278 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

7) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51 มุ่่�งจััดการศึึกษาหลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์ในระบบการศึึกษาทางไกลให้้
สอดคล้้องระหว่่างการเรีียนการสอนในวิิชาชีีพอย่่างมีีคุุณภาพกัับการเรีียนรู้้�โดยไม่่แยกวิิถีกี ารเรีียนรู้้�ออกจากชีีวิติ การทำำ�งาน
และครอบครััว และเชื่่�อว่่าผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�มีีวุุฒิิภาวะสามารถวางแผนการศึึกษาของตนเอง ให้้ประสบผลสััมฤทธิ์์�ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ สามารถสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นบััณฑิิตที่่�มีคุุี ณภาพและคุุณธรรม รวมทั้้�งเป็็นคนดีีของสัังคม สามารถพััฒนาตนเอง
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ให้้ทันั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสัังคม ตลอดจนปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลที่่�มีคุุี ณภาพเป็็นไปตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางการพยาบาลที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานวิิชาชีีพการพยาบาลและการผดุุงครรภ์์ โดยจััด
ให้้มีีการเรีียนการสอนหลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์ในทุุกระดัับปริิญญาและหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบการศึึกษาทางไกล
รวมทั้้�งพััฒนามาตรฐานการจััดการศึึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้้มีีคุุณภาพและทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. เพื่่�อศึึกษาวิิจััย สร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมด้้านการพยาบาลและด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อความเป็็นเลิิศ
ทางวิิชาการโดยร่่วมมืือกัับสถาบัันภายนอก ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
3. เพื่่�อให้้บริิการวิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพยาบาลและสุุขภาพ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบุุคลากรในวิิชาชีีพและ
ประชาชน รวมทั้้�งเป็็นศููนย์์การศึึกษาต่่อเนื่่�องของวิิชาชีีพการพยาบาลและการผดุุงครรภ์์ทั้้�งในและต่่างประเทศ
4. เพื่่�อจััดกิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะและวััฒนธรรม รวมทั้้�งเสริิมสร้้างเอกลัักษณ์์ และ
ภููมิิปััญญาไทย
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์เปิิดสอนหลัักสููตรพยาบาลศาสตร์์ในระดัับปริิญญาตรีีจำำ�นวน 1 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตร
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต เป็็นหลัักสููตรพิิเศษระดัับปริิญญาตรีีทางวิิชาชีีพเพื่่อ� พััฒนาเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุขให้้เป็็นพยาบาล
ที่่�มีีคุุณภาพสอดคล้้องกัับความต้้องการของสัังคม มีีความรอบรู้้�ในศาสตร์์ทางการพยาบาล การผดุุงครรภ์์ และศาสตร์์อื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบััติิการพยาบาลแบบองค์์รวม มีีความสามารถทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์
สามารถสร้้างและประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมทางการพยาบาล มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีความสามารถเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ใฝ่่เรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต และมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพการพยาบาล
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในหลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต จะสามารถปฏิิบััติิงานดัังต่่อไปนี้้�
1. เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพการพยาบาล การผดุุงครรภ์์ที่่�ปฏิิบััติิงานในสถานบริิการสุุขภาพทุุกระดัับทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน
2. เป็็นพยาบาลประจำำ�โรงเรีียน/สถานประกอบการอื่่�น ๆ
3. ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระด้้านสุุขภาพที่่�ไม่่ขััดต่่อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบวิิชาชีีพการพยาบาลและ
การผดุุงครรภ์์
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต รหััส 51114 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต
Bachelor of Nursing Science

ชื่่�อย่่อ
พย.บ.
B.N.S.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์
รหััส 51
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต*
รหััส 51114

รัับสมััครนัักศึึกษาเฉพาะภาคต้้น
จำำ�นวน 120 คน
โดยต้้องผ่่านการพิิจารณาคััดเลืือก
ตามเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบทั้้�ง 2 ข้้อ ดัังนี้้�
1. 	คุุณสมบััติิเฉพาะ
2.1	มีีประสบการณ์์ในการให้้บริิการด้้านสุุขภาพโดยตร
			ต่่อผู้้�รัับบริิการสุุขภาพจากภาครััฐหรืือเอกชนมาแล้้ว
			 ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี และ
2.2 เป็็นผู้้�ที่่�ประกอบวิิชาชีีพการบริิการสาธารณสุุขระหว่่าง
			 การศึึกษาตลอดหลัักสููตร และ
2.3	มีีสุุขภาพสมบููรณ์์ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ ไม่่เจ็็บป่่วยเป็็นโรค
			ติิดต่่อร้้ายแรงหรืือมีีความผิิดปกติิที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการ
			ศึึกษาตามที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตร
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
2.1 ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงสาธารณสุุขศาสตร์์
			 (สาธารณสุุขชุุมชน) หรืือ
2.2 ประกาศนีียบััตรสาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือ
2.3 ประกาศนีียบััตรเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุข (พนัักงานอนามััย) หรืือ
2.4 อนุุปริิญญาสาธารณสุุขศาสตร์์ สาขาวิิชาสาธารณสุุขชุุมชน หรืือ
2.5 สาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 280-281
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 282

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
หมายเหตุุ * ผู้้�สมััครต้้องจััดส่่งหลัักฐานประกอบการสมััครเพิ่่�มเติิมตามคุุณสมบััติิเฉพาะ เพื่่�อประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา ดัังนี้้�
1) หนัังสืือรัับรองประสบการณ์์การทำำ�งานในตำำ�แหน่่งเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุขจากผู้้�บัังคัับบััญชาในหน่่วยงานต้้นสัังกััด 1 ฉบัับ
2) ใบรัับรองแพทย์์จากโรงพยาบาลของรััฐที่่�เป็็นปััจจุุบััน 1 ฉบัับ
3) เอกสารแสดงความสำำ�เร็็จหรืือรัับรองว่่าได้้สอบผ่่านชุุดวิิชาของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช เช่่น ใบสััมฤทธิิบััตร ใบปริิญญาบััตร หรืือ
		 ใบแสดงผลการเรีียน เป็็นต้้น (ถ้้ามีี)
4) เอกสารแสดงผลการเรีียน (Transcript)
- ผู้้�สมััครต้้องยื่่�นใบสมััครพร้้อมเอกสารประกอบการสมััคร ยัังไม่่ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััครและลงทะเบีียนเรีียน ภายในวัันที่่� 20 มิิถุุนายน ของทุุกปีี
(หากส่่งใบสมััครมาหลัังจากวัันดัังกล่่าวจะไม่่ได้้รัับพิิจารณาคััดเลืือก) การคััดเลืือกผู้้�สมััครจะดำำ�เนิินการภายในวัันที่่� 1 สิิงหาคม ของทุุกปีี
มหาวิิทยาลััยจะแจ้้งผลให้้ผู้้�ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกดำำ�เนิินการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมการสมััครและลงทะเบีียนเรีียนภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
- ผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิสมััครเข้้าศึึกษาต้้องมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�สาขาวิิชาฯ กำำ�หนด สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
สาขาวิิชาฯ อาจพิิจารณารัับเข้้าศึึกษาเป็็นรายกรณีี ทั้้�งนี้้�การพิิจารณาของคณะกรรมการคััดเลืือกนัักศึึกษาใหม่่ของสาขาวิิชาฯ ให้้ถืือเป็็นที่่�สุุด

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51) หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114)
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หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต
พยาบาลศาสตรบััณฑิิต รหััส 51114 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงสาธารณสุุขศาสตร์์ (สาธารณสุุขชุุมชน) หรืือประกาศนีียบััตร
สาธารณสุุขศาสตร์์ หรืือประกาศนีียบััตรเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุข (พนัักงานอนามััย) หรืืออนุุปริิญญาสาธารณสุุข
ศาสตร์์ สาขาวิิชาสาธารณสุุขชุุมชน หรืือสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
(จำำ�แนกเป็็นทฤษฎีี 54 หน่่วยกิิต และปฏิิบััติิ 36 หน่่วยกิิต)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)
(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10103 ทัักษะชีีวิิต
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- กลุ่่�มพื้้�นฐานวิิชาชีีพ 2 ชุุดวิิชา
51106 พยาธิิสรีีรวิิทยา และ
51107 ชีีวเคมีี โภชนศาสตร์์ และโภชนบำำ�บััด
เภสััชวิิทยาคลิินิิกสำำ�หรัับพยาบาล
สำำ�หรัับพยาบาล
- กลุ่่�มวิิชาชีีพ 13 ชุุดวิิชา
51108 มโนมติิ ทฤษฎีีการพยาบาล 51210 การพยาบาลมารดา ทารก
51311 การพยาบาลอนามััยชุุมชน
และกระบวนการพยาบาล
การผดุุงครรภ์์ และ
การรัักษาโรคเบื้้�องต้้น และ
(1)
51109 การพยาบาลพื้้�นฐาน
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล 1
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1) 51211 การพยาบาลจิิตเวช สุุขภาพจิิต 51312 การพยาบาลผู้้�สููงอายุุ และ
51110 การพยาบาลผู้้�ใหญ่่
และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
51111 การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลผู้้�ใหญ่่(1) 51212 การพยาบาลมารดา ทารก
51313 การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล
51209 การพยาบาลเด็็ก วััยรุ่่�น
การผดุุงครรภ์์ และ
	ที่่�เลืือกสรร(1)
และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล 2(1) 51314 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการ
			
51310 สถิิติิ การวิิจััย และสารสนเทศทาง
การพยาบาล(2)
การพยาบาล
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51) หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต (51114)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ (51)
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สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ รหััส 51

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต รหััส 51114 หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2564
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงสาธารณสุุขศาสตร์์ (สาธารณสุุขชุุมชน) หรืือประกาศนีียบััตรสาธารณสุุขศาสตร์์
หรืือประกาศนีียบััตรเจ้้าพนัักงานสาธารณสุุข (พนัักงานอนามััย) หรืืออนุุปริญ
ิ ญาสาธารณสุุขศาสตร์์ สาขาวิิชาสาธารณสุุข
ชุุมชน หรืือสาธารณสุุขศาสตรบััณฑิิต (สาธารณสุุขชุุมชน)
ชุุดวิิชา

51106 พยาธิิสรีีรวิิทยา และเภสััชวิิทยาคลิินิิกสำำ�หรัับพยาบาล
51108 มโนมติิ ทฤษฎีีการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล
51109 การพยาบาลพื้้�นฐาน และการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาล(1)

หมายเหตุุ

(1)

1,100 บาท
1,000 บาท
4,900 บาท

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2565 เช้้า

