3. โครงสรางหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 143 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ
9
หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรบังคับ
6
หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตรบังคับ
6
หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร-กับคณิตศาสตร- บังคับ
6
หนวยกิต
5) รายวิชาเลือกจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งไมนอยกวา
3
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(2) กลุมวิชาชีพ
(2.1) ทฤษฎี/ทดลอง
(2.2) ปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา

107
28
79
50
29
6

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา 9
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
รหัสวิชา
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุZนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุZนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
ชื่อวิชา
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลย-เบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลยConversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร5 จํานวนไมนอยกวา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต

รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
2000112
2000113

รหัสวิชา
2000114
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
ชื่อวิชา
มนุษย-กับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร5 จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000124
4000126

รหัสวิชา
4000125
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

รหัสวิชา
4171101
4171102
4171103

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5 จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร-การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตร-ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
(5) รายวิชาเลือกจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน
(1) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน
ชื่อวิชา
ชีวเคมี
Biochemistry
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร-และสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1

107 หนวยกิต
28 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4171104
4171105
4171106

รหัสวิชา
4171107
4172108
4172109
4171110

รหัสวิชา
4171201
4171202
4172203
4173204
4173301
4172401
4173402

กายวิภาคศาสตร-และสรีรวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
โภชนศาสตรNutrition
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
ระบบสุขภาพ
Health System

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

(2) กลุมวิชาชีพ จํานวน
(2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี จํานวน
ชื่อวิชา
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
Concepts and Theories in Nursing
กระบวนการพยาบาล
Nursing Process
การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric Nursing and Mental Health
การสรางเสริมสุขภาพ
Health Promotion
การพยาบาลชุมชน

79 หนวยกิต
50 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

4174403

รหัสวิชา
4172501
4172502
4173503
4173601
4172701
4172702
4172703
4173704
4172801
4174802

4173901

Community Nursing
การรักษาโรคเบื้องตน
Primary Medical Care

ชื่อวิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 2
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 3
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing
การพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing 1
การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2
การพยาบาลผูสูงอายุ
Geriatric Nursing
การพยาบาลฉุกเฉิน และการจัดการภัยพิบัติ
Emergency Nursing and Disaster Management
สารสนเทศศาสตร-ทางการพยาบาล
Nursing Informatics
บริหารการพยาบาล และบริหารองค-กรสุขภาพ
Nursing Administration and Management of
Health Organization
วิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research

3(2-2-5)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(2-2-5)

รหัสวิชา
4172281
4173581
4173582
4173781
4173782
4173783
4172481
4173482
4174381
4174483
4174681
4174881

(2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ จํานวน
29 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practicum
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 1
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 2
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
2(0-8-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
2(0-8-0)
Emergency Nursing and Disaster Management Practicum
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 1
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 2
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-12-0)
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
การฝzกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
2(0-8-0)
Primary Medical Care Practicum
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-12-0)
Child and Adolescent Nursing Practicum
การฝzกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินกิ
2(0-8-0)
Clinical Nursing Administration and Management Practicum
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว

รหัสวิชา

(1) รายวิชาเลือกเสรีที่คณะพยาบาลศาสตร5 เปBดสอนมี 5 รายวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)

4172803

การใหเพื่อชีวิต
Give for Life
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร*
Elective Nursing Practicum
การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for life and family
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1*
English for Nurse 1
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2*
English for Nurse 2
* รายวิชาเลือกเสรีที่เป}ดสอนเฉพาะนักศึกษาพยาบาล

4174882
4173201
4172111
4172112
หมายเหตุ

3(2-2-5)
2(0-8-0)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาชีพ
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
จําแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
ลักษณะกลุมวิชาสาขาพยาบาล
ระดับความยากงาย หรือชั้นป~
หมวดวิชาและหมูเรียน
เลขที่ 1–3
เลขตัวที่ 4

เลขตัวที่ 5

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
417 หมวดวิชาการพยาบาล
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป~
1 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นป~ที่ 1
2 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นป~ที่ 2
3 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นป~ที่ 3
4 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นป~ที่ 4
บงบอกถึงสาขาวิชาการพยาบาลดังนี้
1 หมายถึง พื้นฐานวิชาชีพ
2 หมายถึง พื้นฐานการพยาบาล

เลขตัวที่ 6

เลขตัวที่ 7

3 หมายถึง การพยาบาลจิตเวช
4 หมายถึง การพยาบาลชุมชน
5 หมายถึง การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ6 หมายถึง การพยาบาลเด็ก และวัยรุน
7 หมายถึง การพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุ
8 หมายถึง การบริหารการพยาบาล และสารสนเทศศาสตร-ทางการพยาบาล
9 หมายถึง สัมมนาและโครงการวิจัย
บงบอกถึงการจําแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
0 หมายถึง รายวิชาภาคทฤษฎี
8 หมายถึง รายวิชาภาคปฏิบัติ
บงบอกถึงลําดับกอนหลัง

ความหมายของรหัสแสดงจํานวนหนวยกิตประจํารายวิชา
ตั ว เลขทายชื่ อ วิ ช าเป• น ตั ว เลขแสดงจํ า นวนหนวยกิ ต และจํ า นวนชั่ ว โมงประกอบดวยตั ว เลข 4
หมายเลขมีความหมายดังนี้
ตัวเลขตัวแรกหนาเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น (น)
ตัวเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงในภาคทฤษฎีหรือภาคบรรยายตอสัปดาห(ท)
ตั ว เลขตั ว ที่ ส องในเครื่ อ งหมายวงเล็ บ หมายถึ ง จํ า นวนชั่ ว โมงในการทดลองหรื อ ฝz ก ปฏิ บั ติ ใ น
หองทดลอง หรือการฝzกภาคปฏิบัติตอสัปดาห- (ป)
ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห- (ค)
หมายเหตุ
1. ชั่วโมงฝzกปฏิบัติในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการจํานวน 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห2. ชั่วโมงฝzกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลจํานวน 1 หนวยกิต เทากับ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห-

3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปGที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4171101
4171102
4171103

ชื่อวิชา
ชีวเคมี
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตร-และสรีรวิทยา 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4171110
1500133
1500134
XXXXXXX

ระบบสุขภาพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(17-6-37)

ปGที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4171201
4171104
4171105
1500135
2000113
4000126
2500115

ชื่อวิชา
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
กายวิภาคศาสตร-และสรีรวิทยา 2
พยาธิสรีรวิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
อาเซียนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ปGที่ 1 ภาคฤดูรอน
รหัส
4171106
4171107
4171202

รหัส
2500114
2000112
4172109
4172203
4172401
4172701
XXXXXXX

ชื่อวิชา
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
โภชนศาสตรกระบวนการพยาบาล
รวม
ปGที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
การเมืองการปกครองไทย
จิตวิทยาพัฒนาการ
การพยาบาลพื้นฐาน
การสรางเสริมสุขภาพ
การพยาบาลผูใหญ 1
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
8(8-0-16)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
..............
17(16-2-33)

* ยังไมรวมวิชาเลือกเสรี
ปGที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4000124
4172108
4172501
4172702
XXXXXXX
4172281
4172481

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 1
การพยาบาลผูใหญ 2
วิชาเลือกเสรี
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
รวม
* ยังไมรวมวิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
..............
2(0-8-0)
2(0-8-0)
16(12-16-24)

ปGที่ 2 ภาคฤดูรอน
รหัส
4172502
4172703
4172801

ชื่อวิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ- 2
การพยาบาลผูสูงอายุ
สารสนเทศศาสตร-ทางการพยาบาล
รวม
ปGที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6(6-0-12)

รหัส
4173204
4173503
4173901
4173781
4173581

ชื่อวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 3
วิจัยทางการพยาบาล
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 1
รวม

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
13(7-26-15)

ปGที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

4173301
4173402
4173601
4173704
4173582
4173782

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลชุมชน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ- 2
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-12-0)
2(0-8-0)
17(11-18-23)

ปGที่ 3 ภาคฤดูรอน
รหัส
4173482
4173783

ชื่อวิชา
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
รวม

น(ท-ป-ค)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
4(0-16-0)

ปGที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4174403
4174802
4174381
4174681

ชื่อวิชา
การรักษาโรคเบื้องตน
บริหารการพยาบาลและบริหารองค-กรสุขภาพ
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การฝzกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
11(4-26-9)

ปGที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4174483
4174881
XXXXXXX

ชื่อวิชา
การฝzกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
การฝzกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก
วิชาเลือกเสรี
รวม
* ยังไมรวมวิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
……………
4(0-16-0)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟƒง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟƒง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟƒงเพื่อจับ
ใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและสรุป
ความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟƒง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
การแนะนํา
ตนเองและองค-กร การสัมภาษณ- การพูดโตตอบทางโทรศัพท- การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสรายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั กษะการใชภาษาจี น เพื่ อการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั กทายและการลา
แนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคา
รหัสวิชา
1500137

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

การ

ทักษะการฟƒงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท- การนัด
หมาย การสัมภาษณ- การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
1500138

ภาษาญี่ปุ_นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุZน คําศัพท-และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยคขั้น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุZนเบื้องตน
1500139

ภาษาญี่ปุ_นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุZนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟƒง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุZนและการใชภาษาญี่ปุZนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน
1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อกเบื้ องตน ตั ว อั กษร พยั ญ ชนะและสระ การเนนเสี ย งและพยางค- รู ป
ประโยคพื้ น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท-ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณ-ตางๆ

รหัสวิชา
1500141

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

ทักษะการฟƒงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของการ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อก ในสถานการณ-ตาง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศฟ}ลิปป}นส-และกลยุทธ-การสื่อสาร
1500142

ภาษามาเลย5เบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย-เบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางครูป
ประโยคพื้ น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท-ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณ-ตางๆ
1500143

สนทนาภาษามาเลย5
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลย-เบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟƒงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลย- ในสถานการณ-ตาง ๆ
วัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ-การสื่อสาร
1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต- รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม ใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท-ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณ-ตางๆ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500145
สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟƒงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ

สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาว
วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธ-การสื่อสาร

ในสถานการณ-ตาง ๆ

500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต- รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม ในชีวิตประจําวัน การ
บอกเวลา คําศัพท-ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณ-ตางๆ
1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟƒงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมา ในสถานการณ-ตาง ๆ
วัฒนธรรมพมาและกลยุทธ-การสื่อสาร
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต- รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
การบอกเวลา คําศัพท-ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณ-ตางๆ
รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟƒงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนาม ในสถานการณ-ตาง ๆ
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ-การสื่อสาร

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร5
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การทําความเขาใจ การวิเคราะห- การแสดง
ทัศนะที่เป•นประโยชน-ตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ-ทางประวัติศาสตร- การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปƒจจุบันโดยเชื่อมโยงกับ มิติเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแหง
เอเชี ยตะวั นออกเฉีย งใตหรื ออาเซี ย น กฎบัต รอาเซี ย น ประชาคมการเมื องและมั่ น คงอาเซี ยน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิ ก
อาเซียน ประวัติศาสตร-ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค-กรคูเจรจาอาเซียน และความเป•น
พลเมืองอาเซียน

รหัสวิชา
2000114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ-ระหวางไทยกับ
สังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปƒจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัว
และความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
2000115

มนุษย5กับสิ่งแวดลอม
Human and Environment

3(3-0-6)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ-ทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย-เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพง
และพาณิชย- กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต-และบูรณาการการใชกฎหมาย ใน
ชีวิตประจําวัน
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร5
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ปƒ ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั งคมปƒ จ จุ บั น
หลั ก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ

รหัสวิชา
2500115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสํา คั ญ แนวคิ ด อุ ด มการณ- หลักการ วิ ธีการเกี่ ย วกั บ จิ ต อาสาเพื่ อการ
พัฒนาตนเอง ชุ มชน ทองถิ่น รู ปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิ ตอาสาเพื่อพั ฒนาตนเอง ชุ มชน
ทองถิ่ น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ ของบุ คคล กลุ ม องค- กร หนวยงานที่ ทํา งานดานจิ ต อาสา การบํ า เพ็ ญ
ประโยชน- หรือ เป•นอาสาสมัคร

รหัสวิชา
2500116

รายวิชาเลือก
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป† ดุริยางคศิลป† นาฏศิลป†และการแสดง
การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
2500117
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องค-ประกอบและปƒจจัยของพฤติกรรมมนุษยธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย- การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาตน
มนุษยสัมพันธ- และการทํางานเป•นทีม การประยุกต-จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยาง มีความสุข
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการ
ใหบริ ก าร การจั ด ระบบทรั พยากรสารสนเทศ กลยุ ทธ- และทั ก ษะการสื บ คนทรั พยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน- (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน- การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ

รหัสวิชา
2500119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ความเป• น มาของอาณาจั กรทวารวดี ลั กษณะทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื องการ
ปกครอง ความเจริ ญ รุ งเรื องของศิ ล ปวั ฒ นธรรม รองรอยของทวารวดี ใ นภู มิภ าคตางๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

หลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย- การพัฒนาลักษณะการคิด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสรางสรรค- การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร- ตรรกศาสตร-และการใชเหตุผล
การวิเคราะห-ขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต- ใชในการแกปƒญหาในชีวิตประจําวัน
4000125
วิทยาศาสตร5การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตร-การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน-ของ
การออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเป•นผูเลนและผูดูกีฬา
ที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิด
จากการออกกําลังกาย

รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000126
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค-ประกอบของระบบคอมพิวเตอร- เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต-ดานการประมวลผลคํา
ดานตารางคํ า นวณ ดานการนํ า เสนอ ดานการสื่ อ สารผานเครื อขาย ระบบความปลอดภั ย ของเครื อ ขาย
คอมพิวเตอร- กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร- รวมถึงสุขภาวะของการใช
คอมพิวเตอรรายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World

ผลกระทบของวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปƒจจุบัน ดาน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000128
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ- อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการป‡องกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะ
การเชื่ อมโยงระหวางตนเองและผู อื่ น ใหดํา รงชี วิ ต อยู อยางเป•น สุ ข หลั กการสงเสริมสุ ขภาพแบบองค- ร วม
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของ การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกาย
และการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสํา คัญ และประโยชน- ของกิจ กรรมนันทนาการ กิ จกรรมนัน ทนาการใน
ชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
รหัสวิชา
4000130

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและตางประเทศ
การเขาถึงสิทธิประโยชน- การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
4000131

คณิตศาสตร5ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร-พื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใชใน
การชําระคาไฟฟ‡าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตร-ประกันภัย

รหัสวิชา
4171101

ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ชีวเคมี

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

Biochemistry
ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของคาร-โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน
ลิพิดและกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสารชีวโมเลกุล คุณสมบัติ และกลไกการทํางานของ
เอนไซม-และโคเอนไซม- วิตามินและเกลือแร การสังเคราะห-อาร-เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน รหัสพันธุกรรม
รีคอมบิแนนท-เทคโนโลยี ฝzกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุลตาง ๆ ตลอดจนการทดลองที่
เกี่ยวของ
4171102

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology
ความรูพื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยาและ ปรสิตวิทยา โดยครอบคลุมกระบวนการ
สรางภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายตอเชื้อโรค ความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย-และปรสิต
โครงสรางและหนาที่ ของเซลล-จุลินทรีย- เมแทบอลิซึมและพันธุกรรม จุลชีพและพยาธิตาง ๆ ที่ทําใหเกิดโรค
ในประเทศไทย วิธีการป‡องกัน ควบคุมและการทําลายเชื้อโรค การเก็บตัวอยางสงตรวจ ฝzกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับการยอมสีเชื้อตาง ๆ การเพาะจุลชีพ และการทดสอบความไวของยาตอจุลชีพ การ
วินิจฉัยจุลชีพตาง ๆ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171103
กายวิภาคศาสตร5และสรีรวิทยา 1
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 1
โครงสราง หนาที่ การทํางานของเซลล- เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ-ของระบบตาง ๆ
ในรางกายมนุษย-เกี่ยวกับผิวหนัง กระดูกและขอตอ กลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ เพื่อสงเสริม
การทํางานประสานกันอยางกลมกลืนกับการควบคุมการทํางานของระบบ ตาง ๆ ใหอยูในภาวะปกติ
4171104

กายวิภาคศาสตร5และสรีรวิทยา 2
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 2
โครงสราง หนาที่ การทํ า งานของเซลล- เนื้ อเยื่ อและ อวัย วะตลอดจนความสั มพั นธ- ของ
ระบบตางๆ ในรางกายมนุษย- เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุและต"อมไร$ทอ และการควบคุมภาวะปกติของรางกาย
4171105

พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathophysiology
กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของเซลล-เมื่อเกิดพยาธิสภาพ ปฏิกิริยา
ตอบโตของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ

4171106

เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
3(3-0-6)
Pharmacology for Nurses
แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร-และเภสัชพลศาสตร- กลุมยาที่ออกฤทธิ์
ระบบตาง ๆ ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุมตาง ๆ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหายใจ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบภูมิคุมกัน ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดิน
อาหาร ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ ยาที่ใชในเด็ก ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบสืบพันธุ- และยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบผิวหนัง บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญประจําบาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสมุนไพร วิตามิน
และอาหารเสริม กลไกการออกฤทธิ์ผลขางเคียงและพิษของยาและวิธีปฏิบัติในการใชยา

รหัสวิชา
4171107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โภชนศาสตร5
2(2-0-4)
Nutrition
แนวคิดของโภชนาการและสุขภาพ สารอาหาร โภชนาการในชวงวัยตางๆ ของชีวิต ปƒจจัยที่มี
ผลตอภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนบําบัดสถานการณ-และปƒญหาโภชนาการของใน
ปƒจจุบัน การเฝ‡าระวังทางโภชนาการ บทบาทของพยาบาลดานโภชนาการ
4172108

วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
3(3-0-6)
Epidemiology and Biostatistics
แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด การเกิดโรคและการกระจายของโรค ชีวสถิติที่
จําเป•นในการวิเคราะห-ขอมูล และการประยุกต-ใชในการศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ‡าระวังโรค การ
สืบสวนทางวิทยาการระบาด การป‡องกันและการควบคุมโรค
4172109

จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Developmental Psychology
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย- ปƒจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการทางดาน
รางกาย จิตสังคมและสติปƒญญาของมนุษย- ตั้งแตในครรภ-ถึงวัยสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพจิต และแนวทางการ
ชวยเหลือตามวัย
4171110

ระบบสุขภาพ
Health System

2(2-0-4)

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพ คนไทยและ
ปƒจจัยที่มีผลตอสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ ถวนหนา การประกัน
คุณภาพการบริการ ความสัมพันธ-ระหวางระบบสุขภาพ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ- ระบบสุขภาพ
ชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ ผลกระทบของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอระบบสุขภาพของไทย

(2) กลุมวิชาชีพ
(2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171201
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Concepts and Theories in Nursing
ความเป•นมาของวิชาชีพการพยาบาล ความหมายความสําคัญของวิชาชีพ คุณลักษณะของ
วิชาชีพการพยาบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ หนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลตอวิชาชีพ มโนมติ
ทางการพยาบาล สุขภาพและความเจ็บปZวย แนวคิดการพยาบาลแบบองค-รวม แนวคิดการพยาบาลใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายและทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร
รหัสวิชา
4171202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กระบวนการพยาบาล
3(3-0-6)
Nursing Process
มโนทัศน-และหลักการกระบวนการพยาบาล มโนทัศน-แบบแผนสุขภาพ
การประเมิน
ภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวัดสัญญาณชีพ การตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย
ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล
การประเมินผลการพยาบาล การ
บันทึกทางการพยาบาล และแนวทางการประยุกต- ใชกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4172203

การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลในการดูแลบุคคลแบบองค-รวม ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและ
ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล การใหยา การสาธิตและการสาธิตยอนกลับ
เกี่ยวกับการพยาบาลและหัตถการตาง ๆ ไดแก การดูแลสุขอนามัย การตอบสนองความตองการพื้นฐาน

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เทคนิคปราศจากเชื้อและกีดกันการติดเชื้อ การเตรียมผูปZวยสําหรับการตรวจ
ตาง ๆ การทําแผล การดูแลทางเดินหายใจ การใหอาหารและสารน้ํา การสวนปƒสสาวะและอุจจาระ

รหัสวิชา
4173204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป พระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎหมายที่
เกี่ ย วของกั บ การสาธารณสุ ข
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ- ทฤษฎีจริยศาสตร- หลักจริยธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
การพยาบาลคุณคาและความเชื่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผูใชบริการ ประเด็นปƒญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล ความเชื่อทางวัฒนธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
4173301

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(3-0-6)
Psychiatric Nursing and Mental Health
แนวคิด หลักการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิวัฒนาการและการพยาบาลทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช ปƒญหาสุขภาพและโรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต
กระบวนการพยาบาลผูปZวยจิตเวช การดูแลตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ประเด็นปƒญหาและ
แนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลจิตเวช
4172401

การสรางเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ ปƒจจัยที่มีผลตอการสรางเสริม
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การสรางเสริมสุขภาพโรงเรียน การสรางเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย
การเยี่ยมบาน การใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การประยุกต-ใชหลักการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อป‡องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการสรางเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา
4173402

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยาบาลชุมชน
3(3-0-6)
Community Nursing
แนวคิด หลักการ การพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
การพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งในกลุมประชากรไทยและตางชาติ กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แกไข
ปƒญหาโดยเลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปƒญญาทองถิ่น ประเด็นปƒญหาและ
แนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลชุมชน

4174403

การรักษาโรคเบื้องตน
3(2-2-5)
Primary Medical Care
แนวคิด หลักการ การรักษาโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพ การซักประวัติ
การตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏิ บั ติ ก าร และการแปลผล การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคในกลุ มอาการ ที่ พบบอย
ปฏิบัติการดูแลรักษาเบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทําหัตถการ การบันทึก
ขอมู ล และการสงตอ ตามขอกํ า หนดการรั ก ษาโรคเบื้ อ งตน ประเด็ น ปƒ ญ หาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน
4172501

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ5 1
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก การอนามัยเจริญพันธุ- การวางแผนครอบครัว
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ- ระยะหลังคลอด การใชกระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ประเด็นกฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณ และสิทธิมนุษยชน ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดาน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลระยะตั้งครรภ-และหลังคลอด

4172502

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ5 2
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
แนวคิด หลักการ การผดุงครรภ- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การใชยาทาง สูติกรรม
ในระยะคลอด การใชกระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว การดูแลชวยเหลือมารดาทารก
ในระยะคลอด และการดู แ ลทารกแรกเกิ ด ทั น ที ประเด็ น ปƒ ญ หาและแนวโนมดานกฎหมาย จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลระยะคลอด
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173503
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ5 3
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3

แนวคิด หลักการ การดูแลสตรีตั้งครรภ-ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภระยะคลอดหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน การใชกระบวนการพยาบาล
โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซอน
4173601

การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(3-0-6)
Child and Adolescent Nursing
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูปZวยเด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึงวัยรุน ครอบคลุมภาวะ
สุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง ภาวะเจ็บปZวยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และฉุกเฉิน การใช
กระบวนการพยาบาลโดยใชครอบครัวเป•นศูนย-กลาง บทบาทการดูแลรักษา การฟŠ‹นฟูสภาพ
การป‡องกัน
การกลับเป•นซ้ํา ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดาน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลเด็กและวัยรุน
4172701

การพยาบาลผูใหญ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะเจ็บปZวย ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลั น
วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งไดรับการรักษาดวยยา และการผาตัด ครอบคลุมความผิดปกติเกี่ยวกับตา หู คอ
จมูก สมดุลของสารน้ํา เกลือแรและกรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปƒสสาวะ
ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูกและกลามเนื้อ รวมทั้งมะเร็ง นรีเวชวิทยา และการจัดการความปวด
การใชกระบวนการพยาบาล ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญ

รหัสวิชา
4172702

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยาบาลผูใหญ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะเจ็บปZวย ทั้งในระยะฉุกเฉินเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง ซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือด และการ
ไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน และระบบประสาท รวมทั้งโรคติดเชื้อ โรคติดตอและโรคอุบัติใหม การใช

กระบวนการพยาบาล ประเด็นกฏหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของ ประเด็นปƒญหาและ
แนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญ
4172703

การพยาบาลผูสูงอายุ
2(2-0-4)
Geriatric Nursing
แนวคิ ด หลั ก การ การพยาบาลผู สู งอายุ เจตคติ ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ ทฤษฎี ค วามสู ง อายุ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การ
พยาบาลผูสูงอายุที่มีปƒญหาดานสุขภาพเฉพาะเรื่อง การใชยาในผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปZวยเรื้อรัง
ในระยะยาวและระยะสุดทายของชีวิต การใชกระบวนการพยาบาลประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูสูงอายุ
4173704

การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Emergency Nursing and Disaster Management
แนวคิ ด ระบบบริ การการแพทย- ฉุกเฉิน หลั กการ การพยาบาลผู ที่ มีปƒ ญหาความเจ็ บ ปZ ว ย
ฉุกเฉิน ทุกชวงอายุทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสา
ธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บใน
ระบบตางๆ ภาวะช็อก และการชวยฟŠ‹ นคืน ชีพ การจั ดการภั ยพิบั ติ
โดยใชกระบวนการพยาบาล
ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การพยาบาลฉุกเฉิน

รหัสวิชา
4174802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
บริหารการพยาบาลและบริหารองค5กรสุขภาพ
2(2-0-4)
Clinical Nursing Administration and Organization Management
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล การบริหารจัดการองค-กรสุขภาพ การ
บริหารบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล การเป•นผูนําทางการพยาบาล และการบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาล ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4172801

สารสนเทศศาสตร5ทางการพยาบาล
Nursing Information

2(2-0-4)

แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล ฐานขอมูลการพยาบาล ระบบจําแนกทางการ
พยาบาล การใชเทคโนโลยีเพื่อการจําแนก รวบรวม จัดการกับขอมูลเพื่อใชใหเป•นประโยชน-ในการปฏิบัติการ
พยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริหารการพยาบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173901

วิจัยทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Nursing Research
แนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธี
วิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การรายงานผลและการเผยแพรผลงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของและหลักฐานเชิงประจักษ-อื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบัติการวิจัยในหัวขอที่
เลือกสรร

(2) รายวิชาปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172281
การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practicum
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณ-จริง ครอบคลุมเทคนิคการปราศจากเชื้อและกีด
กั้นการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย การจัดหนวยผูปZวย การตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลในภาวะ
เจ็ บปZ ว ย การใหยา การบริห ารยา หั ตถการทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล การบัน ทึ กการ
พยาบาล การสรางปฏิสัมพันธ-และใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูปZวย ครอบครัวและทีมสุขภาพ บนพื้นฐาน
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4174381

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3(0-12-0)

Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลและชุมชนครอบคลุมผูรับบริการ
ในภาวะปกติ และภาวะเจ็บปZวยเฉียบพลัน วิกฤติ ฉุกเฉิน บูรณาการความรูดานจิตเวชตามกระบวนการ
พยาบาล การใชหลักฐานเชิงประจักษ- เนนทักษะการสรางสัมพันธภาพการติดตอสื่อสารและความเขาใจตนเอง
การสรางเสริมสุขภาพและป‡องกันปƒญหาทางจิต การบําบัดทางจิตเวชเป•นรายบุคคลและรายกลุม สงเสริมการ
มีสวนรวมของครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับการพยาบาลจิตเวช
4173581

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ5 1
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ- ระยะคลอด ระยะหลังคลอดในภาวะปกติ การ
พยาบาลทารกแรกเกิด ตามกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับระยะตั้งครรภ- ระยะคลอด และหลังคลอด

รหัสวิชา
4173582

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ5 2
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ- ระยะคลอด ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน การชวยสูติศาสตร-หัตถการ ตรวจเครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน หลังคลอดทันที การชวยกูชีพทารกแรกเกิดหลังคลอดทันที ตามกระบวนการพยาบาล บน
พื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารด ทารกที่มี
ภาวะแทรกซอน
4174681

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-12-0)
Child and Adolescent Nursing Practicum
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลเด็กแรกเกิด ถึงวัยรุน ในภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะ
เจ็บปZวย ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และฉุกเฉิน การพยาบาลครอบครัวเป•นศูนย-กลางตามกระบวนการพยาบาล บน

พื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
วัยรุน

ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลเด็กและ

4173781

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บปZวยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง
ทางดานอายุ รกรรม ศั ล ยกรรม นรี เ วชกรรม ตา หู คอ จมูก หองผาตั ด และหองพั กฟŠ‹น
โดยให
ผูรั บบริการและครอบครัว มี สวนรวม ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้น ฐานของจริย ธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
4173782

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
2(0-8-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุที่เจ็บปZวยในภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และ
เรื้อรังทางดานอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยการมีสวนรวมของผูรับบริการและครอบครัว ตามขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ

รหัสวิชา
4173783

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
2(0-8-0)
Emergency Nursing Practicum and Disaster Management
ฝz ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู ที่ มี ปƒ ญ หาความเจ็ บ ปZ ว ยฉุ ก เฉิ น ทุ ก ชวงอายุ ทุ ก ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัวและชุมชน การชวยเหลือและจัดการผูประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัย
ณ จุดเกิด
เหตุ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบตางๆ ภาวะชŒอค
และการชวยฟŠ‹นคืนชีพ การจัดการภัยพิบัติ การพยาบาลแบบมีสวนรวมของผูรับบริการและครอบครัว โดย
ใชหลักกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพการพยาบาล
4172481

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 1
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การสรางเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
การพยาบาลอาชีวอนามัย การเยี่ยมบาน การประยุกต-ใชหลักการสรางเสริมสุขภาพเพื่อป‡องกันและลด

พฤติ กรรมเสี่ ย ง การสรางนวั ต กรรมสรางเสริ มสุ ขภาพตามกระบวนการพยาบาลชุ มชน บนพื้ น ฐานของ
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลชุมชน
4173482

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 2
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน แกไขปƒญหาโดยเลือกใชทรัพยากร
ในพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปƒญญาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
และชุ มชน ตามกระบวนการพยาบาลชุมชน บนพื้ นฐานของจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ วั ฒ นธรรมและสิ ทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4174483

การฝ}กปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
2(0-8-0)
Primary Medical Care Practicum
ฝzกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุมอาการที่พบบอย การดูแลรักษาเบื้องตน
ดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทําหัตถการ การบันทึกขอมูล และการสงตอ การใช
กระบวนการพยาบาล ขอกําหนดการรักษาโรคเบื้องตน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ บนพื้นฐานของ
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน
รหัสวิชา
4174881

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝ}กปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก 2(0-8-0)
Clinical Nursing Administration and Management Practicum
ฝzกปฏิบัติการจัดการในหอผูปZวยและ หรือหนวยบริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเป•น
หัวหนาทีม ผูนําทีม สมาชิกทีม หรือ การเป•นพยาบาลเจาของไข ศึกษา วิเคราะห-บทบาทของหัวหนาหอผูปZวย
พยาบาลวิชาชีพประจําหอผูปZวย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือรายวิชาอื่น ๆ
ที่เป}ดสอนโดยสถาบันการศึกษาอื่น โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว

รหัสวิชา
4172803

รายวิชาเลือกเสรีที่เปBดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร5
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การใหเพื่อชีวิต
Give for Life

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ความหมาย มิ ติ ความสํ า คั ญ ของการให และการเรี ย นรู ประสบการณ- ก ารใหในแตละ
สถานการณ- ครอบคลุมการตระหนักถึงคุณคาของการให การรูจักรักผูอื่น การสํานึกในบุญคุณของ
ผูมี
พระคุณ การมีคุณธรรม จริยธรรม การทําคุณประโยชน-ใหแกสังคมและมนุษยชาติ บนพื้นฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ-สิ่งแวดลอม
4173201

การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
3(3-0-6)
Enhancement for life and family
ความหมาย
ของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต ความสําคัญความรักและการ ดําเนินชีวิต ประสบการณ-ความ
รักในแตละชวงวัย การเสริมสรางทักษะชีวิต การเรียนรูเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ-ที่ปลอดภัย เทคนิค
การคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรักและเพศ
4174882

การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร*
Elective in Nursing Practicum
2(0-8-0)
ฝz ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เ ลื อ กสรรในบทบาทของสมาชิ ก ที ม และหั ว หนาที ม
ภายใตการนิ เ ทศของสถานบริ การสุ ขภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการ
พยาบาล
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172111
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1*
2(1-2-3)
English for Nurse 1
คํ า ศั พท- ทางสุ ขภาพ ฝz กการอานขอความ บทความ ตํ า ราภาษาอั งกฤษ ฟƒ งบทสนทนา
ระหวางพยาบาลและผูรับบริการ และเขียนรายงานผูปZวย โดยเชื่อมโยงกับกลุมผูใชบริการที่มีปƒญหาระบบ
ทางเดิ น อาหาร ระบบทางเดิ น ปƒ ส สาวะและไต ระบบตอไรทอ ปƒ ญ หาหู คอ จมู ก
โรคนรี เ วชและ
ผูใชบริการกลุมหญิงตั้งครรภ- ระหวางคลอดและกอนคลอด
4172112

ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2*
2(1-2-3)
English for Nurse 2
คําศัพท-ทางสุขภาพ ฝzกการอานขอความ บทความ และตําราภาษาอังกฤษ ฝzกฟƒงบทสนทนา
ระหวางพยาบาลและผูรับบริการและเขียนรายงานผูปZวยโดยเชื่อมโยงกับกลุมผูใชบริการ ที่มีปƒญหาระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบทางเดิ น หายใจ ระบบประสาท โรคลํ า ไสใหญและทวารหนั ก โรคติ ด เชื้ อ
โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวชศาสตรหมายเหตุ * รายวิชาเป}ดสอนเฉพาะนักศึกษาพยาบาลเทานั้น

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหตุผล
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
เพื่อบูรณาการรายวิชาใหเหมาะสมกับรายวิชา
148 หนวยกิต
143 หนวยกิต
และปรับตามขอกําหนดของสภาการพยาบาล
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
36 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต เพือ่ ใหพัฒนาอัตลักษณ-ของมหาวิทยาลัย
ใหชัดเจนขึ้น
1.1 กลุมวิชาภาษา
15
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร12
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร6
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาอัตลักษณ-ดาน
และสังคมศาสตรคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มทักษะการมีจิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น
1.3 กลุมสังคมศาสตร6
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาอัตลักษณ-ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มทักษะการมีจิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร9
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร6
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาอัตลักษณ-ดานทักษะ
คณิตศาสตร-และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร-และเทคโนโลยี
ทางปƒญญาและการใชเทคโนโลยี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 ทฤษฎี

106
28

78
51

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหตุผล
1.5 ขอกําหนดเฉพาะใหเลือก
3
หนวยกิต
เรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอย
กวา 3 หนวยกิต
หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
107 หนวยกิต
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
28 หนวยกิต มีการปรับรายวิชาใหตรงกับที่สภาการพยาบาล
กําหนด โดยมีสาระชีววิทยาเพิ่มขึ้นเพื่อใหพื้น
ฐานความรูดานสรีรวิทยามีความเขาใจลึกซึ้ง
โดยเพิ่มในรายวิชาชีวเคมี และปรับใหรายวิชา
ระบบสุขภาพเป•นสาระของพื้นฐานวิชาชีพและ
เพิ่มสาระของชีวิสถิติในรายวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ
79 หนวยกิต
หนวยกิต
2.2.1 ทฤษฎี
51 หนวยกิต เพิ่มหนวยกิตของรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน
และการจัดการภัยพิบัติ เพิ่มเป•น 3(2-2-5)
และการรักษาโรคเบื้องตน เพิ่มเป•น 3(2-2-5)
ปรับชื่อรายวิชาคือ
1) มโนมติและแนวคิดทางการพยาบาล
2) กระบวนการพยาบาล
3) บริหารการพยาบาลและบริหารองค-กรสุขภาพ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2.2.2 ปฏิบัติ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

27

หนวยกิต

2.2.2 ปฏิบัติ

6

หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

28

6

เหตุผล
4) การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
5) กายวิภาคศาสตร-และสรีรวิทยา 1
6) กายวิภาคศาสตร-และสรีรวิทยา 2
หนวยกิต เพื่อใหตรงตามอัตลักษณ-ที่เนนการพัฒนาทักษะ
ทางดานการปฏิบัติการพยาบาล
โดยปรับชื่อรายวิชาใหมคือ
1) การฝzกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
และการจัดการภัยพิบัติ 2(0-8-0)
2) การฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 2(0-8-0)
3) การฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2(0-8-0)
4) การฝzกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต 3(0-12-0) ปรับเพิ่มหนวยกิต
หนวยกิต เพื่อรายวิชาใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปƒจจุบันและเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมและเป•นการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาสูประชาคมอาเซียน

2. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา
กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
บังคับ 1500125 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
บังคับ 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
บังคับ 1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในระดับนานาชาติ
บังคับ 1500133 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร-สุขภาพ 1
บังคับ 1500134 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร-สุขภาพ 2
กลุมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
บังคับ 2500109 จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
36
15
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)
3
(2-2-5)
3
(2-2-5)
12
3
(3-0-6)

กลุม แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
30
กลุมวิชาภาษา
9
บังคับ 1500133 ภาษาไทยเพื่อ
3
การสื่อสาร
(3-0-6)
บังคับ 1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3
การสื่อสาร
(3-0-6)
บังคับ 1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3
การทํางาน
(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร5
บังคับ 2500114 จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต

6
3
(3-0-6)

เหตุผล

ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่
ตองการเนนใหมีการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เป•นวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน-ที่กวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เป•นผูใฝZรู
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง คิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยูในสังคมไดเป•นอยางดี

กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
บังคับ 2000106 วิถีไทย
บังคับ

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต

บังคับ

2000111 อาเซียนศึกษา

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
36
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)

กลุม แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
30
บังคับ 2500115 จิตอาสาพัฒนา
3
ทองถิ่น
(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร5
บังคับ 2000112 การเมืองการ
ปกครองไทย
บังคับ 2000113 อาเซียนศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5
บังคับ 4000116 การคิดและการ
ตัดสินใจ
บังคับ 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

9
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5
บังคับ 4000124 การคิดและการ
ตัดสินใจ
บังคับ 4000125 วิทยาศาสตร-การ
กีฬาเพื่อสุขภาพ

6
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)
6
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)

เหตุผล

กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
บังคับ 4000121 วิทยาศาสตร-การกีฬา
เพื่อสุขภาพ

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
36
3
(3-0-6)

กลุม แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
30
บังคับ 4000126 เทคโนโลยี
3
สารสนเทศและการสื่อสาร
(3-0-6)

เหตุผล

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ 4171101 ชีวเคมี
บังคับ

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 (2-2-5) บังคับ 4171101 ชีวเคมี

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
28
3(2-2-5)

3 (2-2-5)

บังคับ

4171102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3(2-2-5)

บังคับ

4171107 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
4172108 สรีรวิทยา

3 (3-0-6)

บังคับ

3(2-2-5)

บังคับ

4171105 กายวิภาคศาสตร-

3 (2-2-5)

บังคับ

บังคับ

3 (3-0-6)

บังคับ

บังคับ
บังคับ

4172109 เภสัชวิทยาสําหรับ
พยาบาล
4172111 พยาธิสรีรวิทยา
4171104 โภชนาการและสุขภาพ

4171104 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
4171103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
4171106 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

บังคับ
บังคับ

4171105 พยาธิสรีรวิทยา
4172107 โภชนศาสตร-

3(3-0-6)
2(2-0-4)

บังคับ

4172110 วิทยาการระบาด

2 (2-0-4)

บังคับ

4172108 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ

3(3-0-6)

เหตุผล

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มสาระของ
ชีววิทยาเพิ่มเติม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระชีววิทยา
ใหกระชับและทันสมัย
บูรณาการการสอนตามระบบรางกาย

3(2-2-5)
3(3-0-6)

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับ
การเรียนทางการพยาบาล
เหมือนเดิม
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเรียนเป•นฐานของ
การนําไปใชในการพยาบาล
ปรับคําอธิบายเพิ่มเติมสาระเรื่องชีวสถิติเพิ่มเติม

กลุม
รายวิชา
ยอย
บังคับ
บังคับ
บังคับ

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ
4171103 ชีวสถิติ
4171102 ระบบสุขภาพ

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
2 (2-0-4) บังคับ 4172109 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
2 (2-0-4) บังคับ 4171110 ระบบสุขภาพ

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาวิชาชีพ (ทฤษฎี)

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

เหตุผล

ปรับคําอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติมในรายวิชาวิทยาการระบาด
2 (2-0-4) ปรับเพิ่มเรื่องระบบสุขภาพชุมชนใหมีความ
ชัดเจนในเรื่องระบบสุขภาพ

กลุม แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
51
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
3(3-0-6) 4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการ
วิชาชีพการพยาบาล
พยาบาล
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3) 4171202 กระบวนการพยาบาล

4172203 การพยาบาลพื้นฐาน

3(2-2-5)

4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล
4173301 การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
4172401 การสรางเสริมสุขภาพ
4173402 การพยาบาลชุมชน

2(2-0-4)

4172203 การพยาบาลพื้นฐาน

4173204 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล
3(3-0-6) 4173301 การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
2(2-0-4) 4172401 การสรางเสริมสุขภาพ
3(3-0-6) 4173402 การพยาบาลชุมชน

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

51
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับการ
ปูพื้นฐานการเรียนวิชาชีพทางการพยาบาล
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเนนการสอน
ใหครบตามกระบวนการพยาบาลโดยไมเนนเรื่องการ
ประเมินภาวะสุขภาพ และเพิ่มเติมเรื่องการบันทึก
ทางการพยาบาล การวัดสัญญาณชีพ
3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระเรื่องการรับสงตอ
การบันทึกทางการพยาบาลและการวินิจฉัยทางการ
พยาบาล
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชามีกาปรับเนื้อหาใหสอดคลองและ
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับมากขึ้น
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับปรัชญาของหลักสูตร

กลุม แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
ยอย
4174403 การรักษาโรคเบือ้ งตน
2(2-0-4) 4174403 การรักษาโรคเบื้องตน

4172501 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ- 1

3(3-0-6) 4172501 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ- 1

4172502 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ- 2
4173503 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ- 3
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

3(3-0-6) 4172502 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ- 2
2(2-0-4) 4173503 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ- 3
3(3-0-6) 4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

4172701 การพยาบาลผูใหญ 1

3(3-0-6) 4172701 การพยาบาลผูใหญ 1

4172702 การพยาบาลผูสูงอายุ

2(2-0-4)

4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

3(2-2-5) คําอธิบายรายวิชาเหมือนเดิมเพิ่มจํานวนหนวยกิต
เนื่องจากมีการฝzกปฏิบัติการเรื่องการเย็บแผลและ
หัตถการที่จําเป•นในหองฉุกเฉินจึงตองขอชั่วโมงเพิ่มเติม
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนเรื่องการตั้งครรภ-และการ
วางแผนครอบครัว รวมถึงปรับใหสอดคลองกับปรัชญา
ของหลักสูตรใหครอบคลุม
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนเรื่องการคลอดรวมถึงปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนเรื่องภาวะเสี่ยงและปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชาและปรับใหสอดคลองกับปรัชญา
ของหลักสูตรใหครอบคลุม
3(3-0-6) ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุซึ่งที่ภาวะเจ็บปZวย ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน
และเรื้อรัง เพิ่มเรื่องนรีเวชวิทยา หองผาตัด และปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนการพยาบาลผูสูงอายุที่มีภาวะ
เจ็บปZวยโดยเนนภาวะเฉียบพลัน วิกฤติและฉุกเฉินและ

กลุม แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
หนวยกิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
ยอย

กลุม
รายวิชา
ยอย

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

4173703 การพยาบาลผูใหญ 2

4(4-0-8)

4172702 การพยาบาลผูใหญ 2

3(3-0-6)

4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
4174801 ภาวะผูนําและการบริหารการ
จัดการทางคลินิก

3(2-2-5)

4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและ
การจัดการภัยพิบัติ
4174802 บริหารการพยาบาลและ
บริหารองค-กรสุขภาพ

3(2-2-5)

4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล

2(1-2-3)

2(2-0-4)

4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4174902 ประเด็นและแนวโนมวิชาชีพ
การพยาบาล

3(2-2-5)
2(2-0-4)

4172801 สารสนเทศศาสตร-ทางการ
พยาบาล
4173901 วิจัยทางการพยาบาล

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

เหตุผล
ปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุซึ่งที่ภาวะเจ็บปZวย ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน
และเรื้อรัง และปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
ใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระการจัดการภัยพิบัติและ
ปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระ การบริหารทั่วไป
การบริหารการพยาบาล บริหารจัดการองค-กรสุขภาพ
การบริหารบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล
เพิ่มประเด็นสัมมนาประเด็นและแนวโนมและปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับ
ภาษาอังกฤษ
เหมือนเดิม
บูรณาการกับรายวิชาบริหารการพยาบาล
และการจัดการทางคลินิก

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาวิชาชีพ (ปฏิบัติ )
กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
บังคับ 4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
2(0-8-0)
บังคับ 4172281 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน

บังคับ

4173381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต

2(0-8-0)

บังคับ

4174381 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต

บังคับ

4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

3(0-12-0)

บังคับ

4172481 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 1

บังคับ

4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน 2(0-8-0)

บังคับ

4173482 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 2
4174483 การฝzกปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องตน

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

28
2(0-8-0) เพิ่มสาระเนื้อหารายวิชา เนื่องจาก
ตองการปูพื้นฐานทักษะการพยาบาล
ใหนศ.
3(0-12-0) เพิ่มจํานวนหนวยกิต เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝzกปฏิบัติและปรับ
ประสบการณ-เรื่องการพยาบาลจิตเวช
ฉุกเฉินใหชัดเจน
2(0-8-0) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึ้น
และปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตร
2(0-8-0) ปรับรายวิชาใหมเพื่อใหมีรายละเอียด
ของวิชา
2(0-8-0) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึ้น
และปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตร

กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
บังคับ 4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ- 1

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
2(0-8-0)
บังคับ 4173581 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ- 1

บังคับ

4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ- 2

3(0-12-0)

บังคับ

4173582 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ- 2

บังคับ

4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน

3(0-12-0)

บังคับ

4174681 การฝzกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน

บังคับ

4127381 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 1

3(0-12-0)

บังคับ

4173781 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 1

บังคับ

4127382 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2
4173783 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัย

3(0-12-0)

บังคับ

4173782 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 2
4173783 การฝzกปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ

บังคับ

3(0-12-0)

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

28
3(0-12-0) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึ้น
และปรับใหสอดคลองกับปรัชญา
ของหลักสูตร
3(0-12-0) ปรับคําอธิบายวิชาและเพิ่มจํานวน
หนวยกิตและปรับใหสอดคลองกับ
ปรัชญาของหลักสูตร
3(0-12-0) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึ้น
และปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตร
3(0-12-0) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึ้น
และปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตร
2(0-8-0) ปรับเพิ่มหนวยกิตและปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
2(0-8-0) เนนการปรับใหสอดคลองกับปรัชญา
ของหลักสูตร และเนนการศึกษาดูงาน
ในระบบบริการการแพทย-ฉุกเฉินและ

กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
บังคับ

4174881 ปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาลและการจัดการทางคลินิก

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
2(0-8-0)

บังคับ

4174881 การฝzกปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาลและการจัดการทางคลินิก

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

28
2(0-8-0)

การวางแผนรับอุบัติภัย
ปรับสาระประเด็นการบริหารจัดการ
กรณีฉุกเฉิน/วิกฤติ ของหนวยงาน
เพิ่มเติม และปรับใหสอดคลองกับ
ปรัชญาของหลักสูตร

3. ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา
3.1 กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4171101 ชีวเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171101 ชีวเคมี

Biochemistry

Biochemistry
3(2-2-5) หนวยกิต

3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด และหลักการทางชีวเคมี โครงสรางและคุณสมบัติ ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของ
ของชีวโมเลกุลหนาที่ของชีวโมเลกุล การทํางานของเอนไซม- คาร-โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ลิพิดและกรดนิวคลีอิก
การเมตาโบลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห-โปรตีน
เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสารชีวโมเลกุล คุณสมบัติ
คาร-โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร-โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวใน
และกลไกการทํางานของเอนไซม-และโคเอนไซม- วิตามิน
รางกาย การควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึมในภาวะปกติ และเกลือแร การสังเคราะห-อาร-เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน
และในภาวะเจ็บปZวย การควบคุมปฏิกิริยาตาง ๆ ภายใน รหัสพันธุกรรม รีคอมบิแนนท-เทคโนโลยี ฝzกปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
เซลล- ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
คุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุลตางๆ ตลอดจนการทดลอง
พันธุวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของ
เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับปรุงโดยเนนเนื้อหาสาระหลักที่สําคัญและไมเนนการสอนแนวคิดและหลักการ เพราะเป•นเนื้อหา
ของวิทยาศาสตร- และเพิ่มสาระเรือ่ งชีววิทยามากขึ้นเพื่อนําไปตอยอดการเรียนสรีรวิทยาไดงายขึ้น
4171107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4171102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
3(2-2-5) หนวยกิต

ความรูพื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย-เกี่ยวกับแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราปรสิตหนอนพยาธิ
โปรโตซัว การใชหองปฏิบัติการ การตรวจวินจิ ฉัยทาง
หองปฏิบัติการ การควบคุมและทําลายเชื้อ การตอบสนอง
ทางดานภูมิคุมกันของรางกายตอการติดเชื้อที่เกิดขึ้น

Microbiology and Parasitology
3(2-2-5) หนวยกิต

ความรูพื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โดยครอบคลุมกระบวนการสรางภูมิคุมกันปฏิกริ ิยา
ตอบสนองของรางกายตอเชื้อโรค ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
เชื้อจุลินทรีย-และปรสิต เชน โครงสรางและหนาที่ของเซลลจุลินทรีย- เมแทบอลิซมึ และพันธุกรรม จุลชีพและพยาธิตางๆ
ที่ทํา ใหเกิดโรคในประเทศไทย วิธีการป‡องกันควบคุมและ
การทําลายเชื้อโรค การเก็บตัวอยางสงตรวจ ฝzกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการเกีย่ วกับการยอมสีเชื้อตางๆ การเพาะจุลชีพ
และการทดสอบความไวของยาตอจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพ
ตางๆ
เหตุผลในการปรับปรุง ตองการใหเนื้อหา แคบลงและสามารถนํามาเป•นรากฐานในการประยุกต-ใชกับวิชาทางการ
พยาบาลตอไป

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4171108 สรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171103 กายวิภาคศาสตร5และสรีรวิทยา 1

Physiology

Anatomy and Physiology 1
3(2-2-5) หนวยกิต

3(3-0-6) หนวยกิต
กลไกและกระบวนการควบคุมการทํางานของเซลล-ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถายปƒสสาวะ สมดุลกรดดาง การควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย ระบบตอมไรทอ และระบบอวัยวะสืบพันธุ-

ศึกษาโครงสราง หนาที่ และกระบวนการทํางานของเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ-ของระบบตางๆ
ของรางกายมนุษย-รวมทั้ง ผิวหนัง กระดูกและขอตอ
กลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ ความสัมพันธระหวางระบบตางๆ เพื่อสงเสริมการทํางานประสานกัน
อยางกลมกลืนกับการควบคุมการทํางานของระบบตางๆ
ใหอยูในภาวะปกติ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร คําอธิบายกระชับและไดใจความ
4171105 กายวิภาคศาสตร5
4171104 กายวิภาคศาสตร5และสรีรวิทยา 2

Anatomy
3(2-2-5) หนวยกิต

Anatomy and Physiology 2
3(2-2-5) หนวยกิต

ความรูพื้นฐานและคําศัพท-ทางกายวิภาคศาสตร-คุณสมบัติของ
เซลล- เนื้อเยื่อและผิวหนังชนิดตาง ๆ ระบบโครงสราง
กระดูกและขอตอ ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถายปƒสสาวะและระบบอวัยวะสืบพันธุ-

โครงสราง หนาที่ การทํางานของเซลล- เนื้อเยื่อและ อวัยวะ
ตลอดจนความสัมพันธ-ของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุและ
ต"อมไร$ทอ และการควบคุมภาวะปกติของรางกาย

เหตุผลในการปรับปรุง -คงเดิม4172110 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา การใชยากลไกการออกฤทธิ์
ผลขางเคียงและพิษของยาการใชกระบวนการพยาบาลในการใหยาแก
ผูรับบริการภายใตขอบเขตขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ยากลุมตางๆ บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญประจําบาน ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการใชสมุนไพร วิตามินและอาหารเสริม การคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข

4171106 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
3(3-0-6) หนวยกิต

แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร-และเภสัช
พลศาสตร- กลุมยาที่ออกฤทธิ์ระบบตาง ๆ ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุม
ตาง ๆ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหายใจ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ภูมิคุมกัน ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ยาทีอ่ อกฤทธิ์ตอ
ระบบตอมไรทอ ยาที่ใชในเด็ก ยาทีอ่ อกฤทธิ์ตอระบบสืบพันธุ- และ
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบผิวหนัง บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญประจํา
บาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสมุนไพร วิตามินและอาหารเสริม
กลไกการออกฤทธิ์ผลขางเคียงและพิษของยาและวิธีปฏิบัติในการใชยา
เหตุผลในการปรับปรุง นําไปใชประโยชน-ในชีวิตประจําวันไดจริงและเนื้อหาครอบคลุม โดยปรับเนื้อหาใหสามารถนําใชไดตามบทบาทหนาที่
และความจําเป•นสําหรับพยาบาล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172111 พยาธิสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171105 พยาธิสรีรวิทยา

Pathophysiology

Pathophysiology

3(3-0-6) หนวยกิต

3(3-0-6) หนวยกิต

กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของ กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของ
เซลล-เมื่อเกิดพยาธิสภาพ ตลอดจนการปรับตัว ปฏิกิริยา
เซลล-เมื่อเกิดพยาธิสภาพ ปฏิกิริยาตอบโตของอวัยวะใน
ตอบโตของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกายในสภาวะที่มี ระบบตางๆ ของรางกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ
พยาธิสภาพ รวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อชวยใน
การวินิจฉัย
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหเนื้อหามีความตรงกับลักษณะของรายวิชา
4171104 โภชนาการและสุขภาพ
4171107 โภชนศาสตร5
Nutrition and Health
2(2-0-4) หนวยกิต

Nutrition
2(2-0-4) หนวยกิต

ความสําคัญของโภชนาการตอภาวะสุขภาพ ชนิดและ
แนวคิดของโภชนาการและสุขภาพ สารอาหาร โภชนาการ
คุณคาสารอาหารที่จาํ เป•นตอรางกายของบุคคลแตละวัย
ในชวงวัยตางๆ ของชีวิต ปƒจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ
การคํานวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหารตางๆ การ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนบําบัดสถานการณ-และ
จัดอาหารที่เหมาะสมตอบุคคลในภาวะปกติและเจ็บปZวย
ปƒญหาโภชนาการของในปƒจจุบัน การเฝ‡าระวังทาง
รวมทั้งการใหโภชนศึกษา
โภชนาการ บทบาทของพยาบาลดานโภชนาการ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาการเรียนรูใหเหมาะสมกับการนําไปใชและสถานการณ-ปจƒ จุบนั รวมทั้งเพิ่มเติม
เนื้อหาดานโภชนาการชุมชน
4172109 วิทยาการระบาด
4172108 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
Epidemiology
2(2-0-4) หนวยกิต

Epidemiology and Biostatistics
3(3-0-6) หนวยกิต

แนวคิดพื้นฐานและหลักวิทยาการระบาด ปฏิสมั พันธ-ของปƒจจัย แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด การเกิดโรค
ดานมนุษย- ปƒจจัยกอโรคและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติของการ และการกระจายของโรค ชีวสถิติที่จําเป•นในการวิเคราะหเกิดโรค หลักการป‡องกันโรควิทยาการระบาดของโรคสําคัญ ขอมูล และการประยุกต-ใชในการศึกษาทางวิทยาการ
ในประเทศไทยครอบคลุมโรคไรเชื้อ โรคติดเชื้ อ โรค
ระบาด การเฝ‡าระวังโรค การสืบสวนทางวิทยาการระบาด
อุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา การสอบสวนและการเฝ‡าระวัง การป‡องกันและการควบคุมโรค
การระบาดของโรค
เหตุผลในการปรับปรุง เป•นรายวิชาที่มีเนื้อหาทับซอนเรื่องชีวสถิติจงึ นํามาสอนในรายวิชานี้ และเพิ่มความเชื่อมโยงกัน
ของเนื้อหา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172109 จิตวิทยาพัฒนาการ

Developmental Psychology
2(2-0-4) หนวยกิต

Developmental Psychology
2(2-0-4) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย-ตามขั้นตอนของ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย-ปƒจจัยที่มี
วงจรชีวิตตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ปƒจจัยที่มีอิทธิพลตอการ ผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตสังคมและ
พัฒนาการ การประเมินพัฒนาการ กลไกการปรับตัว
สติปƒญญาของมนุษย- ตั้งแตในครรภ-ถึงวัยสูงอายุการสงเสริม
พฤติกรรมที่เป•นปƒญหาการป‡องกัน และการสงเสริม
สุขภาพจิต และแนวทางการชวยเหลือตามวัย
พัฒนาการในแตละวัย
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหการปรับตัวของในแตละวัย การสงเสริมพัฒนาการ และปรับใหสอดคลองกลมกลืนกับสังคม
และวัฒนธรรมไทยมากขึ้น โดยนําทฤษฎีและงานวิจัยดานพัฒนาการ มาประยุกต-ใชในการพัฒนาตนเองและผูอื่นตามวัย
3.2 กลุมวิชาชีพ (ทฤษฎี)

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4171102 ระบบสุขภาพ
Health System
2(2-0-4) หนวยกิต
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพ และการ
สาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพคนไทยและปƒจจัยที่มผี ล
ตอสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบ
หลักประกันสุขภาพ ถวนหนา การประกันคุณภาพการ
บริการกับวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภความสัมพันธ-ระหวางระบบสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171110 ระบบสุขภาพ
Health System
2(2-0-4) หนวยกิต
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการสาธารณสุข
ในประเทศไทย สุขภาพ คนไทยและปƒจจัยที่มผี ลตอสุขภาพ
นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา การประกันคุณภาพการบริการ ความสัมพันธระหวางระบบสุขภาพ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ- ระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ ผลกระทบ
ของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอระบบสุขภาพของไทย
เหตุผลในการปรับปรุง ตองการใหเนื้อหาเรื่องระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพเป•นรากฐานในการพัฒนาการคิด
วิเคราะห-กับวิชาทางการพยาบาลและฐานการพยาบาลชุมชนตอไป
4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล Concepts
and Theories in Nursing
การพยาบาล
3(3-0-6) หนวยกิต
Theories and Concepts in Nursing Profession
3(3-0-6) หนวยกิต
ประวัติการพยาบาล การพยาบาลในประเทศไทย องค-กร
ความเป•นมาของวิชาชีพการพยาบาล ความหมาย
พยาบาล การพัฒนาศาสตร-การพยาบาล ทฤษฎีทางการ
ความสําคัญของวิชาชีพ คุณลักษณะของวิชาชีพการ
พยาบาล มโนทัศน-และทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย- พยาบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณหนาที่ความ
สุขภาพ สิ่งแวดลอมและการพยาบาล กระบวนการ
รับผิดชอบของพยาบาลตอวิชาชีพ มโนมติทางการพยาบาล
พยาบาล การประยุกต-ใชทฤษฎีและแนวคิดหลักทางการ
สุขภาพและความเจ็บปZวย แนวคิดการพยาบาลแบบองคพยาบาลที่เลือกสรรในการใหการพยาบาลแบบองค-รวม
รวม แนวคิดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร

เหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาลเป•นเครื่องมือที่สําคัญของพยาบาล
ในปฏิบัติการพยาบาลเพื่อชวยใหผูรับบริการไดบริการที่มีคณ
ุ ภาพ เป•นสิ่งที่แสดงถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบตั ิ
มีความเป•นสากล มีความเป•นพลวัตร ตอเนื่องและสัมพันธ-กันแบบองค-รวม
4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4173204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล
การพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
2(2-0-4) หนวยกิต

Laws and Ethics in Nursing Profession

2(2-0-4) หนวยกิต

จริยศาสตร-และจริยธรรมกับการพยาบาลจรรยาบรรณ
หลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติและกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ ที่ เกี่ยวของกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
การผดุงครรภ-ภายใตขอบเขตของกฎหมายกฎหมายทั่วไป พยาบาลและการผดุงครรภ- ทฤษฎีจริยศาสตรกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ- และ
หลักจริยธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาลคุณคา
กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการ และความเชื่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผูใชบริการ
พยาบาลหลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมาย
ประเด็นปƒญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
กรณีกระทําผิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
วิชาชีพการพยาบาล ความเชื่อทางวัฒนธรรมการตัดสินใจ
และการผดุงครรภเชิงจริยธรรม
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับเพื่อใหเนื้อหามีความครอบคลุมและเรียนรูแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางจริยธรรม
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
3(2-2-5) หนวยกิต

หลักและวิธีปฏิบัติการพยาบาลเทคนิคปราศจากเชื้อและกีด
กั้นการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัยการจัดหนวยผูปZวย
การดูแลความตองการพื้นฐานของบุคคลการใหยา หัตถการ
และเทคนิคทางการพยาบาลการฝzกทักษะในการปฏิบัติ
หัตถการตางๆ ในหองปฏิบัติการพยาบาล

Fundamental Nursing
3(2-2-5) หนวยกิต

แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลในการดูแลบุคคลแบบองครวม ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนตาม
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล การใหยา การสาธิตและ
การสาธิตยอนกลับเกีย่ วกับการพยาบาลและหัตถการตาง ๆ
ไดแก การดูแลสุขอนามัย การตอบสนองความตองการ
พื้นฐาน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เทคนิคปราศจาก
เชื้อและกีดกันการติดเชื้อ การเตรียมผูปZวยสําหรับการ
ตรวจตาง ๆ การทําแผล การดูแลทางเดินหายใจ การให
อาหารและสารน้ํา การสวนปƒสสาวะและอุจจาระ
เหตุผลในการปรับปรุง ใหครอบคลุมขอบเขตการพยาบาลพื้นฐานที่ปฏิบัติการจริงเชน การรับ การยาย การจําหนาย
ผูปZวย การบริหารยา การบันทึกทางการพยาบาล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171202 กระบวนการพยาบาล

Health Assessment
2(1-2-3) หนวยกิต

Nursing Process
3(3-0-6) หนวยกิต

หลักการ วิธีการและฝzกปฏิบตั ิการซักประวัติและการตรวจ
รางกายชนิดและวิธีการเตรียมตรวจทางหองปฏิบัติการ
พื้นฐาน และการเตรียมตรวจพิเศษ การแปลผลขอมูลที่ได

มโนทัศน-และหลักการกระบวนการพยาบาลมโนทัศน-แบบ
แผนสุขภาพการประเมินสภาพ ไดแก การซักประวัติการวัด
สัญญาณชีพการตรวจรางกายการตรวจทางหองปฏิบัติการ
การวางแผนการพยาบาล การวินิจฉัยทางการพยาบาลการ
ปฏิบัติการพยาบาลการประเมินผลการพยาบาลการบันทึก
ทางการพยาบาลและแนวทางการประยุกต-ใชกระบวนการ
พยาบาล ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากกระบวนการพยาบาลเป•นเครื่องมือที่สําคัญของพยาบาลในปฏิบัติการพยาบาลเพื่อชวย
ใหผูรับบริการไดบริการที่มีคณ
ุ ภาพ เป•นสิ่งที่แสดงถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ มีความเป•นสากล มีความเป•น
พลวัตร ตอเนื่องและสัมพันธ-กัน และตองใชกระบวนการทางปƒญญาในทุกๆ ขั้นตอน
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric Nursing and Mental Health
3(3-0-6) หนวยกิต

Psychiatric Nursing and Mental Health
(3-0-6) หนวยกิต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิด หลักการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
วิวัฒนาการของศาสตร-ทางสุขภาพจิตและจิตเวช และการ
วิวัฒนาการและการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช
พยาบาลทางจิตเวช ปƒจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิตและการ
ปƒญหาสุขภาพและโรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน
เฉียบพลัน วิกฤต กระบวนการพยาบาลผูปZวยจิตเวช
เจ็บปZวยทางจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน
หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือที่ใชในการ การดูแลตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การดูแลตอเนื่องเพื่อการ
ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
สงเสริม ป‡องกันและการฟŠ‹นฟูสมรรถภาพทางจิตแกบุคคล
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ
ครอบครัวและชุมชน กฎหมายและจริยธรรมทางจิตเวช
กับการพยาบาลจิตเวช
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ขอบเขตงานดานการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช เพิ่มเติมเรื่องจิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตการดูแลตอเนื่อง กฎหมาย และการมีสวนรวมของครอบครัว

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172401 การสรางเสริมสุขภาพ
Health Promotion
2(2-0-4) หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172401 การสรางเสริมสุขภาพ
Health Promotion
2(2-0-4) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
หลักการและวิธีการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งครอบคลุม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การผอนคลายความเครียด หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอล-และสารเสพติด

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการสรางเสริม
สุขภาพ ปƒจจัยที่มผี ลตอการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน การสรางเสริมสุขภาพโรงเรียน
การสรางเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย การเยี่ยมบาน การใช
กระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ
การประยุกต-ใชหลักการสรางเสริมสุขภาพเพื่อป‡องกันและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการสรางเสริมสุขภาพในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ประเด็นปƒญหาและ
แนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มการใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ และการประยุกต-ใชหลักการสรางเสริม
สุขภาพใหครอบคลุมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4173402 การพยาบาลชุมชน
4173402 การพยาบาลชุมชน
Community Nursing

3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ กลวิธีและนวัตกรรม
สาธารณสุข กระบวนการพยาบาลชุมชนที่เนนการดูแลแบบ
เอื้ออาทรและการ มีสวนรวมของบุคคล กลุมคน ครอบครัว
ชุมชนและภาคีสุขภาพทั้งภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะที่มีปƒญหาสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

Community Nursing

3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลชุมชน การพยาบาล
ครอบครัว การพยาบาลอนามัยโรงเรียน การพยาบาล
อาชีวอนามัยทั้งในกลุมประชากรไทยและตางชาติ
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แกปƒญหาโดยเลือกใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการ
ภูมิปƒญญาทองถิ่น ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดาน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลชุมชน
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับเนื้อหาใหตรงกับขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนฯ
และประเมินความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯพ.ศ. 2557 ของสภาการพยาบาล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4174403 การรักษาโรคเบื้องตน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4174403 การรักษาโรคเบื้องตน

Primary Medical Care

Primary Medical Care
3(2-2-5) หนวยกิต

2(2-0-4) หนวยกิต
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องตน วิธีการประเมิน
สุขภาพของบุคคลโดยการซักประวัติ การตรวจรางกาย
การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ และการแปลผล เพื่อการ
วินิจฉัย แยกโรคในกลุมอาการที่พบบอย การรักษาโรค
เบื้องตน การทําหัตกรรมที่กําหนด การสงตอผูปZวยตาม
ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ และประเด็นจริยธรรมในการ
รักษาโรคเบื้องตน

แนวคิด หลักการ การรักษาโรคเบือ้ งตน การประเมิน
สุขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุม
อาการที่พบบอย ปฏิบัติการดูแลรักษาเบื้องตนดาน
อายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทํา
หัตถการ การบันทึกขอมูล และการสงตอ ตามขอกําหนด
การรักษาโรคเบื้องตน ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดาน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพและเนนการรักษาโรคเบื้องตนดานอายุรก
รรม ศัลยกรรม การชวยเหลือผูปZวยในภาวะฉุกเฉิน อุบัตเิ หตุ
4172501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ5 1 4172501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ5 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
3(3-0-6) หนวยกิต

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
3(3-0-6) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และหลักฐานเชิงประจักษ-ที่เกีย่ วของ แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก การอนามัย
กับวิวัฒนาการการผดุงครรภ-สถิติชพี ที่เกี่ยวของกับการ
เจริญพันธุ- การวางแผนครอบครัว การพยาบาลสตรีใน
พยาบาลมารดาและทารก การใหคําปรึกษากอนสมรส
ระยะตั้งครรภ- ระยะหลังคลอด การใชกระบวนการ
การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ- การเปลี่ยนแปลงทาง พยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ประเด็น
กฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณ และสิทธิมนุษยชน
สรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ- การประเมิน
ภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ-การสงเสริมสุขภาพ ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
มารดาขณะตั้งครรภ- การพยาบาลภาวะไมสุขสบายและ
จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลระยะตั้งครรภ-และ
การดูแลดานจิตสังคมขณะตั้งครรภ- การกระตุนพัฒนาการ หลังคลอด
ทารกในครรภ- การเตรียมตัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแม
ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวของการพยาบาลแบบองค-รวม
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและ
การมีสวนรวมของครอบครัว
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของพยาบาลผดุงครรภ-และเนนการดูแลแบบองค-รวม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172502 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ5 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172502 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ5 2

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
2(2-0-4) หนวยกิต

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
2(2-0-4) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับบทบาทของผดุง แนวคิด หลักการ การผดุงครรภ- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ครรภ- การพยาบาลผูคลอดกรณีที่คลอดปกติการพยาบาล การคลอด การใชยาทาง สูติกรรมในระยะคลอด การใช
ทารกแรกเกิดทันทีและการชวยฟŠ‹นคืนชีพทารกแรกเกิด
กระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว
การประเมินสภาพทารกในครรภ-ที่มีภาวะเสี่ยง และการใช การดูแลชวยเหลือมารดาทารกในระยะคลอด และการดูแล
ยาทางสูติกรรมในระยะคลอด การพยาบาลมารดาและ
ทารกแรกเกิดทันที ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
ทารกในระยะหลังคลอดปกติ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวของ จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
การพยาบาลแบบองค-รวมบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
เกี่ยวของกับการพยาบาลระยะคลอด
จรรยาบรรณวิชาชีพและการมีสวนรวมของครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาของบทบาทการผดุงครรภ- และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4173503 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ5 3 4173503 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ5 3
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
2(2-0-4) หนวยกิต

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
2(2-0-6) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษแนวคิด หลักการ การดูแลสตรีตงั้ ครรภ-ที่มภี าวะเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ-และการพยาบาล
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ- ระยะคลอดหลังคลอด
มารดาและทารกในระยะคลอดและหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสีย่ ง ภาวะแทรกซอน
มีโรครวมกับการตั้งครรภ- เลือดออกในระยะตั้งครรภ-และ การใชกระบวนการพยาบาลโดยการมีสวนรวมของ
โรคติดเชื้อรวมกับการตั้งครรภ- การพยาบาลทารกแรกเกิด ครอบครัว ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
หลังคลอดทีม่ ีภาวะแทรกซอน ผูมีบุตรยาก ประเด็น
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
จริยธรรมที่เกี่ยวของ การพยาบาลแบบองค-รวม บนพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดาและทารกที่มี
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีสวนรวม
ภาวะแทรกซอน
ของครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาระยะคลอดและหลังคลอดในภาวะเสีย่ ง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

Child and Adolescent Nursing

Child and Adolescent Nursing

3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพการป‡องกันโรค
การรักษาพยาบาลทารก เด็กและวัยรุนที่ปกติ และที่ปZวยใน
ภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรัง ระบบตอมไรทอ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบ
ภูมิคุมกัน ระบบประสาทการเคลือ่ นไหว การเลน โดยใช
หลักการพยาบาลแบบองค-รวมและสิทธิเด็กโดยเนนให
ครอบครัวเป•นศูนย-กลางการดูแลตนเอง

3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูปZวยเด็กตั้งแตแรกเกิด
จนถึงวัยรุน ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสีย่ ง
ภาวะเจ็บปZวยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และฉุกเฉิน
การใชกระบวนการพยาบาลโดยใชครอบครัวเป•นศูนย-กลาง
บทบาทการดูแลรักษา การฟŠ‹นฟูสภาพ การป‡องกันการ
กลับเป•นซ้ํา ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของ ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลเด็กและวัยรุน
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหครอบคลุมตามปรัชญาของหลักสูตรที่เนนการพยาบาลเป•นศาสตร-และศิลปะ
ในการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะเจ็บปZวย โดยเนนภาวะเฉียบพลัน
วิกฤต และฉุกเฉิน
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing 1

Adult Nursing 1

3(3-0-6) หนวยกิต

3(3-0-6) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพยาบาล
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะเจ็บปZวย
ผูใหญที่มีปญ
ƒ หาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉินและ
ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งไดรับ
เรื้อรังที่ไมซับซอน ทั้งที่ไดรับการรักษาดวยยาและการผาตัด การรักษาดวยยา และการผาตัด ครอบคลุมความผิดปกติ
เกี่ยวกับตา หู คอ จมูก สมดุลของสารน้ํา เกลือแรและ
ครอบคลุม ความผิดปกติเกีย่ วกับ การไดยิน การมองเห็น
และการทรงตัวสมดุลของสารน้ําเกลือแรและกรดดางระบบ กรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ผิวหนังระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปƒสสาวะ ความ ปƒสสาวะ ระบบโลหิตและน้าํ เหลือง ระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ รวมทั้งมะเร็ง นรีเวชวิทยา และการจัดการ
ผิดปกติของเลือดและน้ําเหลือง ความผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบกระดูกขอตอและกลามเนื้อและมะเร็ง ประเด็น
ความปวด การใชกระบวนการพยาบาล ประเด็นปƒญหา
จริยธรรม และการพยาบาลแบบองค-รวม ตามขั้นตอนของ และแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ
กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผูใหญ
เหตุผลการปรับปรุงปรับ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมสอดคลองตามขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลผูใหญ
ของสภาการพยาบาลมากขึ้นและความสอดคลองตามปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172702 การพยาบาลผูสูงอายุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ

Geriatric Nursing
2(2-0-4) หนวยกิต

Geriatric Nursing
2(2-0-4) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัยสูงอายุ กระบวนการ
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูสูงอายุ เจตคติการดูแล
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจอารมณ- และสังคมของ
ผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลีย่ นแปลงของ
ผูสูงอายุ แนวโนมโครงสรางประชากรผูสูงอายุของประเทศ ผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ การสรางเสริม
ไทย ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของ สุขภาพผูสูงอายุ การพยาบาลผูสูงอายุที่มีปƒญหาดาน
ผูสูงอายุ สุขภาพกับผูสูงอายุ นโยบายสุขภาพและแผน
สุขภาพเฉพาะเรื่อง การใชยาในผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุ
ระดับชาติและกฎหมายดานผูสูงอายุ การประเมินภาวะ
ที่เจ็บปZวยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดทายของชีวิต
สุขภาพผูสูงอายุ การใชยาในผูสูงอายุ มโนทัศน-การ
การใชกระบวนการพยาบาลประเด็นปƒญหาและแนวโนม
พยาบาลผูสูงอายุ การสรางเสริมสุขภาพ การปกป‡อง
ดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
สุขภาพและการชะลอความเสื่อมของผูสูงอายุ กลุมอาการ มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ การพยาบาลผูสูงอายุใน
ภาวะเจ็บปZวยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรัง การดูแลระยะ
ยาวและระยะสุดทายของชีวิตประเด็นจริยธรรมและความ
รุนแรงในผูสูงอายุ
เหตุผลการปรับปรุงปรับ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุของสภาการพยาบาลและ
ความสอดคลองตามปรัชญาของหลักสูตร
4173703 การพยาบาลผูใหญ 2
4172702 การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2

Adult Nursing 2

4(4-0-8) หนวยกิต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพยาบาล
ผูใหญที่มีปญ
ƒ หาสุขภาพที่เฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรังที่
ซับซอน ทั้งที่ไดรับการรักษาดวยยาและการผาตัด
ครอบคลุม ความผิดปกติของระบบตอมไรทอ ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบภูมคิ ุมกัน
ระบบประสาท และนรีเวชวิทยา ประเด็นจริยธรรม และ
การพยาบาลแบบองค-รวม ตามขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาลบนบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนหลักการพยาบาลผูปZวยใกลตาย

3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะเจ็บปZวย
ทั้งในระยะฉุกเฉินเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งมีความ
ผิดปกติเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด ระบบ
ภูมิคุมกัน และระบบประสาท รวมทั้งโรคติดเชื้อ โรคติดตอ
และโรคอุบัติใหม การใชกระบวนการพยาบาล ประเด็น
กฏหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การพยาบาลผูใหญ
เหตุผลการปรับปรุง ปรับใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลผูใหญของสภาการพยาบาลและความ
สอดคลองตามปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
Emergency and Disaster Nursing
3(2-2-5) หนวยกิต

4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
Emergency Nursing and Disaster Management

3(2-2-5) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลฉุกเฉินและสา
ธารณภัย หลักการและวิธีการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
การพยาบาลเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินในระบบตาง ๆ การชวย
ฟŠ‹นคืนชีพ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ชองทางเรงดวนสําหรับ
ผูปZวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือดการ
บรรเทาสาธารณภัยและการฟŠ‹นฟู ปƒญหาสุขภาพจากการ
ชุมนุมของคนจํานวนมาก ระบบบริการการแพทย-ฉุกเฉิน
กฎหมายและจริยธรรมดานการบริการพยาบาลผูปZวย
ฉุกเฉินและอุบตั ิภัย

แนวคิดระบบบริการการแพทย-ฉุกเฉิน หลักการ
การพยาบาลผูที่มีปญ
ƒ หาความเจ็บปZวยฉุกเฉินทุกชวงอายุ
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การชวยเหลือ
ผูประสบอุบัตเิ หตุ อุบัติภยั และสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะ
ฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบตางๆ ภาวะช็อก และการ
ชวยฟŠ‹นคืนชีพ การจัดการภัยพิบตั ิ โดยใชกระบวนการ
พยาบาล ประเด็นปƒญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลฉุกเฉิน
เหตุผลการปรับปรุงเพื่อปรับใหเป•นตามตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและเป•นไปตาม
หลักฐานเชิงประจักษ- (evidence based) และการพัฒนาที่สอดคลองกับอัตลักษณ-ของหลักสูตร
4174801 ภาวะผูนํา และการบริหารการจัดการทางคลินิก
4174802 บริหารการพยาบาลและบริหารองค5กรสุขภาพ
Leadership and Clinical Nursing Administration and Management Clinical Nursing Administration
2(2-0-4) หนวยกิต
and Management
2(2-0-4) หนวยกิต

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการนําและการบริหารทั่วไป
การบริหารจัดการองค-กร การบริหารบริการสุขภาพและ
การบริหารการพยาบาล การเป•นผูนําทางการพยาบาลและ
การบริหารคุณภาพทางการพยาบาลในสถานบริการทุก
ระดับ โดยคํานึงถึงหลักการดูแลผูปZวยแบบองค-รวมบน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผูปZวย

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล
การบริหารจัดการองค-กรสุขภาพ การบริหารบริการสุขภาพ
และการบริหารการพยาบาล การเป•นผูนําทางการพยาบาล
และการบริหารคุณภาพทางการพยาบาล ประเด็นปƒญหา
และแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการ
พยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลโดยเพิ่มสาระของการจัดสัมมนาประเด็นและแนวโนม
วิชาชีพการพยาบาล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล
Nursing Information
2(1-2-3) หนวยกิต
วิวัฒนาการ ความสําคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล
ขอมูลสําคัญทางสุขภาพและการพยาบาลฐานขอมูล
อินเทอร-เน็ต ระบบเครือขาย และสื่อประสม เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการศึกษา การวิจัย
และการขยายความรูทางการพยาบาล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172801 สารสนเทศศาสตร5ทางการพยาบาล
Nursing Information
2(2-0-4) หนวยกิต

แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล ฐานขอมูลการ
พยาบาล ระบบจําแนกทางการพยาบาล การใชเทคโนโลยี
เพื่อการจําแนก รวบรวม จัดการกับขอมูลเพื่อใชใหเป•น
ประโยชน-ในการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และ
การบริหารการพยาบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีสาระเป•นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดานการวิเคราะห- จําแนกขอมูล
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research
3(2-2-5) หนวยกิต
Nursing Research
3(2-2-5) หนวยกิต
แนวคิดทางการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปƒญหาการ แนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจยั การวิจัยเชิงปริมาณ
วิจัย วัตถุประสงค-การวิจัยกรอบแนวคิดและการทบทวน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวจิ ัย การเขียนขอเสนอ
เอกสาร ระเบียบวิธีการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง
โครงการวิจัย การรายงานผลและการเผยแพรผลงานวิจัย
เครื่องมือวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะห-ขอมูลโดยใชสถิติ การเลือกผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและหลักฐานเชิงประจักษเบื้องตน การแปลความหมายของผลการวิเคราะห-ทางสถิติ อื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบตั ิการวิจัยใน
การวิเคราะห-ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร- การรายงาน หัวขอที่เลือกสรร
ผลและการเผยแพรผลงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัย
ทางการพยาบาล ผลงานวิจัยที่เกีย่ วของและหลักฐาน
เชิงประจักษ-อื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีสาระเป•นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4174902 ประเด็นและแนวโนมของวิชาชีพ
การพยาบาล Issues and Trends in Nursing Profession
2(2-0-4) หนวยกิต
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลทั้งในและตางประเทศ
คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาลองค-กรวิชาชีพพยาบาล
-ยกเลิกรายวิชาประเด็นกฎหมาย และจริยธรรมทางการพยาบาลที่มผี ลตอ
วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ- ทั้งดานการศึกษา
การบริการ การบริหาร และการวิจัย การเปลีย่ นแปลง
และแนวโนมทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี ระบบสุขภาพ และวิชาชีพพยาบาล
และผดุงครรภเหตุผลการปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหามีความซ้ําซอนกันบางสวนอีกทั้งมีการเพิ่มหนวยกิต จึงยายไปในรายวิชาการบริหาร
จัดการฯ

3.3 กลุมวิชาชีพ (ปฏิบัติ)

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172481 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

Fundamental Nursing Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต

Fundamental Nursing Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต

การฝzกปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณ-จริง
ครอบคลุมเทคนิคปราศจากเชื้อและการกีดกั้นการติดเชื้อ
การดูแลสุขอนามัย การจัดหนวยผูปZวย การตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของบุคคลในภาวะเจ็บปZวย การใหยา
หัตถการทางการพยาบาล การใชกระบวนการพยาบาล
การบันทึกทางการพยาบาล ฝzกการสรางปฏิสมั พันธ-กับ
ผูปZวย ครอบครัว และทีมสุขภาพ ตลอดจนการใหคําแนะนํา
ดานสุขภาพ โดยคํานึงถึงหลักการดูแลแบบองค-รวมบน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปZวย

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณ-จริง ครอบคลุม
เทคนิคการปราศจากเชื้อและกีดกัน้ การติดเชื้อ การดูแล
สุขอนามัย การจัดหนวยผูปZวย การตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของบุคคลในภาวะเจ็บปZวย การใหยา การบริหารยา
หัตถการทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล
การบันทึกการพยาบาล การสรางปฏิสัมพันธ-และ
ใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูปZวย ครอบครัวและ
ทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
การพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีความชัดเจนในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
4173381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4174381 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
และสุขภาพจิต
2(0-8-0) หนวยกิต
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
3(0-12-0) หนวยกิต
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลและชุมชน โดยบูรณาการความรูดาน
และชุมชนครอบคลุมผูรับบริการในภาวะปกติ และภาวะ
จิตวิทยา ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
เจ็บปZวยเฉียบพลัน วิกฤติ ฉุกเฉิน บูรณาการความรูดาน
เพื่อแกไขปƒญหา และตอบ สนองความตองการของผูปZวยจิต จิตเวชตามกระบวนการพยาบาล การใชหลักฐานเชิงประจักษเนนทักษะการสรางสัมพันธภาพการติดตอสื่อสารและความ
เวชอยางเป•นองค-รวม ฝzกการใชทักษะ การสราง
สัมพันธภาพ การติดตอสื่อสารและความเขาใจตนเอง
เขาใจตนเอง การสรางเสริมสุขภาพและป‡องกันปƒญหา
การสรางเสริมสุขภาพและป‡องกันปƒญหาทางจิต การบําบัด ทางจิต การบําบัดทางจิตเวชเป•นรายบุคคลและรายกลุม
ทางจิตเวชเป•นรายบุคคลและรายกลุม โดยคํานึงถึง
สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐาน
กฎหมายจิตเวชจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลจิตเวช
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับฐานความคิดของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
ครอบครัว และสอดคลองกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปและใชวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ-เป•นฐานคิดในการทํางานและ
การตัดสินใจ มุงสงเสริมการสรางการมีสวนรวม ของครอบครัวและชุมชนเพื่อใหผูปZวยสามารถกลับสูสังคมไดอยางถาวร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และ การผดุงครรภ5 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173581 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ5 1

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 1 3(0-12-0) หนวยกิต

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 1 3(0-12-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการใหคําปรึกษากอนสมรส การวางแผน
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ- ระยะคลอด
ครอบครัว การพยาบาลและสรางเสริมสุขภาพสตรีระยะ
ระยะหลังคลอดในภาวะปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิด
ตั้งครรภ-ในภาวะปกติ การใหการพยาบาลในระยะคลอด
ตามกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม
การพยาบาลมารดาและทารกในระยะหลังคลอดกรณีคลอด จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
ปกติโดยประยุกต-ใชกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของ ระยะตั้งครรภ- ระยะคลอด และหลังคลอด
การดูแลแบบองค-รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
4173582 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
และการผดุงครรภ5 2
การผดุงครรภ5 2
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 2
2(0-8-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตัง้ ครรภ- ระยะคลอดและ
ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน การทํา
คลอดปกติ การพยาบาลมารดาที่ไดรับการทําสูติศาสตรหัตถการ รวมทั้งการพยาบาลทารกในภาวะปกติและชวย
ฟŠ‹นคืนชีพทารกแรกเกิดที่มภี าวะแทรกซอน โดยประยุกต-ใช
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค-รวม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 2
3(0-12-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ- ระยะคลอด
ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน การชวยสูติ
ศาสตร-หัตถการ ตรวจเครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มภี าวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน หลังคลอดทันที
การชวยกูชีพทารกแรกเกิดหลังคลอดทันทีตามกระบวนการ
พยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารด ทารก
ที่มีภาวะแทรกซอน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4174681 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน

Child and Adolescent Nursing Practicum

Child and Adolescent Nursing Practicum

3(0-12-0) หนวยกิต

3(0-12-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลสําหรับผูปZวยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง ฝzกปฏิบัติการพยาบาลเด็กแรกเกิดถึงวัยรุน ในภาวะสุขภาพดี
วัยรุนที่มีปƒญหาสุขภาพแบบเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังใน ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะเจ็บปZวย ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต
ระบบตาง ๆ การสงเสริมพัฒนาการทารก เด็ก และวัยรุน และฉุกเฉิน การพยาบาลครอบครัวเป•นศูนย-กลางตาม
ที่มีสุขภาพปกติ และมีปƒญหาสุขภาพไดเหมาะสมกับวัยและ กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม
โรค โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองค-รวม การสงเสริม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
สัมพันธภาพระหวางเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผูปZวย การพยาบาลเด็กและวัยรุน
และการดูแลเด็กซึ่งมีครอบครัวเป•นศูนย-กลาง โดยอยูบน
พื้นฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
4173781 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 1
และผูสูงอายุ 1
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1

Adult and Geriatric Nursing Practicum 1

3(0-12-0) หนวยกิต
3(0-12-0) หนวยกิต
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บปZวย ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บปZวย
เฉียบพลันและเรื้อรังที่ไมซับซอนโดยบูรณาการความรูจาก
ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง ทางดานอายุรกรรม
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประยุกต-ใชกระบวนการ
ศัลยกรรม นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมูก หองผาตัด และ
พยาบาลมุงเนนการใหการพยาบาลแบบองค-รวม ครอบคลุม หองพักฟŠ‹น โดยใหผูรับบริการและครอบครัวมีสวนรวม
การแกไขปƒญหา การบรรเทาความทุกข-ทรมาน การสราง
ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม
เสริมและการฟŠ‹นฟูสุขภาพ การใหคําแนะนําดานสุขภาพ
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
แกผูปZวยและครอบครัวบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีสวนรวมของผูรับบริการและ
ครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุงเพื่อปรับใหเป•นไปตามความตองการเปลีย่ นแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและ
เป•นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ- (evidence based) และสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173782 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2

Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
3(0-12-0) หนวยกิต

Adult and Geriatric Nursing Practicum 2

Emergency and Disaster Nursing Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต

Emergency Nursing and Disaster Management Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต

2(0-8-0) หนวยกิต
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บปZวย ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุทเี่ จ็บปZวยใน
ซึ่งมีปƒญหาซับซอน วิกฤตและผูปZวยนรีเวช โดยบูรณาการ ภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังทางดาน
อายุรกรรมและศัลยกรรม โดยการมีสวนรวมของ
ความรูจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประยุกต-ใช
กระบวนการพยาบาล มุงเนนการใหการพยาบาลแบบองค- ผูรับบริการและครอบครัว ตามขัน้ ตอนของกระบวนการ
พยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
รวม ครอบคลุมการแกไขปƒญหา การบรรเทาความทุกขวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
ทรมาน การสรางเสริมสุขภาพ และฟŠ‹นฟูสุขภาพ การให
คําแนะนําดานสุขภาพแกผูปZวยและครอบครัวบนพื้นฐาน
ผูใหญและผูสูงอายุ
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีสวนรวม
ของผูรับบริการและครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อบูรณาการปฏิบัติการพยาบาล เนื้อหาการสอนใหครอบคลุมภาวะวิกฤตและฉุกเฉินเฉียบพลันและ
เรื้อรัง
4173783 ปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉิน
4173783 การฝ}กปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัย
และการจัดการภัยพิบัติ

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยใน
โรงพยาบาล การพยาบาลเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน
ในระบบตางๆภายใตขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรม
ดานการบริการพยาบาลผูปZวยฉุกเฉิน และอุบตั ิภัย ศึกษา
ดูงานในระบบบริการการแพทย-ฉกุ เฉินและการวางแผน
รับอุบัติภัย

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลผูทีม่ ีปƒญหาความเจ็บปZวยฉุกเฉิน
ทุกชวงอายุ ทุกระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
การชวยเหลือและจัดการผูประสบอุบัติเหตุ อุบัตภิ ัยและ
สาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบ
ตาง ๆ ภาวะชŒอค และการชวยฟŠ‹นคืนชีพ การจัดการภัย
พิบัติ การพยาบาลแบบมีสวนรวมของผูรับบริการและ
ครอบครัว โดยใชหลักกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐาน
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหการฝzกประสบการณ-ไดครบถวนตามอัตลักษณ-ของคณะ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน Community Nursing
Practicum
3(0-12-0) หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
Community Nursing Practicum 1
2(0-8-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต-ใชแนวคิด
ฝzกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การสรางเสริมสุขภาพทุก
กระบวนการการพยาบาลชุมชนวิทยาการระบาด และ
กลุมวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน การพยาบาล
แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนมาใชในการดูแลและแกไข อาชีวอนามัย การเยี่ยมบาน การประยุกต-ใชหลักการสราง
ปƒญหาสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการป‡องกันโรคแก เสริมสุขภาพเพื่อป‡องกันและลดพฤติกรรมเสีย่ ง การสราง
บุคคล ครอบครัว กลุมคน ชุมชน สถานประกอบการและ
นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพตามกระบวนการพยาบาล
โรงเรียน ฝzกปฏิบตั ิงานในบทบาทพยาบาลรวมกับชุมชน
ชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลชุมชน
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
-ไมมี4173482 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
Community Nursing Practicum 2
2(0-8-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน
แกไขปƒญหาโดยเลือกใชทรัพยากรในพื้นที่และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปญ
ƒ ญาทองถิ่น การเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัว และชุมชน ตามกระบวนการ
พยาบาลชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการ
พยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4174483 การฝ}กปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
Primary Medical Care Practicum

Primary Medical Care Practicum

2(0-8-0) หนวยกิต

2(0-8-0) หนวยกิต

ฝzกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน ครอบคลุมการซักประวัติ
การตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค ในกลุมอาการที่พบบอย
การรักษาโรคเบื้องตนทาง อายุรกรรมและศัลยกรรม
การสงตอผูรับบริการตามขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและสิทธิของผูรับบริการ

ฝzกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพ
การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุม
อาการที่พบบอย การดูแลรักษาเบือ้ งตนดานอายุรกรรม
ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบตั ิเหตุ การทําหัตถการ การ
บันทึกขอมูล และการสงตอ การใชกระบวนการพยาบาล
ขอกําหนดการรักษาโรคเบื้องตน กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีความสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4174881 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
และการจัดการทางคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4174881 การฝ}กปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
และการจัดการทางคลินิก

Clinical Nursing Administration and Management
Practicum

Clinical Nursing Administration and Management
Practicum

2(0-8-0) หนวยกิต
2(0-8-0) หนวยกิต
ฝzกปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผูปZวยและ/ หรือหนวย
ฝzกปฏิบัติการจัดการในหอผูปZวยและ หรือหนวยบริการ
บริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเป•นหัวหนาทีมการ
สุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเป•นหัวหนาทีม ผูนําทีม
พยาบาล การเป•นพยาบาลเจาของไข การเป•นสมาชิกในทีม สมาชิกทีม หรือ การเป•นพยาบาลเจาของไข ศึกษา
และการสังเกต ติดตามเพื่อศึกษาบทบาทของหัวหนาหอ
วิเคราะห-บทบาทของหัวหนาหอผูปZวย พยาบาลวิชาชีพ
ผูปZวยไดอยางเหมาะสม การวิเคราะห-ประเด็นจริยธรรมใน ประจําหอผูปZวย
การบริหารจัดการหอผูปZวย
เหตุผลในการปรับปรุง-เพื่อใหมีความสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
3.3 กลุมวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172803 การใหเพื่อชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172803 การใหเพื่อชีวิต

Give for Life
3(2-2-5) หนวยกิต

Give for Life
3(2-2-5) หนวยกิต

ความหมาย มิติ และความสําคัญของการให ประสบการณการใหในแตละสถานการณ-

ความหมาย มิติ ความสําคัญของการให และการเรียนรู
ประสบการณ-การใหในแตละสถานการณ- ครอบคลุมการ
ตระหนักถึงคุณคาของการให การรูจักรักผูอื่น สํานึกใน
บุญคุณของผูมีพระคุณ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ทําคุณประโยชน-ใหแกสังคม และมนุษยชาติ บนพื้นฐาน
ของศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษ-สิ่งแวดลอม

เหตุผลการปรับปรุง -ไมมี4174882 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
Elective Nursing Practicum
3(0-12-0) หนวยกิต

4174882 การฝ}กปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
Elective Nursing Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ฝz ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เ ลื อ กสรร
ในบทบาทของสมาชิ ก ที ม และหั ว หนาที ม ภายใตการ
นิ เ ทศของสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
เหตุผลในการปรับปรุง ไมมี
-ไมมี-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ฝz ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เ ลื อ กสรรในบทบาท
ของสมาชิ ก ที ม และหั ว หนาที ม ภายใตการนิ เ ทศของ
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173201 การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for life and family
3(2-2-5) หนวยกิต

ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต
ความสําคัญความรักและการ ดําเนินชีวิต ประสบการณความรักในแตละชวงวัย การเสริมสรางทักษะชีวิต
การเรียนรูเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ-ที่ปลอดภัย
เทคนิคการคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรัก
และเพศ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเป•นการปรับการวางตัวและการเสริมทักษะชีวิต
1500133 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร5สุขภาพ 1
4172111 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1
English for Health Science1

English for Nurse

2(1-2-3) หนวยกิต
ศัพท-ภาษาอังกฤษทางการแพทย-และวิทยาศาสตร-สุขภาพ
หลักการอานตํารา วารสารและสารสนเทศทางการแพทยและวิทยาศาสตร-สุขภาพ ฝzกการอานจับใจความ หลักการ
เขียนสรุปใจความจากการอาน ฝzกการเขียนแผนการ
พยาบาล และรายงานผูปZวยประจําวัน

2(1-2-3) หนวยกิต
คําศัพท-ทางสุขภาพ ฝzกการอานขอความ บทความ ตํารา
ภาษาอังกฤษ ฟƒงบทสนทนาระหวางพยาบาลและผูบริการ
และเขียนรายงานผูปZวยโดยเชื่อมโยงกับกลุมผูใชบริการที่มี
ปƒญหาระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปƒสสาวะและไต
ระบบตอไรทอ ปƒญหาหู คอ จมูก โรคนรีเวชและผูใชบริการ
กลุมหญิงตั้งครรภ- ระหวางคลอดและกอนคลอด
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเป•นการเสริมสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษในสามารถทํางานในการเปลีย่ นแปลงของ
ประชาคมอาเซียนได
1500134 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร5สุขภาพ 2
4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2
English for Health Science2

English for Nurse 2

2(1-2-3) หนวยกิต
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการเขียน
กรณีศึกษาทางการพยาบาล การฟƒงการพูด และการสื่อสาร
ในสถานการณ-ตาง ๆ ไดแก การสอบถามขอมูล
ความตองการ การนําเสนอขอมูล รายงานทางการแพทยและพยาบาลที่เป•นทางการและไมเป•นทางการไดอยาง

2(1-2-3) หนวยกิต
คําศัพท-ทางสุขภาพ ฝzกการอานขอความ บทความ และ
ตําราภาษาอังกฤษ ฝzกฟƒงบทสนทนาระหวางพยาบาลและ
เขียนรายงานผูรับบริการที่มีปญ
ƒ หาระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท โรคลําไสใหญ
และทวารหนัก โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวช

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ถูกตองเหมาะสม กรณีศึกษาทางการพยาบาลเบื้องตน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ศาสตร-

เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเป•นการเสริมสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษในสามารถทํางานในการเปลีย่ นแปลงของประชาคม
อาเซียนได
3.4 การเพิ่มรายวิชาเลือก

หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กนอย
กลุมวิชาเลือก
4173201 การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for life and family
3(2-2-5) หนวยกิต

ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต
ความสําคัญความรักและการ ดําเนินชีวิต ประสบการณ-ความ
รักในแตละชวงวัย การเสริมสรางทักษะชีวิต การเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ-ที่ปลอดภัย เทคนิคการ
คุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรักและเพศ

เหตุผล
เพื่อใหเป•นการปรับตามสถานการณ-ของสังคมวัยรุนและการ
สรางทักษะชีวิตของนักศึกษา

แผนการเรียนเชื่อมโยงตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ไมนอยกวา 143 หนวยกิต)

หมวดการศึกษาทั่วไป
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ
(ไมนอยกวา 107 หนวยกิต)

กลุมภาษา
(9 หนวยกิต)

กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
(28 หนวยกิต)

กลุมมนุษย-ศาสตร(6 หนวยกิต)

กลุมวิชาชีพ
(79 หนวยกิต)

กลุมสังคมศาสตร(6 หนวยกิต)

รายวิชาทฤษฎี
(51 หนวยกิต)

กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(6 หนวยกิต)

รายวิชาปฏิบัติ
(28 หนวยกิต)

ขอกําหนดเฉพาะ
เลือกอื่นๆ
(3 หนวยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเกา และหลักสูตรปรับปรุง

ขอมูล

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
2. กลุมวิชาชีพ
2.1รายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลอง
2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรฯ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(143)
ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา
107
28
79
51
28
ไมนอยกวา 6
143

จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ
เกณฑ5สภาการ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2552
พยาบาล
พ.ศ. 2554
(149)
(140-150)
(148)
ไมนอยกวา ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 30
36
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา ไมนอยกวา 104
106
107
28
24
28
78
83
76
51
52
51
27
31
25
ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 6
148
149
140

