ (2)  

            (4) นักศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้นดว้ยเหตุผลอื่นท่ีมิใชก่รณตีามขอ้ 32  

            (5) คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ท่ีได้ตามข้อ 14 (1) (2) หรอื (3) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุสุดวสิัยน้ันยังไม่

สิน้สุด 
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  (6 ) ใน ร าย วิ ช า ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ อ นุ มั ติ ให้ ล งท ะ เบี ย น เรี ย น เป็ น ผู้ ร่ ว ม ฟั งก า รบ รรย าย ต าม 

ข้อ 8 (3) และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรืออาจารย์ผู้สอนพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้

เรียนดว้ยความตัง้ใจ 

  (7) ในรายวชิาท่ีนักศกึษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

  ข้อ 21 การให้สัญลักษณ์  X จะกระท าได้เฉพาะในรายวิชาท่ีหน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา                    

ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวชิาน้ัน ๆ ตามก าหนด 

  ข้อ 22 การประเมินผลการศกึษาและการค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปน้ี 

 

 (1) ให้ประเมินผลการศึกษาเม่ือสิน้สุดการศกึษาแตล่ะภาคการศึกษา 

 (2) ค่าระดับขัน้เฉลี่ยมสีองประเภท ซึ่งค านวณได้ดังตอ่ไปน้ี 

 (ก) ค่าระดับขัน้เฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา โดยน า

ผ ล ร ว ม ข อ ง ผ ล คู ณ ข อ ง ห น่ ว ย กิ ต ค า น ว ณ กั บ ค่ า ร ะ ดั บ ขั้ น ป ร ะ จ า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ใ น  

แตล่ะรายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตค านวณประจ าภาค 

 (ข) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาค                

ท่ีก าลังคิดค านวณ โดยน าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตค านวณกับค่าระดับขั้นประจ าสัญลักษณ์ท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละ

รายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตค านวณสะสม 

 ข้อ 23  ให้นักศกึษาลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ในกรณ ีดังต่อไปนี ้

 (1) นักศึกษาท่ีได้ รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้ รับ                   

A B+ B C+ C D+ D หรือ S 

(2) นักศกึษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวชิาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ันซ้ าอีกหรือเลอืกเรียน 

รายวชิาอ่ืนแทนก็ได้ 

  (3) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีได้รับ D+ หรือ D อีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเรียกว่า

การเรียนเนน้ 

ข้อ 24  การจ าแนกสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

  (1) การจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเป็นภาค

การศึกษาแรก ให้จ าแนกสภาพนักศกึษาเมื่อสิ้นภาคการศกึษาท่ีสองนับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา 

  ส่วนนักศกึษาท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนก่อนท่ีจะได้รับปริญญา 

จะจ าแนกสภาพนักศกึษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกตหิรือเมื่อสิ้นภาคฤดูรอ้นสุดท้าย 

 (2) ผลการศึกษาภาคฤดู ร้อน  ให้น า ไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถั ดไป ท่ีนักศึกษา  

ผู้น้ันลงทะเบียนเรียนและมหีนว่ยกิตค านวณเพื่อจ าแนกสภาพนักศกึษา 

 ข้อ 25 ฐานะชัน้ปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจ านวนหนว่ยกิตท่ีสอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ

หลักสูตรนัน้ๆ 

  ข้อ 26 นักศึกษาท่ี โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือนักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนจาก

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ าอื่ น  อ าจ ขอ เที ย บ ราย วิ ช า แล ะ ขอ โอน ย้ า ยห น่ ว ย กิ ต ให้ ค รบห น่ ว ย กิ ต ต ามห ลั ก สู ต ร ได้  

โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีปรากฏในหลักสูตรนัน้ และให้มีผลการศกึษาท่ีมีสัญลักษณ์เป็น T  

  การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหนว่ยกิตนี้ให้ใชเ้ฉพาะนักศกึษาที่ได้รับอนุมัตใิห้โอนยา้ยหรือนักศกึษาท่ีได้รับ

อนุมัติให้เรียนในรายวชิาท่ีจัดสอนโดยสถาบันอุดมศกึษาอื่น และจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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ข้อ 27  การเทียบรายวชิาและการโอนย้ายหนว่ยกิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  (1) เงื่อนไขในการเทียบรายวชิาและการโอนยา้ยหน่วยกิต 

 (ก) เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในประเทศหรือตา่งประเทศท่ีม ี

มาตรฐานซึ่งสภาการพยาบาลหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารให้การรับรอง 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมมีตเิห็นชอบด้วย 

 (ข ) เป็ น รายวิช าห รือกลุ่ ม รายวิ ชา ท่ี มี เนื้ อ ห าและให้ ป ระสบการณ์ ก ารเรียน รู้ค รอบคลุ ม  

หรือเทียบเคียงกันได้ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนว่ยกิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มมีตเิห็นชอบด้วย  

 (ค) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ใน             

ดุลยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 (ง) เป็นรายวชิาหรือกลุม่รายวชิาที่มผีลการเรียนไม่ต่ ากวา่ C หรือเทียบเท่า 

 (จ) การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตให้ท าได้ไม่เกินหนึ่งในหกของจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตร 

  (2) การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต ให้ท าหนังสือถึงอธิการบดี พร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ

รายวิชาท่ีขอโอน  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล และเสนออธิการบดีเป็น

ผู้อนุมัติ  

 (3) รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิตจะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามช่ือรายวชิาท่ีเทียบโอนให้ โดยใช้

สัญลักษณ์เป็น T และจะไมน่ ามาคิดค่าระดับขัน้เฉลี่ย  

 (4 ) นั กศึ กษา ท่ี ขอ เทียบรายวิชาห รือกลุ่ ม รายวิชา  และโอนย้ ายหน่ วยกิ ตตาม  (๑ ) (ก ) (ข ) (ค )  

และ (ง) มีสทิธิได้รับปริญญาเกียรตนิยิม แต่จะต้องไมอ่ยู่ภายใต้เงื่อนไขการพน้สถานภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้ 33  

  

 การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาวิชาการ 

และให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัต ิ 

  ข้อ 28  การลาป่วยแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้ 

  (1) การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาซึ่งป่วยก่อนท่ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลงและยัง

ป่วยอยูจ่นกระท่ังถึงวันสอบ และเป็นเหตุให้นักศกึษาผู้นัน้ไม่สามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรือท้ังหมดได้ 

  (2) การลาป่วยระหวา่งสอบ หมายถึง นักศกึษาซึ่งได้ศึกษามาจนสิน้ภาคการศกึษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่

สามารถเข้าสอบในบางรายวชิาหรือท้ังหมดได้ 

  การลาป่วยตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันท่ีนักศึกษาเร่ิมป่วย 

พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนท่ีกระทรวง

สาธารณสุขรับรอง 

  ข้อ 29 การลาพักการศึกษาให้ด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปน้ี 

 (1) ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา และยังไม่ถึง

ก าหนดสอบของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติ ลาพักการศึกษาได้ในกรณี

ดังตอ่ไปนี้ 

 (ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
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 (ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งสถาบันเห็นสมควรสนับสนุน 

  (ค ) ป่ วยจนต้ อ งพั ก รักษ าตั ว เป็ น เวลานานตามค าสั่ งแพทย์ เกิ นก ว่ า ร้อยละ 20  ขอ ง  

เวลาเรียน ท้ั งหมด โดยมี ใบ รับรองแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ห รือใบ รับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  

ของรัฐหรอืเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

 (ง ) มี ค ว าม จ า เป็ น ส่ ว น ตั ว  โด ย นั ก ศึ ก ษ าผู้ นั้ น ได้ ศึ ก ษ า ใน ส ถ า บั น ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  

1 ภาคการศึกษา และมีคา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกว่า 2.00 

  (๒ ) ใน ก รณี ท่ี นั ก ศึ ก ษ ามี เห ตุ สุ ด วิ สั ย จ า เป็ น ต้ อ งล าพั ก ก ารศึ ก ษ า  ให้ ยื่ น ค า ร้ อ งต่ อ คณ บดี 

โดยเร็วท่ีสุด และให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ  

                       ข้ อ  3 0  การลาพั กการศึ กษาตามข้ อ  29 (1) และ (2) ให้ อนุ มั ติ ได้ ค ร้ั งละไม่ เกิ น  1 ปี การศึ กษา 

ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ ยื่ นค า ร้องใหม่ ในกรณี ท่ีนักศึกษาได้ รับอนุมัติ ให้  

ลาพักการศึกษาแล้ว ให้นับระยะเวลาท่ีลาพักอยู่ ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่นั กศึกษา ท่ี ได้ รับอนุมัติ ให้  

ลาพักการศกึษาตามขอ้ 29 (1) (ก)   

 ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค

การศึกษา เวน้แต่ภาคการศึกษาที่นักศกึษาได้ช าระค่าหน่วยกิตแลว้ มิฉะนั้นจะตอ้งพ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

  ข้อ  3 1 เมื่ อ นั ก ศึ กษ าซึ่ ง ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ล าพั ก ก ารศึ กษ าจะกลั บ เข้ าศึ ก ษ า  ให้ นั ก ศึ กษ าผู้ นั้ น  

ยื่นค ารอ้งขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนของสถาบัน ไมน่อ้ยกว่า 1 สัปดาห์ 

เมื่อนักศกึษาได้รับอนุมัตใิห้กลบัเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศกึษาเหมอืนก่อนได้รับอนุมัตใิห้ลาพักการศกึษา 

  ข้อ 32 กรณีนักศกึษากระท าผิดเกี่ยวกับการศึกษาให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณี ท่ีนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดในการสอบประจ าภาคหรือการสอบระหว่างภา ค                 

ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้พจิารณาลงโทษตามประเภทของความผิด 

 (ก) ความผิดประเภททุจริต ให้ได้รับ F ในรายวิชาท่ีกระท าผิด ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน

เ รี ย น ไ ว้  ถ้ า เ ป็ น ร า ย วิ ช า ท่ี ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ส อ บ ให้ ด า เนิ น ก า ร ส อ บ ต า ม ป ก ติ  แ ล ะ ร า ย วิ ช า ท่ี ส อ บ ม า แ ล้ ว 

ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง และอาจให้พิจารณาสั่งพักการศกึษา นักศึกษาผู้นัน้ 1 ภาคการศึกษาเป็นอยา่งน้อยหรืออาจให้

พน้สถานภาพการเป็นนักศกึษาก็ได้ และอาจพจิารณาตัดคะแนนความประพฤติตามข้อบังคับของสถาบันวา่ด้วยวินัยนักศกึษา ถ้า

ยังไม่พ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา ทัง้นี้ ตามพฤตกิารณ์และความรา้ยแรงแหง่การกระท า 

 (ข) ความผิดอยา่งอื่นท่ีระบุไวใ้นระเบียบ ประกาศ ข้อปฏบัิติ หรอืค าสั่งเกี่ยวกับการสอบให้ด าเนินการตาม

ควรแก่ความผิดนัน้ แตจ่ะตอ้งไม่เกินกวา่ระดับต่ าสุดของความผิดประเภททุจรติ  

  (2) กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็น

ผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดนัน้ โดยให้น าความใน (1) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

  (3) ให้อธิการบดีออกค าสั่งตามมติของคณะกรรมการบริหารสถาบันและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม

ค าสั่งนั้น 

  (4) ในกรณีท่ีมีค าสั่งให้นักศกึษาพักการศึกษา ให้เร่ิมพักการศึกษาตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไปจากภาค

การศึกษาท่ีกระท าผิดนั้น โดยให้มีระยะเวลาการสั่งพักการศึกษาต่อเนื่องกัน ท้ังนี้ ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็น

ระยะเวลาการศกึษาและให้จ าแนกสภาพนักศกึษาทุกภาคการศกึษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

  ในก รณี ท่ี นั ก ศึ กษ ากระท าผิ ด ในภ าคการศึ ก ษ า ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ได้ ศึ ก ษ าค รบต ามหลั กสู ต รแล ะ  

ถูกสั่งพักการศึกษา มใิห้คณะกรรมการบริหารสถาบันเสนอชื่อนักศกึษาผู้นัน้ต่อสภาสถาบัน เพื่ออนุมัตปิริญญาตามขอ้ 35  

จนกว่าจะพ้นก าหนดระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาแล้ว 
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  (5) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาทุกภาคการศกึษา มิฉะนั้น

จะตอ้งพ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา  

                   ข้อ 33 นักศึกษาจะพน้สถานภาพการเป็นนักศกึษาในกรณ ีดังตอ่ไปน้ี 

  (1) เมื่อศกึษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา 

  (2) เมื่อได้รับอนุมัตจิากอธิการบดีให้ลาออก 

  (3) เมื่อไม่ ได้มาลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในก าหนดเวลา                

2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศกึษาท่ีพ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษาภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืนสถานภาพ

การเป็นนักศกึษาได้โดยได้รับอนุมัตจิากอธิการบดี 

   

(4) เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศกึษาและได้คา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 

  (5) เมื่อเป็นนักศกึษาสภาพวิทยาทัณฑท่ี์มีคา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มกีาร 

จ าแนกสภาพนักศกึษาตอ่เนื่องกัน 

  (6) เมื่อเป็นนักศกึษาสภาพวิทยาทัณฑ ์4 ภาคการศึกษาที่มกีารจ าแนกสภาพนักศกึษาตอ่เนื่องกันแล้วยังไม่พ้น

สภาพวิทยาทัณฑ์ 

  (7) เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาหรอืเทียบเท่าแลว้ ยังมจี านวนหนว่ยกิต 

สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตร หรอืได้ค่าระดับขัน้เฉลี่ยสะสมต่ ากวา่ 2.00 

  (8) เมื่ออธิการบดีส่ังให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษาตามขอ้ 32 

  (9) เมื่อท าผิดระเบียบอื่นของสถาบันและสถาบันประกาศให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

(10) ตาย 

        ข้อ 34 นักศึกษาผู้มีสทิธิขอรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นนักศกึษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

  (2) มีระยะเวลาการศึกษาไมต่่ ากว่า 7 ภาคการศึกษาหรอืเทียบเท่าส าหรับหลักสูตร 4 ป ี 

เวน้แต่จะมีก าหนดไว้เป็นอยา่งอืน่ในหลักสูตร 

  (3) ไมเ่ป็นผู้ค้างช าระหนี้สนิกับสถาบัน 

  นักศกึษาผู้มีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน (1) (2) และ (3) จะตอ้งย่ืนค ารอ้งแสดงความจ านงขอรับ

ปริญญาตอ่หนว่ยทะเบียนและประมวลผลการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มฉิะนั้นจะตอ้งเสียค่าปรับตามประกาศของสถาบัน

และอาจไมไ่ด้รับการพจิารณาเสนอชื่อต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมัตปิริญญาในภาคการศกึษานัน้ 

        

ข้อ 35  นักศกึษาผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้  

(1) มีคุณสมบัตเิหมาะสมส าหรับการประกอบวิชาชพี 

  (2) สอบได้หนว่ยกิตครบตามหลักสูตรโดยทุกรายวชิาในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาลให้ไดค้่าระดบัขั้นแตล่ะ

รายวชิาไม่ต่ ากว่า 2.00 และไดค้่าระดับขัน้เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากว่า 2.00 

  ให้สภาวชิาการเป็นผู้พจิารณาเสนอชื่อนักศกึษาซึ่งมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตอ่สภาสถาบันอนุมัติการให้ปริญญา 

  การได้รับปริญญาเกียรตนิยิมให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวา่ด้วยการนัน้ นักศกึษาผู้ท่ีสภาวชิาการ

เห็นชอบให้เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาภายในวันสุดท้ายของปีการศกึษาท่ีสถาบันก าหนดและเสนอตอ่สภาสถาบันเพื่ออนุมัติให้ส าเร็จ

การศกึษาได ้จงึมสีิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น 
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  ข้อ 36  นกัศกึษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัลจะต้องมคีุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

  (1) ได้รับปริญญาเกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง  

  (2) ได้คา่ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษาเดียวกัน 

  การพจิารณาให้เหรียญรางวัลนี้ จะกระท าทุกสิ้นปีการศึกษา 

                   ข้อ 37 นักศึกษาต้องปฏบัิตติามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อปฏบัิตอิื่นๆ ของสถาบันหรือของสว่น

งานท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้บังคับน้ี 

                

    ข้อ 38  ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บังคับน้ี และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ปฏบัิต ิหรอื

หลักเกณฑ์ใด ๆ เพ่ือด าเนนิการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีได ้

 

  ในการตีความหรือในกรณท่ีีมีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการด าเนินการตามขอ้บังคับน้ีหรือในกรณท่ีีขอ้บังคับน้ีมไิด้

ก าหนดไว ้ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

                                                                ประกาศ  ณ  วันท่ี   31   กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

                                                                                (ลงนาม) แผน วรรณเมธี 

                                                                                (นายแผน   วรรณเมธี)                                            

                                                          นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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ข้อบังคับสถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตร ี( ฉบับที่ 2 )  

พ.ศ.2562 

   

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ว่าด้วยการศึกษาชั้น

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 จึงมีมตใิห้ออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปน้ี  
 

 ข้อ 1 ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วยการศกึษาชั้น  ปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใชบั้งคับกับนักศกึษาใหม่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 34 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ.2560 และให้ใชข้้อความตอ่ไปน้ีแทน 

 “ ข้อ 34 นักศึกษาผู้มีสทิธิขอรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

           (1) เป็นนักศกึษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีมีการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

           (2) มีระยะเวลาการศึกษาไมต่่ ากว่า 7 ภาคการศึกษาหรอืเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตร 4 ป ีเวน้แต่จะ  มีก าหนดไว้

เป็นอยา่งอื่นในหลักสูตร  

           (3) ไมเ่ป็นผู้ค้างช าระหนี้สนิกับสถาบัน 

           (4) ผ่านเกณฑ์การประเมนิความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสถาบัน

ก าหนด   

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

ปริญญาต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของ

สถาบันและอาจไมไ่ด้รับพจิารณาเสนอชื่อต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น”  
 

 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ในวรรคหนึ่งของข้อ 35 แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด

ไทย วา่ด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี พ.ศ.2560 

 “(3) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

        (ลงพระนาม) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

       (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี) 

                             นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ย เหรียญเชดิชเูกียรตสิ าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561 

 

 

  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น มีความ

ประพฤติด ีและท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม เป็นแบบอย่างอันดีงามของวชิาชีพการพยาบาลและสังคมท่ัวไป 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด

ไทย พ.ศ.2559 สภาสถาบันในการประชุมคร้ังท่ี 9 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2561 จึงมมีตใิห้ออกระเบียบไว ้ดังต่อไปนี้ 

 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเหรียญเชดิชูเกียรติ

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561” 

 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  “เหรียญเชดิชูเกียรติ” หมายความว่า เหรียญเชดิชูเกียรติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล   ศาสตร

บัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ได้รับเลอืกเป็นบัณฑิตพยาบาลดเีด่น 

   

  ข้อ 4 ให้อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

  ข้อ 5 ให้มีเหรียญเชิดชูเกียรติส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมลีักษณะเป็นเหรียญ

กลมท าด้วยทองค า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพยาบาลอุ้มทารก มีกาชาดลงยาอยู่ตอนข้างบนเฉียง

ขวา ส่วนข้างล่างเฉียงขวามีค าว่า “เมตตากรุณา” ด้านหลังริมขอบมีชื่อ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ชื่อผู้

ได้รับและปีพุทธศักราชท่ีได้รับอยู่ตรงกลาง เหรียญนี้มีแถบท าด้วยทองค าส าหรับเข็มกลัดห้อยเหรียญ กว้าง  6 มิลลิเมตร ยาว 

3.4 เซนตเิมตร ด้านหนา้มีอักษรจารึกลงยาสีแดงว่า “บัณฑิตพยาบาลดเีด่น”  

  เห รียญ เชิญ ชู เกี ย รติ นี้ มี ป ระก าศ นี ย บั ต รซึ่ งน ายก สภ าส ถ า บั น ก ารพ ย าบ าลศ รีส ว ริน ทิ รา                  

สภากาชาดไทย เป็นผู้ลงนามให้ไว้ดว้ย 

   

  ข้อ 6 ผู้ท่ีจะได้รับเหรียญเชดิชูเกียรตนิี้ จะตอ้งมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 

  (1) สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่3.50 จุดล าดับขัน้ขึ้นไปตลอดหลักสูตรการศึกษา 

  (2) ไมเ่คยสอบตกวชิาใด และไมเ่คยเรียนซ้ าวิชาใดในหลักสูตร 

  (3) ปฏบัิตงิานดเีด่นตลอดหลักสูตร 

  (4) มคีวามประพฤติดตีลอดหลักสูตร 

  (5) เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชนแ์ละให้ความร่วมมอืในกิจกรรมของส่วนรวมอยา่งสม่ าเสมอ 

  (6) เป็นผู้มเีจตคติท่ีดตีอ่วิชาการพยาบาล 
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ข้อ 7 การเสนอชื่อผู้ท่ีจะได้รับเหรียญเชดิชูเกียรต ิให้สภาวชิาการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อ

เสนอตอ่สภาวิชาการ และสภาวิชาการเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ 

 

 ข้อ 8 ผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรตินี้ มีสิทธิประดับเหรียญบนเคร่ืองแบบได้ท่ีอกเสื้อข้างขวาระดับดุมท่ีสองตาม

โอกาสอันควร 

 

 

      สั่ง ณ วันท่ี  22  มนีาคม พ.ศ.2561 

                                                      (ลงพระนาม) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                     (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

       นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ว่าดว้ย เหรียญรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2561 

 

 เพื่อเป็นการให้เหรียญรางวัลแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นบัณฑิตพยาบาลปริญญา

เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง ที่มผีลการเรียนได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษา

เดียวกัน 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้บังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วยการศึกษาชัน้ปริญญาตรี 

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

ให้ออกระเบียบไวด้ังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกวา่ “ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วา่ด้วย เหรียญรางวัลส าหรับ

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

 “เหรียญรางวัล” หมายความว่า เหรียญรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ได้เป็นบัณฑิตพยาบาลปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ท่ีมีผลการเรียนได้ค่า

ระดับขัน้เฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษาเดียวกัน 

 ข้อ 4 เหรียญรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมชุบด้วย

ทองค า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร ด้านหน้าเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีริมขอบมีชื่อ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้านหลังมีชื่อผู้ได้รับและปี

พุทธศักราชท่ีได้รับอยู่ตรงกลาง 

 ข้อ 5 การเสนอชื่อผู้ท่ีจะได้รับเหรียญรางวัล ให้สภาวชิาการเสนอตอ่สภาสถาบันเพื่ออนุมัติ 

 

       ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2562  

          (ลงนาม)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจรญิ 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจรญิ) 

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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เพลง สดุดีองค์สภานายกิาสภากาชาดไทย 

ท านอง - ค าร้อง   :  พรพิรุณ 

จังหวะ     : สโลว์ มาร์ช 

ผู้ขับร้อง     : หมู ่
 

 ขอเดชะ ข้าฯ แต่องค์สภานายกิาฯ   อันเหลา่ข้าฯ พยาบาลสภากาชาดไทย 

นอ้มประณตแทบบาทบงสุ์ด้วยดวงฤทัย   ขอทูนเทิดพระคุณไวเ้หนอืเกล้าฯ 

ทุกพระองค์ลว้นเกือ้การุณยเ์ลิศด้วยน้ าพระทัย   ทวยราษฎร์ไซ้ซึง้ดวงจิตชวีติไม่อับเฉา 

ยามเจ็บไข้ได้อาศัยผ่อนคลายบรรเทา    ทุกพระองค์ทรงช่วยแบ่งเบา 

ปัดเป่าทุกข์ร้อนปวงชน 

(น าเข้าทรีโอ) ขอกราบพระบาทพระราชินีนาถปิ่นจักรีนิรมล 

 ข้าฯ ขอถวายค าปฏิญาณ    ผองพยาบาลสภากาชาดไทยท่ัวคน 

จักกระท าหน้าท่ีแหง่ตน     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; กรณฐั นปิกานนท์ 

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

Saxophone : เศกพล อุ่นส าราญ  Guitar : ชวนิ จิตรสมบูรณ์ 

Mix Down : ปณต สมานไพสฐิ  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 
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เพลง ยังจ าตลอดกาล 

ค าร้อง              :  “พรพิรุณ” 

ท านอง  : เอื้อ สุนทรสนาน 

สวแีดสขีาว 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 ปกีารศกึษา 2564                                 ที่ปรกึษา    : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจรญิ 

สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา สภากาชาดไทย                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์  วัฒนธรนันท์ 

                                                                                  ผู้จัดท า      :  นางสาวอัฒณี สุมะนานนท์ 

               นางสาวนันทรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 

               นางสาวสิริลักษณ์ อนิทศร   

                                                                                                                       

                                                                                 แบบปกโดย : นางสาววรัญญา พอ่ยะ 

 


