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7) สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์  ร์หััส 51

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์ ร์หััส 51 ม่�งจััดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลให้

สอดคล้องระหว่�างการเรียนการสอนในวิ่ชาชีพอย�างมีค่ณภาพกับการเรียนรู้โดยไม�แยกวิ่ถีีการเรียนรู้ออกจัากชีวิ่ตการทำางาน

และครอบครัว่ และเช่�อว่�าผูู้้เรียนเป็นผูู้้มีว่่ฒิิภาว่ะสามารถีว่างแผู้นการศึกษาของตนเอง ให้ประสบผู้ลสัมฤทธิิ์�ได้อย�างมี

ประสิทธิิ์ภาพ สามารถีสำาเร็จัการศึกษาเป็นบัณฑิิตที�มีค่ณภาพและค่ณธิ์รรม รว่มทั�งเป็นคนดีของสังคม สามารถีพัฒินาตนเอง

อย�างต�อเน่�อง ให้ทันต�อการเปลี�ยนแปลงของสังคม ตลอดจันปฏิิบัติการพยาบาลที�มีค่ณภาพเป็นไปตามจัรรยาบรรณวิ่ชาชีพ

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์มีีวัิตถุุปร์ะสงค์์ ดัังนีี้�

1. เพ่�อผู้ลิตบัณฑิิตทางการพยาบาลที�มีค่ณภาพตามมาตรฐานวิ่ชาชีพการพยาบาลและการผู้ด่งครรภ์ โดยจััด

ให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในท่กระดับปริญญาและหลักสูตรที�เกี�ยว่ข้องในระบบการศึกษาทางไกล 

รว่มทั�งพัฒินามาตรฐานการจััดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลให้มีค่ณภาพและทันสมัยอย�างต�อเน่�อง

2. เพ่�อศึกษาวิ่จััย สร้างองค์คว่ามรู้และนวั่ตกรรมด้านการพยาบาลและด้านอ่�น ๆ ที�เกี�ยว่ข้อง เพ่�อคว่ามเป็นเลิศ

ทางวิ่ชาการโดยร�ว่มม่อกับสถีาบันภายนอก ทั�งภาครัฐและเอกชน ทั�งในประเทศและต�างประเทศ

3. เพ่�อให้บริการวิ่ชาการที�เกี�ยว่ข้องกับการพยาบาลและส่ขภาพ ที�เป็นประโยชน์ต�อบ่คลากรในว่ิชาชีพและ

ประชาชน รว่มทั�งเป็นศูนย์การศึกษาต�อเน่�องของวิ่ชาชีพการพยาบาลและการผู้ด่งครรภ์ทั�งในและต�างประเทศ

4. เพ่�อจััดกิจักรรมและมีส�ว่นร�ว่มในการทำาน่บำาร่งศิลปะและวั่ฒินธิ์รรม รว่มทั�งเสริมสร้างเอกลักษณ์ และ

ภูมิปัญญาไทย 

สาขาว่ชิาพยาบาลศาสตรเ์ปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรใ์นระดับปริญญาตรีจัำานว่น 1 หลกัสูตร ได้แก� หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิิต เปน็หลักสูตรพิเศษระดับปริญญาตรีทางวิ่ชาชีพเพ่�อพัฒินาเจ้ัาพนักงานสาธิ์ารณส่ขให้เป็นพยาบาล 

ที�มีค่ณภาพสอดคล้องกับคว่ามต้องการของสังคม มีคว่ามรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผู้ด่งครรภ์ และศาสตร์อ่�น 

ที�เกี�ยว่ข้องปฏิิบัติการพยาบาลแบบองค์รว่ม มีคว่ามสามารถีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคว่ามคิดสร้างสรรค์  

สามารถีสร้างและประยก่ต์ใช้นวั่ตกรรมทางการพยาบาล มีค่ณธิ์รรม จัริยธิ์รรม มีคว่ามสามารถีเรียนรู้ด้ว่ยตนเอง ใฝ่่เรียนรู้ 

ตลอดชีวิ่ต และมีทัศนคติที�ดีต�อวิ่ชาชีพการพยาบาล

ผู้้�ทีี่�สำาเร็์จการ์ศึกษาในี้หัลักส้ตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต จัะสามารถีปฏิิบัติงานดังต�อไปนี�

1. เป็นผูู้้ประกอบว่ิชาชีพการพยาบาล การผู้ด่งครรภ์ที�ปฏิิบัติงานในสถีานบริการส่ขภาพท่กระดับทั�งภาครัฐ 

และเอกชน

2. เป็นพยาบาลประจัำาโรงเรียน/สถีานประกอบการอ่�น ๆ

3. ผูู้้ประกอบอาชีพอิสระด้านส่ขภาพที�ไม�ขัดต�อกฎหมายที�เกี�ยว่ข้องกับการประกอบว่ิชาชีพการพยาบาลและ 

การผู้ด่งครรภ์



279ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ห
ลักสูตรพ

ยาบาลัศาสูตรบัณ
ฑิ

ต (51114)
สูาขาวิชาพ

ยาบาลัศาสูตร์ (51)

ศึึกษาโครงสร้างและรายละเอีียดขอีงหลักสูตร หน้้า 280-281

ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียน้เรียน้ หน้้า 282

รับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้น้

จัำานว่น 120 คน้

โดยต้องผู้�านการพิจัารณาคัดเล่อก

ตามเกณฑ์ิที�มหาวิ่ทยาลัยกำาหนด

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
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ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
พยาบาลศาสตรบัณฑิิต พย.บ.
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สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาพยาบาลศาสตร์์

ร์หััส  51

พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต*

ร์หััส  51114

              

ต้้องมีีคุุณสมีบััติ้คุรบัทัั้�ง 2 ข้้อ ดัังนีี้�

1.  คุณสมบัีติเฉพาะ
    2.1 มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านส่ขภาพโดยตร
   ต�อผูู้้รับบริการส่ขภาพจัากภาครัฐหร่อเอกชนมาแล้ว่ 
   ไม่น้้อียกว่่า 2 ปี และ
    2.2 เป็นผูู้้ที�ประกอบวิ่ชาชีพการบริการสาธิ์ารณส่ขระหว่�าง 
   การศึกษาตลอดหลักสูตร และ
    2.3 มีส่ขภาพสมบูรณ์ทั�งร�างกายและจิัตใจั ไม�เจ็ับป่ว่ยเป็นโรค 
   ติดต�อร้ายแรงหร่อมีคว่ามผิู้ดปกติที�เป็นอ่ปสรรคต�อการ 
   ศึกษาตามที�ระบ่ไว้่ในหลักสูตร
2. สำาเร็จการศึึกษาวุ่ฒิิการศึึกษาใดวุ่ฒิิการศึึกษาหนึ้�ง ดังนี้�
 2.1 ประกาศนียบัตรวิ่ชาชีพชั�นสูงสาธิ์ารณส่ขศาสตร์
   (สาธิ์ารณส่ขช่มชน) หรือี
 2.2 ประกาศนียบัตรสาธิ์ารณส่ขศาสตร์ หรือี
 2.3 ประกาศนียบัตรเจ้ัาพนักงานสาธิ์ารณส่ข (พนักงานอนามัย) หรือี
 2.4 อน่ปริญญาสาธิ์ารณส่ขศาสตร์ สาขาวิ่ชาสาธิ์ารณส่ขช่มชน หรือี
 2.5 สาธิ์ารณส่ขศาสตรบัณฑิิต (สาธิ์ารณส่ขช่มชน)

   

            

หัมีายเหัตุ  * ผูู้้สมัครต้อีงจัดส่งหลักฐาน้ประกอีบีการสมัครเพิ�มเติมตามคุณสมบัีติเฉพาะ เพื�อีประกอีบีการพิจารณารับีเข้าศึึกษา ดังนี�
 1) หนังส่อรับรองประสบการณ์การทำางานในตำาแหน�งเจ้ัาพนักงานสาธิ์ารณส่ขจัากผูู้้บังคับบัญชาในหน�ว่ยงานต้นสังกัด 1 ฉบับ
 2) ใบรับรองแพทย์จัากโรงพยาบาลของรัฐที�เป็นปัจัจ่ับัน 1 ฉบับ
 3) เอกสารแสดงคว่ามสำาเร็จัหร่อรับรองว่�าได้สอบผู้�านช่ดวิ่ชาของมหาวิ่ทยาลัยส่โขทัยธิ์รรมาธิิ์ราช เช�น ใบสัมฤทธิิ์บัตร ใบปริญญาบัตร หร่อ
  ใบแสดงผู้ลการเรียน เป็นต้น (ถ้ีามี)
 4) เอกสารแสดงผู้ลการเรียน (Transcript)

- ผูู้้สมัครต้องย่ื่�นใบสมััครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ยังไม่ต้อีงชำำาระค่าธรรมเนี้ยมการสมัครและลงทะเบียนเรียน ภายื่ในวัันท่ี่� 20 มิัถุุนายื่น ของทุี่กปีี  
 (หากส�งใบสมัครมาหลังจัากวั่นดังกล�าว่จัะไม�ได้รับพิจัารณาคัดเล่อก) การคัดเล่ือกผู้้�สมััครจะดำาเนินการภายื่ในวัันท่ี่� 1 สิงหาคมั ของทุี่กปีี 
 มหาวิ่ทยาลัยจัะแจ้ังผู้ลให้ผูู้้ที�ผู้�านการคัดเล่อกดำาเนินการชำาระค�าธิ์รรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเว่ลาที�กำาหนด
- ผูู้้ที�มีสิทธิิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีค่ณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ิที�สาขาวิ่ชาฯ กำาหนด สำาหรับผูู้้ที�มีค่ณสมบัติไม�เป็นไปตามเกณฑ์ิที�กำาหนด
 สาขาวิ่ชาฯ อาจัพิจัารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี ทั�งนี้�การพิจารณาขอีงคณะกรรมการคัดเลือีกนั้กศึึกษาใหม่ขอีงสาขาวิ่ชำาฯ ให้ถืือีเป็น้ที�สุด

นั้กศึึกษาที�ศึึกษาใน้โครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศึ. 2564 หากไม่สำาเร็จการศึึกษาใน้ปีการศึึกษา 2570    

มหาวิ่ทยาลัยจะโอีน้นั้กศึึกษาเข้าสู่หลักสูตรปรับีปรุงฉบัีบีใหม่โดยอัีตโน้มัติ
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โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลักสูตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  

พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  ร์หััส 51114 หัลักสูตร์ใหัม่่ พ.ศ. 2564

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนีียบััตร็วิิช�ชีพชั�นีสูำงสำ�ธ�ร็ณสุำขศึ�สำตร์็	 (สำ�ธ�ร็ณสำุขชุมชนี)	หรื็อปร็ะก�ศึนีียบััตร็ 

	 สำ�ธ�ร็ณสุำขศึ�สำตร์็	หรื็อปร็ะก�ศึนีียบััตร็เจ้�พนัีกง�นีสำ�ธ�ร็ณสุำข	 (พนัีกง�นีอนี�มัย)	หรื็ออนุีปริ็ญญ�สำ�ธ�ร็ณสุำข 

	 ศึ�สำตร์็	สำ�ข�วิิช�สำ�ธ�ร็ณสุำขชุมชนี	หรื็อสำ�ธ�ร็ณสุำขศึ�สำตร็บััณฑิิต	(สำ�ธ�ร็ณสุำขชุมชนี)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมว่ดวิ่ชำาศึึกษาทั�ว่ไป* 5 ชุำดวิ่ชำา (30 หน่้ว่ยกิต)

ข. หมว่ดวิ่ชำาเฉพาะ 15 ชุำดวิ่ชำา (90 หน่้ว่ยกิต)

 (จำาแน้กเป็น้ทฤษฎีี  54 หน่้ว่ยกิต และปฏิิบัีติ 36 หน่้ว่ยกิต)

ค. หมว่ดวิ่ชำาเลือีกเสรี 1 ชุำดวิ่ชำา (6 หน่้ว่ยกิต)

รว่มตลอีดหลักสูตรต้อีงศึึกษาไม่น้้อียกว่่า 21 ชุำดวิ่ชำา (126 หน่้ว่ยกิต)

(ใช้ระยะเว่ลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมว่ดวิ่ชำาศึึกษาทั�ว่ไป* 5 ชุำดวิ่ชำา (30 หน่้ว่ยกิต)

 10103  ทักษะชีวิ่ต                           10141 วิ่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        10151  ไทยศึกษา

     10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร        และสิ�งแว่ดล้อมเพ่�อชีวิ่ต       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

ข. หมว่ดวิ่ชำาเฉพาะ 15 ชุำดวิ่ชำา (90 หน่้ว่ยกิต)

 - กลุื�มัพ่ื้�นฐานวิัชาช่พื้   2   ชุดวิัชา

 51106  พยาธิิ์สรีรวิ่ทยา และ    51107  ชีว่เคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำาบัด

               เภสัชวิ่ทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล         สำาหรับพยาบาล

 - กลุื�มัวิัชาช่พื้   13   ชุดวิัชา

 51108 มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล      51210 การพยาบาลมารดา ทารก        51311 การพยาบาลอนามัยช่มชน   

            และกระบว่นการพยาบาล                การผู้ด่งครรภ์ และ                          การรักษาโรคเบ่�องต้น และ

  51109 การพยาบาลพ่�นฐาน                        การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล 1(1)           การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)

            และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1) 51211 การพยาบาลจิัตเว่ช ส่ขภาพจิัต   51312  การพยาบาลผูู้้สูงอาย่ และ  

  51110 การพยาบาลผูู้้ใหญ�                       และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)      การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)

  51111  การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาลผูู้้ใหญ�(1) 51212 การพยาบาลมารดา ทารก       51313 การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล 

  51209 การพยาบาลเด็ก วั่ยร่�น                      การผู้ด่งครรภ์ และ                          ที�เล่อกสรร(1)

            และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)           การฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล 2(1)   51314 ประสบการณ์วิ่ชาชีพการ

   51310 สถิีติ การวิ่จััย และสารสนเทศทาง       การพยาบาล(2)

                                                               การพยาบาล

หัมีายเหัตุ  * หมว่ดวิ่ชำาศึึกษาทั�ว่ไป จััดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นช่ดวิ่ชาที�นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึ่กปฏิิบัติในวั่นและสถีานที�ที�มหาวิ่ทยาลัยกำาหนด
 (2) เป็นช่ดวิ่ชาที�นักศึกษาต้อีงลงทะเบีียน้เรียน้ใน้ภาคการศึึกษาสุดท้ายและเหลือีไม่เกิน้ 3 ชุำดวิ่ชำา ก�อนจับการศึกษาเท�านั�น
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ห
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ยาบาลัศาสูตรบัณ
ฑิ

ต (51114)
สูาขาวิชาพ

ยาบาลัศาสูตร์ (51)

ค. หมว่ดวิ่ชำาเลือีกเสรี 1 ชุำดวิ่ชำา (6 หน่้ว่ยกิต)

สามารถีเล่อกศึกษาได้จัากช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาต�าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นี้ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ดวิ่ชาประสบการณ์วิ่ชาชีพของท่กสาขาวิ่ชา

(2) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีเน่�อหาซํ้ำ�าซ้ํ้อนกับช่ดวิ่ชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีการกำาหนดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้่โดยเฉพาะ

(4) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�สภาวิ่ชาการมีมติอน่มัติไม�ให้เป็นช่ดวิ่ชาเล่อกเสรี

(5) ช่ดวิ่ชาหร่อรายวิ่ชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจักรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิ่ชาชีพหร่อองค์กรวิ่ชาชีพกำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจัากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิ่ชาที�มหาวิ่ทยาลัยจััดส�งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิ่ทยาลัยหร่อที�เว็่บไซํ้ต์ของมหาวิ่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิ่ชา/แขนงวิ่ชา/วิ่ชาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ดวิ่ชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจัากช่ดวิ่ชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว่ ผูู้้สมัครต้อีงมีผู้ลการทดสอบคว่ามรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร่อผู้ลการทดสอบคว่ามรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจัากสถีาบันอ่�นที�สอีบีผู่้าน้มาแล้ว่ไม่เกิน้ 2 ปี  

นั้บีถึืงวั่น้ที�ยื�น้ผู้ลการทดสอีบีมาแสดงก�อนสำาเร็จัการศึกษา ซึํ้�งนักศึกษาสามารถีย่�นผู้ลการทดสอบคว่ามรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลอีดระยะเว่ลาที�กำาลังศึึกษาอียู่ โดยไม่ต้อีงรอีใกล้สำาเร็จการศึึกษา



282 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โป
รแ

กร
มก

าร
ลง

ทะ
เบี

ยน
เรี

ยน
 ภ

าค
ต้น

สา
ขา

วิช
าพ

ยา
บีา

ลศ
าส

ต้ร์
 (

51
)

สาขาวิิชาพยาบัาลศาสติร์ รหัส 51
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลักสูตร์พยาบาลศาสตร์บัณฑิิต  ร์หััส 51114 หัลักสูตร์ใหัม่่ พ.ศ. 2564

ชุำดวิ่ชำา
ค่าชุำดวิ่ชำาสำาหรับี

นั้กศึึกษาใหม่

วั่น้/เว่ลาสอีบีไล่

สำาหรับีผูู้้สมัครภาคต้น้

สำาเร็จการศึึกษาปีระกาศึน่ยื่บัตรวิัชาช่พื้ชั�นส้งสาธารณสุขศึาสตร์ (สาธารณสุขชุมัชน) หร่อปีระกาศึน่ยื่บัตรสาธารณสุขศึาสตร์ 

หร่อปีระกาศึน่ยื่บัตรเจ�าพื้นักงานสาธารณสุข (พื้นักงานอนามััยื่) หร่ออนุปีริญญาสาธารณสุขศึาสตร์ สาขาวิัชาสาธารณสุข

ชุมัชน หร่อสาธารณสุขศึาสตรบัณฑิิต (สาธารณสุขชุมัชน)

51106  พยาธิิ์สรีรวิ่ทยา และเภสัชวิ่ทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล
51108  มโนมติ ทฤษฎีการพยาบาล และกระบว่นการพยาบาล
51109  การพยาบาลพ่�นฐาน และการฝึ่กปฏิิบัติการพยาบาล(1)

1,000 บาท
1,000 บาท
 4,800 บาท

อาทิตย์   29 ม.ค. 2566   เช้า
เสาร์   28 ม.ค. 2566   บ�าย
เสาร์   28 ม.ค. 2565   เช้า

หัมีายเหัตุ (1) เป็นช่ดวิ่ชาที�นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึ่กปฏิิบัติในวั่นและสถีานที�ที�มหาวิ่ทยาลัยกำาหนด 
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