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 หน,วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน,วยกิต เพือ่ ใหพัฒนาอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัยให
ชัดเจนขึ้น
1.1 กลุมวิชาภาษา
15
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร*
12
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร*
6
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาอัตลักษณ*ดาน
และสังคมศาสตร*
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มทักษะการมีจิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น
1.3 กลุมสังคมศาสตร*
6
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาอัตลักษณ*ดาน
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มทักษะการมีจิตอาสา
พัฒนาทองถิ่น
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร*
9
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร*
6
หนวยกิต มหาวิทยาลัยเนนการพัฒนาอัตลักษณ*ดาน
คณิตศาสตร*และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร*และเทคโนโลยี
ทักษะทางป=ญญาและการใชเทคโนโลยี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 ทฤษฎี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1.5 ขอกําหนดเฉพาะใหเลือก
3
หนวยกิต
เรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอย
กวา 3 หนวยกิต

106
28

หน,วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

107
28

78
51

หนวยกิต
หนวยกิต

79
51

2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 ทฤษฎี

เหตุผล

หน,วยกิต
หนวยกิต มีการปรับรายวิชาใหตรงกับที่สภาการพยาบาล
กําหนด โดยมีสาระชีววิทยาเพิ่มขึ้นเพื่อใหพื้น
ฐานความรูดานสรีรวิทยามีความเขาใจลึกซึ้งโดย
เพิ่มในรายวิชาชีวเคมี และปรับใหรายวิชา
ระบบสุขภาพเปBนสาระของพื้นฐานวิชาชีพและ
เพิ่มสาระของชีวิสถิติในรายวิชาวิทยาการระบาด
และชีวสถิติ
หนวยกิต
หนวยกิต เพิ่มหนวยกิตของรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน
และการจัดการภัยพิบัติ เพิ่มเปBน 3(2-2-5) และ
การรักษาโรคเบื้องตน เพิ่มเปBน 3(2-2-5) ปรับ
รายวิชาคือ
1) มโนมติและแนวคิดทางการพยาบาล
2) กระบวนการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2.2.2 ปฏิบัติ

27

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หนวยกิต

2.2.2 ปฏิบัติ

28

เหตุผล
3) การพยาบาลมารดา ทารก และการวางแผน
ครอบครัว
4) บริหารการพยาบาลและบริหารองค*กร
สุขภาพ
5) การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการ
ภัยพิบัติ
6) การผดุงครรภ* 1
7) การผดุงครรภ* 2
หนวยกิต เพื่อใหตรงตามอัตลักษณ*ที่เนนการพัฒนาทักษะ
ทางดานการปฏิบัติการพยาบาล
โดยปรับชื่อรายวิชาใหมคือ
1) ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัย
พิบัติ 3(0-12-0)
2) ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 2(0-8-0)
3) ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2(0-8-0)
4) ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-12-0) ปรับเพิ่มหนวยกิต
5) ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-12-0)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เหตุผล
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน,วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน,วยกิต เพื่อรายวิชาใหมใหเหมาะสมกับสถานการณ*
ป=จจุบันของเด็กวัยรุนและเพิ่มรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา
กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดการศึกษาทั่วไป
กลุ,มวิชาภาษา
บังคับ 1500125 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
บังคับ 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
บังคับ 1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในระดับนานาชาติ
บังคับ 1500133 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร*สุขภาพ 1
บังคับ 1500134 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร*สุขภาพ 2
กลุ,มวิชามนุษยศาสตร<และสังคมศาสตร<
บังคับ 2500109 จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต

หน,วย
กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม, หน,วยกิต
กิต
รายวิชา [รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
(ท-ป-ค)
ย,อย
36
หมวดการศึกษาทั่วไป
30
15
กลุ,มวิชาภาษา
9
3
บังคับ 1500133 ภาษาไทยเพื่อ
3
(3-0-6)
การสื่อสาร
(3-0-6)
3
บังคับ 1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3
(3-0-6)
การสื่อสาร
(3-0-6)
3
บังคับ 1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3
(3-0-6)
การทํางาน
(3-0-6)
3
(2-2-5)
3
(2-2-5)
12
กลุ,มวิชามนุษยศาสตร<
6
3
บังคับ 2500114 จริยธรรมและ
3
(3-0-6)
ทักษะชีวิต
(3-0-6)

เหตุผล

ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่
ตองการเนนใหมีการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปBนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน*ที่กวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปBนผูใฝLรู
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง คิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารง
ตนอยูในสังคมไดเปBนอยางดี

กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดการศึกษาทั่วไป
บังคับ 2000106 วิถีไทย
บังคับ

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต

บังคับ

2000111 อาเซียนศึกษา

กลุ,มวิชาวิทยาศาสตร<กับคณิตศาสตร<
บังคับ 4000116 การคิดและการ
ตัดสินใจ
บังคับ 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน,วย
กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม, หน,วยกิต
กิต
รายวิชา [รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
(ท-ป-ค)
ย,อย
36
หมวดการศึกษาทั่วไป
30
3
บังคับ 2500115 จิตอาสาพัฒนา
3
(3-0-6)
ทองถิ่น
(3-0-6)
3
(3-0-6)
3
(3-0-6)
กลุ,มวิชาสังคมศาสตร<
6
บังคับ 2000112 การเมืองการ
3
ปกครองไทย
(3-0-6)
บังคับ 2000113 อาเซียนศึกษา
3
(3-0-6)
9
กลุ,มวิชาวิทยาศาสตร<กับคณิตศาสตร<
6
3
บังคับ 4000124 การคิดและการ
3
(3-0-6)
ตัดสินใจ
(3-0-6)
3
บังคับ 4000125 วิทยาศาสตร*การ
3
(3-0-6)
กีฬาเพื่อสุขภาพ
(3-0-6)

เหตุผล

กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดการศึกษาทั่วไป
บังคับ 4000121 วิทยาศาสตร*การกีฬา
เพื่อสุขภาพ

หน,วย
กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม, หน,วยกิต
กิต
รายวิชา [รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
(ท-ป-ค)
ย,อย
36
หมวดการศึกษาทั่วไป
30
3
บังคับ 4000126 เทคโนโลยี
3
(3-0-6)
สารสนเทศและการสื่อสาร
(3-0-6)

เหตุผล

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ 4171101 ชีวเคมี
บังคับ

กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
หน,วยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 (2-2-5) บังคับ 4171101 ชีวเคมี

หน,วยกิต
(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 กายวิภาคศาสตร*และ
สรีรวิทยา 2
4171103 กายวิภาคศาสตร*และ
สรีรวิทยา 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 วิทยาการระบาด

3(3-0-6)

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

เหตุผล

ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มสาระของ
ชีววิทยาเพิ่มเติม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระ
ชีววิทยาใหกระชับและทันสมัย
ปรับคําอธิบายรายวิชาปรับใหเปBนระบบ
มากขึ้น
เหมือนเดิม
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับ
การเรียนทางการพยาบาล
เหมือนเดิม
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเรียนเปBนฐาน
ของการนําไปใชในการพยาบาล
ปรับคําอธิบายเพิ่มเติมสาระเรื่องชีวสถิติ

กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย
บังคับ
บังคับ
บังคับ

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ
4171103 ชีวสถิติ
4171102 ระบบสุขภาพ

กลุ,ม
หน,วยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
ย,อย
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

บังคับ

และชีวสถิติ
4172109 จิตวิทยาพัฒนาการ

บังคับ

4173101 ระบบสุขภาพ

หน,วยกิต
(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

เหตุผล
เพิ่มเติม
ปรับคําอธิบายรายวิชา

2 (2-0-4) ปรับเพิ่มเรื่องระบบสุขภาพชุมชนใหมี
ความชัดเจนในเรื่องระบบสุขภาพ

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาวิชาชีพ (ทฤษฎี)
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ หน,วย
กิต
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ปค)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ
51
4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักใน
3(3วิชาชีพการพยาบาล
0-6)
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(12-3)
กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย

กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล
4171202 กระบวนการพยาบาล

หน,วย
กิต
(ท-ปค)
51
3(30-6)
3(30-6)

เหตุผล

ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับการปูพื้นฐานการ
เรียนวิชาชีพทางการพยาบาล
ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเนนการสอน
ใหครบตามกระบวนการพยาบาลโดยไมเนนเรื่องการประเมิน
ภาวะสุขภาพ

กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ หน,วย
กลุ,ม
กิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ปย,อย
ค)

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

4172203 การพยาบาลพื้นฐาน

3(22-5)

4171203 การพยาบาลพื้นฐาน

4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล

2(20-4)

4173301 การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
4172401 การสรางเสริมสุขภาพ

4173209 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
การพยาบาล
4173301 การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
4172401 การสรางเสริมสุขภาพ

3(30-6)
2(20-4)
3(3- 4173402 การพยาบาลชุมชน
0-6)
2(2- 4174403 การรักษาโรคเบื้องตน
0-4)

4173402 การพยาบาลชุมชน
4174403 การรักษาโรคเบื้องตน

หน,วย
กิต
(ท-ปค)

เหตุผล

และเพิ่มเติมเรื่องการบันทึกทางการพยาบาล การวัดสัญญาณ
ชีพ
3(2- ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระเรื่องการรับสงตอ การบันทึก
2-5) ทางการพยาบาล
และการวินิจฉัยทางการพยาบาล
2(2- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
0-4)
3(30-6)
2(20-4)
3(30-6)
3(22-5)

ปรับคําอธิบายรายวิชามีกาปรับเนื้อหาใหสอดคลองและทันสมัย
ตอการเปลี่ยนแปลง
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับมากขึ้น
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหตรงกับปรัชญาของหลักสูตร
คําอธิบายรายวิชาเหมือนเดิมเพิ่มจํานวนหนวยกิต เนื่องจากมี
การฝNกปฏิบัติการเรื่องการเย็บแผลและหัตถการที่จําเปBนในหอง

กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ หน,วย
กลุ,ม
กิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ปย,อย
ค)

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หน,วย
กิต
(ท-ปค)

4172501 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ* 1

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

3(30-6)

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

3(30-6)
2(20-4)
3(30-6)
3(30-6)

4173502 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ* 2
4173503 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ* 3
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

2(20-4)
2(20-4)
3(30-6)
3(30-6)

2(20-4)

4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ

4172701 การพยาบาลผูใหญ 1

4172702 การพยาบาลผูสูงอายุ

4172701 การพยาบาลผูใหญ 1

2(20-4)

เหตุผล
ฉุกเฉินจึงตองขอชั่วโมงเพิ่มเติม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนเรื่องการตั้งครรภ*และการวางแผน
ครอบครัว รวมถึงปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรให
ครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนเรื่องการคลอดรวมถึงปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนเรื่องภาวะเสี่ยงและปรับใหสอดคลอง
กับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาและปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุซึ่งที่
ภาวะเจ็บปLวย ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง เพิ่ม
เรื่องนรีเวชวิทยา หองผาตัด และปรับใหสอดคลองกับปรัชญา
ของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนการพยาบาลผูสูงอายุที่มีภาวะ
เจ็บปLวยโดยเนนภาวะเฉียบพลัน วิกฤติและฉุกเฉินและปรับให

กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ หน,วย
กลุ,ม
กิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ปย,อย
ค)

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หน,วย
กิต
(ท-ปค)

4173703 การพยาบาลผูใหญ 2

4(40-8)

4172702 การพยาบาลผูใหญ 2

3(30-6)

4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและสา
ธารณภัย

3(22-5)

3(22-5)

4174801 ภาวะผูนําและการบริหารการ
จัดการทางคลินิก

2(20-4)

4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและการ
จัดการ
ภัยพิบัติ
4174801 บริหารการพยาบาลและบริหาร
องค*กรสุขภาพ

2(20-4)

4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล

2(12-3)
3(2-

4173802 สารสนเทศศาสตร*ทางการ
พยาบาล
4173901 วิจัยทางการพยาบาล

2(20-4)
3(2-

4173901 วิจัยทางการพยาบาล

เหตุผล
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเนนการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุซึ่งที่
ภาวะเจ็บปLวย
ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง และปรับใหสอดคลอง
กับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระการจัดการภัยพิบัติและปรับให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุม
ปรับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มสาระ การบริหารทั่วไป การบริหาร
การพยาบาล บริหารจัดการองค*กรสุขภาพ การบริหารบริการ
สุขภาพและการบริหารการพยาบาล เพิ่มประเด็นสัมมนา
ประเด็นและแนวโนมและปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตร
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหสอดคลองกับ
ภาษาอังกฤษ
เหมือนเดิม

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ หน,วย
กลุ,ม
กิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ปย,อย
ค)
2-5)
4174902 ประเด็นและแนวโนมวิชาชีพ 2(2การพยาบาล
0-4)
กลุ,ม
รายวิชา
ย,อย

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หน,วย
กิต
(ท-ปค)
2-5)

เหตุผล

บูรณาการกับรายวิชาบริหารการพยาบาล
และการจัดการทางคลินิก

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาวิชาชีพ (ปฏิบัติ )
กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ
บังคับ 4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
หน,วยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ
2(0-8-0)
บังคับ 4172282 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน

บังคับ

4173381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต

2(0-8-0)

บังคับ

4173381 การฝNกปฏิบัติการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต

บังคับ

4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

3(0-12-0)

บังคับ

4173481 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 1

บังคับ

4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน 2(0-8-0)

บังคับ

4174482 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 2
4174483 การฝNกปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องตน

หน,วยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

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

กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ

กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
หน,วยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ

บังคับ

4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ* 1

2(0-8-0)

บังคับ

4173581 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ* 1

บังคับ

4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ* 2

3(0-12-0)

บังคับ

4174582 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ* 2

บังคับ

4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน

3(0-12-0)

บังคับ

4173681 การฝNกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน

บังคับ

4127381 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 1

3(0-12-0)

บังคับ

4172781 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 1

บังคับ

4127382 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2
4173783 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน

3(0-12-0)

บังคับ

4173782 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 2
4173783 การฝNกปฏิบัติการพยาบาล

บังคับ

3(0-12-0)

หน,วยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

28
หลักสูตร
3(0-12-0) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึ้น
และปรับใหสอดคลองกับปรัชญา
ของหลักสูตร
2(0-8-0) 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

กลุ,ม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ
และสาธารณภัย

บังคับ

4174881 ปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาลและการจัดการทางคลินิก

กลุ,ม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม,
หน,วยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ย,อย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ,มวิชาชีพ
ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ

2(0-8-0)

บังคับ

4174881 การฝNกปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาลและการจัดการทางคลินิก

หน,วยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

28

2(0-8-0)

ของหลักสูตร และเนนการศึกษาดูงาน
ในระบบบริการการแพทย*ฉุกเฉินและ
การวางแผนรับอุบัติภัย
ปรับสาระประเด็นการบริหารจัดการ
กรณีฉุกเฉิน/วิกฤติ ของหนวยงาน
เพิ่มเติม และปรับใหสอดคลองกับ
ปรัชญาของหลักสูตร

3. ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา
3.1 กลุ,มพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4171101 ชีวเคมี
Biochemistry
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิด และหลักการทางชีวเคมี โครงสรางและ
คุณสมบัติของชีวโมเลกุลหนาที่ของชีวโมเลกุล
การทํางานของเอนไซม* การเมตาโบลิซึมของ
สารอาหาร การสังเคราะห*โปรตีน คาร*โบไฮเดรต
ไขมัน ฮอร*โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในรางกาย
การควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึมในภาวะปกติ
และในภาวะเจ็บปLวย การควบคุมปฏิกิริยาตาง ๆ
ภายในเซลล* ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171101 ชีวเคมี
Biochemistry
3(3-0-6) หน,วยกิต
ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณสมบัติ และ
หนาที่ของคารโบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ลิพิด
และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมและการควบคุมของ
สารชีวโมเลกุล คุณสมบัติ และกลไกการทํางานของ
เอนไซมและโคเอนไซม วิตามินและเกลือแร(
การสังเคราะหอารเอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน
รหัสพันธุกรรม รีคอมบิแนนทเทคโนโลยี ฝ-กปฏิบัติ
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุลต(างๆ
ตลอดจนการทดลองที่เกี่ยวของ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับปรุงโดยเนนเนื้อหาสาระหลักที่สําคัญและไมเนนการสอนแนวคิดและหลักการ เพราะเปBนเนื้อหา
ของวิทยาศาสตร* และเพิ่มสาระเรื่องชีววิทยามากขึ้นเพื่อนําไปตอยอดการเรียนสรีรวิทยาไดงายขึ้น
4171107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4171102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
Microbiology and Parasitology
3(2-2-5) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ความรูพื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย*เกี่ยวกับแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราปรสิต
หนอนพยาธิโปรโตซัว การใชหองปฏิบัติการ
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ การควบคุม
และทําลายเชื้อ การตอบสนองทางดานภูมิคุมกัน
ของรางกายตอการติดเชื้อที่เกิดขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ความรูพื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา โดยครอบคลุมกระบวนการสราง
ภูมิคุมกันปฏิกิริยาตอบสนองของร(างกายต(อเชื้อโรค
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรียและปรสิต
เช(น โครงสรางและหนาที่ของเซลลจุลินทรีย
เมแทบอลิซึมและพันธุกรรม จุลชีพและพยาธิต(างๆ
ที่ทํา ใหเกิดโรคในประเทศไทย วิธีการป7องกันควบคุม
และการทําลายเชื้อโรค การเก็บตัวอย(างส(งตรวจ
ฝ-กปฏิบัติในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการยอมสีเชื้อ
ต(างๆ การเพาะจุลชีพและการทดสอบความไวของ
ยาต(อจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพต(างๆ

เหตุผลในการปรับปรุง
ตองการใหเนื้อหา แคบลงและสามารถนํามาเปBนรากฐานในการประยุกต*ใชกับวิชาทางการพยาบาลตอไป
4171108 สรีรวิทยา
4171104 กายวิภาคศาสตร<และสรีรวิทยา 1
Physiology
Anatomy and Physiology 1
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต
กลไกและกระบวนการควบคุมการทํางานของเซลล* ศึกษาโครงสราง หนาที่ และกระบวนการทํางานของ
ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท อวัยวะรับความรูสึก เซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธของระบบต(
พิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
างๆ ของร(างกายมนุษยรวมทั้ง ผิวหนัง กระดูกและข
ทางเดินอาหาร ระบบขับถายป=สสาวะ สมดุลกรดดาง อต(อ กลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ
การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบตอมไรทอ
ความสัมพันธระหว(างระบบต(างๆ เพื่อส(งเสริมการ
และระบบอวัยวะสืบพันธุ*
ทํางานประสานกันอย(างกลมกลืนกับการควบคุมการ
ทํางานของระบบต(างๆ ใหอยูใ( นภาวะปกติ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร คําอธิบายกระชับและไดใจความ
4171105 กายวิภาคศาสตร<
4171103 กายวิภาคศาสตร<และสรีรวิทยา 2
Anatomy
Anatomy and Physiology 2
3(2-2-5) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ความรูพื้นฐานและคําศัพท*ทางกายวิภาคศาสตร*
ศึ ก ษาโครงสร าง หน าที่ การทํ า งานของเซลล*
คุณสมบัติของเซลล* เนื้อเยื่อและผิวหนังชนิดตาง ๆ
เนื้ อ เยื่ อ และ อวั ย วะตลอดจนความสั ม พั น ธ* ข อง
ระบบโครงสราง กระดูกและขอตอ ระบบกลามเนื้อ ระบบตางๆในรางกายมนุษย* เกี่ยวกับระบบการยอย
ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ อาหาร ขับถายป=สสาวะ ตอมไรทอและการทํางาน
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายป=สสาวะ
ของฮอร* โ มน การสื บ พั น ธุ * การปฏิ ส นธิ การ
และระบบอวัยวะสืบพันธุ*
เจริญเติบโตและการควบคุมภาวะปกติของรางกาย
เหตุผลในการปรับปรุง -คงเดิม4172110 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
4171106 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
Pharmacology for Nurses
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา การใชยากลไก แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยาเภสัชจลนศาสตร
การออกฤทธิ์ผลขางเคียงและพิษของยาการใช
และเภสัชพลศาสตร กลุ(มยาต(าง ๆ บัญชียาหลัก
กระบวนการพยาบาลในการใหยาแกผูรับบริการภายใต แห(งชาติยาสามัญประจําบานความรูเบื้องตน
ขอบเขตขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
เกี่ยวกับการใชสมุนไพรวิตามินและอาหารเสริม
ยากลุมตางๆ บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญ
กลไกการออกฤทธิ์ผลขางเคียงและพิษของยาและ
ประจําบาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสมุนไพร วิธีปฏิบัติในการใชยา การบริหารยากระบวนการ
วิตามินและอาหารเสริม การคุมครองผูบริโภค
พยาบาลกับการใชยา
ดานสาธารณสุข
เหตุผลในการปรับปรุง นําไปใชประโยชน*ในชีวิตประจําวันไดจริงและเนื้อหาครอบคลุม โดยปรับเนื้อหา
ใหสามารถนําใชไดตามบทบาทหนาที่และความจําเปBนสําหรับพยาบาล
4172111 พยาธิสรีรวิทยา
4171105 พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
Pathophysiology
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
กลไกการปรั บ ตั ว การเปลี่ ย นแปลงโครงสราง กลไกการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
และหนาที่ ข องเซลล* เ มื่ อ เกิ ด พยาธิสภาพ
หนาที่ของเซลลเมื่อเกิดพยาธิสภาพตลอดจนการ
ตลอดจนการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโตของอวัยวะใน ปรับตัวปฏิกิริยาตอบโตของอวัยวะในระบบต(าง ๆ
ระบบตางๆ ของรางกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ
ของร(างกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ
รวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อชวยในการ
วินิจฉัย
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหเนื้อหามีความตรงกับลักษณะของรายวิชา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171104 โภชนาการและสุขภาพ
4172107 โภชนศาสตร<
Nutrition and Health
Nutrition
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต
ความสําคัญของโภชนาการตอภาวะสุขภาพ
แนวคิดของโภชนาการและสุขภาพ สารอาหาร
ชนิดและคุณคาสารอาหารที่จําเปBนตอรางกายของ โภชนาการในชวงวัยตางๆ ของชีวิต ป=จจัยที่มีผลตอ
บุคคลแตละวัย การคํานวณปริมาณและพลังงาน
ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ
จากสารอาหารตางๆ การจัดอาหารที่เหมาะสมตอ โภชนบําบัดสถานการณ*และป=ญหาโภชนาการของ
บุคคลในภาวะปกติและเจ็บปLวย รวมทั้งการให
ในป=จจุบัน การเฝSาระวังทางโภชนาการ บทบาทของ
โภชนศึกษา
พยาบาลดานโภชนาการ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาการเรียนรูใหเหมาะสมกับการนําไปใชและสถานการณ*ป=จจุบัน
รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาดานโภชนาการชุมชน
4172109 วิทยาการระบาด
4172108 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
Epidemiology
Epidemiology and Biostatistics
2(2-0-4) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิดพื้นฐานและหลักวิทยาการระบาด ปฏิสัมพันธ* แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด
ของป=จจัยดานมนุษย* ป=จจัยกอโรคและสิ่งแวดลอม
การเกิดโรคและการกระจายของโรค ชีวสถิติที่
ธรรมชาติของการเกิดโรค หลักการปSองกันโรค
จําเปBนในการวิเคราะห*ขอมูล และการประยุกต*ใชใน
วิทยาการระบาดของโรคสําคัญในประเทศไทย
การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝSาระวังโรค
ครอบคลุ มโรคไรเชื้ อ โรคติด เชื้อ โรคอุบัติ ใ หม
การสืบสวนทางวิทยาการระบาด การปSองกันและ
และโรคอุบัติ ซ้ํา การสอบสวนและการเฝSาระวัง
การควบคุมโรค การวิจัยทางสุขภาพและสาธารณสุข
การระบาดของโรค
เหตุผลในการปรับปรุง เปBนรายวิชาที่มีเนื้อหาทับซอนเรื่องชีวสถิติจึงนํามาสอนในรายวิชานี้ และเพิ่มความ
เชื่อมโยงกันของเนื้อหา
4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
2(2-0-4) หน,วยกิต

4172109 จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
2(2-0-4) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย*ตามขั้นตอน แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย
ของวงจรชีวิตตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ป=จจัยที่มี
ป@จจัยที่มีผลต(อการพัฒนาการทางดานร(างกาย
อิทธิพลตอการพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการ จิตสังคมและสติป@ญญาของมนุษย ตั้งแต(ในครรภ
กลไกการปรับตัว พฤติกรรมที่เปBนป=ญหา
ถึงวัยสูงอายุการส(งเสริมสุขภาพจิต และแนวทาง
การปSองกัน และการสงเสริมพัฒนาการในแตละวัย การช(วยเหลือตามวัย
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหการปรับตัวของในแตละวัย การสงเสริมพัฒนาการ และปรับใหสอดคลอง
กลมกลืนกับสังคมและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น โดยนําทฤษฎีและงานวิจัยดานพัฒนาการ มาประยุกต*ใชใน
การพัฒนาตนเองและผูอื่นตามวัย
3.2 กลุ,มวิชาชีพ (ทฤษฎี)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171102 ระบบสุขภาพ
4173101 ระบบสุขภาพ
Health System
Health System
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพ และการ
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการ
สาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพคนไทยและป=จจัย สาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพคนไทยและป=จจัย
ที่มีผลตอสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ที่มีผลตอสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ถวนหนา การประกัน ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา การประกัน
คุณภาพการบริการกับวิชาชีพการพยาบาล
คุณภาพการบริการ ความสัมพันธ*ระหวางระบบ
และการผดุงครรภ* ความสัมพันธ*ระหวางระบบ
สุขภาพ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ*
สุขภาพ
ระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ
เหตุผลในการปรับปรุง ตองการใหเนื้อหาเรื่องระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพเปBนรากฐานในการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห*กับวิชาทางการพยาบาลและฐานการพยาบาลชุมชนตอไป

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพ
การพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing Profession

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
Concepts and Theories in Nursing
3(3-0-6) หน,วยกิต

3(3-0-6) หน,วยกิต
ประวัติการพยาบาล การพยาบาลในประเทศไทย
องค*กรพยาบาล การพัฒนาศาสตร*การพยาบาล
ทฤษฎีทางการพยาบาล มโนทัศน*และทฤษฎีที่
อธิบายธรรมชาติของมนุษย* สุขภาพ สิ่งแวดลอม
และการพยาบาล กระบวนการพยาบาล
การประยุกต*ใชทฤษฎีและแนวคิดหลักทางการพยาบาล
ที่เลือกสรรในการใหการพยาบาลแบบองค*รวม

ความเปBนมาของวิชาชีพการพยาบาลความหมาย
ความสําคัญของวิชาชีพคุณลักษณะของวิชาชีพการ
พยาบาล หนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลต(อ
วิชาชีพ มโนมติทางการพยาบาล สุขภาพและ
ความเจ็บปCวยแนวคิดพยาบาลแบบองครวมแนวคิด
การพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทฤษฎี
ทางการพยาบาลที่เลือกสรร
เหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาลเปBนเครื่องมือที่สําคัญของพยาบาล
ในปฏิบัติการพยาบาลเพื่อชวยใหผูรับบริการไดบริการที่มีคุณภาพ เปBนสิ่งที่แสดงถึงการนําความรูทางทฤษฎี
ไปสูการปฏิบัติ มีความเปBนสากล มีความเปBนพลวัตร ตอเนื่องและสัมพันธ*กันแบบองค*รวม
4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการ 4173204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาล
การพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
Laws and Ethics in Nursing Profession
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต
จริยศาสตร*และจริยธรรมกับการพยาบาล
หลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติและกฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลการประกอบ
ที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ*ภายใต
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ทฤษฎี
ขอบเขตของกฎหมายกฎหมายทั่วไปกฎหมาย
จริยศาสตร หลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ* และ
การพยาบาลคุณค(าและความเชื่อจรรยาบรรณ
กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพ สิทธิของผูใชบริการ ประเด็นป@ญหาทาง
วิชาชีพการพยาบาลหลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
และเชิงกฎหมายกรณีกระทําผิดเกี่ยวกับการ
การพยาบาลและความเชื่อทางวัฒนธรรม
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ*
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับเพื่อใหเนื้อหามีความครอบคลุมและเรียนรูแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางจริยธรรม

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4171203 การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
Fundamental Nursing
3(2-2-5) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต
หลักและวิธีปฏิบัติการพยาบาลเทคนิคปราศจากเชื้อ แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลในการดูแลบุคคล
และกีดกั้นการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัยการจัด
แบบองครวมทั้งในภาวะสุขภาพปกติและภาวะ
หนวยผูปLวย การดูแลความตองการพื้นฐานของ
สุขภาพเบี่ยงเบนตามขั้นตอนของกระบวนการ
บุคคลการใหยา หัตถการและเทคนิคทางการ
พยาบาล การฝ-กทักษะในหองปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลการฝNกทักษะในการปฏิบัติหัตถการตางๆ
ในหองปฏิบัติการพยาบาล
เหตุผลในการปรับปรุง ใหครอบคลุมขอบเขตการพยาบาลพื้นฐานที่ปฏิบัติการจริงเชน การรับ การยาย
การจําหนายผูปLวย การบริหารยา การบันทึกทางการพยาบาล
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ
4171202 กระบวนการพยาบาล
Health Assessment
Nursing Process
2(1-2-3) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
หลักการ วิธีการและฝNกปฏิบัติการซักประวัติและ
มโนทัศนและหลักการกระบวนการพยาบาลมโน
การตรวจรางกายชนิดและวิธีการเตรียมตรวจทาง ทัศนแบบแผนสุขภาพการประเมินสภาพ ไดแก(
หองปฏิบัติการพื้นฐาน และการเตรียมตรวจพิเศษ การซักประวัติการวัดสัญญาณชีพการตรวจร(างกาย
การแปลผลขอมูลที่ได
การตรวจทางหองปฏิบัติการการวางแผนการ
พยาบาล การวินิจฉัยทางการพยาบาลการปฏิบัติการ
พยาบาลการประเมินผลการพยาบาลการบันทึก
ทางการพยาบาลและแนวทางการประยุกตใช
กระบวนการพยาบาล
เหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากกระบวนการพยาบาลเปBนเครื่องมือที่สําคัญของพยาบาลในปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อชวยใหผูรับบริการไดบริการที่มีคุณภาพ เปBนสิ่งที่แสดงถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปสูการ
ปฏิบัติ มีความเปBนสากล มีความเปBนพลวัตร ตอเนื่องและสัมพันธ*กัน และตองใชกระบวนการทางป=ญญา
173

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ในทุกๆ ขั้นตอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric Nursing and Mental Health
Psychiatric Nursing and Mental Health
3(3-0-6) หน,วยกิต
(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิต แนวคิด หลักการ การพยาบาลสุขภาพจิตและ
และจิตเวช วิวัฒนาการของศาสตร*ทางสุขภาพจิต
จิตเวช วิวัฒนาการและการพยาบาลทางสุขภาพจิต
และจิตเวช และการพยาบาลทางจิตเวช ป=จจัยที่มี และจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน
อิทธิพลตอสุขภาพจิตและการเจ็บปLวยทางจิตเวช
เฉียบพลัน วิกฤต กระบวนการพยาบาล การดูแล
โรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน หลักการ
ตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือที่ใชในการ ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การดูแลตอเนื่องเพื่อ เกี่ยวของ
การสงเสริม ปSองกันและการฟUVนฟูสมรรถภาพทางจิต
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชน กฎหมายและ
จริยธรรมทางจิตเวช
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ขอบเขตงานดานการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช เพิ่มเติมเรื่องจิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตการดูแลตอเนื่อง กฎหมาย และการมีสวนรวมของ
ครอบครัว
4172401 การสรkางเสริมสุขภาพ
4171401 การสรkางเสริมสุขภาพ
Health Promotion
Health Promotion
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
สุขภาพหลักการและวิธีการสรางเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งครอบคลุม พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล*และสารเสพติด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสราง
เสริมสุขภาพป=จจัยที่มีผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การใช
กระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ
การประยุกต*ใชหลักการสรางเสริมสุขภาพเพื่อ
ปSองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการสรางเสริม
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มการใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ และการประยุกต*ใช
หลักการสรางเสริมสุขภาพใหครอบคลุมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4173402 การพยาบาลชุมชน
4173402 การพยาบาลชุมชน
Community Nursing
Community Nursing
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชนและการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การพยาบาลชุมชน การ
ชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ กลวิธีและ
พยาบาลครอบครัว การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
นวัตกรรมสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลชุมชนที่ การพยาบาลอาชีวอนามัย กระบวนการพยาบาล
เนนการดูแลแบบเอื้ออาทรและการ มีสวนรวมของ อนามัยชุมชนการเลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่
บุคคล กลุมคน ครอบครัว ชุมชนและภาคีสุขภาพทั้ง เหมาะสมและบูรณาการภูมิป=ญญาทองถิ่น ประเด็น
ภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและภาวะที่มีป=ญหา
กฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
สุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับเนื้อหาใหตรงกับขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนฯ
และประเมินความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯพ.ศ. 2557 ของสภาการพยาบาล
4174403 การรักษาโรคเบื้องตkน
4174403 การรักษาโรคเบื้องตkน
Primary Medical Care
Primary Medical Care
2(2-0-4) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องตน วิธีการ
ประเมินสุขภาพของบุคคลโดยการซักประวัติ
การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และ
การแปลผล เพื่อการวินิจฉัย แยกโรคในกลุมอาการ
ที่พบบอย การรักษาโรคเบื้องตน การทําหัตกรรมที่
กําหนด การสงตอผูปLวยตามขอบเขตของกฎหมาย
วิชาชีพ และประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรค
เบื้องตน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แนวคิดหลักการการรักษาโรคเบื้องตนการประเมิน
สุขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัย
แยกโรคในกลุมอาการที่พบบอย ปฏิบัติการดูแล
รักษาเบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุการทําหัตถการ การบันทึกขอมูล
และการสงตอ ตามขอกําหนดการรักษาโรคเบื้องตน
ประเด็นกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพและเนนการรักษาโรค
เบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม การชวยเหลือผูปLวยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ
4172501 การพยาบาลมารดา ทารก
4172501 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ< 1
และการผดุงครรภ< 1
Maternal and Newborn Nursing and
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery 1
Midwifery 1
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ*ที่
แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก
เกี่ยวของกับวิวัฒนาการการผดุงครรภ*สถิติชีพที่
การอนามัยเจริญพันธุ* การวางแผนครอบครัว
เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดาและทารก การให การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ* ระยะหลังคลอด
คําปรึกษากอนสมรส การวางแผนครอบครัว
กระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของ
การตั้งครรภ* การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิต
ครอบครัว ประเด็นกฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณ
สังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ* การประเมินภาวะ และสิทธิมนุษยชน
สุขภาพมารดาและทารกในครรภ*การสงเสริมสุขภาพ
มารดาขณะตั้งครรภ* การพยาบาลภาวะไมสุขสบาย
และการดูแลดานจิตสังคมขณะตั้งครรภ*
การกระตุนพัฒนาการทารกในครรภ* การเตรียมตัว
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ประเด็นจริยธรรมที่
เกี่ยวของการพยาบาลแบบองค*รวม บนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีสวน
รวมของครอบครัว

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของพยาบาลผดุงครรภ*และเนนการดูแลแบบองค*รวม
4172502 การพยาบาลมารดา ทารก
4172502 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ< 2
และการผดุงครรภ< 2
Maternal and Newborn Nursing and
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery 2
Midwifery 2
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาท
แนวคิด หลักการ การผดุงครรภ* ความรูพื้นฐาน
ของผดุงครรภ* การพยาบาลผูคลอดกรณีที่คลอด
เกี่ยวกับการคลอด การใชยาทางสูติกรรมในระยะ
ปกติการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการชวย
คลอด กระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวม
ฟUVนคืนชีพทารกแรกเกิด การประเมินสภาพทารก
ของครอบครัว การดูแลชวยเหลือมารดาทารก
ในครรภ*ที่มีภาวะเสี่ยง และการใชยาทางสูติกรรม
ในระยะคลอด และการดูแลทารกแรกเกิดทันที
ในระยะคลอด การพยาบาลมารดาและทารกใน
ประเด็นกฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณ
ระยะหลังคลอดปกติ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวของ และสิทธิมนุษยชน
การพยาบาลแบบองค*รวมบนพื้นฐานของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีสวนรวมของ
ครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาของบทบาทการผดุงครรภ* และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4173503 การพยาบาลมารดา ทารก
4172503 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ< 3
และการผดุงครรภ< 3
Maternal and Newborn Nursing
Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery 3
and Midwifery 3
2(2-0-4) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ*
แนวคิด หลักการ การดูแลสตรีตั้งครรภ*ที่มีภาวะเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ*และการ
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ* ระยะคลอด
พยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอดและ
หลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง
หลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง มีโรครวมกับการตั้งครรภ* ภาวะแทรกซอน กระบวนการพยาบาล
เลือดออกในระยะตั้งครรภ*และโรคติดเชื้อรวมกับ
โดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ประเด็น
การตั้งครรภ* การพยาบาลทารกแรกเกิดหลังคลอด กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและสิทธิ
ที่มีภาวะแทรกซอน ผูมีบุตรยาก ประเด็น
มนุษยชน
จริยธรรมที่เกี่ยวของ การพยาบาลแบบองค*รวม
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และการมีสวนรวมของครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาระยะคลอดและหลังคลอดในภาวะเสี่ยง
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ,น
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ,น
Child and Adolescent Nursing
Child and Adolescent Nursing
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ*ที่ แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูปLวยเด็กตั้งแตแรกเกิด
เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพการปSองกันโรค
จนถึงวัยรุน ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี ภาวะ
การรักษาพยาบาลทารก เด็กและวัยรุนที่ปกติ
สุขภาพเสี่ยง ภาวะเจ็บปLวยทั้งแบบเฉียบพลัน
และที่ปLวยในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน ฉุกเฉินและ
วิกฤต เรื้อรัง และฉุกเฉิน กระบวนการพยาบาล
เรื้อรัง ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบ โดยใชครอบครัวเปBนศูนย*กลาง บทบาทการดูแล
หัวใจและไหลเวียน ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท รักษา การฟUVนฟูสภาพ การปSองกันการกลับเปBนซ้ํา
การเคลื่อนไหว การเลน โดยใชหลักการพยาบาล
ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่
แบบองค*รวมและสิทธิเด็กโดยเนนใหครอบครัว
เกี่ยวของ
เปBนศูนย*กลางการดูแลตนเอง
เหตุผลในการปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุมตามปรัชญาของหลักสูตรที่เนนการพยาบาลเปBนศาสตร*และศิลปะ
ในการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะเจ็บปLวย โดยเนนภาวะเฉียบพลัน
วิกฤต และฉุกเฉิน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172701 การพยาบาลผูkใหญ, 1
4172701 การพยาบาลผูkใหญ, 1
Adult Nursing 1
Adult Nursing 1
3(3-0-6) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะ
พยาบาลผูใหญที่มีป=ญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน เจ็บปLวย ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต
ฉุกเฉินและเรื้อรังที่ไมซับซอน ทั้งที่ไดรับการรักษา และเรื้อรัง ซึ่งไดรับการรักษาดวยยา และ
ดวยยาและการผาตัด ครอบคลุม ความผิดปกติ
การผาตัด ครอบคลุมความผิดปกติเกี่ยวกับตา หู
เกี่ยวกับ การไดยิน การมองเห็น และการทรงตัว
คอ จมูก สมดุลของสารน้ํา เกลือแรและกรดดาง
สมดุลของสารน้ําเกลือแรและกรดดางระบบผิวหนัง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินป=สสาวะ ความ ป=สสาวะ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูก
ผิดปกติของเลือดและน้ําเหลือง ความผิดปกติ
และกลามเนื้อ รวมทั้งมะเร็ง นรีเวชวิทยา
เกี่ยวกับระบบกระดูกขอตอและกลามเนื้อและมะเร็ง และการจัดการความปวด กระบวนการพยาบาล
ประเด็นจริยธรรม และการพยาบาลแบบองค*รวม
โดยใชผูปLวยเปBนศูนย*กลาง ประเด็นกฎหมาย
ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐาน
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุงปรับ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมสอดคลองตามขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลผูใหญ
ของสภาการพยาบาลมากขึ้นและความสอดคลองตามปรัชญาของหลักสูตร
4172702 การพยาบาลผูkสูงอายุ
4172703 การพยาบาลผูkสูงอายุ
Geriatric Nursing
Geriatric Nursing
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัยสูงอายุ กระบวนการ แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูสูงอายุ เจตคติ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจอารมณ* และสังคม การดูแลผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการ
ของผูสูงอายุ แนวโนมโครงสรางประชากรผูสูงอายุ เปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ
ของประเทศไทย ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจสังคม ผูสูงอายุ การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
และวัฒนธรรมของผูสูงอายุ สุขภาพกับผูสูงอายุ
กระบวนการพยาบาลโดยใชผูสูงอายุและครอบครัว
เปBนศูนย*กลาง การพยาบาลผูสูงอายุที่มีป=ญหาดาน
นโยบายสุขภาพและแผนระดับชาติและกฎหมาย
ดานผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ
สุขภาพเฉพาะเรื่อง การใชยาในผูสูงอายุ การดูแล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การใชยาในผูสูงอายุ มโนทัศน*การพยาบาลผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เจ็บปLวยเรื้อรังในระยะยาวและระยะ
การสรางเสริมสุขภาพ การปกปSองสุขภาพและ
สุดทายของชีวิต ประเด็นกฎหมายจริยธรรม
การชะลอความเสื่อมของผูสูงอายุ กลุมอาการ
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
ผูสูงอายุ โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ การพยาบาล
ผูสูงอายุในภาวะเจ็บปLวยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน
และเรื้อรัง การดูแลระยะยาวและระยะสุดทายของ
ชีวิตประเด็นจริยธรรมและความรุนแรงในผูสูงอายุ
เหตุผลการปรับปรุงปรับ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุของสภาการ
พยาบาลและความสอดคลองตามปรัชญาของหลักสูตร
4173703 การพยาบาลผูkใหญ, 2
4173702 การพยาบาลผูkใหญ, 2
Adult Nursing 2
Adult Nursing 2
4(4-0-8) หน,วยกิต
3(3-0-6) หน,วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะ
พยาบาลผูใหญที่มีป=ญหาสุขภาพที่เฉียบพลัน ฉุกเฉิน เจ็บปLวย ทั้งในระยะฉุกเฉินเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรังที่ซับซอน ทั้งที่ไดรับการรักษาดวยยาและ และเรื้อรัง ซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบตอม
การผาตัด ครอบคลุม ความผิดปกติของระบบตอม ไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน และระบบ
ไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและ
ไหลเวียน ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท และนรี ประสาท รวมทั้งโรคติดเชื้อ โรคติดตอและโรคอุบัติ
เวชวิทยา ประเด็นจริยธรรม และการพยาบาลแบบ ใหม กระบวนการพยาบาลโดยใชผูปLวยเปBน
องค*รวม ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลบน ศูนย*กลาง ประเด็นกฎหมายจริยธรรม
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
ตลอดจนหลักการพยาบาลผูปLวยใกลตาย
เหตุผลการปรับปรุง ปรับใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหาวิชาการพยาบาลผูใหญของสภาการ
พยาบาลและความสอดคลองตามปรัชญาของหลักสูตร
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
Emergency Nursing and Disaster Management
Emergency and Disaster Nursing
3(2-2-5) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลฉุกเฉิน
แนวคิดระบบบริการการแพทย*ฉุกเฉิน หลักการ
และสาธารณภัย หลักการและวิธีการชวยเหลือ
การพยาบาลผูที่มีป=ญหาความเจ็บปLวยฉุกเฉิน
ณ จุดเกิดเหตุ การพยาบาลเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน ทุกชวงอายุทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ในระบบตาง ๆ การชวยฟUVนคืนชีพ การเคลื่อนยาย การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัย
ผูบาดเจ็บ ชองทางเรงดวนสําหรับผูปLวยกลามเนื้อ ณ จุดเกิดเหตุ กระบวนการพยาบาลและ
หัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือดการบรรเทา
การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน ภาวะช็อก
สาธารณภัยและการฟUVนฟู ป=ญหาสุขภาพจากการ
และการบาดเจ็บในระบบตางๆ การเคลื่อนยาย
ชุมนุมของคนจํานวนมาก ระบบบริการการแพทย* ผูบาดเจ็บ การชวยฟUVนคืนชีพ และการจัดการภัย
ฉุกเฉิน กฎหมายและจริยธรรมดานการบริการ
พิบัติ ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณ
พยาบาลผูปLวยฉุกเฉินและอุบัติภัย
ที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุงเพื่อปรับใหเปBนตามตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและ
เปBนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ* (evidence based) และการพัฒนาที่สอดคลองกับอัตลักษณ*ของหลักสูตร
4174801 ภาวะผูkนํา และการบริหาร
4173801 บริหารการพยาบาลและบริหารองค<กร
การจัดการทางคลินิก
สุขภาพ
Leadership and Clinical Nursing Administration Clinical Nursing Administration
and Management
and Management
2(2-0-4) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการนําและการบริหาร แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล
ทั่วไป การบริหารจัดการองค*กร การบริหารบริการ การบริหารจัดการองค*กรสุขภาพ การบริหาร
สุขภาพและการบริหารการพยาบาล การเปBนผูนํา บริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล
ทางการพยาบาลและการบริหารคุณภาพทางการ
การเปBนผูนําทางการพยาบาล และการบริหาร
พยาบาลในสถานบริการทุกระดับ โดยคํานึงถึง
คุณภาพทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโนม
หลักการดูแลผูปLวยแบบองค*รวมบนพื้นฐานของ
วิชาชีพการพยาบาล ประเด็นกฎหมายจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผูปLวย
สิทธิผูปLวย และจรรยาบรรณ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลโดยเพิ่มสาระของการจัดสัมมนาประเด็น
และแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล
4172802 สารสนเทศศาสตร<ทางการพยาบาล
Nursing Information
Nursing Information
2(1-2-3) หน,วยกิต
2(2-0-4) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิวัฒนาการ ความสําคัญของสารสนเทศทางการ
แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล
พยาบาล ขอมูลสําคัญทางสุขภาพและการพยาบาล ฐานขอมูลการพยาบาล ระบบจําแนกทางการ
ฐานขอมูล อินเทอร*เน็ต ระบบเครือขาย
พยาบาล การใชเทคโนโลยีเพื่อการจําแนก รวบรวม
และสื่อประสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
จัดการกับขอมูลเพื่อใชใหเปBนประโยชน*ในการ
พยาบาล การบริหารการศึกษา การวิจัย
ปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย การศึกษา
และการขยายความรูทางการพยาบาล
และการบริหารการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีสาระเปBนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดานการวิเคราะห* จําแนกขอมูล
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research
Nursing Research
3(2-2-5) หน,วยกิต
3(2-2-5) หน,วยกิต
แนวคิดทางการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนด
แนวคิดการวิจัยกระบวนการวิจัย การวิจัยเชิง
ป=ญหาการวิจัย วัตถุประสงค*การวิจัยกรอบแนวคิด ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัย
และการทบทวนเอกสาร ระเบียบวิธีการวิจัย
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การรายงานผล
ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย
และการเผยแพร ผลงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะห*ขอมูลโดยใชสถิติ
ทางการพยาบาล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
เบื้องตน การแปลความหมายของผลการวิเคราะห* หลักฐานเชิงประจักษ*อื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการ
ทางสถิติ การวิเคราะห*ขอมูลดวยโปรแกรม
พยาบาล
คอมพิวเตอร* การรายงานผลและการเผยแพร
ผลงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัยทางการพยาบาล
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและหลักฐานเชิงประจักษ*
อื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีสาระเปBนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4174902 ประเด็นและแนวโนkมของวิชาชีพ
การพยาบาล
Issues and Trends in Nursing Profession
2(2-0-4) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลทั้งในและตางประเทศ
คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาลองค*กรวิชาชีพ
พยาบาล ประเด็นกฎหมาย และจริยธรรมทางการ
-ยกเลิกรายวิชาพยาบาลที่มีผลตอวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ*
ทั้งดานการศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย
การเปลี่ยนแปลง และแนวโนมทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ระบบสุขภาพ
และวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ*
เหตุผลการปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหามีความซ้ําซอนกันบางสวนอีกทั้งมีการเพิ่มหนวยกิต จึงยายไปใน
รายวิชาการบริหารจัดการฯ
3.3 กลุ,มวิชาชีพ (ปฏิบัติ)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4172282 การฝrกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing Practicum
Fundamental Nursing Practicum
2(0-8-0) หน,วยกิต
2(0-8-0) หน,วยกิต
การฝNกปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐานใน
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณ*จริง
สถานการณ*จริง ครอบคลุมเทคนิคปราศจากเชื้อ
ครอบคลุมเทคนิคการปราศจากเชื้อและกีดกั้นการ
และการกีดกั้นการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย
ติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย การจัดหนวยผูปLวย
การจัดหนวยผูปLวย การตอบสนองความตองการ
การตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลใน
พื้นฐานของบุคคลในภาวะเจ็บปLวย การใหยา
ภาวะเจ็บปLวย การใหยา หัตถการทางการพยาบาล
หัตถการทางการพยาบาล การใชกระบวนการ
ตามกระบวนการพยาบาล การบันทึกการพยาบาล
พยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล ฝNกการสราง การสรางปฏิสัมพันธ*และใหคําแนะนําดานสุขภาพ
ปฏิสัมพันธ* กับผูปLวย ครอบครัว และทีมสุขภาพ
แกผูปLวย ครอบครัว และทีมสุขภาพ บนพื้นฐาน
ตลอดจนการใหคําแนะนําดานสุขภาพ โดยคํานึงถึง ของจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปLวย
หลักการดูแลแบบองค*รวมบนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปLวย
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีความชัดเจนในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4173381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต

Psychiatric Nursing and Mental Health
Practicum
2(0-8-0) หน,วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173381 การฝr ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจิ ตเวช และ
สุขภาพจิต

Psychiatric Nursing and Mental Health
Practicum
3(0-12-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ในโรงพยาบาลและชุมชน โดยบูรณาการความรูดาน ในโรงพยาบาลและชุมชนครอบคลุมผูรับบริการ
จิตวิทยา ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
ในภาวะปกติ และภาวะเจ็บปLวยเฉียบพลัน วิกฤติ
เพื่อแกไขป=ญหา และตอบ สนองความตองการของ ฉุกเฉิน บูรณาการความรูดานจิตเวชตาม
ผูปLวยจิตเวชอยางเปBนองค*รวม ฝNกการใชทักษะ
กระบวนการพยาบาล การใชหลักฐานเชิงประจักษ*
การสราง สัมพันธภาพ การติดตอสื่อสารและความ เนนทักษะการสรางสัมพันธภาพ การติดตอสื่อสาร
เขาใจตนเอง การสรางเสริมสุขภาพและปSองกัน
และความเขาใจตนเอง การสรางเสริมสุขภาพและ
ป=ญหาทางจิต การบําบัดทางจิตเวชเปBนรายบุคคล ปSองกันป=ญหาทาง จิต การบําบัดทางจิตเวชเปBน
และรายกลุม โดยคํานึงถึงกฎหมายจิตเวชจริยธรรม รายบุคคลและรายกลุม สงเสริมการมีสวนรวมของ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับฐานความคิดของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนการมีสวนรวม
ของชุมชน ครอบครัว และสอดคลองกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปและใชวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ*
เปBนฐานคิดในการทํางานและการตัดสินใจ มุงสงเสริมการสรางการมีสวนรวม ของครอบครัวและชุมชน
เพื่อใหผูปLวยสามารถกลับสูสังคมไดอยางถาวร
4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
4173581 การฝr กปฏิ บัติ ก ารพยาบาลมารดา
และ การผดุงครรภ< 1
ทารก และการผดุงครรภ< 1
Maternal and Newborn Nursing and
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery Practicum 1
Midwifery Practicum 1
3(0-12-0) หน,วยกิต
3(0-12-0) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ฝNกปฏิบัติการใหคําปรึกษากอนสมรส การวางแผน ฝNกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ*
ครอบครัว การพยาบาลและสรางเสริมสุขภาพสตรี ระยะคลอด ระยะหลังคลอดในภาวะปกติ
ระยะตั้งครรภ*ในภาวะปกติ การใหการพยาบาล
การพยาบาลทารกแรกเกิด ตามกระบวนการ
ในระยะคลอด การพยาบาลมารดาและทารกใน
พยาบาลบนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ระยะหลังคลอดกรณีคลอดปกติโดยประยุกต*ใช
และมนุษยชน
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแล
แบบองค*รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
4173582 การฝr ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมารดา
และการผดุงครรภ< 2
ทารก
Maternal and Newborn Nursing and
และการผดุงครรภ< 2
Midwifery Practicum 2
Maternal and Newborn Nursing and
2(0-8-0) หน,วยกิต
183Midwifery Practicum 2
2(0-8-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ* ระยะ
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ*
คลอดและระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและ
ระยะคลอด ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน การทําคลอดปกติ การพยาบาล
ภาวะแทรกซอน ชวยสูติศาสตร*หัตถการตรวจ
มารดาที่ไดรับการทําสูติศาสตร*หัตถการ รวมทั้ง
เครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
การพยาบาลทารกในภาวะปกติและชวยฟUVนคืนชีพ เสี่ยง ภาวะแทรกซอน หลังคลอดทันที การชวยกู
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน โดยประยุกต*ใช ชีพทารกแรกเกิดหลังคลอดทันที ตามกระบวนการ
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแลแบบ พยาบาล บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
องค*รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสิทธิมนุษยชน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ,น
Child and Adolescent Nursing Practicum
3(0-12-0) หน,วยกิต

4173681 การฝrกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ,น
Child and Adolescent Nursing Practicum
3(0-12-0) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลสําหรับผูปLวยเด็กตั้งแตแรก ฝNกปฏิบัติการพยาบาลเด็กแรกเกิด ถึงวัยรุน
เกิดจนถึงวัยรุนที่มีป=ญหาสุขภาพแบบเฉียบพลัน
ในภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ยง และภาวะเจ็บปLวย
วิกฤต และเรื้อรังในระบบตาง ๆ การสงเสริม
ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และฉุกเฉิน การพยาบาล
พัฒนาการทารก เด็ก และวัยรุนที่มีสุขภาพปกติ ครอบครัวเปBนศูนย*กลาง สิทธิเด็ก สิทธิผูปLวย
และมีป=ญหาสุขภาพไดเหมาะสมกับวัยและโรค
และสิทธิมนุษยชน ตามกระบวนการพยาบาล
โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองค*รวม
บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
การสงเสริมสัมพันธภาพระหวางเด็กและครอบครัว
สิทธิเด็ก สิทธิผูปLวย และการดูแลเด็กซึ่งมีครอบครัว
เปBนศูนย*กลาง โดยอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและ
ขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผูkใหญ,
4172781 การฝrกปฏิบัติการพยาบาลผูkใหญ,
184
และผูkสูงอายุ 1
และผูkสูงอายุ 1
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1 Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
3(0-12-0) หน,วยกิต
3(0-12-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะ ฝNกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะ
เจ็บปLวยเฉียบพลันและเรื้อรังที่ไมซับซอนโดยบูรณา เจ็บปLวยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง ทางดาน
การความรูจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อายุรกรรม ศัลยกรรม นรีเวชกรรม และตา หู คอ
ประยุกต*ใชกระบวนการพยาบาลมุงเนนการใหการ จมูก การพยาบาลแบบมีสวนรวมของผูรับบริการ
พยาบาลแบบองค*รวม ครอบคลุมการแกไขป=ญหา และครอบครัว ตามกระบวนการพยาบาล
การบรรเทาความทุกข*ทรมาน การสรางเสริมและ
บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
การฟUVนฟูสุขภาพ การใหคําแนะนําดานสุขภาพ
แกผูปLวยและครอบครัวบนพื้นฐานของจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีสวนรวม

ของผูรับบริการและครอบครัว

เหตุผลการปรับปรุงเพื่อปรับใหเปBนไปตามความตองการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัยและเปBนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ* (evidence based) และสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผูkใหญ,
4173782 การฝrกปฏิบัติการพยาบาลผูkใหญ,
และผูkสูงอายุ 2
และผูkสูงอายุ 2
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2 Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
3(0-12-0) หน,วยกิต
2(0-8-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะ ฝNกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่เจ็บปLวย
เจ็บปLวยซึ่งมีป=ญหาซับซอน วิกฤตและผูปLวยนรีเวช ในภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง
โดยบูรณาการความรูจากทฤษฎี และงานวิจัยที่
ทั้งทางดานอายุรกรรม และ ศัลยกรรม การพยาบาล
เกี่ยวของ ประยุกต*ใชกระบวนการพยาบาล มุงเนน แบบมีสวนรวมของผูรับบริการและครอบครัว
การใหการพยาบาลแบบองค*รวม ครอบคลุม
ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานจริยธรรม
การแกไขป=ญหา การบรรเทาความทุกข*ทรมาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การสรางเสริมสุขภาพ และฟUVนฟูสุขภาพ การให
คําแนะนําดานสุขภาพแกผูปLวยและครอบครัว
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และการมีสวนรวมของผูรับบริการและครอบครัว
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อบูรณาการปฏิบัติการพยาบาล เนื้อหาการสอนใหครอบคลุมภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
เฉียบพลันและเรื้อรัง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4173783 ปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัย
Emergency and Disaster Nursing Practicum
2(0-8-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยใน
โรงพยาบาล การพยาบาลเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน
ในระบบตางๆภายใตขอบเขตของกฎหมายและ
จริยธรรมดานการบริการพยาบาลผูปLวยฉุกเฉิน
และอุบัติภัย ศึกษาดูงานในระบบบริการการแพทย*
ฉุกเฉินและการวางแผนรับอุบัติภัย

4173783 การฝrกปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉิน
และการจัดการภัยพิบัติ
Emergency Nursing and Disaster Management Practicum

2(0-8-0) หน,วยกิต

ฝNกปฏิบัติการพยาบาลผูที่มีป=ญหาความเจ็บปLวย
ฉุกเฉิน ทุกชวงอายุ ทุกระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน การชวยเหลือและจัดการผูประสบอุบัติเหตุ
อุบัติภัย สาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุและหองฉุกเฉิน
การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน และการ
บาดเจ็บในระบบตางๆ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
การชวยฟUVนคืนชีพ ตามกระบวนการพยาบาล
บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหการฝNกประสบการณ*ไดครบถวนตามอัตลักษณ*ของคณะ
4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
Community Nursing Practicum
Community Nursing Practicum 1
3(0-12-0) หน,วยกิต
2(0-8-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต*ใชแนวคิด ฝNกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ
กระบวนการการพยาบาลชุมชนวิทยาการระบาด
ทุกกลุมวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน อาชีว
และแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนมาใชในการ
อนามัย การเยี่ยมบาน การประยุกต*ใชหลักการสราง
ดูแลและแกไขป=ญหาสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ เสริมสุขภาพเพื่อปSองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง
และการปSองกันโรคแกบุคคล ครอบครัว กลุมคน
การสรางนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ
185ตามกระบวนการพยาบาลชุมชน บนพื้นฐาน
ชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน
ฝNกปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลรวมกับชุมชน
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
-ไม,มี4174483 การฝrกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
Community Nursing Practicum 2
2(0-8-0) หน,วยกิต

ฝNกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การเลือกใชทรัพยากร
ในพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการ
ภูมิป=ญญาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน ตามกระบวนการพยาบาล
ชุมชน บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรดวย
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตkน
4174482 การฝrกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตkน
Primary Medical Care Practicum
Primary Medical Care Practicum
2(0-8-0) หน,วยกิต
2(0-8-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน ครอบคลุมการซัก
ฝNกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพ
การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
ประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค
หองปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค
ในกลุมอาการที่พบบอย การรักษาโรคเบื้องตนทาง ในกลุมอาการที่พบบอย การดูแลรักษาเบื้องตน
อายุรกรรมและศัลยกรรม การสงตอผูรับบริการตาม ดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ
ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ การทําหัตถการ การบันทึกขอมูล และการสงตอ
และสิทธิของผูรับบริการ
กระบวนการพยาบาล ขอกําหนดการรักษาโรค
เบื้องตน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีความสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
4174881 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
4174881 การฝrกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
และการจัดการทางคลินิก
และการจัดการทางคลินิก
Clinical Nursing Administration and
Clinical Nursing Administration and
Management Practicum
Management Practicum
2(0-8-0) หน,วยกิต
2(0-8-0) หน,วยกิต
ฝNกปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผูปLวยและ/ หรือ ฝNกปฏิบัติการจัดการในหอผูปLวยและ/หรือหนวย
หนวยบริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเปBน
บริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเปBนหัวหนา
หัวหนาทีมการพยาบาล การเปBนพยาบาลเจาของไข ทีม ผูนําทีม สมาชิกทีม หรือ การเปBนพยาบาล
การเปBนสมาชิกในทีมและการสังเกต ติดตามเพื่อ
เจาของไข ศึกษา วิเคราะห*บทบาทของหัวหนา
ศึกษาบทบาทของหัวหนาหอผูปLวยไดอยางเหมาะสม หอผูปLวย พยาบาลวิชาชีพประจําหอผูปLวย
การวิเคราะห*ประเด็นจริยธรรมในการบริหารจัดการ ปฏิบัติการบริหารจัดการประเด็นคุณภาพการ
หอผูปLวย
พยาบาล ประเด็นจริยธรรม และประเด็นการบริหาร

จัดการกรณีฉุกเฉิน/วิกฤติ ของหนวยงาน
เหตุผลในการปรับปรุง-เพื่อใหมีความสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร

3.3 กลุ,มวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
4172803 การใหkเพื่อชีวิต
Give for Life
3(2-2-5) หน,วยกิต
ความหมาย มิติ และความสําคัญของการให
ประสบการณ*การใหในแตละสถานการณ*

เหตุผลการปรับปรุง -ไมมี4170705 การปฐมพยาบาลเบื้องตkน
First Aid
3(2-2-4) หน,วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172803 การใหkเพื่อชีวิต
Give for Life
3(2-2-5) หน,วยกิต
ความหมาย มิติ ความสําคัญของการให และการ
เรียนรูประสบการณ*การใหในแตละสถานการณ*
ครอบคลุมการตระหนักถึงคุณคาของการให การรูจัก
รักผูอื่น สํานึกในบุญคุณของผูมีพระคุณ มีคุณธรรม
จริยธรรม ทําคุณประโยชน*ใหแกสังคม และมนุษยชาติ
บนพื้นฐานของศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการ
อนุรักษ*สิ่งแวดลอม
4170705 การปฐมพยาบาล
First Aid
3(2-2-4) หน,วยกิต

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ความหมาย ความสําคัญของการปฐมพยาบาล เทคนิค
การปฐม พยาบาลเบื้องตน การหามเลื อด การทํา
แผลเบื้ องตน การเคลื่ อนยายผู ที่ ไ ดรั บบาดเจ็ บ
และการพยาบาลเบื้ องตนในภาวะฉุ กเฉิ น
การพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษ สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น
ทางเดินหายใจ การชวยฟUVนคืนชีพเบื้องตน
การชวยเหลือบุคคลจมน้ํา ผูหมดสติเฉียบพลัน
เหตุผลการปรับปรุง ไมมี
4174882 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
Elective Nursing Practicum
3(0-12-0) หน,วยกิต
ฝN กปฏิ บัติ การพยาบาลในคลิ นิกที่ เลื อกสรร
ในบทบาทของสมาชิ ก ทีม และหั ว หนาที ม ภายใต
การนิ เ ทศของสถานบริ การสุ ขภาพ
เหตุผลในการปรับปรุง ไมมี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
-ไมมี-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
-เหมือนเดิม-

4174882 การฝrกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
Elective Nursing Practicum
2(0-8-0) หน,วยกิต
-เหมือนเดิม-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173201 การเสริมสรkางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for life and family
3(2-2-5) หน,วยกิต
ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการ
ดําเนินชีวิต ความสําคัญความรักและการ ดําเนินชีวิต
ประสบการณ*ความรักในแตละชวงวัย ทักษะชีวิต
การเรียนรูเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ*ที่
ปลอดภัย เทคนิคการคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต
ความรักและเพศ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเปBนการปรับการวางตัวและการเสริมทักษะชีวิต

1500133 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร<
4174883 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล
สุขภาพ 1 English for Health Science1
English of Nurse 1
2(1-2-3) หน,วยกิต
2(1-2-3) หน,วยกิต
ศัพท*ภาษาอังกฤษทางการแพทย*และวิทยาศาสตร*
ศัพท*ทางการพยาบาล การอานตํารา วารสารทางการ
สุขภาพ หลักการอานตํารา วารสารและสารสนเทศ
พยาบาล ฝNกอานออกเสียงจับใจความ หลักการเขียน
ทางการแพทย*และวิทยาศาสตร*สุขภาพ ฝNกการอาน สรุปใจความจากการฟ=ง และการอานบทสนทนากับ
จับใจความ หลักการเขียนสรุปใจความจากการอาน ผูรับบริการและทีมสุขภาพ การฝNกสนทนากับผูสอน
ฝNกการเขียนแผนการพยาบาล และรายงานผูปLวย
ในบทบาทของพยาบาล
ประจําวัน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเปBนการเสริมสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษในสามารถทํางานในการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนได
1500134 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร<
4174884 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2
สุขภาพ 2 English for Health Science2
English of Nurse 2
2(1-2-3) หน,วยกิต
2(1-2-3) หน,วยกิต
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการเขียน อานออกเสียงคําศัพท*ที่ใชบอย ฝNกสนทนาในบริบท
กรณีศึกษาทางการพยาบาล การฟ=งการพูด และการ ตาง ๆ ในสถานบริการสุขภาพ (จําลอง) อานจับ
สื่อสารในสถานการณ*ตาง ๆ ไดแก การสอบถาม
ใจความ หลักการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ขอมูล ความตองการ การนําเสนอขอมูล รายงาน
ฝNกการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ทางการแพทย*และพยาบาลที่เปBนทางการและไม
เปBนทางการไดอยางถูกตองเหมาะสม กรณีศึกษา
ทางการพยาบาลเบื้องตน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเปBนการเสริมสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษในสามารถทํางานในการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนได
3.4 การเพิ่มรายวิชาเลือก
หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กนkอย
กลุ,มวิชาเลือก
4173201 การเสริมสรkางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for life and family
3(2-2-5) หน,วยกิต

เหตุผล
เพื่อใหเปBนการปรับตามสถานการณ*ของสังคม
วัยรุนและการสรางทักษะชีวิตของนักศึกษา

ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการ
ดําเนินชีวิต ความสําคัญความรักและการ ดําเนิน
ชีวิต ประสบการณ*ความรักในแตละชวงวัย ทักษะ
ชีวิต การเรียนรูเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ*
ที่ปลอดภัย เทคนิคการคุมกําเนิด ความสมดุล
ของชีวิต ความรักและเพศ

แผนการเรียนเชื่อมโยงตลอดหลักสูตร
โครงสรkางหลักสูตรปริญญาตรี 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)

กลุมวิทยาศาสตร*
และคณิตศาสตร*
(6 หนวยกิต)

รายวิชาปฏิบัติ
(28 หนวยกิต)

ขอกําหนดเฉพาะ
เลือกอื่นๆ
(3 หนวยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

ตารางเปรียบเทียบโครงสรkางหลักสูตรเก,า และหลักสูตรปรับปรุง

ขkอมูล

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

จํานวนหน,วยกิต
หลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
(149)
(148)
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
36
36
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
106
107
28
24
78
83
51
52
27
31
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
6
6
148
149

เกณฑ<สภาการ
พยาบาล
(140-150)
ไมนอยกวา
30
ไมนอยกวา
104
28
76
51
25
ไมนอยกวา
6
140

