การจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย สองภาษาและนานาชาติ ทุกรายวิชามีการจัดทําประมวลรายวิชาตามมาตรฐานของ
หลักสูตรและตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหาความรูดว ยตนเอง อาทิ การมอบหมายใหทํากรณีศกึ ษาเปนรายงานเดี่ยว
การศึกษาประเด็นปญหาเปนรายกลุม การอภิปรายกลุมนําโดยนักศึกษา เปนตน
2. การกํากับมาตรฐานการศึกษา
คณะฯ ไดดําเนินการกํากับมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดวยการพิจารณา
ประมวลรายวิชา พิจารณาขอสอบกลางภาคและปลายภาค และการพิจารณาผลการสอบ ทุก
รายวิชา สําหรับขอสอบรายวิชาชีพทุกรายวิชายังไดรับการตรวจสอบความตรงและพิจารณาผล
สอบโดยคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวยและไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
รายวิชาที่คณะฯเปดสอนทุกรายวิชา ไดทําการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ไดนําผลการสอบของรายวิชาทุกรายวิชาเสนอใหคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตรและคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา
4. การสําเร็จการศึกษา
ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาทุกคนจะตองมีเกรดเฉลี่ย ? 2.00 และตองสอบผานการสอบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎี 8 รายวิชาและภาคปฏิบัติ
ผูสําเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาตรทุกคน มีงานทํา 100% ในโรงพยาบาลเครือขาย
รายชื่อโรงพยาบาลเครือขาย
ทําเนียบโรงพยาบาลเครือขาย 24 แหง ที่รับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เขาปฏิบัติงาน
ชื่อโรงพยาบาล

รพ.กรุงเทพคริสเตียน (สีลม)
รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
รพ.บานแพว
รพ.เกษมราษฎร บางแค
รพ.กรุงเทพพระประแดง
รพ.หัวเฉียว
รพ.บางปะกอก 3
รพ.บางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล
รพ.ศรีวิชัย 2
รพ.ศรีวิชัย 3
รพ.ศรีวิชัย 1
รพ.ศรีวิชัย 5
รพ.เจาพระยา
โรงพยาบาลพญาไท (รวม 1 , 2 , 3 และ ศรีราชา)
รพ.คริสเตียนแมน้ําแควนอย
รพ.เมืองเพชร-ธนบุรี
รพ.สนามจันทร
รพ.วิชัยยุทธ
รพ.นวมินทร
รพ.เอกชัย
รพ.ซานเปาโล
รพ.หัวหิน
รพ.โอเวอรบรุค
รพ.แมคคอรมิค
รพ.แวนแซนตวูรด
รพ.แพรคริสเตียน
รพ.ตากสิน จันทบุรี
รพ.กรุงเทพตราด
หองปฏิบตั ิการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
1. วัตถุประสงค

2. รวบรวมวัสดุครุภัณฑ สื่อการเรียน ทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในการฝกปฏิบัติการ
พยาบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดูแล จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับการฝกปฏิบัติการพยาบาลของ นักศึกษา
พยาบาลศาสตรทุกหลักสูตร เพื่อใหเกิดความชํานาญกอนฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยใน
โรงพยาบาล และในการฝกปฏิบัติทบทวน ภายหลังการเรียนภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ เพื่อ
การสอบภาคทดลอง
- สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท หองปฏิบัติการพยาบาลตั้งอยูที่ อาคารศรีสิรินธร ชั้น
1 หอง 2-111
- ผูดูแล คณะอณุกรรมการทรัพยากรทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
- เวลาที่เปดใหบริการ วันจันทร – เสาร เวลา 08.00 – 16.30 น. ปดวันอาทิตย และวันหยุดตาม
ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
- ตารางการใชบริการ (update ตามภาคการศึกษา)
- บริการที่ให
1. การฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาที่มีหนวยกิต
ปฏิบัติการ
2. ฝกปฏิบัติทบทวน ภายหลังการเรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3. การใหยืมอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติการ
การใหยืมสื่อการสอนสุขศึกษา
ระเบียบการใหบริการ
การเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เขียนแบบฟอรมการขอใชอุปกรณภายในหองปฏิบัติการ ให
อาจารยประจําหองปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณในการเรียน แตละปฏิบัติการ ลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาห
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / อาจารยผูสอน ขอรับกุญแจหอง กอนการเรียนการสอน เพื่อ
ตรวจอุปกรณการเรียนการสอน ใหครบถวน ตามที่เขียนในแบบฟอรม

3. เมื่อฝกปฏิบัติเสร็จตองเก็บและทิ้ง วัสดุอุปกรณที่ใชแลวใหเรียบรอย แจงอาจารย
ตรวจสอบความเรียบรอยกอนออกจากหองทุกครั้ง
4. หากวัสดุ อุปกรณ และหุนมีปญหาขณะฝกปฏิบัติใหแจงอาจารยทันที หากไมแจงและมีการ
ตรวจพบภายหลัง ผูใชบริการชวงเวลานัน้ ตองรับผิดชอบรวมกัน
การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัตกิ าร นอกเวลาเรียน
1. นักศึกษาแจงให อาจารยประจําหองปฏิบัตกิ าร ทราบกอนวันทีจ่ ะใชบริการ อยางนอย 1
สัปดาห โดยทําเปนบันทึกขอความ วามีนักศึกษาจํานวนกี่คน ขอฝกปฏิบัติเสริมในเทคนิค
การพยาบาล และอุปกรณที่จะใชมีกี่ประเภท จํานวนเทาใด วันที่ และเวลา อะไร โดยที่
นักศึกษาสามารถดูเวลาการใชหองปฏิบัติการ ไดจากตารางการใชหองปฏิบัติการไดที่
กระดานหนาหองปฏิบัติการ
2. เมื่อฝกปฏิบัติเสร็จตองเก็บและทิ้ง วัสดุอุปกรณที่ใชแลวใหเรียบรอยพรอมลงชื่อใน
แบบฟอรม รายชื่อนักศึกษาที่ใชบริการหองปฏิบัติการ นอกตารางเรียน แจงอาจารย
ตรวจสอบความเรียบรอยกอนออกจากหองฝกฯ ทุกครั้ง
3. หากวัสดุ อุปกรณ และหุนมีปญหาขณะฝกปฏิบัติใหแจงอาจารยทันที หากไมแจงและมีการ
ตรวจพบภายหลัง ผูใชบริการชวงเวลานัน้ ตองรับผิดชอบรวมกัน
การขอยืมวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ
1. ผูมีสิทธิ์ยืมวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล ไดแก อาจารยประจํา เจาหนาที่ และ
นักศึกษามหาวิทยาลัย คริสเตียน
2. การขอยืม – การคืน วัสดุอุปกรณทุกชนิดตองเขียนใบแบบฟอรม แบบการขอยืมวัสดุ
อุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล สงที่อาจารยประจําหองปฏิบัติการพยาบาล ลวงหนา เพื่อ
จัดเตรียมอุปกรณ
3. ผูขอยืมวัสดุอปุ กรณหองปฏิบัติการพยาบาล ตองตรวจเช็คสภาพวัสดุ อุปกรณ ที่ยืมทุกครั้ง
4. วัสดุ อุปกรณทุกชนิดยืมไดครั้งละ 5 วันทําการ ถาตองการใชระยะเวลานานกวา 5 วัน ให
ขออนุมัติเปนกรณีไป
5. สงคืนวัสดุ อุปกรณ ตามวันเวลาที่กําหนด และลงชื่อยืนยันการคืนในแบบการขอยืมวัสดุ
อุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล ทุกครั้ง หากเลยกําหนดจะตองจายคาปรับ วันละ 5 บาท
ตอชิ้น

6. วัสดุอุปกรณทขี่ อใชบริการ เกิดชํารุดหรือสูญหาย ผูขอใชบริการตองรับผิดชอบคาความ
เสียหายทีเ่ กิดขึ้นในระหวางการยืม แกคณะพยาบาลศาสตร ตามราคาในปจจุบัน หรือ
จัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพทัดเทียมกันมาทดแทน
7. ระเบียบการลงโทษ
การลักทรัพยหรือวัสดุอุปกรณภายในหองปฏิบัติการพยาบาล จะลงโทษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คริสเตียน พ.ศ. 2539 ขอ 13

