หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 143 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีความเขาใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
6.2 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
6.3 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 เมษายน
พ.ศ. 2558 เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.4 คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตรของสภาวิ ชาการฯ ในการประชุ มครั้งที่ 6/2558
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการฯ
6.5 สภาวิ ช าการฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2558 วั น ที่ 26 เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.6 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานวิ ช าการ สภามหาวิท ยาลั ย ฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่
6/2558 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ
6.7 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร และอนุมัติใหเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ไดแก ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
ทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.2 พยาบาลประจําสถานศึกษา โรงงาน /สถานประกอบการอื่นๆ
8.3 ประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาล และการผดุงครรภทั้งในประเทศและตางประเทศ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน/สถาบันอื่น
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ประกอบด วย กลุ มวิ ชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ มวิ ชามนุ ษยศาสตร กลุ มวิ ชา
สังคมศาสตร และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ซึ่งเปดสอนโดยคณะตาง ๆ ดังนี้

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135
รหัสวิชา
1500136
1500137

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
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9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

รหัสวิชา
2000112
2000113

Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog

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

ชื่อวิชา
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

1.2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

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

รหัสวิชา
2000114
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 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
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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

2) คณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

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

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหนักศึกษาคณะและนักศึกษาสาขาวิชาอื่น จํานวน 5 รายวิชา คือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4172803
การใหเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Give for Life
4173201
การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
3(3-0-6)
Enhancement for life and family
รหัสวิชา
4172111
4172112

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1*
English of Nurse 1
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2*
English of Nurse 2
9

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

4174882
หมายเหตุ

การฝกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร*
Elective Nursing Practicum
* รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนเฉพาะนักศึกษาพยาบาล

2(0-8-0)

13.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เรียนรวมกับสถาบันอื่น
ไมมี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา มีหนาที่ในการประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนกับอาจารยผูสอนและนักศึกษา จัดทําและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3
มคอ. 4) รวมทั้งเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
13.4.2 อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการจัดการศึกษาทําหนาที่วางแผน
ควบคุม กํากับเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามหลักสูตร และขอกําหนดของ
รายวิชา
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3. โครงสรางหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 143 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิช าเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐาน
หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2558 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ
9
หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
บังคับ
6
หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
บังคับ
6
หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6
หนวยกิต
5) รายวิชาเลือกจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาไมนอยกวา
3
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา
107 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
28
หนวยกิต
(2) กลุมวิชาชีพ
79
หนวยกิต
(2.1) ทฤษฎี/ทดลอง
51
หนวยกิต
(2.2) ปฏิบัติ
28
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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
รหัสวิชา
1500136

รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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1500137
1500138
1500139
1500140
รหัสวิชา
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113

Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
ชื่อวิชา
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
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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
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000114
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000126

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 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

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)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 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
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รหัสวิชา
4000125
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

รหัสวิชา
4171101
4171102
4172103
4171104
4171105
4171106
รหัสวิชา
4172107
4172108
4172109

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
ชื่อวิชา
โภชนศาสตร
Nutrition
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics
จิตวิทยาพัฒนาการ
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107 หนวยกิต
28 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4173110

รหัสวิชา
4171201
4171202
4172203
4173204
4173301
4172401
4173402
4174403

รหัสวิชา
4172501
4172502
4173503
4173601
4172701

Developmental Psychology
ระบบสุขภาพ
Health System
(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
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
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2(2-0-4)
79 หนวยกิต
51 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

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

4172702
4172703
4173704
4172801
4174802
4173901

การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2
การพยาบาลผูสูงอายุ
Geriatric Nursing
การพยาบาลฉุกเฉิน และการจัดการภัยพิบัติ
Emergency Nursing and Disaster Management
สารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล
Nursing Informatics
บริหารการพยาบาล และบริหารองคกรสุขภาพ
Nursing Administration and Management of
Health Organization
วิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research
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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
28 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practicum
การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
2(0-8-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
2(0-8-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
2(0-8-0)
Emergency Nursing and Disaster Management Practicum
การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 1
การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-12-0)
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
2(0-8-0)
Primary Medical Care Practicum
การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-12-0)
Child and Adolescent Nursing Practicum
การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินกิ
2(0-8-0)
Clinical Nursing Administration and Management Practicum

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
รหัสวิชา
4172803
4174882

(1) รายวิชาเลือกเสรีที่คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนมี 5 รายวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การใหเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Give for Life
การฝกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร*
2(0-8-0)
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Elective Nursing Practicum
การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for life and family
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1*
English for Nurse 1
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2*
English for Nurse 2
* รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนเฉพาะนักศึกษาพยาบาล

4173201
4172111
4172112
หมายเหตุ

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 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 1
2 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 2
3 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 3
4 หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 4
บงบอกถึงสาขาวิชาการพยาบาลดังนี้
1 หมายถึง พื้นฐานวิชาชีพ
2 หมายถึง พื้นฐานการพยาบาล
3 หมายถึง การพยาบาลจิตเวช
4 หมายถึง การพยาบาลชุมชน
5 หมายถึง การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ
6 หมายถึง การพยาบาลเด็ก และวัยรุน
7 หมายถึง การพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุ
8 หมายถึง การบริหารการพยาบาล และสารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล
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เลขตัวที่ 6
เลขตัวที่ 7

9 หมายถึง สัมมนาและโครงการวิจัย
บงบอกถึงการจําแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
0 หมายถึง รายวิชาภาคทฤษฎี
8 หมายถึง รายวิชาภาคปฏิบัติ
บงบอกถึงลําดับกอนหลัง

ความหมายของรหัสแสดงจํานวนหนวยกิตประจํารายวิชา
ตัวเลขทายชื่อวิชาเปนตัวเลขแสดงจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงประกอบดวยตัวเลข 4
หมายเลขมีความหมายดังนี้
ตัวเลขตัวแรกหนาเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น (น)
ตัวเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงในภาคทฤษฎีหรือภาคบรรยาย
ตอสัปดาห (ท)
ตัวเลขตัวที่สองในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงในการทดลองหรือฝกปฏิบัติใน
หองทดลอง หรือการฝกภาคปฏิบัติตอสัปดาห (ป)
ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห (ค)
หมายเหตุ
1. ชั่วโมงฝกปฏิบัติในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการจํานวน 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
2. ชั่วโมงฝกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลจํานวน 1 หนวยกิต เทากับ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รหัส
4171101
4171102
4171103
4171110
1500133
1500134
XXXXXXX

รหัส
4171201

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ชีวเคมี
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
ระบบสุขภาพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(17-6-37)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

4171104
4171105
1500135
2000113
4000126
2500115

รหัส
4171106
4171107
4171202
รหัส
2500114
2000112
4172109
4172203
4172401
4172701
XXXXXXX

รหัส
4000124
4172108
4172501
4172702
XXXXXXX
4172281
4172481

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
พยาธิสรีรวิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
อาเซียนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
รวม
ปที่ 1 ภาคฤดูรอน

ชื่อวิชา
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
โภชนศาสตร
กระบวนการพยาบาล
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
การเมืองการปกครองไทย
จิตวิทยาพัฒนาการ
การพยาบาลพื้นฐาน
การสรางเสริมสุขภาพ
การพยาบาลผูใหญ 1
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
การพยาบาลผูใหญ 2
วิชาเลือกเสรี
การฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
รวม
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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)
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)
2(1-2-3)
19(17-4-36)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
18(13-18-27)

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
รหัส
4172502
4172703
4172801

ชื่อวิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 2
การพยาบาลผูสูงอายุ
สารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล
รวม

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4173204
4173503
4173901
4173781
4173581

รหัส
4173301
4173402
4173601
4173704
4173582
4173782

รหัส
4173482
4173783

ชื่อวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 3
วิจัยทางการพยาบาล
การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลชุมชน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
รวม
ปที่ 3 ภาคฤดูรอน

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
รวม
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น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
14(7-26-15)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
16(11-18-23)
น(ท-ป-ค)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
4(0-16-0)

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
4174403
4174802
4174381
4174681

รหัส
4174483
4174881
XXXXXXX

ชื่อวิชา
การรักษาโรคเบื้องตน
บริหารการพยาบาลและบริหารองคกรสุขภาพ
การฝกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก
วิชาเลือกเสรี
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
11(4-26-9)
น(ท-ป-ค)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
6(0-24-0)

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความ
สําคัญและสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การทํ า งาน
การแนะนําตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอาน
เอกสาร การเขี ยนจดหมายสมั ครงาน การเขียนบั น ทึ กสื่ อสารระหวางหน วยงาน การสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั กษะการใช ภ าษาจีน เพื่ อ การสื่ อสารในชี วิตประจํ าวัน การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินคา
รหัสวิชา
1500137

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
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1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อั ก ษรและระบบเสีย งในภาษาญี่ ปุ น คําศั พ ท แ ละอั ก ษรคัน จิ พื้ น ฐาน โครงสรา ง
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใชภาษาญี่ปุนใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อกเบื้ องตน ตั วอักษร พยัญ ชนะและสระ การเนน เสี ยงและพยางค
รูป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ตประจํ าวั น การพู ด เกี่ ย วกับ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและ
อุปกรณตางๆ

รหัสวิชา
1500141

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟ งเพื่ อความเขาใจและการพูดที่มีป ระสิทธิภ าพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป
งานอดิ เรก และกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวัน การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท อ งเที่ ย ว การ
เดินทาง การซื้อของการสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตา
กาล็อก ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
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1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิตประจํ าวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและ
อุปกรณตางๆ
1500143

สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟ งเพื่ อความเขาใจและการพูดที่มีป ระสิทธิภ าพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลย
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร

1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500145
สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การใชภาษาลาว
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม าเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิต ประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตั วเอง เพื่ อน ครอบครัว กิจ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
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1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟ งเพื่ อความเขาใจและการพูดที่มีป ระสิทธิภ าพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมา
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยค
พื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชีวิต ประจํ าวัน การพู ด เกี่ ย วกับ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟ งเพื่ อความเขาใจและการพูดที่มีป ระสิทธิภ าพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนาม
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้น ฐานทางการเมื องและการปกครอง การทําความเข าใจ การวิเคราะห
การแสดงทัศนะที่เปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับ
มิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
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2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซีย น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ขอมูลพื้ น ฐานและ
บทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและ
องคกรคูเจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน

รหัสวิชา
2000114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
2000115

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ขั้นพื้ น ฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องต น
เกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต
และบูรณาการการใชกฎหมาย ในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา
2500114

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ป ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั ง คมป จ จุ บั น
หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ

รหัสวิชา
2500115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ทองถิ่น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุ ษ ย ธรรมชาติ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย การรูจัก ตนเองและผู อื่ น การปรับ ตั ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยาง
มีความสุข
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ
และการให บ ริ การ การจัดระบบทรัพ ยากรสารสนเทศ กลยุทธและทั กษะการสืบ คน ทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ
การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
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รหัสวิชา
2500119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริ ญ รุ งเรื อ งของศิล ปวัฒ นธรรม รอ งรอยของทวารวดี ในภู มิ ภ าคต างๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และ
กระบวนการคิ ด ความคิ ด สร า งสรรค การคิ ด เชิ งระบบ การแสวงหาความรูท างวิท ยาศาสตร
ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล การวิเคราะห ขอมู ลข าวสาร กระบวนการตั ดสิ นใจ และการประยุกต
ใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุด มุ งหมายของวิท ยาศาสตรก ารกีฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ
การเป น ผู เล น และผู ดู กี ฬ าที่ ดี การสร า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายและการสร า งเสริ ม สุ ข นิ สั ย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย

รหัสวิชา
4000126

รายวิชาบังคับ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

ความหมายและองค ประกอบของระบบคอมพิ วเตอร เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต
ดานการประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข ายคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกับ การใช งาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกใน
ป จ จุ บั น ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั ง งาน ภาวะโลกร อ น ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย
สวนบุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะ
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่น ใหดํารงชีวิตอยูอยางเปน สุข หลักการ
ส งเสริ มสุ ขภาพแบบองค ร วม หลั กการออกกํ าลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ ตระหนั กและเห็ น คุณ คาของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องกิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรม
นันทนาการในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว

รหัสวิชา
4000130

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
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3(3-0-6)

คณิ ตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาว
หนาที่ใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตร
ประกันภัย
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171101
ชีวเคมี
3(2-2-5)
Biochemistry
ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของคารโบไฮเดรต กรดอะมิโน
โปรตีน ลิพิดและกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสารชีวโมเลกุล คุณสมบัติ และกลไก
การทํ า งานของเอนไซม แ ละโคเอนไซม วิ ต ามิ น และเกลื อ แร การสั งเคราะห อ ารเอ็ น เอ ดี เอ็ น เอ
และโปรตีน รหั สพัน ธุกรรม รีคอมบิ แนนทเทคโนโลยี ฝกปฏิบั ติเกี่ยวกับ คุณสมบั ติทางเคมีของชีว
โมเลกุลตาง ๆ ตลอดจนการทดลองที่เกี่ยวของ
4171102

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology
ความรู พื้ น ฐานทางอิ ม มู โ นวิ ท ยา จุ ล ชี ว วิ ท ยาและ ปรสิ ต วิ ท ยา โดยครอบคลุ ม
กระบวนการสรางภู มิ คุมกัน ปฏิ กิริยาตอบสนองของรางกายตอเชื้อโรค ความรูพื้น ฐาน เกี่ ย วกับ
เชื้อจุลินทรียและปรสิต โครงสรางและหนาที่ ของเซลลจุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุกรรม จุลชีพ
และพยาธิตาง ๆ ที่ทําใหเกิดโรคในประเทศไทย วิธีการปองกัน ควบคุมและการทํ าลายเชื้อโรค
การเก็บตัวอยางสงตรวจ ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการยอมสีเชื้อตาง ๆ การเพาะจุลชีพ
และการทดสอบความไวของยาตอจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพตาง ๆ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171103
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 1
โครงสราง หน า ที่ การทํ างานของเซลล เนื้ อเยื่ อ และอวั ย วะ ความสั ม พั น ธข อง
ระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษยเกี่ยวกับผิวหนัง กระดูกและขอตอ กลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน
การหายใจ เพื่อสงเสริมการทํางานประสานกันอยางกลมกลืนกับการควบคุมการทํางานของระบบ
ตาง ๆ ใหอยูในภาวะปกติ
4171104

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 2
โครงสราง หนาที่ การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อและ อวัยวะตลอดจนความสัมพันธ
ของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดิ น
อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุและตอมไรทอ และการควบคุมภาวะปกติของรางกาย
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4171105

พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathophysiology
กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของเซลลเมื่อเกิดพยาธิสภาพ
ปฏิกิริยาตอบโตของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ
4171106

เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
3(3-0-6)
Pharmacology for Nurses
แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร กลุมยาที่
ออกฤทธิ์ระบบตาง ๆ ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุมตาง ๆ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ยาที่ออกฤทธิ์
ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหายใจ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบภูมิคุมกัน ยาที่
ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ ยาที่ใชในเด็ก ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบสื บ พั น ธุ และยาที่ อ อกฤทธิ์ ต อระบบผิ ว หนั ง บั ญ ชี ย าหลั ก แห งชาติ ยาสามั ญ ประจํ าบ าน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสมุนไพร วิตามินและอาหารเสริม กลไกการออกฤทธิ์ผลขางเคียงและ
พิษของยาและวิธีปฏิบัติในการใชยา การบริหารยา กระบวนการพยาบาลกับการใชยา

รหัสวิชา
4171107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โภชนศาสตร
2(2-0-4)
Nutrition
แนวคิดของโภชนาการและสุขภาพ สารอาหาร โภชนาการในชวงวัยตางๆ ของชีวิต
ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนบําบัดสถานการณและปญหา
โภชนาการของในปจจุบัน การเฝาระวังทางโภชนาการ บทบาทของพยาบาลดานโภชนาการ
4172108

วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
3(3-0-6)
Epidemiology and Biostatistics
แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด การเกิดโรคและการกระจายของโรค
ชีวสถิติที่จําเปนในการวิเคราะหขอมูล และการประยุกตใชในการศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝา
ระวังโรค การสืบสวนทางวิทยาการระบาด การปองกันและการควบคุมโรค
4172109

จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Developmental Psychology
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒ นาการของมนุ ษย ปจจัยที่มีผลตอการพั ฒ นาการ
ทางดานรางกาย จิตสังคมและสติปญญาของมนุษย ตั้งแตในครรภถึงวัยสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพจิต
และแนวทางการชวยเหลือตามวัย
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4171110

ระบบสุขภาพ
2(2-0-4)
Health System
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพ
คนไทยและป จจัยที่ มีผลตอสุ ขภาพ นโยบายและแผนพั ฒ นาสุขภาพ ระบบหลักประกัน สุขภาพ
ถวนหนา การประกันคุณภาพการบริการ ความสัมพันธระหวางระบบสุขภาพ วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ ผลกระทบของการเขาสูประชาคมอาเซียน
ตอระบบสุขภาพของไทย

(2) กลุมวิชาชีพ
(2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171201
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Concepts and Theories in Nursing
ความเป น มาของวิ ช าชี พ การพยาบาล ความหมายความสํ า คั ญ ของวิ ช าชี พ
คุ ณ ลั ก ษณะของวิ ช าชี พ การพยาบาล จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ หน าที่ ค วามรับ ผิด ชอบของ
พยาบาลตอวิชาชีพ มโนมติทางการพยาบาล สุขภาพและความเจ็บปวย แนวคิดการพยาบาลแบบ
องครวม แนวคิดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลายและทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร
รหัสวิชา
4171202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กระบวนการพยาบาล
3(3-0-6)
Nursing Process
มโนทั ศ น แ ละหลั ก การกระบวนการพยาบาล มโนทั ศ น แ บบแผนสุ ข ภาพ
การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การซั ก ประวัติ การตรวจรางกาย การวัดสั ญ ญาณชีพ การตรวจทาง
หองปฏิ บั ติการ การวินิ จฉัย ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิ บัติการพยาบาล
การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล และแนวทางการประยุกตใชกระบวนการ
พยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
การพยาบาล
4172203

การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลในการดูแลบุคคลแบบองครวม ทั้งในภาวะสุขภาพ
ปกติ และภาวะสุ ข ภาพเบี่ ย งเบนตามขั้น ตอนของกระบวนการพยาบาล การสาธิตและการสาธิต
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ยอนกลับเกี่ยวกับการพยาบาลและหัตถการตาง ๆ การใหยา หัตถการและเทคนิคทางการพยาบาล
การฝกทักษะในการปฏิบัติหัตถการตาง ๆ

รหัสวิชา
4173204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
หลักกฎหมายทั่ วไป พระราชบั ญญั ติและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ การสาธารณสุข
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ทฤษฎีจริยศาสตร หลักจริยธรรม ที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพการพยาบาลคุณคาและความเชื่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผูใชบริการ ประเด็นปญหา
ทางกฎหมายและจริ ย ธรรมที่ เกี่ ย วขอ งกับ วิช าชีพ การพยาบาลและความเชื่อ ทางวัฒ นธรรมการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม
4173301

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(3-0-6)
Psychiatric Nursing and Mental Health
แนวคิด หลักการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิวัฒนาการและการพยาบาล
ทางสุขภาพจิตและจิตเวช ปญหาสุขภาพและโรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต
กระบวนการพยาบาลผูปวยจิตเวช การดูแลตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ประเด็น
ปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพการพยาบาล
4172401

การสรางเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ ปจจัยที่มีผลตอการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การสรางเสริมสุขภาพโรงเรียน การสรางเสริม
สุ ขภาพอาชี ว อนามั ย การเยี่ ย มบ า น การใช กระบวนการพยาบาลในการสรางเสริม สุขภาพ การ
ประยุกตใชหลักการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ประเด็น ปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
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รหัสวิชา
4173402

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยาบาลชุมชน
3(3-0-6)
Community Nursing
แนวคิด หลักการ การพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอนามัย
โรงเรีย น การพยาบาลอาชี ว อนามั ย ทั้งในกลุ มประชากรไทยและตางชาติ กระบวนการพยาบาล
อนามัยชุมชน การเลื อกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปญ ญาทองถิ่น
ประเด็น ป ญหาและแนวโน มดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒ นธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล

4174403

การรักษาโรคเบื้องตน
3(2-2-5)
Primary Medical Care
แนวคิ ด หลั ก การ การรั ก ษาโรคเบื้ อ งต น การประเมิ น สุ ข ภาพ การซั ก ประวั ติ
การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุมอาการ
ที่พบบอย ปฏิบัติการดูแลรักษาเบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทํา
หัตถการ การบันทึกขอมูล และการสงตอ ตามขอกําหนดการรักษาโรคเบื้องตน ประเด็นปญหาและ
แนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
การพยาบาล
4172501

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก การอนามัยเจริญพันธุ การวางแผน
ครอบครัว การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ ระยะหลังคลอด กระบวนการพยาบาลโดยใชการ
มีสวนรวมของครอบครัว ประเด็นกฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณ และสิทธิมนุษยชน ประเด็น
ปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4172502

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
แนวคิด หลักการ การผดุงครรภ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การใชยาทาง
สูติ กรรมในระยะคลอด การใชกระบวนการพยาบาลโดยใชการมี สว นรวมของครอบครัว การดูแล
ชวยเหลือมารดาทารกในระยะคลอด และการดูแลทารกแรกเกิดทันที ประเด็นปญหาและแนวโนมดาน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173503
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 3
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
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แนวคิด หลักการ การดูแลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้ ง ครรภ ระยะคลอดหลั ง คลอด การดู แ ลทารกแรกเกิ ด ที่ มี ภ าวะเสี่ ย ง ภาวะแทรกซ อ น
กระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173601

การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(3-0-6)
Child and Adolescent Nursing
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูปวยเด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึงวัยรุน ครอบคลุม
ภาวะสุ ขภาพดี ภาวะสุ ขภาพเสี่ ยง ภาวะเจ็ บ ป วยทั้งแบบเฉีย บพลั น วิ กฤต เรื้อรัง และฉุกเฉิ น
กระบวนการพยาบาลโดยใช ค รอบครั ว เป น ศู น ย ก ลาง บทบาทการดู แ ลรัก ษา การฟ น ฟู ส ภาพ
การปองกันการกลับเปนซ้ํา ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ประเด็นปญหา
และแนวโน มด านกฎหมาย จริย ธรรม จรรยาบรรณ วัฒ นธรรมและสิ ทธิ มนุ ษยชนที่เกี่ย วของกับ
วิชาชีพการพยาบาล
4172701

การพยาบาลผูใหญ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
แนวคิ ด หลั ก การ การพยาบาลผู ใหญ ที่ มี ภ าวะเจ็ บ ป ว ย ทั้ งในระยะฉุ ก เฉิ น
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งไดรับการรักษาดวยยา และการผาตัด ครอบคลุมความผิดปกติ
เกี่ยวกับตา หู คอ จมูก สมดุลของสารน้ํา เกลือแรและกรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูกและกลามเนื้อ รวมทั้งมะเร็ง นรีเวช
วิทยา และการจั ดการความปวด หลั กกระบวนการพยาบาล ประเด็น ปญ หาและแนวโน มด าน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา
4172702

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยาบาลผูใหญ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิ ด หลั ก การ การพยาบาลผู ใ หญ ที่ มี ภ าวะเจ็ บ ป ว ย ทั้ ง ในระยะฉุ ก เฉิ น
เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
หัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน และระบบประสาท รวมทั้งโรคติดเชื้อ
โรคติดตอและโรคอุบัติใหม หลักกระบวนการพยาบาล ประเด็นกฏหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณ
44

วิชาชีพที่เกี่ยวของ ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
รหัสวิชา
4172703

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยาบาลผูสูงอายุ
2(2-0-4)
Geriatric Nursing
แนวคิ ด หลั กการ การพยาบาลผูสูงอายุ เจตคติก ารดูแลผู สูงอายุ ทฤษฎี ความ
สูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การประเมิน ภาวะสุขภาพผูสูงอายุ การสรางเสริม
สุ ขภาพผู สู งอายุ การพยาบาลผู สู งอายุที่ มีป ญ หาดานสุขภาพเฉพาะเรื่อ ง การใช ย าในผู สู งอายุ
การดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดทายของชีวิต หลักกระบวนการพยาบาล
ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173704

การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Emergency Nursing and Disaster Management
แนวคิ ดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หลั กการ การพยาบาลผูที่มี ปญ หาความ
เจ็บปวยฉุกเฉิน ทุกชวงอายุทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ
อุบัติภัยและสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะ
ฉุ ก เฉิ น การบาดเจ็ บ ในระบบต า งๆ ภาวะช็ อ ก และการช ว ยฟ น คื น ชี พ การจั ด การภั ย พิ บั ติ
โดยใช กระบวนการพยาบาล ประเด็น ปญ หาและแนวโน มด านกฎหมาย จริย ธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา
4174802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
บริหารการพยาบาลและบริหารองคกรสุขภาพ
2(2-0-4)
Clinical Nursing Administration and Organization Management
แนวคิ ด หลั กการและทฤษฎีการบริห ารการพยาบาล การบริห ารจั ดการองคก ร
สุขภาพ การบริห ารบริ การสุ ขภาพและการบริห ารการพยาบาล การเปน ผูนํ าทางการพยาบาล
และการบริห ารคุ ณ ภาพทางการพยาบาล ประเด็น ป ญ หาและแนวโน ม ด านกฎหมาย จริย ธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล

4172801

สารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Information
แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล ฐานขอมูลการพยาบาล ระบบจําแนก
ทางการพยาบาล การใชเทคโนโลยีเพื่อการจําแนก รวบรวม จัดการกับขอมูลเพื่อใชใหเปนประโยชน
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ในการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และการบริหารการพยาบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173901

วิจัยทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Nursing Research
แนวคิ ด การวิ จั ย กระบวนการวิจั ย การวิจั ย เชิ งปริม าณ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การรายงานผลและการเผยแพรผลงานวิจัย การ
เลื อกผลงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข องและหลักฐานเชิงประจักษอื่น ๆ มาใชในการปฏิบั ติการพยาบาล การ
ปฏิบัติการวิจัยในหัวขอที่เลือกสรร

(2) รายวิชาปฏิบัติ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172481
การฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณจริง ครอบคลุมเทคนิคการปราศจาก
เชื้ อและกี ดกั้ น การติ ดเชื้ อ การดู แลสุขอนามัย การจัดหนว ยผูปว ย การตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของบุคคลในภาวะเจ็บปวย การใหยา หัตถการทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล
การบั น ทึ กการพยาบาล การสรางปฏิสัมพั น ธและให คําแนะนํ าดานสุขภาพแกผูปว ย ครอบครัว
และทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพการพยาบาล
4174381

การฝกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-12-0)
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลและชุมชนครอบคลุม
ผูรับบริการในภาวะปกติ และภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน วิกฤติ ฉุกเฉิน บูรณาการความรูดานจิตเวช
ตามกระบวนการพยาบาล การใช ห ลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ เน น ทั ก ษะการสร างสั ม พั น ธภาพการ
ติดตอสื่อสารและความเขาใจตนเอง การสรางเสริมสุขภาพและปองกันปญหาทางจิต การบําบัดทาง
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จิตเวชเปนรายบุคคลและรายกลุม สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของ
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173581

การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
ฝกปฏิบั ติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดในภาวะ
ปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิด ตามกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา
4173582

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
2(0-8-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ฝกปฏิบั ติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดที่ มี
ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน การชวยสูติศาสตรหัตถการ ตรวจเครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน หลังคลอดทันที การชวยกูชีพทารกแรกเกิดหลังคลอดทันที
ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4174681

การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-12-0)
Child and Adolescent Nursing Practicum
ฝกปฏิบั ติการพยาบาลเด็กแรกเกิด ถึ งวัยรุน ในภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสี่ ยง
และภาวะเจ็ บป วย ภาวะเฉี ยบพลั น วิ กฤต และฉุ กเฉิ น การพยาบาลครอบครั วเป นศู นย กลางตาม
กระบวนการพยาบาล บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ วั ฒ นธรรมและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173781

การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และ
เรื้อรัง ทางด านอายุร กรรม ศั ล ยกรรม นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมู ก ห องผาตัด และหองพักฟ น
การพยาบาลแบบมีสวนรวมของผูรับบริการและครอบครัว หลักกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของ
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
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4173782

การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
2(0-8-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู ใหญ และผู สู งอายุ ที่ เจ็ บ ป ว ยในภาวะ วิ ก ฤต ฉุ ก เฉิ น
เฉียบพลัน และเรื้อรังทางดานอายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลแบบมีสวนรวมของผูรับบริการ
และครอบครัว หลักกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
รหัสวิชา
4173783

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
2(0-8-0)
Emergency Nursing Practicum and Disaster Management
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูที่มีปญหาความเจ็บปวยฉุกเฉิน ทุกชวงอายุ ทุกระดับบุคคล
ครอบครั ว และชุ ม ชน การช ว ยเหลื อ และจั ด การผู ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย และสาธารณภั ย
ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบ
ต างๆ ภาวะช อค และการช วยฟ น คืน ชี พ การจัดการภัย พิ บัติ การพยาบาลแบบมี สวนรวมของ
ผูรับบริการและครอบครัว โดยใชหลักกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4172481
การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 1
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลชุ ม ชน การสรางเสริม สุ ขภาพทุ กกลุม วัย การสรางเสริม
สุขภาพโรงเรียน การสรางเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย การเยี่ยมบาน การประยุกตใชหลักการสราง
เสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ป อ งกั น และลดพฤติ ก รรมเสี่ ย ง การสร า งนวั ต กรรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพตาม
กระบวนการพยาบาลชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4173482

การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2(0-8-0)
Community Nursing Practicum 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลชุ ม ชน การเลื อ กใช ท รั พ ยากรในพื้ น ที่ แ ละเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และชุมชน
ตามกระบวนการพยาบาลชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
4174483

การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
2(0-8-0)
Primary Medical Care Practicum
ฝกปฏิบั ติการรักษาโรคเบื้ องตน การประเมิน สุขภาพ การซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุมอาการที่พบบอย
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การดูแลรักษาเบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทําหัตถการ การบันทึก
ข อ มู ล และการส งต อ กระบวนการพยาบาล ข อ กํ าหนดการรั ก ษาโรคเบื้ อ งต น กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพการพยาบาล
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4174881
การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก 2(0-8-0)
Clinical Nursing Administration and Management Practicum
ฝกปฏิบัติการจัดการในหอผูปวยและ หรือหนวยบริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาท
การเปนหัวหนาทีม ผูนําทีม สมาชิกทีม หรือ การเปนพยาบาลเจาของไข ศึกษา วิเคราะหบทบาทของ
หัวหนาหอผูปวย พยาบาลวิชาชีพประจําหอผูปวย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
ให เลื อกเรีย นรายวิช าใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม หรือ
รายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนโดยสถาบันการศึกษาอื่น โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172803
การใหเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Give for Life
ความหมาย มิติ ความสําคัญของการให และการเรียนรูประสบการณการใหในแตละ
สถานการณ ครอบคลุมการตระหนักถึงคุณคาของการให การรูจักรักผูอื่น การสํานึกในบุญคุณของ
ผูมีพระคุณ การมีคุณธรรม จริยธรรม การทําคุณประโยชนใหแกสังคมและมนุษยชาติ บนพื้นฐาน
ของศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
4173201

การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
3(3-0-6)
Enhancement for life and family
ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต ความสําคัญความรัก
และการ ดําเนินชีวิต ประสบการณความรักในแตละชวงวัย การเสริมสรางทักษะชีวิต การเรียนรูเรื่อง
เพศศึกษา การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย เทคนิคการคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรักและเพศ
4174882

การฝกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร*
Elective in Nursing Practicum
2(0-8-0)
ฝ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพยาบาลในคลิน ิก ที่เ ลือ กสรรในบทบาทของสมาชิ ก ที ม และ
หั ว หน า ที ม ภายใต ก ารนิ เ ทศของสถานบริก ารสุข ภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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4172111

ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1*
2(1-2-3)
English for Nurse 1
คําศั พ ท ทางสุ ขภาพ ฝ กการอ านข อความ บทความ ตําราภาษาอังกฤษ ฟงบท
สนทนาระหวางพยาบาลและผูรับบริการ และเขียนรายงานผูปวย โดยเชื่อมโยงกับกลุมผูใชบริการที่มี
ป ญ หาระบบทางเดิ น อาหาร ระบบทางเดิ น ป ส สาวะและไต ระบบต อ ไรท อ ป ญ หาหู คอ จมู ก
โรคนรีเวชและผูใชบริการกลุมหญิงตั้งครรภ ระหวางคลอดและกอนคลอด
4172112

ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2*
2(1-2-3)
English for Nurse 2
คําศัพททางสุขภาพ ฝกการอานขอความ บทความ และตําราภาษาอังกฤษ ฝกฟง
บทสนทนาระหวางพยาบาลและผูรับบริการและเขียนรายงานผูปวยโดยเชื่อมโยงกับกลุมผูใชบริการ
ที่มีปญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท โรคลําไสใหญและทวาร
หนัก โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวชศาสตร
หมายเหตุ * รายวิชาเปดสอนเฉพาะนักศึกษาพยาบาลเทานั้น
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