
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

“มทส.พบอาจารยแนะแนว ปการศึกษา 2566”



หลักสูตรผานการรับรองจากสภาการพยาบาลระดับสูงสุด ระยะเวลา 5 ป



บุคลากร (พนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)

พนักงานสายวิชาการ 33 คน

(อาจารยพยาบาล)

- ปริญญาเอก 21 คน (63.6%)

- ปริญญาโท  12 คน* (36.4%)
(*กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2 คน)

 ตําแหนงทางวิชาการ
- รองศาสตราจารย 1 คน

- ผูชวยศาสตราจารย คน

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป    

6 คน (พนักงานสายสนบัสนุน)

- หัวหนาสํานักงานคณบดี 1 คน

- พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 5 คน

 ระดับการศึกษา

- ปริญญาโท 2 คน

- ปริญญาตรี 4 คน



จํานวนนักศึกษาปจจุบัน (ปรับเขาศึกษา)

• 78 คน• 59 คน

• 77 คน• 98 คน

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3ชั้นปที่ 4

311

ชั้นปที่ 5: 8 คน

ชั้นปที่ 6: 1 คน



จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 10 รุน

631



ช่ือหลักสูตร

 ช่ือภาษาไทย :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

 ช่ือยอ : B.N.S.





วิสัยทัศน / เอกลักษณ / อัตลักษณ

วิสัยทัศน
“เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

ที่พัฒนา ประยุกตใชองคความรู วิจัย นวัตกรรม 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสุขภาพอยางย่ังยืน”

เอกลักษณ

“สํานักวิชาแหงการสรางสรรคองคความรู วิจัยและนวัตกรรม”

อัตลักษณ

“บัณฑิตพยาบาลที่มีแนวคิดของผูประกอบการ มีภูมิรู 
ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน”



คานิยม

มุงสูความเปนเลิศ

มีความรับผิดชอบ

ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม

สรางสรรคผลงาน

เปนที่พึ่งของสังคม



โครงสรางหลักสูตร

หนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 166 หนวยกิต

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  38  หนวยกิต

- กลุมศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต

- กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต

- กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก           8 หนวยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ                  120 หนวยกิต

- กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 30  หนวยกิต

- กลุมวิชาชีพ 90  หนวยกิต 

(ภาคทฤษฎี 47 หนวยกิต และ ภาคปฏิบัติ 43 หนวยกิต)

 หมวดวิชาเลือกเสรี                  8  หนวยกิต



ระบบการศึกษา

หลักสูตร 4 ป ศึกษาเต็มเวลา 

เรียน 3 ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห 

(รวมสอบ)



ผูเรียนมีสมรรถนะ 8 ดาน

เมื่อจบการศึกษาตาม

หลักสูตรแลว 

(ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามหลักสูตร 

: Program learning outcomes)



การเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี: บรรยายในชั้นเรียน, ออนไลน 

ภาคทดลอง: ฝกปฏิบัติการพยาบาลในหองทดลอง

ภาคปฏิบัติ: ฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงท่ี รพ.แหลงฝก, ในชุมชน



สอบครั้งแรก จํานวนผูสมัครสอบ

(คน)

สอบผาน

จํานวน (คน) รอยละ

ปการศึกษา 2560 46 39 84.78

ปการศึกษา 2561 66 51 77.27

ปการศึกษา 2562 80 52 65.00

ปการศึกษา 2563 51 46 90.20

ปการศึกษา 2564 78 63 80.77

ผลการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวชิาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1

หมายเหตุ: ขอมูลยอนหลัง 5 ป



อัตราการมีงานทํา
100 % 
 โรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทรและกรุงเทพมหานคร 

เชน รพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.มหาราช นครราชสีมา 
รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาภรณ เปนตน



ภารกิจ

ประสาน

รวม
บริการ



 ตัวอยางสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู และ
สิ่งอํานวยความสะดวก

 หองฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล 
ที่ทันสมัย,  หอพัก, หองสมุดที่ทันสมัย, 
พ้ืนที่สงเสริมการเรียนรู (Learning Space)

 ทุนการศึกษา, การสอนอิเล็กทรอนิกส  
(E-learning), Free Wifi



ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ท่ีมีศักยภาพ

ทุน มทส.ศักยบัณฑิต

ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย

ทุนคาครองชีพ คาอาหารกลางวัน

ทุนชวยคาครองชีพรายเดือน

ทุนจางงานนักศึกษา

ทุนเงินยืมสําหรับนักศึกษา

เงินยืมฉุกเฉิน

เงินยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก

ทุนการศึกษาจากองคกร บริษัท 
มูลนิธิ ฯ

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช สําหรับ
นักศึกษาพยาบาล



การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาผานระบบ TCAS

รอบที่ 1 Portfolio: รับจํานวน 60 คน
เปดรับสมัคร 1-30 พ.ย. 65
กลุม 1 โครงการบุตรเกษตรกรในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 คน
กลุม 2 โครงการลูกแสดทอง 1 คน
กลุม 3 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 54 คน

(ท้ังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอใหติดตามจากประกาศ
ของมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง)



คุณสมบัติทางการศึกษา: รอบ 1 Portfolio

ผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 ในปการศึกษา 2565
ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 และมีอายุไมเกิน 25 ป
รอบที่ 1 Portfolio ใชแฟมสะสมผลงานในระดับ ม.4-ม.6

และคะแนน TGAT*
- สวนที่ 1: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

- สวนที่ 2: การคิดอยางมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

- สวนที่ 3: สมรรถนะการทํางานในอนาคต (Working Competencies)



Portfolio

ผลงานดานวิชาการ

ผลงานดานวิจัย ชิ้นงานนวัตกรรม โครงการวิทยาศาสตร หรือ

คณิตศาสตร

ผลงานดานจิตอาสาท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ ผลงานดานจิตสาธารณะ

ท่ัวไป และผลงานบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนเพิ่มพิเศษ)



คุณสมบัติทางการศึกษา: รอบ 1 Portfolio

สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2565
 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา 5 ภาคการศึกษา (นับจาก

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 
ไมตํ่ากวา 2.75

คะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ 
คณิตศาสตร ภาษาไทยและสังคมศึกษา 5 ภาคการศึกษา (นับจากชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึงภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
แตละกลุมไมตํ่ากวา 2.50



คุณสมบัติทางการศึกษา: รอบ 1 Portfolio

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา 6 ภาคการศึกษา

ไมตํ่ากวา 2.75
คะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรภาษาตางประเทศ 

คณิตศาสตร ภาษาไทยและสังคมศึกษา 6 ภาคการศึกษา 
ไมตํ่ากวา 2.50



การรับสมัคร (ตอ)

รอบที่ 2 โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: รับจํานวน 40 คน
 เปดรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2566

แผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2566
 รวม 2 รอบ ทั้งหมด 100 คน 

(ท้ังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอใหติดตามจากประกาศ
ของมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง)



คุณสมบัติทางการศึกษา: รอบ 2 โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 ในปการศึกษา 2565
ผูท่ีสําเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 และมีอายุไมเกิน 25 ป
รอบที่ 2 โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใชคะแนน A-Level 
- วิชาคณิตศาสตรประยุกต 2
- วิทยาศาสตรประยุกต
- ชีววิทยา และ
- ภาษาอังกฤษ



 สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

นครราชสมีา

 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา

 โรงพยาบาลคา่ยสรุนารี

 โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราช-

นครนิทร์

 โรงพยาบาลเทพรตัน์ นครราชสมีา

ความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ



ความรวมมือกับตางประเทศ



หลักสูตรเฉพาะทาง (4 เดือน)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน รุนท่ี 1 ป พ.ศ. 2565 (กําลังดําเนินการ 1 สิงหาคม ถึง 
2 ธันวาคม 2565)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ผูสูงอายุ (อยูระหวางดําเนินการ)



กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ



กิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ



กิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และคุณคาทางวิชาชีพ



กิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และคุณคาทางวิชาชีพ



กิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และคุณคาทางวิชาชีพ



กิจกรรมอื่น ๆ



กิจกรรมอื่น ๆ



สอบถามขอมูลเพิ่มเติมทางเพจ

Face book

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
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