สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คํานํา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รหัสหลักสูตร 25491471107613 ซึ่งไดดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2560 โดยการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญาตรี พ.ศ.
2558 และขอบังคั บของสภาการพยาบาล เพื่ อผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีความรูทัน สมัยและความ
เชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกภาวะสุขภาพ และยึดมั่นในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การพั ฒ นาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2562) ได รับ ความรวมมือจาก
อาจารยผู รับผิ ดชอบหลักสู ตร อาจารยประจําหลักสู ตร ผูทรงคุณ วุฒิ ผูมีส วนไดสวนเสีย ในการพั ฒ นาและ
วิพากษหลักสูตรใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(1)

สารบัญ
หนา
1
8
11
58
74
76
78
83
85

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ก การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
ภาคผนวก ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555
100
ภาคผนวก ค ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
110
ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
112
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
117
ภาคผนวก ฉ ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560
128
ภาคผนวก ช ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2560
140
ภาคผนวก ซ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
154
ภาคผนวก ฌ แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
158
ภาคผนวก ญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
160
ภาคผนวก ฎ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรกอนและหลังปรับปรุง
195
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงผลคา FTES
232

(2)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ไทย)
ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)

25491471107613
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program

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

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

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช
ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทเี่ ขาใจและสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
1

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) ปรั บ ปรุ งจากหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รหัสหลักสูตร 25491471107613
6.2 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ในการประชุ มครั้งที่ 2/2561 วัน ที่ 28 เมษายน
2561 เห็นชอบใหปรับหลักสูตรและนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั กสู ตรของสภาวิช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2561 วั น ที่
13 กันยายน 2561 เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 เห็นชอบในการนําเสนอ
หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2561
เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.6 สภาการพยาบาลใหขอเสนอแนะในการปรับหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อนําเขาที่
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาลศาสตร
6.7 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 ในปการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 พยาบาลวิช าชี พในสถานบริการสุ ขภาพทุ กระดับ ไดแก ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน
8.2 พยาบาลประจําสถานศึกษา โรงงานและสถานประกอบการอื่น ๆ
8.3 ประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาล และการผดุงครรภในประเทศและตางประเทศ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ–นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวพิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
3-XXXX-XXXXX-22-5
(กลุมวิชาการพยาบาลชุมชน)

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
ผูชวย
Ph.D. (Nursing)
ค.ศ. 2003
ศาสตราจารย The Catholic University of America, USA. (พ.ศ. 2546)
(การพยาบาล) M.S.N. (Community Mental Health Nursing) ค.ศ. 1999
The Catholic University of America, USA. (พ.ศ. 2542)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
2535
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุง
2527
ครรภชั้นสูง (เทียบเทาปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ประสบการณ

2

ลําดับ
2
3

4

5

ชื่อ–นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาววรางคณา สายสิทธิ์
3-XXXX-XXXXX-49-6
(กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญ)
นางสาววริยา จันทรขํา
3-XXXX-XXXXX-92-9
(กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร)
นางสาววารธินีย แสนยศ
3-XXXX-XXXXX-54-9
(กลุมวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน)
นางดวงพร ผาสุวรรณ
5-XXXX-XXXXX-93-3
(กลุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตร)
ใชประสบการณสอนรายวิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร ตัง้ แตป พ.ศ.
2547-ปจจุบนั

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา/ประสบการณ

ผูชวย
ศาสตราจารย
(การพยาบาล)
ผูชวย
ศาสตราจารย
(การพยาบาล)
อาจารย

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

อาจารย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552
2546
2548
2541
2550
2543
2543
2532

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 รายวิชาทฤษฎี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10.2 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
10.2.1 โรงพยาบาลทั่วไป
10.2.2 โรงพยาบาลชุมชน
10.2.3 โรงพยาบาลศูนย
10.2.4 โรงพยาบาลเฉพาะทาง
10.2.5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 10.2.6 ศูนยบริการสุขภาพชุมชน
11. สถานการณภายนอกและการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่รัฐบาลเนนความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนดวยการพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการ
บรรลุผลประโยชนแหงชาติในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศที่พัฒนา และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และความเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิ จ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห งชาติ , 2560) อี ก ทั้ งจากภาวะ
เศรษฐกิจ โลกและภาวะทางการเมืองในป พ.ศ. 2560 ทํ าใหป ระเทศไทยมีภ าวะเศรษฐกิ จชะลอตัวและ
ถดถอย ภาวะวางงานสูงขึ้น ภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหเกิดภาวะความยากจน คนไทยพยายามทํางาน
แขงขันกับเวลาเพื่อยกระดับภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนใหสูงขึ้น จนสงผลกระทบตอการดูแลตนเองและ
ครอบครัว อัตราการเจ็บปวยจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจพบมากขึ้น ทุกคนตกอยูใน
ภาวะเครียดและมีความวิตกกังวลสูง สมาชิกผูสูงอายุในครอบครัวที่เจ็บปวยไดรับการดูแลลดลง ผูสูงอายุ
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ถู ก ทอดทิ้ งมากขึ้ น จนส งผลให ป จ จั ย กํ าหนดด านสุ ขภาพและพฤติ กรรมสุ ข ภาพเปลี่ ย นไปทํ าให อั ต รา
คาใชจายการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
นอกจากนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การแขงขัน เสรี การนําใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ความแตกตางทางวัฒนธรรมสงผลใหแนวโนมการเจ็บปวยหรือโรคตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากโรคที่สูญ
หายแล วยั งสามารถเกิ ดอุ บั ติ การณ ซ้ํ าไดอีก ภั ย ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น บ อย เช น น้ําท วม พายุน อกฤดู
นอกจากทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยสินและชีวิตแลว ยังทําใหเกิดการเจ็บปวยตามมาได เชน ภาวะซึมเศรา
โรคจากพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี โรคฉี่หนู(leptospirosis) โรคไขเลือดออก และโรคมาลาเรีย เปนตน
นอกจากนี้ อุบัติเหตุบนทองถนน และอุบัติภัยยังเปนปญหาที่สําคัญในอันดับแรก ๆ ของการเจ็บปวยทั้งหมด
ของประเทศ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2561) สงผลทําใหเกิดการสูญเสียงบประมาณในการบริหาร
จัดการจํานวนมาก เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และความพิการ การจัดการกับเหตุการณเฉพาะหนาที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยปองกันชีวิตและความพิการได
ในหลักสูตรฉบับนี้จึงมีการบูรณาการสาระที่ชวยปองกันผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
สถานการณ ก ารเมื อ ง ตลอดจนการเข าสู ก ารเปลี่ ย นแปลงในยุ ค เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ความแตกต างทาง
วัฒ นธรรม กั บรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตามความเหมาะสม โดยบู รณาการแนวคิ ดหลักของศาสตร
พื้น ฐานทางดานโภชนาการ จิตวิทยาพัฒ นาการ การใชยาอยางสมเหตุผล การใชเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พยาบาลฉุกเฉิน สาธารณภัยและการจัดการภัยพิบัติ การพยาบาลตางวัฒนธรรม ศาสตรของพระราชา และ
จริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล ในรายวิชาดานการพยาบาลอยางครอบคลุม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนยุทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2559-2579) เน น เรื่องการเป น
องคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมี
สวนรวมและยั่งยืน โดยมีเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จึง
กํ า หนดยุ ท ธศาสตร แห งความเป น เลิ ศ 4 ด านคื อ 1) ดานสงเสริม สุ ข ภาพ 2) ด านการป องกั น โรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 3) ดานบริการเปนเลิศ 4) ดานบุคลากรเปนเลิศและดานบริหารความเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) โดยเฉพาะดานบริการเปนเลิศเนนการดูแลสุขภาพประชาชน
ระยะยาว (long term care) ในชุมชนทองถิ่น ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน และแผนการพัฒนาบริการที่
เป น เลิ ศ ส งผลกระทบต อ สาระเนื้ อ หาในหลั ก สู ต รที่ ต อ งเร งพั ฒ นาให เข ากั บ ทิ ศ ทางตามนโยบายด า น
สาธารณสุขที่เปลี่ยนไป
นอกจากนั้ น จากการวิ เคราะห ส ถานการณ แ ละป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ระบบสุ ข ภาพที่ ได รั บ การ
เปลี่ยนแปลงกลาวคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทย จากการลดลงของอัตราเจริญ
พันธุรวม และอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น ทําใหประเทศไทยเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (aging societies)
ตามนิยามขององคการสหประชาชาติที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเกินกวารอยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ และป พ.ศ. 2573 คาดวามีจํานวนผูสูงอายุ 17.6 ลานคน รอยละ 26.6 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560) สาเหตุความเจ็บปวยพบวา ผูสูงอายุเพศชายมีสาเหตุหลักจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็งตับ สวนเพศหญิง ไดแก
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด ตอกระจก และโรคสมองเสื่อม รวมถึงการเปลี่ยน
จากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม และสังคมชนบทมาเปนสังคมเมือง มีผลทําใหครอบครัว
เปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว ผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง มีมากขึ้น ผูคนตางคนตางอยู ทําให
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ความรูสึกโดดเดี่ยว อางวางจึงมีผูสูงอายุที่เขาขายภาวะซึมเศราถึงรอยละ 33 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
จึงมีความจําเปนตองปรับสาระดานสังคมและวัฒนธรรมใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
12. ผลกระทบจากข อ 11.1 และ 11.2 ต อการพัฒ นาหลักสูต ร และความเกี่ยวของกับพัน ธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชื่อบนแนวคิดการ
ตอบสนองความตองการแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและพัฒนากลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่นเปนหลัก หลักสูตรจึงมีแนวทางการสอนแบบบูรณาการภารกิจอุดมศึกษาโดย
ใชระบบบริหารจัดการแนวใหมสนับสนุนการเรียนรูเชิงบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจดานการวิจัย
และการบริการวิช าการที่ตอบสนองตอปญ หาสุ ขภาพของประชาชนในทองถิ่น จัด การเรียนรูในรายวิช า
ทางการพยาบาล สงเสริมผูเรียนใหรวมทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชนกับอาจารยโดย
สงเสริมการวิเคราะหสถานการณปญหาสุขภาพของชุมชนทองถิ่น การปลูกฝงวัฒนธรรมการเปนจิตอาสา
มีจิตบริการ พรอมเรียนรู พัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงการบูรณาการประสบการณการพยาบาล
ที่ไดมาตรฐานระดับ วิชาชีพและระดั บสากล เพื่อพั ฒ นาผลการเรียนรูใน 6 ดาน คื อ 1) สงเสริมผูสําเร็จ
การศึกษา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา มีความภาคภูมิใจในสถาบันและทองถิ่น
2) เพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการที่ ก า วหน า และทั น สมั ย 3) พั ฒ นาทั ก ษะทางป ญ ญา 4) พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ดี 5) พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และ 6) พัฒ นา
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพการพยาบาลใหดียิ่งขึ้น
หลักสูตรจึงเพิ่มสาระดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การเขาใจความ
แตกตางดานวัฒนธรรม การใชยาอยางสมเหตุผล การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล และเนนจริยธรรม
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยจัดกระบวนการสงเสริมการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองเปนทางเลือกของการแสวงหาความรู พัฒนา
ศั กยภาพของอาจารย ให เกิ ดการปรับ ตั วเรงพัฒ นาวิธีการสอนแบบใหม รว มกั บ ภารกิ จ แบบบู รณาการ
สงเสริมใหจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาวิธีการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีและการเลือกใช
เทคโนโลยีดิจิทัล พั ฒ นาวิธีการสอนที่เสริมทั กษะการคิดวิเคราะห การแกไขปญหาจากสถานการณจริง
เพื่อใหนักศึกษาเกิดการปรับพฤติกรรมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง พัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ของนักศึกษาใหไดเรียนรูเทาทันโลกศตวรรษที่ 21 ตามเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถวางแผนการ
ดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชนทุ กช ว งอายุ ที่ เหมาะสมตามป จ จัย กําหนดสุ ขภาพด านเศรษฐกิ จ และสังคม
เปนพยาบาลนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผูสูงอายุในชุมชนจนนําไปสู
การบริการที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการเลือกและนําใชองคความรูไดอยางรูเทาทัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมี พัน ธกิจผลิต บัณ ฑิตนักปฏิ บัติโดยนอมนําศาสตรพระราชาและพระราโชบาย
ในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ใหพัฒนาการศึกษาโดยสรางคนไทยใหมี
ทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีระเบียบวินัย มีงานทํามีอาชีพ และเปนพลเมืองดี โดยมุง
ผลิ ตบั ณ ฑิ ตนั กปฏิ บั ติที่มีจิ ตอาสาเพื่ อพั ฒ นาทองถิ่น และประเทศชาติ โดยในป พ.ศ. 2561 สมเด็ จพระ
เจ าอยู หั ว ฯ ทรงมอบพระราโชบายด า นยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ่ น แก ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐมจึงได น อมนําพระราโชบายสูน โยบายบริห ารจั ดการหลักสูต ร
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ใหสามารถแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น ทางคณะพยาบาลศาสตรจึงบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลอง
กับ ยุ ทธศาสตร ของมหาวิท ยาลั ยที่ เน น การยกระดับ คุณ ภาพของบัณ ฑิ ตพยาบาลนักปฏิ บัติที่มี คุณ ภาพ
มุงเนนการสรางบัณฑิ ตที่ เรียนรูดวยการลงมือทําจริงเปนนักปฏิบัติที่สามารถดูแลสุขภาพของประชาชน
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และทํางานเพื่อชุมชนทองถิ่น พัฒนาคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน เรงรัดการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย เนนการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ชุ มชนท อ งถิ่ น โดยปรั บ กิ จ กรรมการส งเสริมการสรางเอกลั กษณ ข องคณะและมหาวิท ยาลัย เสริม
สมรรถนะของนักศึกษาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การเขาใจความแตกตางดาน
วัฒนธรรม การใชยาอยางสมเหตุผล การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เนนการบริหารจัดการองคกรให
มีประสิทธิภาพและเอื้อตอการพัฒนาการทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม/
สถาบันอื่น
13.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
ครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกอบดวย กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ซึ่งเปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เรียนรวมกับสถาบันอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แตงตั้งผูรับผิดชอบรายวิชา
รายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาชีพ ผูรับผิดชอบวิชาทําหนาที่จัดทําและปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 มคอ. 4) รวมทั้งเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษและรายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
13.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะทําหนาที่ในวางแผน ควบคุม
กํากับเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามหลักสูตรและขอกําหนดของรายวิชา
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีความรูทันสมัย และความเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทุกภาวะสุขภาพ และยึดมั่นในจริยธรรมแหงวิชาชีพ
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2562) เป น หลั ก สู ต รที่ เน น การ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองการดูแลสุขภาพของประชนชนในชุมชนทองถิ่น โดยกําหนดมโนทัศนการ
พยาบาล 4 ดานคือ 1) การพยาบาลเนนการปฏิบัติการพยาบาลใชชุมชนเปนฐานการสรางเสริมสุขภาพ
2) จั ด การสิ่ งแวดล อมที่ เป น ป จ จั ย กํ า หนดด านสุข ภาพในชุ มชนท องถิ่ น 3) ดู แลสุข ภาพประชาชนและ
ผู สู งอายุ ในชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยคํ า นึ งถึ งความแตกต า งทางวั ฒ นธรรม 4) ใช ก ระบวนการพยาบาลเพื่ อ
สรางสรรค น วัตกรรมทางการพยาบาลและนํ าใชเทคโนโลยีดิจิทั ล ดานสุขภาพในการพั ฒ นาสุขภาพแก
ประชาชนในชุมชนทองถิน่ โดยหลักสูตรมีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหได
คุณ ภาพตามมาตรฐานวิ ชาชี พ พั ฒ นาคุณ ภาพใหไดต ามมาตรฐานการศึ กษาอย างต อเนื่ องและเขมแข็ ง
สอดคล องกั บ นโยบายการศึ ก ษาของประเทศและสภาวิช าชีพ เพื่ อ ใหห ลั กสู ตรมี มาตรฐานเป น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 และตามขอบังคับสภาการพยาบาล วา
ด ว ยการให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ ร ะดั บ วิ ช าชี พ
พ.ศ. 2560 สอดคลองกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
แผ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป ด า นสาธารณ สุ ข (พ .ศ. 2559-2579) และภ ารกิ จ ห ลั ก ของ
สถาบันการศึกษามุงเนนการสรางบัณฑิตที่เรียนรูดวยการลงมือทําจริงเปนนักปฏิบัติที่สามารถดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุและทํางานเพื่อชุมชนทองถิ่น
1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงผลิต
บัณฑิตโดย มีวัตถุประสงค ดังนี้
1.3.1 มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
1.3.2 เจตคติที่ดีและมีจิตใหบริการ
1.3.3 มีทักษะปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลดวยมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
โดยคํานึงถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม
1.3.4 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
1.3.5 มี ค วามสามารถคิ ด วิ เคราะห อ ย า งเป น ระบบ สามารถใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสื่อสารดานสุขภาพ และพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
1.3.6 มี ภ าวะผู นํ า มี ทั กษะการทํ างานเป น ที ม มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ และสามารถให คํ าปรึก ษา
ทางดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จในรอบการศึกษา 5 ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนานักศึกษาเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติการพยาบาล
ในชุมชน

กลยุทธ
1.1 จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณบูรณาการ
ภารกิจการบริการวิชาการ
งานวิจัย และทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล
1.2 พัฒนาศักยภาพดาน
ปฏิบัติการพยาบาลและการ
สอนภาคปฏิบัติของ
โรงพยาบาลแหลงฝกและ
ชุมชนทองถิ่น

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.1 รอยละ 100 ของนักศึกษา
ผานกิจกรรมเสริม
ประสบการณบูรณาการการ
บริการวิชาการ งานวิจัย และ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
1.2 รอยละ 100 ของ
โรงพยาบาลแหลงฝกและ
ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานปฏิบัติการ
พยาบาลและการสอน
ภาคปฏิบัติของโรงพยาบาล
แหลงฝกและชุมชนทองถิน่
1.3 สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาส 1.3 รอยละ 10 ของผลงาน
ไดสงผลงานเขาประกวดใน
นักศึกษาผานการประกวดใน
เวทีประชุมวิชาการทางการ
เวทีประชุมวิชาการทางการ
พยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะดาน
พยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะ
การพยาบาลและนวัตกรรม
ดานการพยาบาลและ
ทางการพยาบาล
นวัตกรรมทางการพยาบาล
2. พัฒนานักศึกษาใหเปน
2.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
2.1.1 รอยละ 10 ของผลงาน
พยาบาลที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพ
จากกิจกรรมเสริมทักษะ
ดานสุขภาพ (Digital health)
บูรณาการในรายวิชาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพ
พยาบาล และรายวิชา
นํามาพัฒนาสื่อการสอนใน
ปฏิบัติการพยาบาล
รายวิชาการพยาบาล
2.1.2 รอยละ 100 ของรายวิชา
ปฏิบัติทางการพยาบาลฝกให
นักศึกษาใชทักษะการสอน
หรือใหคําปรึกษาโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพ
เพื่อสื่อสารดานสุขภาพ
2.2 สรางเครือขายการบูรณาการ 2.2.1 มีเครือขายความรวมมือ
ศาสตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
กับคณะอื่นในพัฒนา
ดิจิทัลดานสุขภาพ
เทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพ
2.2.2 รอยละ 10 ผลงานการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดาน
สุขภาพไดรับการเผยแพร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. สงเสริมการเรียน การสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.1 จัดการเรียนการสอนที่เนน 3.1 รอยละ 100 ของรายวิชาที่
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
คณะรับผิดชอบสอนมีการเนน
ตามวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21
ดวยการคิดวิเคราะห การ
โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง
สื่อสาร ความรวมมือ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรม
ทางการพยาบาล การใช
เทคโนโลยีดิจิทลั และความ
เขาใจความแตกตางทาง
วัฒนธรรม โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
3.2 สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม 3.2 มีการกําหนดรายวิชาใน
หลักสูตรที่ใหนักศึกษามีสวน
ในการวางแผนการจัดการเรียน
รวมในการวางแผนจัดการ
การสอน
เรียนการสอนอยางนอย
2 รายวิชาตลอดหลักสูตร
3.3 จํานวนครั้งของการใช
3.3 สงเสริมการใช
หองปฏิบัติการพยาบาลใน
หองปฏิบัติการทางการ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลเพื่อฝกทักษะการ
เพื่อฝกทักษะการเรียนรูของ
พยาบาลดวยตนเอง
นักศึกษาดวยตนเอง
3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อ 3.4 รอยละ 70 ของรายวิชามี
สื่อสารสนเทศ ใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพที่
สนับสนุนการเรียนรูดวย
ดิจิทลั ดานสุขภาพในการจัดการ
ตนเอง
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
ทั้งนี้ การจัดการศึ กษาเป น ไปตามขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 8 สัปดาห และ
จํานวนหนวยกิตไมเกิน 9 หนวยกิต ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฏี
เรียนวันจันทร ถึง วันศุกร
วิชาภาคปฏิบัติ*
เรียนวันจันทร ถึง วันอาทิตย
* ฝกปฏิบัติไมเกินสัปดาหละ 35 ชั่วโมง
2.1.2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 กรกฎาคม – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม – มีนาคม
ภาคฤดูรอน
เมษายน – มิถุนายน
หมายเหตุ การเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญในแผนการเรียนที่เลือก
เรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตร จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการ
รับรองวิทยฐานะ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.50
2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอหรือมีความผิดปกติ
ที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา ในกรณีที่ คณะพยาบาลศาสตร มีขอสังเกตเรื่องสุขภาพ ตองการตรวจสอบ
เพิ่มเติม อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจได
2.2.3 มี คุณ สมบั ติอื่น ๆ เป น ไปตามที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐม และสภาการพยาบาล
กําหนด
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา และกลยุทธในการแกไข
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. นักศึกษามีความรูพื้นฐานดาน 1. จัดโครงการปรับพื้นฐาน
1. รอยละ 100 นักศึกษาไดรับ
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ ดานคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ การพัฒนาความรู
วิทยาศาสตร ไมผานตาม
และวิทยาศาสตร ใหนักศึกษา 2. รอยละ 70 ผานการประเมิน
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ทุกคนกอนเปดภาคการศึกษา
ดานคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตรตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาประสบปญหาการ
2. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ
2. รอยละ 100 นักศึกษาใหม
ปรับตัว การใชชีวิตใน
การปรับตัว การอยูรวมกัน
ไดรับการเตรียมความพรอมใน
มหาวิทยาลัย และทักษะการ
การเตรียมความพรอมในการใช การเรียนระดับอุดมศึกษาและ
เรียนรูดวยตนเอง
ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
ไดรับการพัฒนาทักษะการ
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
เรียนรูดวยตนเอง
3. นักศึกษามีปญหาดาน
3. ประสานแหลงทุนเพื่อ
3. รอยละ 100 ของนักศึกษาที่มี
คาใชจายในการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษา เชน
ปญหาดานคาใชจายไดรับการ
ทุนมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให สนับสนุนทุนการศึกษา
กูยืมเพื่อการศึกษา และแหลง
ทุนการศึกษาอื่น ๆ จัดหางาน
ใหทําภายในมหาวิทยาลัย
เปนตน
2.4 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
มีแผนการรับสมัครนักศึกษาปละ 60 คน และคาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาปละ 60 คน ดังนี้
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
2562
2563
2564
2565
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
ชั้นปที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
0
0
0
60
หมายเหตุ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 28 คน (อัตราสวน FTES 1 : 5.82)
ชั้นป

2566
60
60
60
60
240
60

2.5 งบประมาณตามแผน
คณะพยาบาลศาสตรไดป ระมาณการค าใช จายตอหัวในการผลิต บัณ ฑิ ต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมประมาณ 85,000 บาท/คน/ป โดยมีงบประมาณรายรับ รายจาย ตามจํานวนนักศึกษาแตละป ดังนี้
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2.5.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
ปงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
คาบํารุงการศึกษา
10,962,000 10,206,000 9,450,000 10,080,000 10,080,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,088,000 1,944,000 1,800,000 1,920,000 1,920,000
รวมรายรับ
13,050,000 12,150,000 11,250,000 12,000,000 12,000,000
รายละเอียดรายรับ

2.5.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
หมวดเงิน

2562

2563

ปงบประมาณ
2564

2565

2566

ก. งบลงทุน
เงินเดือนคาจางบุคลากร
7,200,000 11,520,000 15,880,000 17,468,000 19,214,800
การพัฒนาอาจารย
600,000
700,000
800,000
900,000 1,000,000
บริการวิชาการ
500,000
700,000
700,000
800,000
800,000
รวม (ก)
8,300,000 12,920,000 17,380,000 19,168,000 21,014,800
ข. งบดําเนินการ
คาครุภัณฑ
1,300,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 3,000,000
พัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุง
200,000
250,000
250,000
350,000
350,000
ศิลปวัฒนธรรม
ตํารา วารสาร
800,000
800,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000
โครงการพัฒนาคณะฯ
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
การวิจัย
500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,500,000
การจัดการเรียนการสอน
3,700,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
งบดําเนินการ
1,200,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,300,000
(คาวัสดุ ตอบแทน ใชสอย)
คาวัสดุสํานักงาน
600,000
700,000
800,000
800,000
900,000
รวม (ข)
8,700,000 9,350,000 10,150,000 13,550,000 15,950,000
รวม (ก) + (ข)
17,000,000 22,270,000 27,530,000 32,718,000 36,964,800
จํานวนนักศึกษา
60
120
180
240
240
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
65,134
91,646
122,355
136,325
154,020
2.6 ระบบการจัดการศึกษา
แบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)
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2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการเทียบ
โอนผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ รายวิชาเลือกจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน
99 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
20 หนวยกิต
2) กลุมวิชาชีพ
79 หนวยกิต
2.1) ทฤษฎี/ทดลอง
43 หนวยกิต
2.2) ปฏิบัติ
36 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1500137
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
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รหัสวิชา
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

6 หนวยกิต
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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)
3(3-0-6)
(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000114
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000126

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

6 หนวยกิต

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

6 หนวยกิต
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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)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
4000125
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

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
ขอกําหนดเฉพาะ รายวิชาเลือกจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งไมนอยกวา 3 หนวยกิต

รหัสวิชา
4171101
4171102
4171103
4171104
4171105
4171106
4172107
4172108

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อวิชา
ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Biochemistry Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
Health Promotion in Community Health system
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics
จิตวิทยาสําหรับพยาบาล
Psychology for Nurses

17

99
20

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

รหัสวิชา
4171201
4171202
4172203
4172204
4172601
4172701
4172702
4172703
4172801
4173301
4173401
4173402
4173501
4173502
4173802
4173901

2) กลุมวิชาชีพ
2.1) ทฤษฎี/ทดลอง
ชื่อวิชา
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
Concepts and Theories in Nursing
กระบวนการพยาบาล
Nursing Process
การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing
การพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing 1
การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2
การพยาบาลผูสูงอายุ
Geriatric Nursing
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
Digital Technology and Nursing Informatics
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric Nursing and Mental Health
การพยาบาลชุมชน
Community Nursing
การรักษาโรคเบื้องตน
Primary Medical Care
การพยาบาลมารดาและทารก
Maternal and Newborn Nursing
การผดุงครรภ
Midwifery
บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
Clinical Nursing Management and Leadership
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Research and innovation
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79
43

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

รหัสวิชา
4172281
4172481
4173581
4173681
4173781
4173782
4174381
4174482
4174483
4174582
4174881
4174882

2.2) ปฏิบัติ

36

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(0-9-5)

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
3(0-9-5)
Community Nursing Practicum 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
3(0-9-5)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-9-5)
Child and Adolescent Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
3(0-9-5)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
3(0-9-5)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-9-5)
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
3(0-9-5)
Community Nursing Practicum 2
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
3(0-9-5)
Primary Medical Care Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
3(0-9-5)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
3(0-9-5)
Clinical Nursing Management Practicum
ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพยาบาลที่เลือกสรร 3(0-9-5)
Elective Nursing, Digital and Nursing Innovation Practicum

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
รายวิชาเลือกเสรีที่คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนมี 4 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4172111
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Nursing Communication 1
4172112
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Nursing Communication 2
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รหัสวิชา
4172803

ชื่อวิชา
การใหเพื่อชีวิต
Give for Life
การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for Life and Family

4173201

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาชีพ
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
จําแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
ลักษณะกลุมวิชาสาขาพยาบาล
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูเรียน
เลขตัวที่ 1–3
417
เลขตัวที่ 4
1
2
3
4
เลขตัวที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เลขตัวที่ 6
0
8
เลขตัวที่ 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
หมวดวิชาการพยาบาล
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 1
หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 2
หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 3
หมายถึงรายวิชาในระดับชั้นปที่ 4
บงบอกถึงสาขาวิชาการพยาบาลดังนี้
หมายถึง พื้นฐานวิชาชีพ
หมายถึง พื้นฐานการพยาบาล
หมายถึง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หมายถึง การพยาบาลชุมชน
หมายถึง การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ
หมายถึง การพยาบาลเด็ก และวัยรุน
หมายถึง การพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุ
หมายถึง การบริหารการพยาบาล และสารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล
หมายถึง สัมมนาและโครงการวิจัย
บงบอกถึงการจําแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
หมายถึง รายวิชาภาคทฤษฎี
หมายถึง รายวิชาภาคปฏิบัติ
บงบอกถึงลําดับกอนหลัง
20

ความหมายของรหัสแสดงจํานวนหนวยกิตประจํารายวิชา
ตั ว เลขท ายชื่ อ วิ ช าเป น ตั ว เลขแสดงจํ านวนหน ว ยกิ ต และจํ า นวนชั่ ว โมงประกอบด ว ยตั ว เลข 4
หมายเลขมีความหมาย ดังนี้
- ตัวเลขตัวแรกหนาเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น (น)
- ตั วเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึ ง จํ านวนชั่ วโมงในภาคทฤษฎี ห รือภาคบรรยายต อ
สัปดาห (ท)
- ตั ว เลขตั ว ที่ ส องในเครื่ อ งหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่ว โมงในการทดลองหรือ ฝก ปฏิ บั ติ ใน
หองทดลอง หรือการฝกภาคปฏิบัติตอสัปดาห (ป)
- ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห (ค)
หมายเหตุ
1. ชั่วโมงฝกปฏิบตั ิในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการจํานวน 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
2. ชั่วโมงฝกปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลจํานวน 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
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3.1.4 แผนการศึกษา: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รหัส
1500133
1500134
2500114
XXXXXXX
4171101
4171102
4171106

รหัส
2000113
2500115
4000124
4000126
4171103
4171105
4171201

รหัส
4171104
4171202
4172108

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป
ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล

ชื่อวิชา
พยาธิสรีรวิทยา
กระบวนการพยาบาล
จิตวิทยาสําหรับพยาบาล

รวม

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน

รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
20

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
20

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
7

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

รหัส
1500135
2000112
4172107
4172203
4172701
XXXXXXX

รหัส
4172281
4172481
4172601
4172702
4172801

รหัส
4172204
4172703
XXXXXXX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
การเมืองการปกครองไทย
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
การพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลผูใหญ 1
วิชาเลือกเสรี

รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
การพยาบาลผูใหญ 2
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
รวม

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน

ชื่อวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาลผูสูงอายุ
วิชาเลือกเสรี
รวม

23

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เลือกเสรี
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
14

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
7

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เลือกเสรี
หนวยกิต

รหัส
4173501
4173681
4173781
4173901

รหัส
4173401
4173502
4173581
4173782

รหัส
4173301
4173402
4173802

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การพยาบาลมารดาและทารก
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การพยาบาลชุมชน
การผดุงครรภ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
รวม
ปที่ 3 ภาคฤดูรอน

ชื่อวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การรักษาโรคเบื้องตน
บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา

รวม

24

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
12

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
12

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
8

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

รหัส
4174381
4174482
4174582

รหัส
4174483
4174881
4174882

สรุป

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
การพยาบาลที่เลือกสรร
รวม
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุมวิชาชีพ
2.1) ทฤษฎี/ทดลอง
2.2) ปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
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135
30
99
20
79
43
36
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
9

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
3(0-9-5)

หมวดวิชา
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

9

หนวยกิต

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 การพู ด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
Listening skills, speaking skills, reading skills and writing skills in Thai language;
Using Thai language for communication in daily life
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและสรุป
ความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Listening skills, speaking skills, reading skills and writing skills in Thai language
in daily life; listening for main ideas and answers; giving speech and commenting;
comprehensive reading, and summary; writing sentences and paragraphs
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนําตนเอง
และองค ก ร การสั ม ภาษณ การพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท การนํ าเสนองาน การอ านเอกสาร การเขี ย น
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Listening, speaking, reading and writing skills for work; introducing themselves
and their organizations; interviewing, telephone conversation; presentation, reading the
document; writing cover letter for job application, writing memorandum among
departments, and writing electronic mails
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคา
Chinese language skills for daily communication, greeting and farewell,
introducing themselves and others; saying thank you and apologising; ordering food and
beverage, and purchasing
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัด
หมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Listening and speaking Chinese at work, requesting information; telephone
conversation; making appointments, interviewing, message taking; writing a cover letter
and resume
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ ปุ น คําศัพทและอักษรคั นจิพื้น ฐาน โครงสรางประโยคขั้น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and phonetics, vocabulary and basic Kanji, basic sentence
structure, greetings in daily life, basic communication in Japanese
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน
Listening, speaking, reading and writing in Japanese and Japanese
communication in daily life.
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Basic Tagalog, letters, consonants and vowels, accentuation and syllables,
basic sentences, greeting and conversation in daily life, speaking about oneself, friends,
and family, daily activity, telling the time, vocabulary in context of occupation, color,
number, clothes and accessories
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของการ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อก ในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Comprehensive listening and effective speaking, general conversation, hobby
and daily activities, dining out conversation, tourism, travel, purchasing, communication
with tourists, sports, sharing ideas, the use of Tagalog in different situations, Philippine
culture, and communication strategy
1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เบื้ องต น ตั วอั ก ษร พยัญ ชนะและสระ การเนน เสีย งและพยางค รูป ประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Basic Malay language, letters, consonants and vowels, accented and syllables,
basic sentences, greetings and daily conversations, speaking about oneself, friends, and
family, telling time, vocabulary in context of occupation, color, number, clothes and
accessories
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500143 สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การใชภาษามาเลย ในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Comprehensive listening, effective speaking, general conversation, hobby and
daily activities, dining out conversation, tourism, travel, purchasing, communication used
in tourism and sports, sharing of ideas, use of Malay in different situations,
Malaysia/Indonesian culture and communication strategy
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชี วิ ตประจํ าวั น การพู ดเกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครัว กิจ กรรมในชีวิตประจําวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Basic Lao, letters, consonants, vowels, and tone marks, basic sentences,
greeting and daily conversation, speaking about oneself, friends, and family, daily
activities, telling time, vocabulary in context of occupation, color, number, clothes and
accessories
1500145 สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับ ประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาว ในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมลาวและกลยุทธการสื่อสาร
Comprehensive listening , effective speaking, general conversation, hobby and
daily activities, dining out conversation, tourism, travel, purchase, communication about
tourism and sports, sharing of ideas, use of Lao in different situations, Lao culture and
communication strategy
1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชี วิ ตประจํ าวั น การพู ดเกี่ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครัว กิจ กรรมในชีวิตประจํา วัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Basic Burmese, letters, consonants, vowels, and tone marks, basic sentences,
greeting and daily conversation, speaking about oneself, friends, and family, daily
activities, telling time, vocabulary in context of occupation, color, number, clothes and
accessories
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500147 สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับ ประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักท องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมาในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Comprehensive listening, effective speaking, general conversation, hobby and
daily activities, dining out conversation, tourism, travel, purchasing, communication about
tourism and sports, sharing of ideas, use of Lao in different situations, Burmese culture,
and communication strategy
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 ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ าวั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Basic Vietnamese, letters, consonants, vowels, and tone marks, basic
sentences, greeting and daily conversation, speaking about oneself, friends, and family,
daily activities, telling time, vocabulary in context of occupation, color, number, clothes
and accessories
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับ ประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Comprehensive listening, effective speaking, general conversation, hobby and
daily activities, dining out conversation, tourism, travel, purchasing, communication about
tourism and sports, sharing of ideas, use of Lao in different situations, Vietnamese culture
and communication strategy
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(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การทํ าความเขาใจ การวิเคราะห การแสดง
ทัศนะที่เปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of government and politics, Understanding criticism, and
sharing opinion about Thai government and politics. Studying historical events, political
changes and regime in Thailand since the Sukhothai period to the present and linking
them to Thai economics, social and cultural dimensions as well as the influence of
globalization.
2000113 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความ
เปนพลเมืองอาเซียน
Agglomeration of counties based on regionalism, the development of the
Association of Southeast Asian Nations, ASEAN charter, ASEAN political and security
community, ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN socio-cultural community, basic
information and the roles of the ASEAN countries, ASEAN brief history, ASEAN partners,
and ASEAN citizens
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทยกับ
สั งคมโลกในช ว งเวลาต า งๆ ตั้ ง แต ก อ นสมั ย ใหม จ นถึ ง ป จ จุ บั น บทบาทของไทยในบริ บ ทระดั บ สากล
การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
The evolution of political, economic and social, culture in Thailand, relations
between Thailand and the world community since pre-modern period to the present, the
role of Thailand in an international context, adaptation and cooperation of Thailand with
the world community.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคง
ทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒ นามนุษยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environment, ecology, biological diversity, food security,
natural disasters, and environmental crisis. The management of natural resources and
environment is achieved through the process of human development to enable
sustainability of the local community development
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลั กสิทธิและเสรีภ าพขั้นพื้ นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนิน กระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบู รณาการการใชกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
General knowledge about the law used in daily life, freedom and rights under
Thai constitutional law, public law, and private law. Basic knowledge about Civil and
Commercial law, criminal law, justice process, application and integration of law in daily
life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรมเพื่อ
การดํ าเนิ น ชี วิตอย างมี ความสุ ข ทั กษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts about life and morality, ethical issues in current society, ethical
principles for living life happily, life skills in the 21st century, life skills based on
philosophy of sufficient economy, lifelong learning skills, and volunteerism and public
consciousness
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น
กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน
หรือ เปนอาสาสมัคร
Definition, significance, concept, ideology, principle, methods of volunteer
mindedness for development of self, community, and local; types, guideline, and process
to develop volunteer mindedness, case studies of people, groups, organizations, and
other departments involving volunteerism and humanitarian activities.
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ การแสดง
การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Meaning and value of aesthetic; visual art, music, dance and performance,
enhancing awareness and appreciation of aesthetics
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญ ของจิตวิทยาต อการดําเนิน ชีวิต องค ประกอบและป จจัย ของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยาง มีความสุข
Importance of psychology in daily living, components and factors of human
behavior, nature of human development, knowing oneself and others, effective
adaptation, self-development, human relationships, and teamwork, the application of
psychology to live happily
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสารสนเทศและการรู ส ารสนเทศ แหล ง สารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Meaning, the importance of information technology and information literacy,
the sources of information technology and services, information technology management,
strategies and skills in searching OPAC and online database, academic writing, writing
citations and references, morals and ethics in using information technology
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500119 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ค วามเป น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการ
ปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิ ลปวัฒ นธรรม รองรอยของทวารวดีในภู มิภ าคตางๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, social, economic, political characteristics, art and
cultural prosperity, tracing Dvaravati civilization in regions of Thailand, and the importance
of Dvaravati culture to Nakhon Pathom Province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย การพั ฒ นาลั กษณะการคิด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
The principles and processes of human thought, the development of thinking
and thinking process, creativity, systems thinking, pursuing of scientific knowledge, logic
and reasoning, information analysis, decision making, and the application for problem
solving on a daily basi
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชนของ
การออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดู
กีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ ที่เกิด
จากการออกกําลังกาย
Meaning and goals of sport science, principle, types and benefits of exercise,
various physical exercise, sports, sports player and audience manners, strengthen physical
fitness and enhancing health, promoting healthy behavior, and first aid for injuries caused
by exercise
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการประมวลผล
คํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัยของเครือขาย
คอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใช
คอมพิวเตอร
The definition and components of a computer systems, information and
communication technology, the use of information and communication technology for
searching information, applications for word processing, grid computing, and presentation,
networking, the security of computer networks, law and ethics related to computer use,
and health of computer users
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดานการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Impacts of science and technology on the changing world today, community
and country development, energy, global warming, natural resources, environment and
natural disaster, agriculture and agro industries
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกัน โรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และ
ทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกาย
และการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of health, physical and emotional, food, medication and herbal
medicine, personal hygiene and community environment, disease and its prevention,
quality of life improvement, personal skills, interpersonal skills, the principle of holistic
health promotion, the principle of exercise for health, recognition and concern of the
values of exercise, physical fitness and health monitoring, health care scheme in Thailand
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประโยชน ข องกิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Meaning, significance and benefits of recreation, recreation in daily life, leading
recreation activities, recreational activities for one selves and families
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและตางประเทศ
การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
Philosophy, concept, principles and development of Health Insurance System
in Thailand and other countries, accessing health benefits, management of finance and
rights under national healthcare coverage
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใชใน
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic mathematics in everyday life, proportion, percentages, progressive rate
calculated for power and water usage, interest rates, installments, actuarial science
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
(1) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171101 ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
Biochemistry Microbiology and Parasitology
ความรูพื้ น ฐานชี ว เคมี ของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณ สมบัติ หน าที่ กลไกการทํางานชี วเคมี
ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต ความรูพื้นฐาน โครงสราง หนาที่ เมทาบอลิซึมและพันธุกรรมของจุลชีววิทยา และ
ปรสิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางภูมิคุมกัน เชื้อที่ทําใหเกิดโรค การปองกัน การควบคุม และการทําลาย
เชื้อโรค การเก็บตัวอยางสงตรวจ ฝกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุล การยอมสีเชื้อ
การเพาะจุลชีพ การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพ และการทดลองที่เกี่ยวของ
Basic knowledge’s biochemistry of organism; structure, feature and function of
biochemistry of organism, basic knowledge’s microbiology and parasitology; structure,
function, metabolism and genetic of basic knowledge and immunological mechanism of
body response against pathogen; prevention, control, and destruction of germ; specimen
collecting, practice and test on gram staining, microbial culture and microorganism
sensitivity of drug testing and diagnosis, practice and tests on chemical properties of
various biomolecule and related tests
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 1
โครงสราง หนาที่ และกระบวนการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธของ
ระบบผิวหนัง กระดูกและขอตอ กลามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรูชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทํางาน
ของระบบในรางกาย ฝกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
Structure, function and mechanism of cell; tissue and organ, interrelationship
among skin, bones and joints, muscle, nervous system and special senses; controlling
mechanism of body system, practice on anatomy and physiology 1
4171103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology 2
โครงสราง หนาที่ และกระบวนการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธของ
ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุและ
ตอมไรทอ กลไกควบคุมการทํางานของระบบในรางกาย ฝกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา 2
Structure, function and mechanism of cell; tissue and organ, interrelationship
among blood circulation, respiratory, gastrointestinal, urinary, reproductive and endocrine
systems; controlling mechanism of body system, practice on anatomy and physiology 2
4171104 พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathophysiology
กลไกการปรั บ ตั ว การเปลี่ ย นแปลงโครงสร างและหน า ที่ ข องเซลล เมื่ อ เกิ ด พยาธิ ส ภาพ
ปฏิกิริยาตอบโตของระบบตาง ๆ ในรางกาย การทํางานผิดปกติของระบบประสาท ระบบตอมไรทอระบบ
ภูมิคุมกัน ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ตับทางเดิน
น้ําดีและตับออน ซึ่งกอใหเกิดโรคของ ระบบใด ระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกันความผิดปกติอื่น ๆ
Adaptive mechanism, structural and functional changing of pathophysiological
cell, response mechanism of body system, dysfunction of nervous system, endocrine
system, immune system, circulatory system, respiratory system, urinary system,
gastrointestinal and hepatobiliary system, pancreas that may cause diseases of a system
or multisystems or other abnormalities resulting
4171105 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
3(3-0-6)
Pharmacology for Nurses
ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจนศาสตร เภสัชพลศาสตร กลุมยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบใน
รางกาย บั ญ ชีย าหลั กแห งชาติ ยาสมุ น ไพร การใชย าอยางสมเหตุ ผล บทบาทและความรับ ผิ ดชอบของ
พยาบาลในการบริหารยา
Basic knowledge of pharmacology, pharmacokinetic, pharmaco dynamics,
groups of drug action to body system, national list of essential medicine, herbal medicine,
rational drug use, role and responsibility of nurse on drug administration
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171106 การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
2(2-0-4)
Health Promotion in Community Health system
แนวคิด หลักการและองคประกอบของระบบสุขภาพชุมชน ปจจัยกําหนดดานสุขภาพ ระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพของไทยและอาเซียน การสราง
เสริ ม สุ ขภาพ การพยาบาลอนามั ย โรงเรีย น เทคโนโลยี และนวัต กรรมการสรางเสริมสุ ขภาพแก บุ ค คล
ครอบครั วและโรงเรียนในชุมชน โภชนาการและโภชนบําบัด ประเด็น และแนวโนมดานสิ ทธิ มนุ ษยชน
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept, principle and component of community health system, health
determinant factors of individual family and community, public health and health insurance
in Thailand and ASEAN, health promotion, school health nursing; technology and health
promotion innovation for individual, family, and school in community, nutrition and
nutritional therapy, issue and trend in patient’s right; related law, moral and ethics
4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
Epidemiology and Biostatistics
แนวคิ ด หลั ก การและขอบเขตของวิ ท ยาการระบาด ธรรมชาติ ข องการเกิ ด โรคและการ
กระจายโรครูป แบบการศึ กษาทางระบาดวิทยา สถิติชีพ ชีวสถิ ติ การเฝ าระวังโรคและการสื บ สวนทาง
ระบาดวิทยา การปองกันและควบคุมโรค เทคโนโลยีสารสนเทศทางระบาดวิทยา
Concept, principle and scope of epidemiology, nutural of diseases and
distribution, epidemiology study designs, health index, biostatistic, disease surveillances and
investigation, disease prevention and control, epidemiology information technology
4172108 จิตวิทยาสําหรับพยาบาล
1(1-0-2)
Psychology for Nurses
แนวคิด หลักการจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย
จิตสังคมและสติปญญาของมนุษยตั้งแตในครรภถึงวัยสูงอายุ การสรางเสริมสุขภาพจิตแตละชวงวัย
Concept, principle of psychology, development psychology, factors influencing
to the physical, socioemotional, and cognitive development’s human though the prenatal
to elder stage, mental health promotion of all age
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(2) กลุมวิชาชีพ
(2.1) รายวิชาทฤษฎี/ทดลอง
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Concept and Theory in Nursing
ความเปนมาของวิชาชีพการพยาบาล ความหมาย ความสําคัญ คุณลักษณะของวิชาชีพการ
พยาบาล จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของพยาบาลตอวิชาชีพ มโนมติทางการพยาบาล
สุขภาพและความเจ็บป วย แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลแบบองค รวม ทฤษฎี การพยาบาลต างวัฒ นธรรม
และทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร
Development of nursing profession, definition, significanc, characteristics of
nursing profession, ethical, moral and responsibilities of nursing profession, concept of
nursing, health and illness, holistic care concept, transcultural nursing theory, and
selective nursing theory
4171202 กระบวนการพยาบาล
3(2-2-5)
Nursing Process
มโนทัศน หลักการทางการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ทุกชวงวัย
การวิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิ บั ติ การพยาบาล การประเมิ น ผลการ
พยาบาล การบั น ทึ ก ทางการพยาบาล ประเด็ น และแนวโน ม ด านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กฎหมาย จริย ธรรม
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ฝกทดลองปฏิบัติประเมินภาวะสุขภาพและการนํากระบวนการพยาบาลไปใช
ในการดูแลแบบองครวม
Paradigm and principle of nursing and health pattern, health assessment of all
ages, nursing diagnosis, planing, implementation, evaluation and nursing record, issue and
trend in human’s right; law, moral and ethics, practice of assessment and nursing process
for holistic care
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน โดยใชกระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของผูรับบริการ ความปลอดภัยในหอผูปวย การพยาบาลผูปวยที่มีการอักเสบติดเชื้อ การ
บริหารยา การใหสารน้ํา การปองกันและการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผูปวยผาตัด การเตรียมเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา การพยาบาลผูปวยเรื้อรัง การดูแลผูปวระยะสุดทายแบบประคับประคอง
ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ และฝกทดลอง
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Practice guideline and principle of fundamental nursing via nursing process for
client’s basic need, patient safety in ward, infected and inflamatory patients nursing care,
drug administration, fluid supplement, aseptic and precaution techniques, surgical patient
nursing care, investigation and examination preparation, chronic nursing care and palliative
care, issue and trend in human’s right; related law, moral and ethics, and practice in
fundamental nursing
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป พระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสาธารณ สุ ข
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุงครรภ ทฤษฎี จ ริย ศาสตร หลัก จริย ธรรมวิช าชีพ การ
พยาบาล คุณคาและความเชื่อทางวัฒนธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นและ
แนวโนมดานสิทธิผูปวย กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
General laws, act and law regarding public health, nursing profession and
midwifery act, ethical theory, principle of ethics in nursing, value and culture beliefs;
ethical decision making; professional ethics, issue and trend in patient’s right; law, moral
and ethics related to nursing profession
4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(3-0-6)
Child and Adolescent Nursing
แนวคิ ดและหลั กการการพยาบาลเด็ กแรกเกิ ดจนถึงวัย รุน ในภาวะสุ ขภาพดี สุขภาพเสี่ ย ง
และเจ็บปวยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและฉุกเฉิน การสงเสริมการเจริญเติบโต การสงเสริมพัฒนาการ
โภชนาการและบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็ กแรกเกิดจนถึ งวัยรุน กระบวนการพยาบาลโดยใช
ครอบครัวเป น ศู น ยกลางและการพยาบาลตางวัฒ นธรรม การใชย าอย างสมเหตุ ผล นวัต กรรมการดู แล
สุ ข ภาพเด็ กและวั ย รุ น ประเด็ น และแนวโน ม ดานสิ ท ธิ ผู ป ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กฎหมาย จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept and principle of nursing from birth to adolescence in healty, health
risk, acute, crisis, chronic and emergency illness; enhancement of growth and development,
nutrition and family role in child and adolescent nursing care; nursing process based on
family-centered care and transcultural nursing care, rational drug use, child and adolescent
health caring innovation, issue and trend in patient’s right, human’s right; related law, moral
and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
แนวคิดและหลักการ การพยาบาลผูใหญ ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวยนําใชกระบวนการ
พยาบาลในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ระบบตา หู คอ จมูก ระบบ
ความสมดุลของสารน้ํา เกลือแรและกรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ
ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูกและกลามเนื้อ มะเร็ง และนรีเวชวิทยา การพยาบาลกอน ระหวาง
และหลั งผ าตั ด การส งเสริ ม การฟ น ตั ว การจั ด การความปวด การใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล โภชนบํ าบั ด
การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept and principle of nursing care for healthy and ill adult approaches nursing
process in emergency, acute, critical and chronic illness; medicine and surgery; eye, ear, nose,
and throat system; balance of fluids, electrolyte and acid-base system; integumentary system,
gastrointestinal system, urinary system, hematology and lymphatic system, musculoskeletal
system, cancer, and gynecology; pre-, intra- and post-operation nursing care; early ambulation
promotion, pain management, rational drug use, nutrition therapy, transcultural nursing care,

issue and trend in patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics
4172702 การพยาบาลผูใหญ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิ ด หลั ก การ การพยาบาลผู ใหญ ที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพดี แ ละเจ็บ ป ว ยนํ าใช ก ระบวนการ
พยาบาลในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบตอมไรทอ ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท โรคติดเชื้อ
โรคติดตอและโรคอุบัติใหม การใชยาอยางสมเหตุผล โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็นและ
แนวโนมดานสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกีย่ วของ

Concept and principle of nursing care for healthy and ill adult approaches nursing
process in emergency, acute, critical and chronic illness; medicine and surgery; endocrine

system, respiratory system, cardiovascular system, immune system, and nervous system;
infectious disease, communicable disease and emerging disease; rational drug use;
nutrition therapy, transcultural nursing care, issue and trend in patient’s right, human’s
right; related law, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ
2(2-0-4)
Geriatric Nursing
แนวคิด หลักการ มโนทัศนและเจตคติเกี่ยวกับการพยาบาลผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุและ
การชะลอความเสื่อม กระบวนการเปลี่ย นแปลงของผูสูงอายุ การประเมิน ภาวะสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ การพยาบาลผูสูงอายุที่มีปญหาดานสุขภาพ ภาวะโภชนาการสําหรับวัยผูสูงอายุที่มีภาวะ
สุขภาพดีและเจ็บปวย การใชยาอยางสมเหตุผล การดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังในระยะยาวและระยะ
สุดทายของชีวิตโดยใชกระบวนการพยาบาล การพยาบาลตางวัฒนธรรม เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมผสมผสานภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ประเด็ น และแนวโน มดานสิ ทธิ ผู ป ว ย สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน กฎหมาย
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept, principle, paradigm and attitude of geriatric nursing; aging and antiaging theory, aging process, health assessment, geriatric health promotion, geriatric nursing
for health problem, nutritional status for the elderly in good health and illness, rational drug
use, long-term caring for the elderly with chronic illness and end of life approaches nursing
process and transcultural nursing, using appropriate information technology with local
wisdom, issue and trend in patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics
4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Digital Technology and Nursing Information
แนวคิ ด ทฤษฎี ส ารสนเทศทางการพยาบาล เทคโลยี ดิ จิ ทั ล ด านสุ ขภาพ การสรางทั กษะ
ทางดานดิจิทัล ความสามารถออกแบบทางดิจิทัล ฐานขอมูลการพยาบาล ระบบจําแนกทางการพยาบาล
การใช เทคโนโลยี และเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ดานสุขภาพเพื่อ การจําแนกรวบรวมในการปฏิ บั ติการพยาบาล
นวัตกรรมทางการพยาบาล วิธีการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การประยุกตใชนวัตกรรมทางการ
พยาบาลและสื่อสังคมในการปฏิบัติการพยาบาล สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวของ
Concept and theory of nursing information, technology digital health; building
digital skill, digital design capacity, nursing data base; nursing classification system, use of
technology and technology digital health classify, collect, and store data to nursing practice,
nursing innovention, development method for nursing innovation, nursing innovation and
social meaid to apply nursing practice, human’s rights; related law, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(3-0-6)
Mental Health and Psychiatric Nursing
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิวัฒนาการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางจิตเวช
ที่ พ บบ อ ย จิ ต เวชฉุ ก เฉิ น เฉี ย บพลั น วิ ก ฤต จิ ต เวชชุ ม ชน สั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบํ าบั ด การใช ย าอยา ง
สมเหตุผล กระบวนการพยาบาลผูปวยจิตเวชและตางวัฒนธรรม โภชนบําบัด การดูแลตอเนื่องทางจิตแก
บุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางมีสวนรวม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของ ประเด็นและแนวโนมดาน
สิทธิผูปวย กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept, principle, theory and evolution of mental health and psychiatric nursing;
common psychiatric disorder; psychiatric emergency, acuteness, and crisis; community
psychiatry, therapeutic relationship, rational drug use, nursing process for transcultural
psychiatric client, nutritional therapy; continuing participatory care for psychiatric person,
family and community participation; related technology and innovation; issue and trend in
patient’s right; related law, moral and ethics
4173401 การพยาบาลชุมชน
3(3-0-6)
Community Nursing
แนวคิดและหลักการพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอาชีวอนามัย การ
อนามัยสิ่งแวดลอม กระบวนการพยาบาลชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลตอเนื่องแกบุคคลและ
ครอบครัว เทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน กลวิธีการแกไขปญหาแบบมี สวนรวม
ของชุ ม ชน การบู ร ณาการภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่น และวัฒ นธรรม ประเด็ น และแนวโน ม ด านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept and principle of community nursing, family nursing, occupational
health nursing, environment health, nursing process of community nursing, technology
and innovation in continuing care for individual and family, digital health and innovation
in community health, participatory problem-solving strategy for community, culture and
wisdom integration, issue and trend in human’s right; related law, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173402 การรักษาโรคเบื้องตน
3(2-2-5)
Primary Medical Care
แนวคิด หลักการและขอบเขตการรักษาโรคเบื้องตนตามขอกําหนดการรักษาเบื้องตนสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การซักประวัติ การตรวจรางกาย การบันทึกโดยใชปญหาเปนหลัก การสง
ตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารและการแปลผล การวิ นิ จ ฉัย และการรัก ษาโรคเบื้ อ งต น ตามกลุ ม อาการทาง
อายุรกรรม การใชยาอยางสมเหตุผล การดูแลรักษาโรคเบื้องตนดานศัลยกรรม การจําแนกการรักษาและ
การพยาบาลสงตอกลุมผูปวยอาการฉุกเฉิน การสาธารณภัยและภัยพิบัติ ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิ
ผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ การฝกทดลองปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องตน การพยาบาลสาธารณภัยและภัยพิบัติ
Concept, principle and scope of primary medical care for nursing; health
history interviewing, physical examination, problem-oriented, medical record, laboratory
test and interpretation diagnosis, prescription and care of groups of medical signs and
symptoms, rational drug use, basic surgical care, classification nursing care and referral
regarding signs and symptoms of urgent and emergency, disaster and emergency nursing,
issue and trend in patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics, practice of
primary medical care for nursing and disaster and emergency nursing
4173501 การพยาบาลมารดาและทารก
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing
แนวคิดและหลักการ การพยาบาลมารดาและทารก การใหคําปรึกษากอนสมรส การวางแผน
ครอบครัว ภาวะมีบุ ตรยาก การปฏิสนธิ การตั้งครรภ และปจจัยที่ มีผลตอพั ฒ นาการของทารกในครรภ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จิตสังคมของมารดาทารกในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิด ภาวะโภชนาการ การใชยาอยางสมเหตุผล นําใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสตรีระยะ
ตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การมีสวนรวมของครอบครัว
และการพยาบาลตางวัฒนธรรม นวัตกรรมสูติศาสตร ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวของ
Concept and principle of maternal and newborn nursing, premarital
counseling, family planning, infertility; fertilization and factor affecting fetal development;
physio-psychosocial change during pregnancy intrapartum postpartum period and
newborn, nutrition and rational drug use, nursing process approaches antepartum
intapartum, postpartum, newborn, breast feeding, family participation and transcultural
nursing, obstetric innovation, issue and trend in patient’s right, human’s right; related law,
moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173502 การผดุงครรภ
3(3-0-6)
Midwifery
แนวคิ ด และหลั กการการผดุ งครรภ การวิ นิ จ ฉั ย การพยาบาลและการส งต อ สตรี ตั้ งครรภ
ที่ มีภ าวะเสี่ ย ง ภาวะแทรกซ อ นระยะตั้ งครรภ ระยะคลอดและระยะหลั งคลอด ภาวะโภชนาการสตรี
ตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน การชวยฟนคืนชีพใน
ทารกแรกเกิด การใชยาอยางสมเหตุผลในภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน กระบวนการพยาบาลโดยการมี
สวนรวมของครอบครัวและการพยาบาลตางวัฒนธรรม นวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภที่มีภาวะ
เสี่ยง ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ
Concept and principle of midwifery; nursing diagnosis and referral of risk
pregnancy; complication during antepartum, intrapartum, and postpartum period;
nutritional of risk pregnancy, newborn nursing care with health risk and complication,
newborn cardiopulmonary resuscitation, rational drug use in health risk and complication,
nursing process approaches via family participation and transcultural nursing, innovation in
high-risk pregnancy, issue and trend in patient’s right, human’s right; related law, moral
and ethics
4173802 บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
2(2-0-4)
Clinical Nursing Management and Leadership
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารทั่วไป การบริหารจัดการองคกร การจัดการทางคลินิก
การบริหารจัดการในชุมชน ภาวะผูนําและผูนําทางการพยาบาล การบริหารคุณภาพทางการพยาบาลและ
การจัดการความเสี่ยงทางคลินิกในสถานบริการทุกระดับ ประเด็นและแนวโนมปญหาดานการบริหารโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของ
Concept, principle and theory of general management; organizational
management, clinical management, community management, leadership and nurse
leader, quality management, clinical risk management in all levels of health care
organization, issue and trend in administrative problem based on moral, ethics and good
governance, patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173901 วิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Nursing Research and innovation
แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครง
รางและรายงานวิจัย การเลือกผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ย วของมาใชในการปฏิบัติการ
พยาบาล กระบวนการคิดสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล นวัตกรรมการพยาบาลตนแบบ การฝก
ทดลองปฏิบัติการวิจัยในหัวขอที่เลือกสรร โครงการออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย
สิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Concept and process of research, quantitative research, qualitative research;
methodology; writing a proposal and research report, selecting reseach result and
evidence based related nursing practice, creative thinking process of nursing innovention,
nursing innovation model, practice of research on selected topic; nursing innovation
design project, research ethics, patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics
(2.2) รายวิชาปฏิบัติ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3(0-9-5)
Fundamental Nursing Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้ นฐานโดยใชกระบวนการพยาบาลในสถานการณจริง เทคนิ คการ
ปองกันและการควบคุมการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัยและการจัดสิ่งแวดลอม การตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของบุคคล การบริหารยา หัตถการทางการพยาบาล การสรางปฏิสัมพันธกับผูปวย ครอบครัวและ
ทีมสุขภาพ การใหคําแนะนําดานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิ
ผูปวย และหลักการดูแลแบบองครวมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practice of fundamental nursing care approaches nursing process in actual
situation, aseptic technique and precaution, hygiene care and environment managment,
providing basic needs of client, drug administration, nursing procedure, building relations
with patient, family and health care team; providing digital techonology advice based on
ethics, ethical codes, patient’s right, and holistic care related to nursing profession
4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
3(0-9-5)
Community Nursing Practicum 1
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวในชุมชน
การสรางเสริมสุขภาพและโภชนาการทุกกลุมวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวของในการสรางเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน ประเด็นและแนวโนม
ดานสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of caring individual and family health in community approaches
nursing process; health promotion and nutritional for all ages; school health nursing, using
digital techonology and related innovation in health promotion for individual, family, and
school in community; issue and trend in human’s right; related laws, moral and ethics.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
3(0-9-5)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
ฝกปฎิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแลมารดา ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและ
หลั งคลอดในภาวะปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิ ด การมี สวนรวมของครอบครัวและการพยาบาลต าง
วัฒนธรรม ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวของในการดูแลภาวะโภชนาการ การเลี้ยงลูกดวยนมแม
การใชยาอยางสมเหตุผล ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิผูป วย สิทธิมนุ ษยชน กฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of midwifery during pregnancy, intrapartum and postpartum period
newborn nursing approaches nursing process, family participation and transcultural
nursing; using digital techonology and innovation related nutritional caring, breast feeding
and rational drug use, issue and trend in patient’s right, human’s right; related law, moral
and ethics
4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(0-9-5)
Child and Adolescent Nursing Practicum
ฝ กปฏิ บั ติ การพยาบาลโดยใช กระบวนการพยาบาลดูแ ลเด็ ก แรกเกิดจนถึงวัย รุน ในภาวะ
สุขภาพดี สุขภาพเสี่ยง และเจ็บปวยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและฉุกเฉิน ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวของในการดูแลการสงเสริมการเจริญเติบโต การสงเสริมพัฒนาการ โภชนาการ บทบาท
ของครอบครัว ในการดูแลเด็ กแรกเกิด จนถึงวัย รุน โดยมีครอบครัวเป น ศูน ยกลางและการพยาบาลตาง
วั ฒ นธรรม การใช ย าอย างสมเหตุ ผ ล ประเด็ น และแนวโน ม ด า นสิ ท ธิ ผู ป ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กฎหมาย
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of nursing for children from birth to adolescence in good health,
health risk, and acute, crisis, chronic and emergency illness approaches nursing process,
using digital techonology and innovation related promotion of growth, development,
nutrition and family role in child and adolescent nursing; based on family-centered care,
transcultural nursing, rational drug use, issue and trend in patient’s right, human’s right;
related law, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
3(0-9-5)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลระยะฉุกเฉิน วิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบตา หู คอ
จมูก ระบบความสมดุลของสารน้ํา เกลือแรและกรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปสสาวะ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูกและกลามเนื้อ มะเร็ง และนรีเวชวิทยา การพยาบาลกอน
ระหวางและหลังผาตัด ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวของในการดูแลการสงเสริมการฟนตัว การ
จัดการความปวด การใชยาอยางสมเหตุผล โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนม
ดานสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ

Practice of nursing care for healthy and ill adult and aging, use nursing process in
emergency, crisis, acute and chronic period; medicine and surgery in eye, ear, nose, and throat
system; balance of fluids, electrolyte and acid-base; integumentary system, gastrointestinal
system, urinary system, hematology and lymphatic system, musculoskeletal system, cancer, and
gynecology; nursing care for pre-, intra- and post-operation; using digital techonology and
innovation related early ambulation promotion, pain management, rational drug use,
nutrition therapy, transcultural nursing care, issue and trend in patient’s right, human’s

right; related law, moral and ethics
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
3(0-9-5)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
ฝกปฏิ บั ติ การพยาบาลผู ใหญ และผูสูงอายุ ในภาวะเจ็บ ป ว ยโดยใช ก ระบวนการพยาบาล
ในการดูแลระยะฉุกเฉิน วิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบตอมไรทอ ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท โรคติดเชื้อ
โรคติ ด ต อ และโรคอุ บั ติ ใหม ใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมที่ เกี่ ย วข อ งในการดู แ ลการใช ย าอย า ง
สมเหตุผล โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of nursing care for healthy and ill adult and aging, use nursing process in
emergency, crisis, acute and chronic period; medicine and surgery in endocrine system,

respiratory system, cardiovascular system, immune system, and nervous system; infectious
disease, communicable disease and emerging disease; using digital techonology and
innovation related rational drug use, nutrition therapy, transcultural nursing care, issue and
trend in patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4174381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3(0-9-5)
Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช โรคทางจิ ต เวชที่ พ บบ อ ย จิ ต เวชฉุ ก เฉิ น
เฉียบพลัน วิกฤต จิตเวชชุมชน สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การใชยาอยางสมเหตุผล โดยใชกระบวนการ
พยาบาลที่คํานึงถึงการพยาบาลตางวัฒนธรรม โภชนบําบัด ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวของ
ในการดู แ ลต อ เนื่ อ งทางจิ ต แก บุ ค คล ครอบครัว และชุ ม ชนอย างมี ส ว นร ว ม ประเด็ น และแนวโน ม ด าน
สิทธิผูปวย กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of mental health and psychiatric nursing; common psychiatric
disorder; psychiatric emergency, acuteness, and crisis; community psychiatry, therapeutic
relationship, rational drug use, nursing process approaches transcultural nursing,
nutritional therapy; using digital techonology and innovation continuing participatory care
for psychiatric person, family and community; related; issue and trend in patient’s right;
related law, moral and ethics
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
3(0-9-5)
Community Nursing Practicum 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแลสุขภาพครอบครัว สุขภาพกลุมคนตาง ๆ
ในชุมชน การพยาบาลสิ่งแวดลอม การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอาชีวอนามัย โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนแกไขปญหาแบบมีสวนรวมของชุมชน การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of caring family health, health groups in community; community
health, environment healt nursing, family nursing, occupational health nursing, community
nursing approaches by nursing process; using digital techonology and community healthy
innovation to problem solving of community participation; local wisdom and culture
integration; issue and trend in human’s right; related laws, moral and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4174483 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
3(0-9-5)
Primary Medical Care Practicum
ฝ กปฏิ บั ติการรั กษาเบื้ องต น ตามขอบเขตการรัก ษาโรคเบื้ องต น ตามขอกํ าหนดการรัก ษา
เบื้องตนสําหรับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การซักประวัติสุขภาพ การตรวจรางกาย การบันทึกโดยใช
ปญหาเปนหลัก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยและการรักษาโรคเบื้องตนตาม
กลุมอาการทางอายุรกรรม การใชยาอยางสมเหตุผล การดูแลรักษาโรคเบื้องตนดานศัลยกรรม การเย็บแผล
การผาฝ การถอดเล็บ การจําแนกการรักษาและการพยาบาลสงตอกลุมอาการฉุกเฉิ น การสาธารณภั ย
และภัยพิบัติ ประเด็น ปญหา แนวโนม และจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องตน
Practice of primary medical care for nursing; health history interviewing, physical
examination, problem-oriented record, laboratory test and interpretation diagnosis,
prescription and care of groups of medical signs and symptoms, rational drug use, basic
surgical care, suture, incision and drain, nail extraction, classification nursing care and referral
regarding signs and symptoms of urgent and emergency, disaster and emergency nursing,
issue and trend related problem and ethics in primary medical care
4174582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
3(0-9-5)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภแกสตรีในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอด ทารกใน
ครรภและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน การชวยสูติศาสตรหัตถการ โดยใชกระบวนการ
พยาบาลเนนการมีสวนรวมของครอบครัว การพยาบาลตางวัฒนธรรม ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่
เกี่ยวของในการดูแลภาวะโภชนาการ การใชยาอยางสมเหตุผล ประเด็นและแนวโนมดานสิทธิผูปวยสิทธิ
มนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of nursing and midwifery during antepartum, intrapartum and postpartum
period; fetal and newborn with health risk and complication, assisted and operative delivery
using nursing process and family participation and transcultural nursing; using digital
techonology and innovation related nutritional status and rational drug use, issue and trend in
patient’s right, human’s right; related law, moral and ethics
4174881 ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
3(0-9-5)
Clinical Nursing Management Practicum
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การทางคลิ นิ ก การบริ ห ารจั ด การในชุ มชน ภาวะผู นํ าและผู นํ าทางการ
พยาบาล การบริหารคุณภาพทางการพยาบาลในสถานบริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพเปนที่ยอมรับ ประเด็น ปญหา และแนวโนมดานการบริหาร หลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล สิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
Practice of clinical management, community management, leadership and
nurse leader, quality management in certified and approved health care organization in
primary, secondary, and tertiary care; issue and trend in administrative problem; moral,
ethics and good governance; patient’s right, human’s right; related law and ethics
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4174882 ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การพยาบาลที่เลือกสรร 3(0-9-5)
Elective Nursing, Digital and Nursing Innovation Practicum
ฝกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกที่เลือกสรรในบทบาทของสมาชิกทีมและหัวหนาทีมภายใตการ
นิ เทศของพยาบาลวิ ช าชี พ ประจํ าการในโรงพยาบาล การใช ย าอย างสมเหตุ ผ ล การใช เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อการสื่อสารทางการพยาบาล และสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล บนพื้ นฐานของ
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
Practice nursing care in elective clinic as nursing team member and team
leader under supervision of registered nurse in hospital, rational drug use, use technology
and digital techonology for nursing communication, nursing innovation development
based on moral, ethical codes, culture related to nursing profession
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือรายวิชาอื่น ๆ
ที่เปดสอนโดยสถาบันการศึกษาอื่น โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
รายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร ดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172111 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Nursing Communication 1
คําศัพทเกี่ยวกับสุขภาพ ฝกการสนทนา การอาน และการเขียนรายงานเกี่ยวกับผูปวยระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ปญหาตา หู คอ จมูก โรคทางนรีเวช และหญิง
ตั้งครรภ ระยะคลอดและหลังคลอด ระบบหั วใจและหลอดเลือด ระบบทางเดิน หายใจ ระบบประสาท
โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวชศาสตร
Health terminology, Reactice of, conversation, reading, and writing report of
patient’s in digestive system, urinary system, endocrine system, eye, ear, nose, throat
disorder, gynecology, and pregnant woman and woman in intrapartum and postpartum
period, cardiovascular system, respiratory system, nervous system, infectious disease,
cancer, and pediatric disease
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Nursing Communication 2
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝกอานขาว บทความวิจัย ความคิดเห็น บทความทาง
วิชาการทางดานการพยาบาล ฝกพูดในที่ชุมชน ฝกการฟงขาว การบรรยาย สุนทรพจนจากสื่อมัลติมีเดีย
และอินเตอรเน็ต ฝกการนําเสนอ การแสดงบทบาทสมมุติ การสนทนาในสถานการณทางการพยาบาลตางๆ
ฝกการเขียนเรียงความรูปแบบตางๆในการปฏิบัติการพยาบาล
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles,
commentary, and academic paper, speaking in public, listening to news, lecture, and
speech via multimedia and the Internet; making conversations in various nursing situations
including giving oral presentations and making simulations; and writing essays in various
types in nursing practicum
4172803 การใหเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Give for Life
ความหมาย มิ ติ ความสํ า คั ญ ของการให และการเรี ย นรู ป ระสบการณ ก ารให ในแต ล ะ
สถานการณ การตระหนักถึงคุณคาของการให การรูจักรักผูอื่น การสํานึกในบุญคุณของผูมีพระคุณ การมี
คุณธรรมและจริย ธรรม การทําคุ ณประโยชนใหแกสังคมและมนุ ษยชาติ บนพื้น ฐานของศิลปวัฒ นธรรม
ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Meaning, dimension, significance and importance of giving and learning
experience for each situation; value realization of giving, loving others; patron appreciation;
abiding by moral and ethics, doing good thing for society and humanity based on art and
culture, religion and environmental conservation
4173201 การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
3(3-0-6)
Enhancement for Life and Family
ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต ความสําคัญของความรัก และ
การดําเนินชีวิต ประสบการณความรักในแตละชวงวัย การเสริมสรางทักษะชีวิต การเรียนรูเรื่องเพศศึกษา
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย เทคนิคการคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรักและเพศ
Meaning of life, family, love, and way of living; importance of love and way of
living, love experience at different ages, enhancing life skills; sexual education learning,
safe sex, contraception technique, life balance, love and sex
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – สกุล

ภาระงานสอนเฉลี่ย

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

นางสาวพิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
ผูชวย
Ph.D. (Nursing)
3-XXXX-XXXXX-22-5
ศาสตราจารย The Catholic University of America, USA.,
(การพยาบาล) 2003
M.S.N. (Community Mental Health Nursing)
The Catholic University of America, USA.,
1999
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
(เทียบเทาปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2527
นางสาววรางคณา สายสิทธิ์
ผูชวย
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)
3-XXXX-XXXXX-49-6
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
(การพยาบาล) พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
นางสาววริยา จันทรขํา
ผูชวย
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3-XXXX-XXXXX-92-9
ศาสตราจารย ศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
(การพยาบาล) พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี, 2541
นางสาววารธินีย แสนยศ
อาจารย พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
3-XXXX-XXXXX-54-9
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

15 15 15 15 15

5

นางดวงพร ผาสุวรรณ
5-XXXX-XXXXX-93-3

15 15 15 15 15

6

นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ
3-XXXX-XXXXX-10-5

7

นางณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรหม
1-XXXX-XXXXX-89-6

8

นางวันเพ็ญ แวววีรคุปต
3-XXXX-XXXXX-61-1

2
3

4

อาจารย

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย, 2543
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2532

ผูชวย
ปร.ด. (การพยาบาล)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547
(การพยาบาล) วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย, 2536
อาจารย พย.ม. (การพยาบาล)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554
พย.บ. เกียรตินยิ มอันดับ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550
อาจารย วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
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15 15 15 15 15
15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลําดับ
9

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
3-XXXX-XXXXX-17-8
นางศิริพร ฉายาทับ
3-XXXX-XXXXX-25-0

อาจารย

11

นางสาวกรวรรณ สุวรรณสาร
3-XXXX-XXXXX-54-9

อาจารย

12

นางสาวนงนุช เชาวนศิลป
3-XXXX-XXXXX-35-8

อาจารย

13

นางสาวเรียม นมรักษ
3-XXXX-XXXXX-33-1

อาจารย

14

นางสาวเอมวดี เกียรติศริ ิ
3-XXXX-XXXXX-03-1

อาจารย

15

นายกมลภู ถนอมสัตย
3-XXXX-XXXXX-93-4

อาจารย

16

นางสาวจุฑารัตน ผูพิทักษกุล
3-XXXX-XXXXX-59-4

อาจารย

17

นางสาวพรทิพย จอกกระจาย
3-XXXX-XXXXX-24-8

อาจารย

10

ภาระงานสอนเฉลี่ย

ตําแหนง
วิชาการ

อาจารย

คุณวุฒิ

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
พย.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533
พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จังหวัด
จันทบุรี, 2541
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2546
วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2537
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
(เทียบเทาปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, 2528
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552
พย.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2542
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วท.บ. (โภชนาวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
(เทียบเทาปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 2526
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553
พย.บ. เกียรตินยิ มอันดับสอง
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี, 2547
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2550
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2538
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2550
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15 15 15 15 15
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15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

17 นางสาวพรทิพย จอกกระจาย
(ตอ)
18 พ.จ.อ.หญิง สีนวล รัตนวิจิตร
3-XXXX-XXXXX-73-2

อาจารย

19

นางสาวจุฑาทิพย เทพสุวรรณ
3-XXXX-XXXXX-18-6

อาจารย

20

นางเสาวรี เอี่ยมละออ
5-XXXX-XXXXX-33-3

อาจารย

21

นางมาลินี จําเนียร
3-XXXX-XXXXX-56-8

อาจารย

22

นางสาวสิริพรรณ
เรืองเครือวงษ
1-XXXX-XXXXX-95-9
นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
3-XXXX-XXXXX-08-8

อาจารย

24

นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ
3-XXXX-XXXXX-74-8

อาจารย

25

นางบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
3-XXXX-XXXXX-66-4

อาจารย

23

25

ภาระงานสอนเฉลี่ย

ตําแหนง
วิชาการ

อาจารย

คุณวุฒิ

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2538
พย.ม. (การผดุงครรภขั้นสูง)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
พย.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย
ทหารเรือ, 2542
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2559
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554
พย.บ. เกียรตินยิ มอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544
พย.ม. (การพยาบาลแมและเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
(เทียบเทาปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, 2533
สค.ม (สังคมศาสตรการแพทย และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
Diploma in Nursing and Midwifery
Bangkok Adventist Hospital, School of
Nursing, 1983
วท.ม. (พัฒนาการมนุษย)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
พย.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2549
พย.บ. มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2544
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2555
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ,
2544
ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
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ลําดับ

ภาระงานสอนเฉลี่ย

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

(ตอ) นางบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
26

นางสาวปวิตรา ทองมา
1-XXXX-XXXXX-33-1

27

นางทัศนีย ตริศายลักษณ
3-XXXX-XXXXX-80-1

28

นางวนิดา ดุรงคฤทธิชัย
3-XXXX-XXXXX-40-5

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา

คุณวุฒิ

2562 2563 2564 2565 2566

วท.บ. (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2526
อาจารย พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560
พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
อาจารย พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2535
ผูชวย
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
(การพยาบาล) ส.ม. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย, 2532

15 15 15 15 15
15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม / ประสบการณในสถานการณจริง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
4.1.1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภอยางเปนองครวมเพื่อความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ ภายใตหลักฐานเชิงประจักษ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ
4.1.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภดวยความเมตตา กรุณาและเอื้ออาทร โดยคํานึงถึง
สิทธิ์ผูปวยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.1.4 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลไดทั้งในสถานการณจําลองและในสถานการณจริง
4.2 ชวงเวลา
ชั้นป/
ภาคการศึกษา
2/2
2/2
3/1
3/1
3/2
3/2
4/1
4/1
4/1
4/2

ฝกประสบการณในสถานการณจริง
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
56

ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมง
และเวลาเรียน1
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต1 135 ชั่วโมง

ชั้นป/
ฝกประสบการณในสถานการณจริง
ภาคการศึกษา
4/2
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4/2
ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
การพยาบาลที่เลือกสรร
หมายเหตุ: 1.การจัดเวลาชวงเวลาเวร
จัดเวรเชา 08.00 - 16.00 น.
จัดเวรบาย 16.00 - 24.00 น.
จัดเวรดึก 24.00 - 08.00 น.
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี
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ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมง
และเวลาเรียน1
3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง
3 หนวยกิต1 135 ชั่วโมง

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
พัฒนาสูความเชี่ยวชาญดานทักษะการพยาบาล
1. ใหการพยาบาลดวยมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให
1.1 การฝกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลคํานึงถึง
ผูปวยปลอดภัย
ความปลอดภัยของผูปวย
2. เปนนักปฏิบัติการทางการพยาบาล
2.1 การฝกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เชิง
บูรณาการกับการบริการวิชาการ การวิจัย
2.2 การพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลตาง
วัฒนธรรม
2.2 การทดสอบทักษะดานปฏิบัติการพยาบาล
กอนสําเร็จการศึกษา
3. มีทักษะการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการ 3.1 กิจกรรมเชิงบูรณาการการเรียนการสอน
ของชุมชนทองถิ่น
รวมกับกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย
ของคณะ ใหเปนสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
4. ทักษะการดูแลผูสูงอายุทุกภาวะของการ
4.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เจ็บปวย
ในการสงเสริมการดูแลผูสูงอายุในชุมชนและใน
คลินิก
5. จิตอาสาพรอมใหบริการ
5.1 กิจกรรมจิตอาสา จิตบริการของคณะและ
มหาวิทยาลัย
5.2 จิตอาสา จิตบริการในรายวิชาที่เปดสอน
ทางการพยาบาล
5.3 กิจกรรมเสริมสมรรถนะการบริการทางดาน
การพยาบาลแกทุกกลุมวัย
คุณลักษณะพิเศษ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
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2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม
มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้ อาจารย
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี
แกนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเขาชั้น เรียน การสงงานที่ ไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข าร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย ไมทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รูเท า ทั น สถานการณ ค วามเปลี่ย นแปลงตาง ๆ ทั้ งในระดั บ ท องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้ อหาสาระ ของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ควรจั ดให มี ก ารเรีย นรูจ ากสถานการณ จ ริง โดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ
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2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การอภิปรายกลุม
3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็ นไดอยางเหมาะสมกับ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มี ทั ก ษะในการสรางเสริม ความสามั ค คีแ ละจั ด การความขัด แย งในกลุ ม หรื อ
องคกรอยางเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพั นธระหวางบุ คคล
และความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ าหนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ างานเป น กลุ ม การทํ างานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
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2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุ กต ใช วิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตรแ ละสถิ ติ ในการดํ าเนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
2.1.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า ง ๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2) การทดสอบการวิ เคราะห ข อมู ล โดยขอ สอบ การทํ ารายงานกรณี และการ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา
2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปญหาทางจริยธรรม
4) แสดงออกถึงการเคารพ คุณคา ความแตกตาง และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ของผูอื่นและตนเอง
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5) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสวนรวมและสังคม
6) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคาวิชาชีพ

และสิทธิของพยาบาล
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลใหผูเรียนมีสวนรวม
2) เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
3) เรียนจากบทบาทสมมุติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดาน
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต
4) สรางวัฒนธรรมองคกร เชน เรื่องการแตงกาย ระเบียบวินัย
5) ฝกความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม
6) สอดแทรกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชา
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา
และภายหลังสําเร็จการศึกษา
1) ประเมินระหวางเรียนโดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุมเพื่อน อาจารย
อาจารยสอนพิเศษภาคปฏิบัติในแหลงฝก ผูใชบริการและชุมชน โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้ง
การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ เชน การเขาชั้น
เรียนตรงเวลา การแตงกายถูกระเบียบและการสงงานตามกําหนดระยะเวลา การคํานึงถึงบุคคลอื่น ความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีจิตสาธารณะ ฯลฯ
2) ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ การสังเกต และสนทนากลุม
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี ค วามรอบรู แ ละเข าใจในสาระสํ าคั ญ ของศาสตรที่ เป น พื้ น ฐานชี วิต ทั้ งด า น
สั งคมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร วิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และวิท ยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงศาสตรอื่น ที่
สงเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ตลอดถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภอยางกวางขวางและเปนระบบ
3) มีความรูและเขาใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปจจัยที่มีผลตอระบบสุขภาพ
4) มีความรูและตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เปนปจจุบัน และสามารถนํา
ผลการวิจัยมาใชในการปฏิบัติทางการพยาบาล
5) มีความรูและความเขาใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล
6) มีความรูและความเขาใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของ หลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปวย
7) มีความรู ความเขาใจ และเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดเหมาะสมกับประเภทการใช
งานการสื่อสารและผูรับสาร
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เน น การสอนโดยมี กิ จ กรรมให ผูเรีย นเรีย นรูดว ยตนเองดว ยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย
2) เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
3) จัดการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน
4) เรียนรูจากสถานการณจริงทั้งการเรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก และชุมชน
5) การบรรยายรวมกับการอภิปราย
6) การคนควา การวิเคราะห และทํากรณีศึกษา
7) การนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการประเมินประกอบดวย
1) การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผลดานความรู ทั้ง
การเรียนในหองเรียน และการเรียนรูดวยตนเอง
2) การวัดความรูโดยใชขอสอบ
3) การรายงานการศึกษาคนควา
4) การรายงานและวิเคราะหกรณีศึกษา
5) การทําโครงการ และการนําเสนอปากเปลา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงที่หลากหลาย วิเคราะห และเลือกใชขอมูลในการ
อางอิงเพื่อพัฒนาความรูและแกไขปญหาอยางสรางสรรค
2) สามารถคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารญาณ เพื่อหาแนวทาง
ใหมในการแกไขปญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแกไขปญหาได
3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแกไข
ปญหาและการศึกษาปญหาทางสุขภาพ
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะปญญา
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด และการแกไขปญหาทั้งระดับบุคคลและ
กลุมในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม การสะทอนความคิด การทํากรณีศึกษา การประชุมปรึกษาปญหา การโตวาที การตั้งคําถาม
การศึกษาอิสระ การจัดทําโครงการสรางนวัตกรรม และการใชเกม เปนตน
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการ
แกไขปญหา เชน
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
2) การประเมิ น จากผลงานที่ เกิ ด จากการใช ก ระบวนการแก ไขป ญ หา การศึ ก ษา
ค น คว าอย า งเป น ระบบ การวิ เคราะห วิ จ ารณ เช น รายงานการวิเคราะห วิ จ ารณ ก รณี ศึ ก ษา รายงาน
การศึกษาปญหาเฉพาะทางการพยาบาล การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษา
ปญหาทางการพยาบาล และการสัมมนา
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล และความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรับบริการ ผูรวมงาน และผูที่เกี่ยวของ
2) สามารถทํ างานเปน ทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในบริบ ทหรือสถานการณ ที่
หลากหลาย
3) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเปนเหตุเปนผล และเคารพในความคิด
ของผูอื่น
4) แสดงออกถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง
2.2.4.2 กลยุ ทธ การสอนที่ใชในการพั ฒ นาการเรียนรูด า นทั กษะความสัมพั น ธระหวา ง
บุคคล และความรับผิดชอบ
1) กลยุทธการสอนที่เนนการปฏิสัมพัน ธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
ผูเรียนกับผูใชบริการ และผูรวมทีมสุขภาพ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม
3) จั ด ประสบการณ ก ารเรีย นรูในภาคปฏิ บั ติ ที่ ส งเสริม ให ทํ างานเป น ที ม และการ
แสดงออกของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณทั้งในคลินิกและในชุมชน
2.2.4.4 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค
2) การประเมิ น ทั ก ษะที่ แ สดงออกถึ ง ภาวะผู นํ า ตามสถานการณ ก ารเรี ย นรู ที่
หลากหลาย
3) การประเมิ น ความสามารถในการทํ างานรวมกั บ กลุมเพื่อน และที มงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค (การประเมินความสามารถในการถาม การนําเสนอในชั้นเรียน)
4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตาม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลลัพธการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตร และสถิติในการปฏิบัติงาน
2) สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
4) สามารถสื่อสารเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการสุขภาพอยางปลอดภัย
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สื่อสาร

2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห และการ

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของใน
สถานการณที่หลากหลาย
2) การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ที่ ส งเสริ ม ให ผู เรี ย นได เลื อ กและใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและ
เนื้อหาที่นําเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธการประเมิน ผลลัพ ธการเรียนรูดานการวิเคราะห เชิงตั วเลข และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
1) การประเมิน ผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน ตลอดทั้งการประเมินจากการถาม การนําเสนอในชั้นเรียน
2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูลโดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณีศึกษา และการ
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัยและการศึกษาอิสระ
2.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ อ ย า งเป น องค ร วมเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของผูรับบริการ ภายใตหลักฐานเชิงประจักษ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ
3) ปฏิ บั ติการพยาบาลและการผดุงครรภดวยความเมตตา กรุณ า และเอื้ ออาทร โดย
คํานึงถึงสิทธิ์ผูปวยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลไดทั้งในสถานการณจําลองและในสถานการณจริง
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่ขั้นตอน
การพัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณ สาธิต การฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะนําของ
ผูสอน จนถึงการปฏิบัติการอยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนน
1) การสาธิต
2) การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
3) การแสดงบทบาทสมมติ
4) การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง
5) การฝกปฏิบัติกับคนไขจําลอง
6) การสอนขางเตียง
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7) การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนใหครอบคลุมความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม ภายใต การควบคุมดู แลของอาจารย การฝกปฏิบัติในคลินิกคูกับ อาจารย พิ เศษ
ภาคปฏิ บั ติ มี วิ ธีจั ดการเรีย นการสอนโดยการประชุมปรึกษาก อนและหลังปฏิ บัติ งาน การดูแลผูรับ บริการ
รายบุคคล การตรวจเยี่ยม การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล และการสอนผูใชบริการ
8) การใหบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับอาจารย
โดยเฉพาะการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล ในชุมชน
9) กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองใหเหมาะสมตามระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน โปรแกรมออนไลน
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือการประเมินทักษะที่
บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติ จริยธรรม ตลอดจนการสรางเสริมสัมพันธภาพกับผูใชบริการ เชน
1) การประเมิ น ทั ก ษะในห องการปฏิ บัติก าร สถานการณ จําลอง คนไขจําลอง สถาน
บริการสุขภาพและชุมชน
2) การสังเกตการณการปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
3) การประเมิ นจากข อมูล สะท อนกลับ (Feedback) จากคนไข จําลอง ผู ใชบ ริการ
อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ และบุคลากรในหอผูปวย
4) การสังเกตการสอนปฏิบัติการในคลินิก / หองปฏิบัติการ
5) การประเมินผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน โดยผูเรียนรวมกับผูสอน และพี่เลี้ยงในการทํากิจกรรม
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุ
วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.1.2 ความรู
1) มี ความรูและความเขาใจสาระสําคัญ ของหลักการและทฤษฎี ที่เป น พื้ น ฐานชี วิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล
3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติและนานาชาติ
4) บูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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สรางสรรค

3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองครวม
3) สามารถสื บ ค น วิเคราะห ประมวลและประเมิน สารสนเทศเพื่อใชแกปญ หาอยาง

เปาหมายที่กําหนด
แกปญหา

รับผิดชอบ

4) กํ า หนดกรอบแนวคิดเกี่ย วกับ ภาพอนาคตและแนวทางความเป น ไปได ที่จ ะบรรลุ
5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน า ที่ และความ
5) มี ทักษะในการสรางเสริมความสามัคคี และจั ดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช ความรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมวิชาภาษา
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500137 สนทนาภาษาจีนเพือ่ การทํางาน
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
1500142 ภาษามาเลยเบือ้ งตน
1500143 สนทนาภาษามาเลย
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
1500145 สนทนาภาษาลาว
1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
1500147 สนทนาภาษาพมา
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม
กลุมวิชาสังคมศาสตร
2000112 การเมืองการปกครองไทย
2000113 อาเซียนศึกษา

1

คุณธรรม จริยธรรม
2 3
4
5

1

ความรู
2 3

4

1

ทักษะทางปญญา
2 3 4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4
5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมวิชาสังคมศาสตร (ตอ)
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
2500119 ทวารวดีศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพือ่ สุขภาพ
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

1

คุณธรรม จริยธรรม
2
3 4
5

1

ความรู
2 3

4

1

ทักษะทางปญญา
2 3 4

5

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4
5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา
2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) สามารถใชดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปญหาทางจริยธรรม
4) แสดงออกถึงการเคารพ คุณคา ความแตกตาง และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของ
ผูอื่นและตนเอง
5) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสวนรวมและสังคม
6) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคาวิชาชีพและ
สิทธิของพยาบาล
3.2.2 ความรู
1) มี ค วามรอบรู แ ละเข า ใจในสาระสํ า คั ญ ของศาสตร ที่ เ ป น พื้ น ฐานชี วิ ต ทั้ ง ด า น
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงศาสตรอื่นที่สงเสริม
ทักษะศตวรรษที่ 21 ตลอดถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภอยางกวางขวางและเปนระบบ
3) มีความรูและเขาใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปจจัยที่มีผลตอระบบสุขภาพ
4) มี ความรูและตระหนั กในงานวิจัย ทางการพยาบาลที่เปน ป จจุ บั น และสามารถนํ า
ผลการวิจัยมาใชในการปฏิบัติทางการพยาบาล
5) มีความรูและความเขาใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล
6) มี ความรูและความเขาใจกฎหมายวิช าชีพและกฎหมายที่ เกี่ยวของ หลักจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปวย
7) มีความรู ความเขาใจ และเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดเหมาะสมกับประเภทการใชงาน
การสื่อสารและผูรับสาร
3.2.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถสื บ ค น ข อมูล จากแหลงที่ห ลากหลาย วิเคราะห และเลื อกใชขอ มูล ในการ
อางอิงเพื่อพัฒนาความรูและแกไขปญหาอยางสรางสรรค
2) สามารถคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารญาณ เพื่อหาแนวทางใหมใน
การแกไขปญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแกไขปญหาได
3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแกไข
ปญหาและการศึกษาปญหาทางสุขภาพ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
1) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรับบริการ ผูรวมงาน และผูที่เกี่ยวของ
2) สามารถทํ า งานเป น ที ม ในบทบาทผู นํ า และสมาชิ ก ในบริ บ ทหรื อ สถานการณ ที่
หลากหลาย
3) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเปนเหตุเปนผล และเคารพในความคิดของ
ผูอื่น
4) แสดงออกถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
1) สามารถประยุกตใชหลักทางคณิตศาสตร และสถิติในการปฏิบัติงาน
2) สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
4) สามารถสื่อสารเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการสุขภาพอยางปลอดภัย
3.2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภอยางเปนองครวมเพื่อความปลอดภัย
ของผูรับบริการ ภายใตหลักฐานเชิงประจักษ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ
3) ปฏิบั ติการพยาบาลและการผดุงครรภดวยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดย
คํานึงถึงสิทธิ์ผูปวยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลไดทั้งในสถานการณจําลองและในสถานการณจริง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4171101 ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4171102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
4171103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
4171104 พยาธิสรีรวิทยา
4171105 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
4171106 การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
4172108 จิตวิทยาสําหรับพยาบาล
2. กลุมวิชาชีพ
2.1 ทฤษฎี/ทดลอง
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
4171202 กระบวนการพยาบาล
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4172204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
4172702 การพยาบาลผูใหญ 2
4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ
4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
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ทักษะทาง
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ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
1 2 3 4

ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4173401 การพยาบาลชุมชน
4173402 การรักษาโรคเบื้องตน
4173501 การพยาบาลมารดาและทารก
4173502 การผดุงครรภ
4173802 บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
4173901 วิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล
2.2 ปฏิบตั ิ
4172281 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลพื้นฐาน
4172481 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลชุมชน 1
4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
4173681 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุน
4173781 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4174381 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4174482 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลชุมชน 2
4174483 ปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องตน
4174582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
4174881 ปฏิบัตกิ ารจัดการทางคลินิก
4174882 ปฏิบัตกิ ารพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
การพยาบาลที่เลือกสรร
หมวดวิชาเลือกเสรี
4172111 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 1
4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 2
4172803 การใหเพื่อชีวิต
4173201 การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
จัดการพิจารณาใหระดับคะแนนของนักศึกษาในระดับรายวิชาและทวนสอบระดับหลักสูตร ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับวิชา มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 รองคณบดีฝายวิชาการ ทําหนาที่เปนประธานกรรมการการทวนสอบ มีกรรมการรวม
พิจารณา ไดแก ผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯอยางนอย 1-2 ทาน และผูรับผิดชอบ
รายวิชา
2.1.2 รายวิชาที่ทําการทวนสอบ คือ รายวิชาการพยาบาล และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุก
รายวิชา
2.1.3 กํ า หนดการทวนสอบ ภายใน 1 สั ป ดาห ห ลั ง การประชุ ม พิ จ ารณาเกรดของแต ล ะ
ภาคการศึกษา
2.1.4 กิจกรรมการทวนสอบ ประกอบดวย การตรวจสอบความสอดคลองของผลการเรียนรู
มคอ.2 มคอ. 3 และมคอ.4 การสัมภาษณนักศึกษา แบบประเมินการปฏิบัติงานหรือผลการประเมิน ระดับ
ขั้นคะแนน
2.1.5 คณะกรรมการทวนสอบสรุปผลการทวนสอบและรายงานตอคณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
คณะพยาบาลศาสตรป ระเมินความสําเร็จของการผลิตบั ณฑิ ตที่ มีคุณ ภาพ เพื่อตรวจสอบวา
ผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตรดังนี้
2.2.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจั ด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น ของหลั ก สู ต ร (มคอ.7)
สงมหาวิทยาลัยภายใน 60 วันภายหลังสิ้นสุดแตละปการศึกษา
2.2.2 การสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาปริญญาตรี ในภาคการศึกษาสุดทายกอนจะสําเร็จ
การศึกษา นักศึกษาทุกคนจะตองผานการสอบประมวลความรอบรูนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2.3 การตรวจสอบการเข า รว มกิ จ กรรมหลั ก สู ต ร เมื่ อ เสร็จ สิ้ น การเรีย นการสอนในภาค
การศึกษาทาย นักศึกษาทุกคนจะตองผานการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2.4 การวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรมีการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิต
และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย การจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555
โดยสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไม ก อ น 8 ภาคการศึ ก ษาปกติ สํ าหรับ การลงทะเบี ย นเรีย น เต็ ม เวลา ผู สํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังตอไปนี้
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3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผานกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล
3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00
3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดง ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบดวย
1.1.1 การเรียนรูที่เนนจิตวิทยาความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ
1.1.2 การใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษา
1.1.3 บทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาลในพันธกิจทั้ง 4 ดาน
1.1.4 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.5 ฝกปฏิบัติการในแหลงฝกที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
1.1.6 กิจกรรมตางๆของคณะพยาบาลศาสตร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1.1.7 สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ
1.2 คณะพยาบาลศาสตรมอบหมายอาจารยที่มีประสบการณเปนอาจารยพี่เลี้ยงใหแกอาจารย
ใหมและพัฒนาระบบพี่เลี้ยง โดยอาจารยพี่เลี้ยงมีหนาที่ ดังนี้
1.2.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยพยาบาล
1.2.2 ใหคําแนะนํา นิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
1.3 อาจารยไดรับโอกาสในการไปศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศปละ 1 ครั้ง
1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ศึกษาดูงาน อบรมทั้งในและ/หรือตางประเทศ
1.3.4 รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะและตีพิมพผลงาน
1.3.5 เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
1.4.1 จั ด ระบบเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรีย นการสอน การประเมิ น ผลด านการสอนและ
การประเมินผลตามมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูอยางมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ผูสอนและผูเรียน
1.4.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปโดย
เนนที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายเอียดของรายวิชา
1.4.3 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในหองเรียน
และในคลินิกที่สอดคลองกับมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูในแตละดาน
1.4.4 สนั บ สนุ น อาจารย เข าร ว มประชุ ม วิ ช าการและศึ ก ษาดู งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย น
การสอนและการประเมินผล
1.4.5 พัฒนาความเชี่ยวชาญในดานการปฏิบัติการพยาบาลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
1.4.6 กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
1.4.7 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
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2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.1 อาจารย ทุกคนได รับ การพั ฒ นาอยางทั่วถึงในดานจั ดการเรียนการสอนและความรูที่ทัน สมั ย
ในทางการแพทยและทางการพยาบาลตลอดจนการวิจัยโดยจัดกิจกรรมพั ฒนาวิชาการภายในคณะและ
สงเสริมใหเขารวมประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น
2.2 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
2.3 อาจารย ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะในการเขี ย นตํ ารา หนั งสื อ งานวิจั ย ผลงานวิช าการ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.4.1 จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติการพยาบาล ดานการพยาบาลระดับ
สากล ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.2 สงเสริมใหอาจารยไดรับวุฒิบัตรการพยาบาลทางการพยาบาลเฉพาะทางจากสภาการ
พยาบาล
2.4.3 นโยบายของคณะฯกํ าหนดใหจัดทํ าโครงการเพิ่ม พูน ทักษะทางคลินิ กและทั กษะการ
ทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่นระดับคณะ (Faculty Practice)
2.4.4 จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
2.4.5 พัฒนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
2.5 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
2.5.1 กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมรวมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
2.5.2 จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน
2.5.3 กําหนดใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขารวมประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนงอยางนอยป
ละ 1 ครั้งภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5.4 จัดกลุมบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรูขามหนวยงาน
2.5.5 พัฒนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
2.5.6 พัฒนาเรื่องระบบสนับสนุนการใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาลใหมีมาตรฐาน
2.5.7 พัฒนาเรื่องระบบการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียน
การสอน
2.6 การพัฒนาความรูและทักษะดานการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.6.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิชาชีพอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน
2.6.2 อาจารยและนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาดูงานตางประเทศหรือในประเทศอาเซียนอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 โดยใช
เกณฑ การประเมิน 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับ มาตรฐาน 2) บัณฑิ ต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5)
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังนี้
1.1 หลักสูตรผานการรับรองจากสภาการพยาบาลและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะที่กําหนด ไมเกิน 5 ป
1.2 มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน เพื่อทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
คณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.3 มีการดําเนินการใหเปนไปตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพ ดังนี้
2.1 การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รใช ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษา
อยางตอเนื่อง ในดานทักษะการพยาบาลไดตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพระดับสากล มีจิตอาสาจิต
บริการ พรอมเรียนรู มนุษยสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพการพยาบาล
2.2 การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษา ติดตาม และ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความตองการของตลาดแรงงานหรือสังคมและเทคโนโลยีที่มีผลตอ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามที่ผูใชบัณฑิตตองการ จากนั้นนํามาเปนกิจกรรมเสริมทักษะแกนักศึกษาในทุก
ชั้นปอยางตอเนื่อง
2.3 การพั ฒ นาบัณ ฑิ ตให พรอมทํ างาน ผูรับ ผิด ชอบหลั กสูตรจัดการอบรมเชิงปฏิบั ติการ จัดการ
สัมมนาเพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมในการทํางานตามความตองการของสังคม โดยใชการมีสวนรวมของ ผูใช
บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน
2.4 การสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทํา ผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต
ทุกปการศึกษาภายหลังจากการทํางานแลว 6-12 เดือน
3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 ระบบการรับนักศึกษาเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการรับ
สมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี และเกณฑคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตร
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3.1.2 ระบบการเตรี ย มความพร อ มก อ นเข า ศึ ก ษา โดยจั ด ให มี กิ จ กรรมการปรั บ พื้ น ฐาน
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษตามสมรรถนะของนักศึกษากอนเขาศึกษา เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการเรียนในหลักสูตร
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียนและคณะฯ ไดมีการแตงตั้ง
อาจารย ที่ป รึ ก ษาย อยแก นั กศึ กษาทุ กคน เพื่ อให การปรึก ษาแนะนํ าแก นั กศึ กษาเกี่ ย วกั บ ด านวิ ช าการ
วิชาชีพ การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมและสติปญญา และกําหนดแนวทางปองกันและการชวยเหลือเพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา
3.2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งดานวิชาการและคุณธรรม จริยธรรมนอกเหนือจากที่จัดไว
ในหลักสูตรเชน โครงการพัฒนานักศึกษาทุกคนตองเขารวมโครงการในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ
3.2.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
3.2.4 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจะเปนที่ปรึกษาใหอาจารยและนักศึกษาที่มีปญหาเกินกวา
ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป
3.2.5 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร มีการประชุมเพื่อติดตามอัตราการคง
อยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักศึกษาในดานระบบการรับ
และระบบการเตรี ย มความพร อ มก อ นเขาศึ ก ษา การส งเสริม และพั ฒ นานั ก ศึก ษา และการจั ดการข อ
รองเรียนของนักศึกษาในทุกปการศึกษา
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.1.1 แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑของสภาการพยาบาล และการ
บริหารสงเสริมและพัฒนาอาจารย เปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะคณะกรรมการวิชาการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
4.1.2 ส งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารยผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารยป ระจําหลั ก สูต ร โดย
อาจารย ผูรั บ ผิดชอบหลั กสู ตรจะได รับ การฝ กอบรมที่ เกี่ยวของกับ การบริห ารหลั กสูต รและการประกั น
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก เชน การฝกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผูตรวจ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การฝกอบรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
การจัดอบรมการนําขอมูลลงระบบ CHA-QA Online และอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ไดเขารับการ
อบรมพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกหนวยงานทุกปการศึกษา
4.1.3 จัดใหมีการศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.2 คุณภาพอาจารย
คณะกรรมการบริห ารคณะพยาบาลศาสตร มี การประชุ มอย างนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่ อ
วางแผน ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของแผนการพัฒ นาอาจารยทั้งในดานการมีตําแหนงทาง
วิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก และจัดทําแผนการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อวางแผนตีพิมพในฐาน TCI
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มีการใชกระบวนการพั ฒ นาทั กษะงานวิจัย จากรายวิชาการวิจัย ทางการพยาบาลโดยใหอาจารยประจํ า
หลักสูตรเปนที่ปรึกษา
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
หลักสูตรคาดหวังใหเกิดผลงานวิชาการในดานตํารา การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ โดยกระบวนการบริหารอาจารยจะสงผลใหเกิดผลงานทางวิชาการ การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิชาการ ตลอดจนเกิดการพัฒนาทักษะงานวิจัยเชิงบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร เชน มอบหมาย
ใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร เนื้อหาสาระในหลักสูตรจะมีการวางแผนเชิงระบบโดยเนนการ
พัฒนาเนื้อหาสาระแบบบูรณาการศาสตร วางแผนพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาแบบตอเนื่องในรายวิชาที่
เกี่ยวของกันในแตละชั้นป มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระบางสวนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกปการศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการวางระบบผูสอนโดยกําหนด
เกณฑ การคัดเลือกคุณสมบัติของผูสอนแบบมีสวนรวมระหวางผูรับผิดชอบรายวิชา ผูสอน ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร โดยกําหนดเกณฑตามลักษณะของรายวิชา รวมกับวุฒิการศึกษาของผูสอน ประสบการณสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ ประสบการณทํางานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร มีการทบทวน
ระบบผูสอนทุก 3-5 ป กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการสอนที่
สรางการเรียนรูดวยตนเองพรอมลงมือปฏิบัติการจริง และจัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.3 การประเมินผูเรียน ระบบการประเมินผูเรียนเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาการพยาบาล
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณคณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทํ าคําของบประมาณตามปงบประมาณ
โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตรของคณะเพื่อเสนอขอมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนงานดานการพัฒนาและการจัดหลักสูตร แผนงานดานการ
ประสานงานแหลงฝกภาคปฏิบัติ แผนงานดานการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา แผนงานดานการบริหารงาน
สิ่งสนับสนุนเชน จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหมีใชอยางเพียงพอ
สําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน และในแหลงฝก
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
6.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตอคณะ
กรรมการฯคณะเสนองบประมาณประจําปในการจัดซื้อตําราวารสารและสื่อตางๆ
6.3.3 ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
6.3.4 กํ าหนดเวลาการใช ห องสมุดสั ป ดาหล ะ 80 ชั่งโมงต อสัป ดาห และจัดเตรีย มห องสมุ ด
ประจําหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
6.3.5 สามารถยืมหนังสือและสื่อ ในขณะออกฝกปฏิบัติงานตามแหลงฝกตางๆ ได
6.3.6 จัดระบบการใชและบํารุงรักษาสื่อ/อุปกรณ ในหองปฏิบัติการพยาบาลใหตอบสนองตอ
ความตองการในแตละรายวิชา
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6.3.7 มีเจาหนาที่สายสนับสนุนดูแลหองปฏิบัติการอยางเพียงพอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 มี ผู รับผิ ดชอบในการจัด หาทรัพยากรในการเรียนการสอนมี ห น าที่ในการวางแผนการ
ประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
6.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชทรัพยากรของอาจารย และผูเรียน และใหได
มาตรฐานตามเกณฑของสภาการพยาบาลทุกปการศึกษา
6.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆที่เหมาะสมกับ
สถานการณของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
6.4.4 จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรที่ใชในการเรียนการสอน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตอง
ผานอยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 อยางนอยสองปการศึกษาอยางตอเนื่องกอนการรับรอง
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม     
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
    
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560
(มคอ.1) ทุกประเด็นเปนอยางนอย
    
(3) มีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคลองกับ มคอ.2 ให
แลวเสร็จทุกรายวิชากอนเปดทําการสอน ทุกภาคการศึกษา
    
(4) มีการจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหสมบูรณ ทุกรายวิชา
    
(5) มีการจัดทํา มคอ.7 ภายในกําหนดเวลา 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
    
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษาตามผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
   
(7) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน     
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปน
อยางนอย
(9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ คําแนะนํา หรือ     
การอบรมดานการจัดการเรียนการสอน
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
    
(10) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอน และวิชาชีพทุกปไมนอย
กวา 15 ชั่วโมง ตอปการศึกษา
    
(11) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาตรง
ตามงานที่รับผิดชอบทุกคน ในแตละป
 
(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0

(13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(14) นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานจิตอาสา และการดูแลผูสูงอายุ     
ไมนอยกวา 2 กิจกรรมตอปการศึกษา
 
(15) นักศึกษาไดรับการพัฒนา อบรมเปนบัณฑิตนักปฏิบัติการ
พยาบาลในดานเทคโนโลยีดิจิทัลดานสุขภาพ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 กําหนดวา ผลการประเมิน
บรรลุ ต ามเป าหมายตั วบ งชี้ ตามเกณฑ ที่กํ าหนดอยูในเกณฑ ดี ตอเนื่ อง 2 ป การศึ กษา จึ งจะขอรับ การ
ประเมินเพื่อเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานในระดับดี
ตองมีการดําเนินการครบตามขอที่ 1-10 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานรวมที่ระบุ
ไวในแตละป
ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมในขอ 14 และ 15
เพื่อเพิ่มเติมเอกลักษณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชาทั้งภาค
ทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ ทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยใช แ บบประเมิ น ที่ ต ามที่ ค ณะฯ กํ า หนด มี ก ารประชุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากอาจารยภายในกลุมวิชาและผูเชี่ยวชาญ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
พิจารณาเปรียบเทียบกับตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.1.2 จัดใหมีการประเมินผูสอนโดยนักศึกษาและผูรวมงาน (Peer Evaluation) โดยทีมผูรวมสอน
ในกลุมวิชาเดียวกันและตางกลุมวิชา เพื่อประเมินการสอนตามแบบการประเมินซึ่งคณะฯจะตองแจงให
ผูส อนทราบเปนรายบุคคล
1.1.3 ประเมินทักษะการสอนของอาจารยใหมโดยอาจารยพี่เลี้ยง อาจารยในสาขาและผูบริหาร
ตามระบบที่ทางคณะฯ กําหนด
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอน
1.2.1 ผู เ รี ย นประเมิ น การสอนของผู ส อนทุ ก คน เมื่ อ สิ้ น สุ ด รายวิ ช า ส ง ตรงต อ อาจารย
คณะกรรมการวิชาการ โดยใชแบบประเมินการสอนตามที่คณะฯกําหนด
1.2.2 ประเมินทักษะการสอนโดย ผูรวมงานและผูบริหาร
1.2.3 ผลการประเมินสะทอนกลับ (Feedback) สงตออาจารยผูสอนและคณบดีเพื่อปรับปรุงตอไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ
ของคณะฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําหนาที่ประเมินผลหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตร โดย
2.2.1 รวบรวมขอมูลจากบัณฑิต
2.2.2 รวบรวมขอมูลจากคณาจารย
2.2.3 รวบรวมขอมูลจากผูใชบัณฑิต
2.3 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปและวิเคราะหการประเมินหลักสูตรและนําเสนอผลการ
ประเมินตอคณาจารยทั้งคณะและกรรมการบริหารหลักสูตร
2.4 จัดสัมมนาอาจารยและคณะกรรมการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปในการปรับปรุงหลักสูตร
2.5 คณะกรรมการวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งกลยุทธการสอน และการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แลวนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให
ความเห็นชอบตอไป
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให ป ระเมิ น ตามตั ว บ งชี้ ผ ลการดํ า เนิน งานที่ร ะบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาพยาบาลศาสตร อยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมิน หลั กสูตรของคณะจั ด ทํารายงานการประเมิ น ผลและเสนอประเด็น ที่
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาอาจารยทั้งหมดเพื่อหาขอสรุปในการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
4.4 ในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําทุก 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
4.5 อาจารยผู รับ ผิด ชอบรายวิชาและอาจารยผู ส อนนํ าผลการประเมิ น ประสิ ทธิภ าพการสอนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิชอบ
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ภาคผนวก ก

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
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ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู
1. รายการครุภัณฑประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่

ชนิดอุปกรณ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หุนโครงกระดูก
หุนแสดงกลามเนื้อและอวัยวะภายใน
หุนจําลองรางกายมนุษย
หุนจําลองโครงสรางระบบขับถายปสสาวะ
หุนจําลองกะโหลกศีรษะและสมอง
หุนจําลองระบบอวัยวะสืบพันธุ
หุนจําลองกลามเนื้อเต็มตัว
หุนจําลองหัวใจขนาดใหญ ยี่หอ 3B
หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย ยี่หอ 3B
หุนจําลองผาเชิงกรานหญิง
หุนจําลองผาเชิงกรานชาย
หุนจําลองสมองพรอมรายละเอียด Cytoarchitectural
หุนจําลองระบบประสาทกลาง และประสาทไขสันหลัง
หุนจําลองรางกาย 5 ระบบ ยี่หอErler-Zimmer รุน
3020+G230+K213+G410
หุนสาธิตการพยาบาลขนาดตัวเทาผูใหญ
หุนเด็กฝกการพยาบาล
หุนฝกตรวจเตานม
หุนจําลองเชิงกรานฝกคลอด
หุนฝกทําคลอด
หุนจําลองเด็กทารกแรกเกิดเพศชาย
หุนสําหรับฝกดูแลทารกแรกเกิดเพศหญิง
ชุดสําหรับฝกหัดเย็บแผล
หุนฝกหัดและสอนการชวยชีวิตขั้นตน
หุนฝกการชวยชีวิตพื้นฐาน BLS พรอม จอแสดงผลการ
ฝกบนตัวหุน
หุนจําลองเด็กทารกแรกเกิด
หุนจําลองแขนสําหรับฝกเจาะเลือด AR-251
ชุดอุปกรณหองปฎิบตั ิการ สําหรับฝกฝนทักษะการ
วินิจฉัยโรคหัวใจ ปอด และชองทอง ยี่หอdoctor's
Angel รุนอาจารย(Jc5000/GF-T)
หุนจําลองหญิงมีครรภ ยี่หอ KoKen รุน LM043
หุนจําลองแขนสําหรับฝกฉีดยา เขาหลอดเลือดดํา ยี่หอ
Koken รุน L/7-028

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

จํานวนที่มีอยูเมื่อ
จํานวนที่เพิ่มขึน้
เสนอหลักสูตร 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
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1
1
1
2
4
2
2
4
2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
-

-

-

-

-

-

2
4
2
2
4
2
-

-

1

16
2
2
2
1
1
1
3
3
2

10
2
2
2
1
1
1
3
-

-

- 6
- - - - - - - 2 - -

-

1
-

-

-

2

1
2
2

-

-

1
-

2
2

-

-

-

-

-

1
2

-

-

1
-

2

-

-

-

-

-

ที่

ชนิดอุปกรณ

30 หุนจําลองหญิงมีครรภและหุนสําหรับฝกทําคลอดใช

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

จํานวนที่มีอยูเมื่อ
จํานวนที่เพิ่มขึน้
เสนอหลักสูตร 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ไฟฟาพรอมอุปกรณประกอบประกอบดวย
1 หุนจําลองหญิงมีครรภและหุนสําหรับฝกทําคลอดใช
ไฟฟา
ยี่หอ Gaumand Scientific Company รุน s550.100
Noelle Matermal and
neonatal Birthing Simulator with PEDL Blue
Neonate ประเทศสหรัฐอเมริกา
2 หุนจําลองทารกในครรภพรอมรก ยี่หอ E9P
หุนจําลองคลอดครึ่งทอน ประกอบดวย
1 หุนจําลองครึ่งทอน ยี่หอ Nascolsimulatis รุน
PPOO180 U obstetrical Menikinประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2 หุนจําลองทารกในครรภพรอมรก ยี่หอ ESP รุน
2kk-246-u foctal doll with Placenta ประเทศ
อังกฤษ
หุนทําคลอดพรอมทารก ยี่หอ Adam Roully รุน
AR57+AR51
หุนจําลองสําหรับฝกทําคลอด พรอมหุนจําลองทารกใน
ครรภพรอมรถ ยี่หอSimulaids, ESPรุน
W44525,ZKK-246-U
หุนจําลองการขยายตัว/ความบางของปากมดลูก ยี่หอ
Nasco รุน "W44023
หุนเด็กสําหรับฝกดูแลทารกเพศชาย ยี่หอ Koken รุน
LM-026M
หุนเด็กสําหรับฝกดูแลทารกเพศหญิง ยี่หอ Koken รุน
LM-026G
หุนจําลองสําหรับตรวจทารกในครรภ และการเปด
ขยายของปากมดลูก ยีห่ อ WRS รุน 79851
หุนชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด
หุนฝกทําคลอดเด็ก (เด็กมีสายสะดือ) ยี่หอModelMade รุน MM03C
หุนจําลองฝกตรวจสัญญาณชีพ ยี่หอ SAKAMONT
รุน M179
เตียงผูปวยแบบเฟาวเลอร มี 3 ไดร พรอมหมอน ที่
นอนใยมะพราวและบันไดขึ้นเตียง 1 ขั้น
เตียงเด็กโต รุน #517
เตียงคลอดรุน #527
โตะสแตนเลส 2 ชั้น (สําหรับจัดอุปกรณในการทําคลอด)
Unit Resuscitation (ชุดเครื่องมือใหความอบอุนพรอม
อุปกรณการใหออกซิเจน) ยี่หอ Lullaby
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1

15

10 -

5

-

-

-

-

-

-

2
1
7
1

-

-

-

-

2
1
-

1

7
-

-

-

ที่

ชนิดอุปกรณ

46
47
48
49
50
51
52
53

เครื่องตรวจหู-ตา
รถเข็นทําแผล
รถเข็นฉุกเฉิน
ตูขางเตียง
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องมือสองหลอดลม
กลองสําหรับดูดเสมหะ โมเดลติดฝาผนัง
เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภมารดากับคลื่นเสียง
สะทอน ยี่หอ EDAN รุน Sonotrax Basica
กระดานรองหลังชนิดยาว สําหรับเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
(Long Spinal Board) ยี่หอ Ferno
กระดานรองหลังสั้นสําหรับเคลื่อนยายผูบาดเจ็บที่นั่ง
ยี่หอ Ferno
เปลตักสําหรับเคลื่อนยายผูปวย ยีห่ อ Ferno
เฝอกสูญญากาศใชดามแขน-ขา
ตูโชวหุนอวัยวะ และเก็บอุปกรณ ขนาด 2.5*2.00 ม.ทํา
จากไมสักอัดลายภูเขา ทําสีธรรมชาติ
ตูแสดงหุนโครงกระดูกรางกายมนุษย
ตูเก็บหุนกายวิภาค
ตูแสดงหุนกลามเนื้อรางกายมนุษย
ตูแสดงหุนอวัยวะภายในมนุษย
ชุดจําลองอาหารสําหรับแลกเปลี่ยนสําหรับผูปวย

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

จํานวนที่มีอยูเมื่อ
จํานวนที่เพิ่มขึน้
เสนอหลักสูตร 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

1
2
1
15
2
3
1
4

1
2
1
10
2
1
1
-

-

5
-

1

-

3

-

-

2
-

8

-

-

-

-

-

-

2

-

6

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

4
7
8

-

-

-

-

-

-

2
7
-

-

2
8

1
8
1
1
1

-

-

-

1

-

-

1
1
1
1
-

-

-

2. รายการอุปกรณการแพทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ

สายวัด
ไมเคาะเขา
ปรอทวัดไข ผูใหญ
ปรอทวัดไขทารก
ไซริงใหอาหารแบบแกว ขนาด 5 cc
ไซริงใหอาหารแบบแกว ขนาด 10 cc
ไซริงใหอาหารแบบแกว ขนาด 50 cc
ถาดพรอมฝา ขนาด 8"x3"x1.5"
ถาดพรอมฝา ขนาด 12"x8"x2.5"
ถาดพรอมฝา ขนาด 8"x5"x2"
ปากคีบชนิดไมมีเคี้ยว ขนาด 25 ซม.
ปากคีบชนิดไมมีเคี้ยว ขนาด 20 ซม.
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จํานวน
12
16
108
24
12
12
11
14
1
2
9
8

หนวย
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน

ลําดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

รายการ
ปากคีบชนิดไมมีเคี้ยว ขนาด 14 ซม.
ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด 20 ซม.
ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด 14 ซม.
ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด 12 ซม. สําหรับเย็บแผล
Artery Clamp ปลายตรง ขนาด 16 ซม.
Artery Clamp ปลายตรง ขนาด 14 ซม.
Artery Clamp ปลายโคง ขนาด 16 ซม.
Artery Clamp ปลายโคง ขนาด 14 ซม.
NEEDLE HOLDER ขนาด 25 ซม.
NEEDLE HOLDER ขนาด 14 ซม.
SPONGE FORCEPS ขนาด 30 ซม.
SPONGE FORCEPS ขนาด 15 ซม.
ชอนขูดเนื้อตาย ขนาด 14"
ดามมีด No.3
กรรไกรตัดไหม
กรรไกรตัดสายสะดือ
กรรไกรตัดกอช ขนาด 14 ซม.
Vienna Nazal Speculum
กระบอกใสปากคีบ ขนาด 1"x4"
กระบอกใสปากคีบ ขนาด 2"x4.5"
กระปุกสําลี ขนาด 4"x5"
กระปุกสําลี ขนาด 5"x6.5"
ถวยใสสารละลาย ขนาด 14 ออนซ
ถวยใสยาเม็ด
ถวยใสยาน้ํา
แกวเล็กขนาด 10 ออนซ
ถาดหลุมทําแผล
ถาดตื้น ขนาด 12"
ชามรูปไต ขนาด 6.5"
ชามรูปไต ขนาด 8"
ชามรูปไต พาสติก 10"
ขันอลูมิเนียม เล็ก
ขันอลูมิเนียม ใหญ
โถกระบอกปสสวะชายแบบตั้ง
โถกระบอกปสสวะชายแบบนอน
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จํานวน
41
4
29
46
3
27
4
26
4
49
3
2
2
7
39
8
18
7
4
8
9
5
31
18
16
19
31
25
7
13
20
26
18
10
10

หนวย
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
ดาม
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
ถวย
ถวย
ใบ
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน

ลําดับ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

รายการ

จํานวน
2
4
2
74
69
7
27
6
23
3
17
6
25
12
17
21
15
22
66
33
95
36
72
8
52
8
6
18
10
5
10
1
2
8
11

หมอนอน พลาสติก
หมอนอน สแตนเลส
หมอนอนกระดูก สแตนเลส
กางเกงผูปวย
เสื้อผูปวย
ผาปูเตียงสีขาว
ผาปูเตียงสีชมพู
ผาขวางเตียงสีขาว
ผาขวางเตียงสีชมพู
ผาขวางเตียงสีฟา
ผายาง
ปอกหมอนสีขาว
ปอกหมอนสีชมพู
ผาหอเซตใหญ (สีขาว)
ผาหอเซตใหญ (สีเขียว)
ผาหอเซตเล็ก(สีขาว)
ผาหอเซตเล็ก(สีเขียว)
ผาสี่เหลี่ยม(เขียว)
ผาสี่เหลี่ยม(เขียวออน)
ผาเจาะกลางขนาดใหญ
ผาเจาะกลางขนาดกลาง
ผาเจาะกลางขนาดเล็ก
ผาสามเหลี่ยม
หมวกผาเขียว
เสื้อกาวน สีขาว
เสื้อกาวน แขนยาว สีเขียว
ผาปดปากสีขาว
ผาขนหนู ขนาด 12"x12" สีขาว
ผาขนหนู ขนาด 15"x30" สีขาว
ผาขนหนู ขนาด 24"x48" สีขาว
ผาหมขนหนู สีขาว
ผาหมขนหนู สีเขียว
ผาหมขนหนู สีชมพู
บันไดขางเตียง
หมอนสีเขียว
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หนวย
อัน
อัน
อัน
ตัว
ตัว
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ใบ
ตัว
ตัว
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
อัน
ใบ

ลําดับ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

รายการ
กระเปาเยี่ยมบาน แบบสะพาย
กระเปาเยี่ยมบาน แบบถือ
ไฟฉาย
สายยางรัดแขน (ไสไก)
Jackson Tube (silver) No. 0
Jackson Tube (silver) No.0.5
Jackson Tube (silver) No.1
Jackson Tube (silver) No.2
Jackson Tube (silver) No.3
Jackson Tube (silver) No.4
Jackson Tube (silver) No.6
Jackson Tube (silver) No.7
Jackson Tube (silver) No.8
Jackson Tube (silver)No.9
Flow meter
ลูกยางแดงอเนกประสงค เบอร 2
ลูกยางแดงอเนกประสงค เบอร 3
ตะกราใสสิ่งของ
กะละมังพลาสติก 12"
กะละมังพลาสติก 15"
ถังน้ําพลาสติก ขนาดเล็ก
ถังขยะพลาสติก
ถังขยะพลาสติกแบบเหยียบ
หูฟง
หูฟงสอบปฏิบัติการ
เครื่องวัดความดันแบบปรอท
เครื่องวัดความดันแบบบีบพรอมกระเปา
แผนอานอักษร ตัว E
แผนอานอักษร ตัวเลข
ไมเทา 3 ขา
ไมเทา 4 ขา
ไมค้ํายัน
รถเข็นคนไขแบบพับได
ถังออกซิเจน
รถเข็นถังออกซิเจน
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จํานวน
26
4
10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
11
13
8
26
1
3
8
8
36
5
19
14
1
2
2
2
6
4
3
3

หนวย
ใบ
ใบ
อัน
เสน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
ถัง
ถัง
ถัง
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
คู
คัน
อัน
คัน

ลําดับ
118
119
120
121
122
106
107
108
109
110
111

รายการ

Ambubag ผูใหญ
Ambubag เด็ก
เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กออน
เสาใหน้ําเกลือ
Finger Tip
ฉากบังตา 3 พับ แสตนเลส
ชุดพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กะละมังแสตนเลสขนาด 12 "
เฝอกใชดามแขน-ขา ขนาด 50 ซม.
เฝอกใชดามแขน-ขา ขนาด 65 ซม.
กรวยจราจร

จํานวน
3
4
2
10
1
10
2
10
8
12
8

หนวย
อัน
อัน
อัน
เสา
อัน
อัน
ชุด
อัน
อัน
อัน
อัน

จํานวน
250
500
1,500
900
400
50
90
50
250
250
250
1,000
200
500
700
200
300
1,500

หนวย
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/50อัน
กลอง/30อัน
50อัน/กลอง
50อัน/กลอง
50อัน/กลอง
50อัน/กลอง
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน
กลอง/100อัน

3. รายการวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการ
ไมกดลิ้น
กระบอกฉีดยาพลาสติก 1 ml.
กระบอกฉีดยาพลาสติก 3 ml.
กระบอกฉีดยาพลาสติก 5 ml.
กระบอกฉีดยาพลาสติก 10 ml.
กระบอกฉีดยาพลาสติก 20 ml.
กระบอกฉีดยาพลาสติก 50 ml.
หัวเข็มใหสารละลาย No. 18Gx1 1/4"
หัวเข็มใหสารละลาย No. 20Gx1 1/4"
หัวเข็มใหสารละลาย No. 22Gx1"
หัวเข็มใหสารละลาย No. 24Gx3/4"
หัวเข็มฉีดยา No.18Gx1"
หัวเข็มฉีดยา No.20Gx1"
หัวเข็มฉีดยา No.20Gx1 1/2"
หัวเข็มฉีดยา No.23Gx1"
หัวเข็มฉีดยา No.24Gx1"
หัวเข็มฉีดยา No.24Gx1 1/2"
หัวเข็มฉีดยา No.25Gx1"
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ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

รายการ
หัวเข็มฉีดยา No.27Gx1"
หัวเข็มเจาะ DTX
ถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด S
ถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด M
ถุงมือสําหรับตรวจโรค ขนาด L
ถุงมือสเตอรไรด เบอร 6 -6 1/2
ถุงมือสเตอรไรด เบอร 7 -7 1/2
ถุงมือสเตอรไรด เบอร 8
Transpore 1 "
Transpore 1/2 "
เทปแตงแผลเยื่อกระดาษ Micropore 1/2 " x 10 หลา
เทปแตงแผลเยื่อกระดาษ Micropore 1 " x 10 หลา
เทปปดแผล INNO FIX 10cm x 10 M
พลาสเตอรปดแผล
สําลี ขนาด 0.35 กรัม
ลําลี ขนาด 1.40 กรัม
ผากอสหุมสําลี
ผากอสแผน 2x2" (เล็ก)
ผากอสแผน 3x3" (ใหญ)
ผากอสแผน 4x4" (ใหญ)
Eye shield Gauze
Eye Pad Gauze
Gauze Bandage ขนาด 6" ชนิดมวน
Gauze Bandage ขนาด 4" ชนิดมวน
Gauze Bandage ขนาด 3" ชนิดมวน
Gauze Bandage ขนาด 2" ชนิดมวน
Elastic Bandage 6"
Elastic Bandage 4"
Elastic Bandage 3"
ชุดทําแผลปลอดเชื้อ
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จํานวน
700
100
15
24
23
300
650
650
15
48
24
80
130
1
21
7
1
10
20
10
50
50
12
12
3
12
15
26
15
4

หนวย
กลอง/100อัน
อัน
กลอง/50คู
กลอง/50คู
กลอง/50คู
อัน/50ก
อัน/50ก
อัน/50ก
มวน
มวน
มวน
มวน
กลอง/24
กลอง
ถุง
ถุง
หอ
กลอง
กลอง
กลอง
ชิ้น
กลอง
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
กลอง

ลําดับ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

รายการ
ไมพันสําลี No.S
ไมพันสําลี No.M
ไมพันสําลี No.L
ผาปดปากจมูก
หมวกคลุมผม non-woven caps
สายรัดขอมือ
K-Y Gelly 82 g.
K-Y Gelly 42 g.
สายใหอาหารทางจมูก NG TUBE No 5
สายใหอาหารทางจมูก NG TUBE No 6
สายใหอาหารทางจมูก NG TUBE No 14
สายใหอาหารทางจมูก NG TUBE No 16
ชุดใหน้ําเกลือเด็ก ( Set IV เด็ก )
ชุดใหน้ําเกลือผูใหญ ( Set IV ผูใหญ )
ชุดใหเลือด
EXTENSION TUBE
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.6
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.8
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม.No.10
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.12
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.14
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.16
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.18
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 50 ซม. No.28
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 40 ซม. No.14
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 40 ซม. No.16
Suction Tube สายดูดเสมหะ ยาว 18 ซม. No.16
ENDOTRACHEAL TUBE ขนาด 2.5
ENDOTRACHEAL TUBE ขนาด 4.0
ENDOTRACHEAL TUBE ขนาด6.5
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จํานวน
6
24
63
31
500
200
20
36
100
30
150
200
6
110
100
170
48
19
5
266
268
34
25
5
13
7
7
6
1
9

หนวย
ถุง
ถุง
ถุง
กลอง
ชิ้น
ชิ้น
หลอด
หลอด
เสน
เสน
เสน
เสน
ชุด
ชุด
ชุด
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน

ลําดับ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

รายการ
ENDOTRACHEAL TUBE ขนาด 7
ENDOTRACHEAL TUBE ขนาด 7.5
ENDOTRACHEAL TUBE ขนาด 8
สายสวนปสสาวะ No. 8
สายสวนปสสาวะ No. 12
สายสวนปสสาวะ No. 14
สายสวนปสสาวะ No. 16
สายสวนปสสาวะ No. 20
ถุงเก็บปสสาวะ
หนากากออกซิเจนพรอมถุง ผูใหญ
Mask Child หนากากออกซิเจนเด็ก
หนากากออกซิเจน ผูใหญ
หนากากออกซิเจนพรอมถุง เด็ก
Tracheostomy collar ผูใหญ
สายออกซิเจน
ชุดพนยา ผูใหญ
ชุดพนยา เด็ก
Oxygen cunnular ผูใหญ
Guedel Airway No. 40 mm.
Guedel Airway No. 50 mm.
Guedel Airway No. 60 mm.
Guedel Airway No. 70 mm.
Guedel Airway No. 80 mm.
Guedel Airway No. 90 mm.
Guedel Airway No. 100 mm.
Guedel Airway No. 110 mm.
เข็มเย็บ SE-MH 28
ไหมเย็บแผล ขนาด 2/0
ไหมเย็บแผล ขนาด 3/0
ดายดําเย็บแผล
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จํานวน
18
5
35
11
100
100
20
25
100
17
5
9
5
2
41
7
2
31
3
3
8
9
6
3
5
2
240
5
5
2

หนวย
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
ใบ
ชุด
อัน
ชุด
ชุด
ชุด
สาย
ชุด
ชุด
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
ชิ้น
มวน
มวน
มวน

ลําดับ
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

รายการ
ใบมีดผาตัด No. 11
ใบมีดผาตัด No. 15
Three-Way
Sterrile water 2 ml.
Sterrile water 5 ml.
Sterrile water 10 ml.
NORMAL SALINE 0.9% 50 ml
NORMAL SALINE 0.9% 500 ml
NORMAL SALINE 0.9% 1000 ml
Saline Irrigate 1000 ml.
Dexteose 5% in 1/2 Str Saline 1000 ml.
Dexteose 5% in 1/3 Str Saline 500 ml.
Dexteose 5% in 1/5 Str Saline 500 ml.(ขวดแกว)
R - CETATE 1000 ml.
LACTATED RINGER'S 1000 ml.
pack red call
Alcohol 70 %
Povidine ขนาด 450 ml
แอมโมเนีย ขนาด 450 ml.

จํานวน
80
100
80
200
150
20
10
10
10
1
9
1
24
4
5
10
24
12
1

หนวย
ใบ
ใบ
ชิ้น
amp.
amp.
amp.
กระปุก
กระปุก
กระปุก
ขวด
กระปุก
กระปุก
กระปุก
กระปุก
กระปุก
กระปุก
ชุด
ขวด
ขวด

4. อาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหาร หองทํางานอาจารยและบุคลากร
4.1 ห อ งเรี ย นในทุ ก รายวิ ช าภาคทฤษฏี จ ะใช ห อ งเรี ย นคณะพยาบาลศาสตร จํ า นวน 5 ชั้ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.2 หองผูบริหาร หองทํางานอาจารยและบุคลากรใชอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 2,897 ตารางเมตร การจัดสรรพื้นที่เปน ดังนี้
สถานที่
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตรชั้น 1
- หองพักคณบดี
- หองพักรองคณบดี จํานวน 3 หอง
- หองพักผูชวยคณบดี จํานวน 1 หอง
- หองปฐมพยาล จํานวน 1 หอง
- หองสํานักงานคณะพยาบาลศาสตร

ความจุ/พื้นที่ (ตารางเมตร)
51
64
20
44
92
96

สถานที่
ความจุ/พื้นที่ (ตารางเมตร)
- หองน้ําสําหรับอาจารยและเจาหนาที่
24
- หองน้ําหญิง
42
- หองน้ําชาย
27
-ลานกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
368
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตรชั้น 2
- หองพักอาจารยจํานวน 10 หอง หองละ 20 ตารางเมตร
200
- หองประชุม ผศ.สมเดช นิลพันธุ จํานวน 30 ที่นั่ง
128
- หองประกันคุณภาพ ชั้น 2
57
- หองน้ําอาจารย จํานวน 1 หอง
4
- หองน้ําหญิง
42
- หองน้ําชาย
27
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตรชั้น 3
- หองพักอาจารยจํานวน 10 หอง หองละ 20 ตารางเมตร
200
- หองประชุมไทยเขมแข็ง จํานวน 80 ที่นั่ง
128
- หองประกันคุณภาพ ชั้น 3
57
- หองเรียน จํานวน 120 ที่นั่ง
160
- หองน้ําอาจารย จํานวน 1 หอง
4
- หองน้ําหญิง
42
- หองน้ําชาย
27
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตรชั้น 4
- หองปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
283
- หองปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ หองกายวิภาคศาสตร
251
- หองเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง หองละ 43 ตารางเมตร
86
- หองน้ําหญิง
42
- หองน้ําชาย
27
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตรชั้น 5
- หองเรียนขนาดกลาง จํานวน 60 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง หองละ 100 ตาราง
200
เมตร
- หองเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง หองละ 39 ตารางเมตร
78
- หองน้ําหญิง
42
- หองน้ําชาย
27
อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตรชั้นใตหลังคา
- หองเก็บของใตหลังคา (1)
48
- หองเก็บของใตหลังคา (2)
32
รวม
2,924
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4.3 หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
หองปฏิบัติการพยาบาล ใชอาคารคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 4 มีทั้งหมด 2 หองใหญ แบงเปน
1) หองปฏิบัติการพยาบาล1 หอง โดยแบงหองเปนมุมตาง ๆ ประกอบดวย หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
มุมการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ มุมการพยาบาลสูติศาสตร มุมการพยาบาลเด็กและวัยรุน และมุมการ
พยาบาลฉุกเฉิน (การชวยฟนคืนชีพ) 2) หองกายวิภาคศาสตร โดยมีอุปกรณการแพทย/วัสดุการแพทยอยาง
เพียงพอและพรอมใช รายละเอียดตอนี้
4.4 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
4.4.1 ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร มี ทั้ ง หมด 2 ห อ ง แบ ง เป น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี และ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาชั้น 2 อาคารศูนยวิทยาศาสตร มีอุปกรณดังตารางตอไปนี้
ชนิดอุปกรณ

หมอนึ่ง (Autoclave : Electrical)
เครื่องชั่งน้ําหนัก (Balance : Analytical)
เครื่องวัดเชื้อจุลินทรีย (Colony Counter : Digital
เครื่องปนแยกตะกอน
เครื่องวัดการเตนของหัวใจ(Kymograph and Stimulator)
เครื่องวัดความเปนกรด-เบส (pH Meter)
เครื่องวัดความจุของปอด (Spirometer)
ตูบมจุลินทรียอุณหภูมิสูง (Incubator; heated)
เครื่องกรองแบคทีเรียแบบสุญญากาศ (Vacuum bacteria)
ตูบมเชื้อจุลินทรียอุณหภูมิต่ํา (Incubator; Programmable Low Temperature)

จํานวน
4
8
2
5
1
6
1
4
1
1

4.4.2 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิท ยาลั ย ได พั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ การทางคลิ นิ ก ในการเรี ย น
การสอนรายวิชากายวิภาคศาสตรและใชศักยภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุนการเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร ทุ ก คนจะได รั บ คอมพิ ว เตอร ช นิ ด พกพาจํานวน 4-5 คน ต อ 1 เครื่ อ ง
(ลั ก ษณะการยื ม ใช ) สํ า หรั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมมี เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่ศูนยกลาง จํานวน 150 เครื่อง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสวนกลางเปดใชบริการวันจันทรศุกรเริ่มเวลา 08.00-16.00 น.
6. อุปกรณสื่อ โสต ทัศนูปกรณ
6.1 อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาใชของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งจัดไวประจํา
หองบรรยาย
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6.2 อุปกรณการสอนสําหรับอาจารย
1) คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ 10 เครื่อง
2) คอมพิวเตอรชนิดพกพา 20 เครือ่ ง
3) LCD
8 เครือ่ ง
7. หองสมุด
คณะฯใช บ ริ การห องสมุ ด จากสํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
นครปฐม ตั้งอยูที่อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources
and Information Technology) เปนอาคาร 7 ชั้น เปดบริการสัปดาหละ 80 ชั่วโมง (วันจันทร – วันศุกร
เปดเวลา 07:30 – 17:30 น. วันเสาร – วันอาทิตย เปดเวลา 08:00 – 17:00 น.) โดยใหบริการดานตาง ๆ
ดังนี้
7.1 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ไดแก แถบเสียง แถบวีดิทัศน วีซีดี ซีดี และซีดีรอม
7.2 บริการผลิ ตสื่อการเรียนการสอน ไดแก สื่อเสียง สื่อภาพนิ่ ง สื่อวีดิทัศน สื่อประสม หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Books)
7.3 บริการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
7.4 บริการสืบคนทางอินเทอรเน็ต
7.5 บริการสืบคนฐานขอมูล วารสาร บทความออนไลน โดยใหบริการสืบคนขอมูล Abstract และ
Full-text ในหลากหลายสาขาวิชาโดยมีฐานขอมูลที่ใหสืบคน
7.6 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดวย Web OPAC ผานระบบ VTLS (Virginia Tech Library
System)
7.7 บริการฐานขอมูลโปรแกรมประยุกตเพื่อการเรียนการสอน
7.8 บริการหนังสือเพื่อการสืบคน
7.9 บริการสวนจัดนิทรรศการ
7.10 บริการดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บริการระบบเครือขายหลัก ดวยเครือขายใยแกวนําแสงเชื่อมระหวางอาคารตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยดวย ATM Switch และ Gigabit Switch
2) บริ ก ารเครื อ ข า ยไร ส าย (Wireless LAN) สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา และคอมพิวเตอรมือถือ
3) บริการอินเทอรเน็ต
4) ระบบเชื่อมโยงกับเครือขายสาธารณะ
5) การเชื่อมตอเครือขายสําหรับศูนยการศึกษา
7.11 บริการ IT เพื่อสนับสนุนงานสอน
1) งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2) งานบริการหอง Videoconference
8. ขอตกลงในการรับเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติ
แหลงฝกงานภาคปฏิบัติการพยาบาลมีทั้งโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลครอบคลุมทุกสาขาวิชา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ค
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก จ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

ภาคผนวก ฉ
ขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ช
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ซ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 1/2561
วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ หองประชุมผศ.สมเดช นิลพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายนามผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนทราวดี
3. รองศาสตราจารยดร. อรพรรณ
4. รองศาสตราจารยดร. จริยาวัตร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท
7. อาจารยศิริพร
8. อาจารยวริยา
9. อาจารยจุฑาทิพย
10. อาจารยณัฐธยาน
11. นางสาวเตชิตา

บัวเจริญ
เธียรพิเชษ
โตสิงห
คมพยัคฆ
วรรณศิริ
วรรณศิริ
ฉายาทับ
จันทรขํา
เทพสุวรรณ
อังคประเสริฐกุล
ไชยออน
15

ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม 09.00 น.
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง 2561
2. รูปแบบของหลักสูตร ใหอางมคอ.และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. หนา 4 : ขอ 11.1 สถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ : ASIAN, แผนยุทธศาสตรระยะยาว
20 ป , แผน SDG 3.6, 3.9 การลดจํานวนการตายจากอุบัติเหตุ สารเคมี ตกเลือด
4. ขอ 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม : ป 2564 ประเทศไทยจะเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแบบตาม WHO, Flag ship ของกระทรวงสาธารณสุขการดูแลผูสูงวัยที่บาน
การดูแลชุมชน จากการประเมินหลักสูตร จากมหาวิทยาลัย
5. หนา 10 : ขอ 13.4.2 ใหเขียนการบริหารจัดการรายวิชาอื่น
หมวดที่ 2
6. หนา 11 ปรัชญา ตองประกอบดวยความเชื่อของศาสตรพยาบาล เชื่อยางไร จะจัดการเรียนการ
สอนอยางไร และหนาตาของบัณฑิตจะเปนอยางไร
7. ความสําคัญ หลักสูตรนี้มีความสําคัญอยางไร
8. วัตถุประสงค ใหอางอิงสกอ. และสภาการพยาบาลในเรื่องวิชาชีพ digital competency, cross
cultural competency
9. แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง: หลั กสู ตรนี้ จ ะดําเนิน การในชว งป 2562-2567 ใหเขีย นอะไรที่ เพิ่มจาก
หลักสูตรเดิม ในตาราง: หลักฐาน/ตัวบงชี้ ใหเลือกที่สําคัญที่สุด 1-2 ขอ
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หมวดที่ 3
10. หนา 15 2.2.1 เพิ่มเปนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11. 2.3 ปรับแกเขียนใหชัดเจน
12. 2.4 ระบุ คา FTES และแนบในภาคผนวก
13. 2.5 งบประมาณ ปรึกษาฝายแผนของมหาวิทยาลัย
14. 3. โครงสรางของหลักสูตร เพิ่มตามที่เกริ่นของสกอ. เกี่ยวกับการเขียน มคอ. 2 ใหปรับรายวิชา
ภาคปฏิบัติใหมีจํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต
15. 3.1.4 แผนการศึกษา ตองสอดคลองกับหนวยกิตที่ปรับใหม
16. 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา นาจะมีภาษาอังกฤษ
16.1 วิชาการพยาบาลผูสูงอายุ เพิ่มปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุ การชะลอความเสื่อม
พฤฒิพลัง
16.2 วิชาสารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล เพิ่ม digital competency การลงรหัสโรค
16.3 วิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 เพิ่ม day care แกการเยี่ยมครอบครัวเปนการ
พยาบาลครอบครัว
16.4วิชาภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1, 2 ปรับ
17. อาจารยประจําหลักสูตร ใสชื่อเฉพาะผูที่มีงานวิจัยและใส * ผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่เหลือเปน
อาจารยประจํา
18. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย ใส “- ไมมี” และตัดเนื้อหาออก
หมวดที่ 4
19. หนา 68 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ใหดูใหสดคลองปรัชญา อัตลักษณของ
บัณฑิต
20. ตัดหนา 88 ออก
หมวดที่ 6
21. หนา 87 การพัฒนาอาจารย และบุคลากร : ใหเขียนแยก
22. หมวดที่ 7 หนา 90 การประกันคุณภาพ : ใหเขียนตาม IQA
23. หมวดที่ 8 หนา 89 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
24. เพิ่มภาคผนวก: คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปดประชุม เวลา 16.30 น.
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ชั้นป

1

2

3

4

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป(เลือก)
4171101 ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิต
4171102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
4171106 การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
รวมหนวยกิต
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
xxxxxx (เลือกเสรี)

4173501
4173681
4173781
4173901
4174381
4174482
4174582

รวมหนวยกิต
การพยาบาลมารดา ทารก
การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ1
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
รวมหนวยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ2
รวมหนวยกิต

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนวยกิต รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
3
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3
3
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3
3
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3
3
XXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
3
3
4171103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2
3
3
4171105 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
3
2
4171201 มโมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
2
20
รวมหนวยกิต
20
3
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3
3
4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
3
2
4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3
3
4172702 การพยาบาลผูใหญ 2
3
3
4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
2
3
17
3
3
3
3
12
3
3
3
9

รวมหนวยกิต
4173502
4173782
4173581
4173401

การผดุงครรภ
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ1
การพยาบาลชุมชน
รวมหนวยกิต
4174483 การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4174881 การฝกปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
4174882 การฝกปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
การพยาบาลที่เลือกสรร
รวมหนวยกิต
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14
3
3
3
3
12
3
3
3
9

รหัสวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3
4171202 กระบวนการพยาบาล
4171104 พยาธิสรีรวิทยา
4171108 จิตวิทยาสําหรับพยาบาล

หนวยกิต
3
3
1

รวมหนวยกิต
4172204 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ
xxxxxxx (เลือกเสรี)

7
2
2
3

รวมหนวยกิต
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4173402 การรักษาโรคเบื้องตน
4173802 บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา

7
3
3
2

รวมหนวยกิต

8

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

135

ภาคผนวก ญ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย (การพยาบาล) กลุมวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
Ph.D.
Nursing
The Catholic University of
2546
America, USA.
(ค.ศ. 2003)
MS.N.
Community Mental The Catholic University of
2542
Health Nursing
America, USA.
(ค.ศ. 1999)
วท.ม.
การพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
2535
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
2527
และผดุงครรภชั้นสูง
กรุงเทพ

การอบรม
Certificate in JOB Stress Training, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentisty
& Pharmaceutical Sciences, Japan 2005
ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2527-2540
พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแมและเด็ก
ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
ประสบการณการสอน 31 ป
4173401
การพยาบาลชุมชน
4171106
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
4172107
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
4171106
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
4174483
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
ผลงานทางวิชาการ
พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์, และคณะ. 2561. การสังเคราะหชุดความรูชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาวะภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 9 หนา, 552-560.
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Chandanasotthi P., Sanyod V., Soikum S., Tanomrat W., Anuwongnawarat P., Worabut.,
Charaipong W., Kumtus W. Sukasem O., Subklang P., & Warapok P. (2018). Effect of
Self-care on Fall Prevention Program for Older Adults in a Community, Nakhon
Pathom Province, Thailand. Journal of Thai Interdisciplinary Research, 13(4), 5
pages, 8-12. TCI(1).
Auemaneekul N., Chandanasotthi, P., Rawiworrakul, T., Sowattanangoon N. & Boonsatean
N. (2016). Community Partnership, Context-based Intervention and Diabetes
Control in Thailand. Journal of Public Health, 46(3), 236-247. (Pubmed).
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ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารย (การพยาบาล) กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
พย.ม.
การพยาบาลผูใหญ
พย.บ.
-

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2552
2546

การอบรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติ ฉุกเฉิน ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
รวมกับ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลเลิดสิน, 2559.
- ประกาศนียบัตร การอบรมปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
2559.
ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2546-2547
พยาบาลวิชาชีพ หอผูปวยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
พ.ศ. 2547-2554
พยาบาลวิชาชีพ หอผูปวยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
พ.ศ. 2554–2561
อาจารย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
พ.ศ. 2561-ปจจุบัน
อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ประสบการณการสอน 7 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ผลงานทางวิชาการ
พรทิพย สารีโส, ปยะภร ไพรสนธ, อุษา โถหินัง, วรางคณา อ่ําศรีเวียง และนารีลักษณ ฟองรัตน. (2560).
สถานการณ ปญหาสุขภาพ และความตองการการดูแลของผูสูงอายุเรื้อรัง : เขตเทศบาลเมือง
เชียงราย. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 40(2), 11 หนา, 85-95. TCI(1).
พรทิพย สารีโส, ปยะภร ไพรสนธ, อุษา โถหินัง, วรางคณา อ่ําศรีเวียง และนารีลักษณ ฟองรัตน. (2560).
2.ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพา. วารสารพยาบาลศาสตรและ
สุขภาพ, 40(4), 12 หนา, 60-71. TCI(1).
วรางคณา อ่ําศรีเวียง, เฉลิมพรรณ เมฆลอย และปราณี จันธิมา. (2559). การประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ
เพื่อการปองกันโรคตอการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของชุมชนและการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุมวัยทํางาน. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 39(2), 9 หนา, 12-20. TCI(1).
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วรางคณา อ่ําศรีเวียง, ปริศนา วะสี และพรสวรรค เชื้อเจ็ดตน. (2558). ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดในผูปวยวิกฤต หอผูปวยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 38(3), 8 หนา, 58-65. TCI(1).
วรางคณา อ่ําศรีเวียง. (2558). การจัดการความปวดในผูปวยวิกฤต : บทบาทที่ ทาทายสําหรับพยาบาล.
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 8(2), 8 หนา, 1-8. TCI(1).
สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, พรสวรรค เชื้อเจ็ดตน, วรางคณา อ่ําศรีเวียง. (2557). นวัตกรรมการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารสภาการพยาบาล, 29(3): 14 หนา,
5-18. TCI(1).
หมายเหตุ วรางคณา อ่ําศรีเวียง (สกุลเดิม)
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ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารย (การพยาบาล) กลุมวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิ
สาขาวิชา
การศึกษา
พย.ม. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
พย.บ.
ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2541 – 2553

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัดสมุทรสงคราม
8 ป
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลพื้นฐาน
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
จิตวิทยาสําหรับพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2548
2541

ประสบการณการสอน
4173301
4172203
4171201
4172108
4172281
4174381
ผลงานทางวิชาการ
วริยา จันทรขํา. 2561. การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะความคิดและคุณลักษณะแบบ
อภิปญญาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 599-609.
หทัยชนก บัวเจริญ, ศิริพร ฉายาทับ, วริยา จันทรขํา, ดวงพร ผาสุวรรณ, สิริพรรณ เรืองเครือวงษ, จุฑารัตน
ผูพิทักษกุล และสีนวล รัตนวิจิตร. 2560. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
9 หนา, 583-591.
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Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
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Waelveerakup, W., Jumnain, M., & Suksatapornlerte, P. (2018). Factors related to initiation
of cigarette smoking behavior among secondary school student in Nakhon
Pathom Province. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 13(3), 6 pages, 16-21.
TCI(1).
เกศีนี จุฑาวิจิต, วันเพ็ญ แวววีรคุปต, กรวรรณ สุวรรณสาร, และนิภาพรรณ เจนสันติกุล. (2557). ผูสูงอายุ
และสั ม พั น ธภาพกั บ ครอบครั ว : ภาพสะท อนจากวรรณกรรมไทย. วารสารรามคําแหง ฉบั บ
มนุษยศาสตร, 33(1), 32 หนา, 111-142. (TCI 2)
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อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
พย.ม.
การพยาบาลเด็ก
พย.บ.
-

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2551
2533

ประสบการณการสอน 7 ป
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172601
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
4172801
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
4173802
บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4173681
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ผลงานทางวิชาการ
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk, Emwadee Kiatsiri. 2017.
Developing Management System in a community to assure on time accessibility to
stroke fast tract and continuity care for Stroke Patients. Proceeding in The 1 st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health
Conference. May 25-26 2017 Faculty of public health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand. 9 pages, 241-249.
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อาจารยศิริพร ฉายาทับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พย.ม.
พย.บ.

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2549
2541

ประสบการณการสอน 20 ป
4173501
การพยาบาลมารดาและทารก
4173502
การผดุงครรภ
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4173581
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
4174582
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
ผลงานทางวิชาการ
ศิริพร ฉายาทับ. 2560. การจัดการเพื่อปองกันภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังคลอด: บทบาทผดุงครรภ.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29
กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 612-619.
หทัยชนก บัวเจริญ, ศิริพร ฉายาทับ, วริยา จันทรขํา, ดวงพร ผาสุวรรณ, สิริพรรณ เรืองเครือวงษ, จุฑารัตน
ผูพิทักษกุล และสีนวล รัตนวิจิตร. 2560. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
9 หนา, 583-591.
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk, Emwadee Kiatsiri. 2017.
Developing Management System in a community to assure on time accessibility to
stroke fast tract and continuity care for Stroke Patients. Proceeding in The 1 st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health
Conference. May 25-26 2017 Faculty of public health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand. 9 pages, 241-249.
หทัยชนก บัวเจริญ, จุฑารัตน ผูพิทักษกุล, ศิริพร ฉายาทับ, วริยา จันทรขํา. (2558). การพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. วารสารการ
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(1), .11 หนา, 97–107. TCI(1).
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อาจารยกรวรรณ สุวรรณสาร
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พย.ม.
วท.บ.

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

การพยาบาลผูใหญ
การพยาบาลและผดุงครรภ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2546
2537

ประสบการณการสอน 15 ป
4171102
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
4171103
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4171201
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ผลงานทางวิชาการ
เกศีนี จุฑาวิจิต, วันเพ็ญ แวววีรคุปต, กรวรรณ สุวรรณสาร, และนิภาพรรณ เจนสันติกุล. (2557). ผูสูงอายุ
และสั ม พั น ธภาพกั บ ครอบครั ว : ภาพสะท อนจากวรรณกรรมไทย. วารสารรามคําแหง ฉบั บ
มนุษยศาสตร, 33(1), 32 หนา, 111-142. (TCI 2)
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อาจารยนงนุช เชาวนศิลป
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

พย.ม.

การพยาบาลอายุรศาสตร
และศัลยศาสตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2540
2528

ประสบการณการสอน 6 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4173802
บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
4171105
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
Chandanasotthi, P. & Chowsilpa, N. 2018. Give for Live: A Project-Based and Service Learning
Approach to Strengthen Competencies for Nursing Students in the 21st century.
Proceedind in through DEPISA. Pranakhon Rajabhat University, Thailand for DEPISA.
(DEPISA Monograph no.5), 5 pages, 70-75.
Waelveerakup, W. & Chowsilpa, N. 2016. Developing an attitude toward the volunteer spirit
of nursing students through extracurricular activities. Proceeding in Thailand for
DEPISA. (DEPISA Monograph no.4), 7 pages, 145-151.
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อาจารยเรียม นมรักษ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
พย.ม.
วท.ม.
พย.บ.

สถาบัน

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
-

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2557
2552
2542

ประสบการณการสอน 7 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4173401
การพยาบาลชุมชน
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
ผลงานทางวิชาการ
เรียม นมรักษ และธีรศักดิ์ พลพันธ. (2561). การถายทอดทางสังคมในการทํางานและการคงอยูในงานของ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน,
12(3), 20 หนา, 310–329. TCI (1).
เรียม นมรักษ. (2560). ผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพครอบครัวตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
ผูสูงอายุภาวะน้ําหนักเกิน. วารสารพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 29(1), 11 หนา,
25–35. TCI (1).
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk, Emwadee Kiatsiri. 2017.
Developing Management System in a community to assure on time accessibility to
stroke fast tract and continuity care for Stroke Patients. Proceeding in The 1 st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health
Conference. May 25-26 2017 Faculty of public health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand. 9 pages, 241-249.
วริยา จันทรขํา, เรียม นมรักษ และสุเมธี วงษศักดิ์. (2559). ปจจัยที่สัมพันธกับการใชบริการ การแพทย
ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาล, 65(4), 8 หนา, 47-54. TCI (1).

177

อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พย.ม.
วท.ม.
วท.บ.
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
โภชนาวิทยา
พยาบาลและผดุงครรภ

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2559
มหาวิทยาลัยมหิดล
2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
2534
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
2526
ชนนีกรุงเทพ

ประสบการณการสอน 7 ป
4173401
การพยาบาลชุมชน
4171106
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
4174483
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
ผลงานทางวิชาการ
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk, Emwadee Kiatsiri. 2017.
Developing Management System in a community to assure on time accessibility to
stroke fast tract and continuity care for Stroke Patients. Proceeding in The 1 st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health
Conference. May 25-26 2017 Faculty of public health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand. 9 pages, 241-249.
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อาจารยกมลภู ถนอมสัตย
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
พย.ม.
พย.บ.

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบัน

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2553
2547

ประสบการณการสอน 4 ป
4173402
การรักษาโรคเบื้องตน
4174483
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4172107
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
ผลงานทางวิชาการ
กมลภู ถนอมสัตย และมาลินี จําเนียร. 2559. การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวมของ
เทศบาลตําบลรางกระทุม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 657-667.
กมลภู ถนอมสัตย และสุภวรรณ สายสุด. 2559. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่
อยูตามลําพัง: กรณีศึกษาตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษีอําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 31 มี นาคม- 1 เมษายน 2559 นครปฐม: มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม. 10 หนา,
647-656.
Thanomsat, K., Saisut, S., Phichachan, N., Tapasee, W., Srivipat, N., & Tangkittiwat, K. (2015).
Community Participation Model for Health Promotion among Diabetes Mellitus
Patients in Prongmadua Community, Muang, NakhonPathom. Rajabhat Journal of
Sciences, Humanities & Social Sciences, 16(2), 12 pages, 322-333. TCI(1).
กมลภู ถนอมสัตย และวิไลตาปะสี. (2558). รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใชยารักษาตามแผนการรักษา
ของผูสูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน. วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(2), 14 หนา,
36-49. TCI(1).
กมลภู ถนอมสัตย และคณะ. 2558. การรับรูอาการของโรคหัวใจขาดเลือดในประชากรกลุมเสี่ยง ตําบลวัง
ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. 30-31 มีนาคม 2558 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 396406.
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อาจารยจุฑารัตน ผูพิทักษกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
พย.ม.
วท.บ.

สถาบัน

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พยาบาลและผดุงครรภ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2550
2538

ประสบการณการสอน 7 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4173402
การรักษาโรคเบื้องตน
4174483
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4173401
การพยาบาลชุมชน
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
ผลงานทางวิชาการ
จุฑารัตน ผูพิทักษกุล และพรทิพย จอกกระจาย 2561. การรับรูและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อใน
กระแสเลือด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 599-609.
หทัยชนก บัวเจริญ, ศิริพร ฉายาทับ, วริยา จันทรขํา, ดวงพร ผาสุวรรณ, สิริพรรณ เรืองเครือวงษ, จุฑารัตน
ผูพิทักษกุล และสีนวล รัตนวิจิตร. 2560. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.28-29 กันยายน 2560 นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
9 หนา, 583-591.
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Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk, Emwadee Kiatsiri. 2017.
Developing Management System in a community to assure on time accessibility to
stroke fast tract and continuity care for Stroke Patients. Proceeding in The 1 st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health
Conference. May 25-26 2017 Faculty of public health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand. 9 pages, 241-249.
Jutarat Poopitukkul, 2015. The Study of Learning Management with Stimulation of Mass
Causality Incident City in Emergency and Disaster Nursing. Proceeding in The 7th
NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University, 30th31th March 2015, Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand, 2 pages, 118-119.
หทัยชนก บัวเจริญ, จุฑารัตน ผูพิทักษกุล, ศิริพร ฉายาทับ และวริยา จันทรขํา. การพัฒนาระบบและกลไก
การจัดบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. (2558). วารสาร
การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(2), 11 หนา, 97-107. TCI(1).
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อาจารยพรทิพย จอกกระจาย
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
พย.ม.
วท.บ.

สถาบัน

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พยาบาลและผดุงครรภ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2550
2538

ประสบการณการสอน 7 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ผลงานทางวิชาการ
จุฑารัตน ผูพิทักษกุล และพรทิพย จอกกระจาย 2561. การรับรูและการจัดการภาวะช็อคจากการติดเชื้อใน
กระแสเลือด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 599-609.
พรทิพย จอกกระจาย. 2561. ชวยฟนคืนชีพอยางไรใหรอดชีวิต. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 10 หนา, 578-587.
พรทิพย จอกกระจาย . 2561. กรณีศึกษาการดูแลผูปวยที่มีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 588-598.
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya Angkkhaprasertkul,
Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay, Jutatip Tepsuwan,
Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk, Emwadee Kiatsiri. 2017.
Developing Management System in a community to assure on time accessibility to
stroke fast tract and continuity care for Stroke Patients. Proceeding in The 1 st
APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health
Conference. May 25-26 2017 Faculty of public health, Mahidol University, Bangkok,
Thailand. 9 pages, 241-249.
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พันจาเอกหญิง สีนวล รัตนวิจิตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
พย.ม.
การผดุงครรภขั้นสูง
พย.บ.
ป.พย.
-

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
กรมแพทยทหารเรือ

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2555
2549
2542

ประสบการณการสอน 13 ป
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4173501
การพยาบาลมารดาและทารก
4173581
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
4174582
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
4172801
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
สีนวล รัตนวิจิตร และมาลินี จําเนียร. (2560). ผลของโปรแกรมการประยุกตใช Satir model ตอความ
มั่นใจในการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
จังหวัดนครปฐม. วารสารเกื้อการุณย, 24(1), 16 หนา, 102-117. TCI(1).
วิไล ตาปะสี, ประไพวรรณ ดานประดิษฐ และสีนวล รัตนวิจิตร. (2560). รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลวังตะกู จังหวัดนครปฐม. วารสารเกื้อการุณย, 24(1), 13
หนา, 42 -54. TCI(1).
หทัยชนก บัวเจริญ, ศิริพร ฉายาทับ, วริยา จันทรขํา, ดวงพร ผาสุวรรณ, สิริพรรณ เรืองเครือวงษ, จุฑารัตน
ผูพิทักษกุล และสีนวล รัตนวิจิตร. 2560. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
9 หนา, 583-591.
สีนวล รัตนวิจิตร. 2560. การพยาบาลฉุกเฉินในสตรีตั้งครรภที่มีการชักจากภาวะครรภเปนพิษ. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน
2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หนา, 583-591.
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Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya
Angkkhaprasertkul, Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay,
Jutatip Tepsuwan, Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk,
Emwadee Kiatsiri. (2017). Developing Management System in a Community to
Assure on Time Accessibility to Stroke Fast Tract and Continuity Care for Stroke
Patients. The 1 st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International
Public Health Conference. May 25-26, Faculty of Public Health, Mahidol
University, Bangkok, Thailand. 241-249.
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อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
พย.ม.
การพยาบาลผูใหญ
วท.ม.
จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
พย.บ.
-

สถาบัน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2559
2554
2544

ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2544–2556 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามคําแหง กรุงเทพมหานคร
ประสบการณการสอน 4 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ผลงานทางวิชาการ
จุฑาทิพย เทพสุวรรณ. 2561. การปองกันการกลับเปนซ้ําสําหรับผูรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30
มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 2028-2035.
จุฑาทิพย เทพสุวรรณ. 2560. การดูแลตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน 2560
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 7 หนา, 2244-2250.
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya
Angkkhaprasertkul, Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay,
Jutatip Tepsuwan, Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk,
Emwadee Kiatsiri. (2017). Developing Management System in a Community to
Assure on Time Accessibility to Stroke Fast Tract and Continuity Care for Stroke
Patients. The 1 st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International
Public Health Conference. May 25-26, Faculty of Public Health, Mahidol
University, Bangkok, Thailand. 241-249.
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อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

พย.ม.
การพยาบาลแมและเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
และผดุงครรภชั้นสูง
ชลบุรี

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2544
2533

ประสบการณการสอน 5 ป
4172601
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
4173681
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
4171202
กระบวนการพยาบาล
4173802
บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
4171105
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4174881
ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
ผลงานทางวิชาการ
เสาวรี เอี่ยมละออ. 2561. เราจะนอมนําศาสตรพระราชามาใชในระบบสุขภาพไดอยางไร จึงจะถึงพรอมซึ่ง
ความยั่งยืนในยุคไทยแลนด 4.0. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
9 หนา, 533-541.
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อาจารยมาลินี จําเนียร
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สค.ม.
วท.บ.

Diploma

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข
พยาบาลสาธารณสุข
Nursing and Midwifery

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2537

มหาวิทยาลัยมหิดล
Bangkok Adventist
Hospital, School of Nursing

2527
2524
(ค.ศ. 1983)

การศึกษา/การอบรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
- วุฒิบัตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง พ.ศ. 2552
- Certificate in Health social science University of California, San Francisco. U.S.A. พ.ศ. 2544
- Certificate in Curriculum Design and Instructional Strategies to Foster Life Long learning
The University of Newcastle. AUSTRALIA พ.ศ. 2543
- วุฒิบัตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พ.ศ. 2541
ประสบการณการสอน 31 ป
4173401
การพยาบาลชุมชน
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
4171106
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
4172107
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
4173402
การรักษาโรคเบื้องตน
4174483
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
สีนวล รัตนวิจิตร และมาลินี จําเนียร. (2560). ผลของโปรแกรมการประยุกตใช Satir model ตอความ
มั่นใจในการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
จังหวัดนครปฐม. วารสารเกื้อการุณย, 24(1), 16 หนา, 102-117. TCI(1).
กมลภู ถนอมสัตย และมาลินี จําเนียร. 2559. การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวมของ
เทศบาลตําบลรางกระทุม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุม
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2559 นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 11 หนา, 657-667.
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อาจารยสิริพรรณ เรืองเครือวงษ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
วท.ม.
พัฒนาการมนุษย มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.บ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2556
2551

ประสบการณการสอน 3 ป
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4172703
การพยาบาลผูสูงอายุ
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4171102
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
4171103
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
4171105
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
4172801
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
หทัยชนก บัวเจริญ, ศิริพร ฉายาทับ, วริยา จันทรขํา, ดวงพร ผาสุวรรณ, สิริพรรณ เรืองเครือวงษ, จุฑารัตน
ผูพิทักษกุล และสีนวล รัตนวิจิตร. 2560. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
9 หนา, 583-591.
Hathaichanok Buajaroen, Wariya Chan-khum, Siriporn Chayathab, Nattaya
Angkkhaprasertkul, Jutarat Poopitukul, Siripan Raungkrawong, Porttip Jokkajay,
Jutatip Tepsuwan, Duangporn Pasuwan, Srinua Rattanawijit, Raim Namaruk,
Emwadee Kiatsiri. (2017). Developing Management System in a Community to
Assure on Time Accessibility to Stroke Fast Tract and Continuity Care for Stroke
Patients. The 1 st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International
Public Health Conference. May 25-26, Faculty of Public Health, Mahidol
University, Bangkok, Thailand. 241-249.
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อาจารยศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
พย.ม.
พย.บ.

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชา

สถาบัน

การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2549
2544

ประสบการณการสอน 3 ป
4173502
การผดุงครรภ
4173581
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
4174582
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4171202
กระบวนการพยาบาล
4172801
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท. 2561. กรณีศึกษาการดูแลการตั้งครรภแฝด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. 16 หนา, 616-631.
ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท. 2560. แนวทางการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยกอนเรียน โดยการมีสวน
รวมของครอบครัวและชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28-29 กันยายน 2560 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
6 หนา, 661-666.
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อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
การศึกษา
พย.ม. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ

พ.ศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา
2555
2544

ประสบการณการสอน 6 ป
4171106
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
4173401
การพยาบาลชุมชน
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
4173402
การรักษาโรคเบื้องตน
4174483
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4172107
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
4171105
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
ภาศินี สุขสถาพรเลิศ. (2558). ผลลัพธของโปรแกรมการดูแลตนเองในครอบครัวที่มีมารดาวัยรุนตั้งครรภ.
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 21(3), 12 หนา, 156–167. TCI(1).
ภาศินี สุขสถาพรเลิศ. (2557). ปจจัยของภาระของการดูแลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทายที่มีตอคุณภาพชีวิต
ของผูดูแล จังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 20(3), 17 หนา, 493-509. TCI(1).
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อาจารย ดร.บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ศศ.ด.
ประชากรศึกษา
วท.ม.
พยาธิชีววิทยา
วท.บ.
พยาบาล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2543
2534
2526

ประสบการณการสอน 31 ป
4171104
พยาธิสรีรวิทยา
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
4173781
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
4173782
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4171105
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
ผลงานทางวิชาการ
บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ. (2560). การจัดการความรูเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการลดพุงลดโรคเสี่ยง.
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27(1), 13 หนา, 34-46. TCI(1).
บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และทัศนีย ตริศายลักษณ. (2560). ผลการเตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริงตอการรับรูความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผูปวย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27(พิเศษ), 12 หนา, 47-58. TCI(1).
บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ. (2559). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการจังหวัดราชบุรีสูความ
เขมแข็งและยั่งยืน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 11(1), 17 หนา, 71-87. TCI(1).
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อาจารยปวิตรา ทองมา
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
พย.ม.
การบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พย.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2560
2549

ประสบการณการสอน 4 เดือน
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172701
การพยาบาลผูใหญ 1
4172702
การพยาบาลผูใหญ 2
ผลงานทางวิชาการ
หทัยชนก บัวเจริญ, ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม และปวิตรา ทองมา. 2561. ศาสตรของพระราชากับการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 8 หนา, 2054-2061.
พีระ บูรณะกิจเจริญ, เมธา ผูเจริญชนะชัย, ปวิตรา ทองมา และไรวินทร วิมลโสภณกิตติ. (2559). การศึกษา
ถึงผลการหยุดยาลดความดันโลหิตที่ไดรับการควบคุมความดันโลหิตเปนปกติ : ผลการศึกษา
เบื้องตน. วารสารจดหมายเหตุทางแพทย แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ,
99(2), 9 หนา, 133-141. TCI(1).
หมายเหตุ
เนื่องจาก อาจารยปวิตรา ทองมา ไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร จึ ง ได จั ด ให มี อ าจารย พี่ เ ลี้ ย งซึ่ ง เป น อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี ป ระสบการณ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลผูใหญ จํานวน 2 คน ไดแกอาจารยนงนุช เชาวนศิลป และ
อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ และจัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมทั้งการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 5 วัน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของสภาการพยาบาลวาดวย
หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2560
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อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

อาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
พย.ม.
การพยาบาลเด็ก
ป.พย.
-

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2542
2535

ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2535-2548 ตําแหนงอาจารยประจํา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
พ.ศ. 2549–2560 ตําแหนงอาจารยประจํา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ประสบการณการสอน 25 ป
4172601
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
4173681
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
4171202
กระบวนการพยาบาล
4173901
วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4173802
บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
ผลงานทางวิชาการ
ทัศนีย ตริศายลักษณ และบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ. 2561. ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิก โดยวิธี
วิเคราะหกรณีตัวอยางตอความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 10 หนา, 2007-2016.
ทัศนีย ตริศายลักษณ. 2561. แนวทางการพัฒนาพฤฒิพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หนา, 2045-2053.
บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ และทัศนีย ตริศายลักษณ. (2560). ผลการเตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใชสถานการณจําลองเสมือนจริงตอการรับรูความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผูปวย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27(พิเศษ), 12 หนา, 47-58. TCI(1).
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารย (การพยาบาล)
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ส.ด.
การพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.ม.
ประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย

พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
2546
2536
2532

ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2538-2549 อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2556-2560 ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2560-2561 อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ. 2561-ปจจุบัน อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ประสบการณการสอน 23 ป
4173401
การพยาบาลชุมชน
4172481
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4174482
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
4173402
การรักษาโรคเบื้องตน
4171106
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
ผลงานทางวิชาการ
วนิดา ดุรงคฤทธิชัย, กมลทิพย ขลังธรรมเนียม และนพนัฐ จําปาเทศ. (2561). การพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมสําหรับผูสูงอายุดอยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม. วารสารสังคมสงเคราะห
ศาสตร. 26(1), 25 หนา, 95-119. TCI(1).
โชติกา พลายหนู, วนิดา ดุรงคฤทธิชัย, กมลทิพย ขลังธรรมเนียม, สุธีร รัตนะมงคลกุล. (2561). การเสริม
พลังอํานาจแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัว และลดระดับน้ําตาลในเลือดผูเปน
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมได. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(1), 19 หนา, 137-155.
TCI(1).
สุภาพร นันทศักดิ์, วนิดา ดุรงคฤทธิชัย และกมลทิพย ขลังธรรมเนียม. (2559). วารสารสาธารณสุขและ
การพัฒนา. 14(2), 13 หนา, 77-89. TCI(1).
จริยาวัตร คมพยัคฒ, กนกพร นทีธนสมบัติ, ทวีศักดิ์ กสิผล, กมลทิพย ขลังธรรมเนียม, นภาพร แกวนิมิต
ชัย และวนิดา ดุรงคฤทธิชัย. (2558). วิถีชีวิตดานสุขภาพของชุมชนตําบลบางโฉลง อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 9(3), 13 หนา, 1-13. TCI(1).
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ตารางเปรีบเทียบหลักสูตรกอนและหลังปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรกอนและหลังปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หนวยกิตรวม 143 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
1.5 รายวิชาเลือกจากกลุมวิชา
ใดกลุมวิชาหนึ่ง
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

30
9
6
6
6
3
107
28

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หนวยกิตรวม 135 หนวยกิต

หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
หนวยกิต
1.3 กลุมสังคมศาสตร
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
หนวยกิต
1.5 รายวิชาเลือกจากกลุมวิชาใด
กลุมวิชาหนึ่ง
หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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เหตุผล
เพื่อบูรณาการรายวิชาใหเหมาะสม สอดคลอง
กับขอกําหนดของสภาการพยาบาลและตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560

30
9
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

99
20

หนวยกิต
หนวยกิต ปรับลดหนวยกิตกลุมพื้นฐานวิชาชีพโดย
1) รายวิชาชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 ทฤษฎี/ทดลอง

79
51

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หนวยกิต
หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 ทฤษฎี/ทดลอง
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79
43

เหตุผล
เปนการบูรณาการรายวิชาชีวเคมีและรายวิชา
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2) การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
ชุมชน บูรณาการรายวิชาระบบสุขภาพและ
สรางเสริมสุขภาพและเนนชุมชนเพื่อเนนอัต
ลักษณของบัณฑิตซึ่งปรับเปลี่ยนตาม
มหาวิทยาลัยและเนนการพยาบาลสูชุมชน
ทองถิ่น
3) รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและรายวิชา
โภชนาการสําหรับพยาบาล นําสาระของรายวิชา
ไปบูรณาการกับรายวิชาทางการพยาบาลที่
เกี่ยวของ
หนวยกิต
หนวยกิต 1) ตัดรายวิชาสรางเสริมสุขภาพ 2 หนวยกิต
นําไปบูรณาการเปนรายวิชา การสรางเสริม
สุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
2) ตัดรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสา
ธารณภัย 3 หนวยกิต นําไปบูรณาการกับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2.2.2 ปฏิบัติ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

28

หนวยกิต

2.2.2 ปฏิบัติ

36

6

หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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6

เหตุผล
รายวิชาทางการพยาบาลที่เกี่ยวของ
3) ปรับรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
1-3 เหลือ 2 รายวิชา คือ การพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ รายวิชาละ 3 หนวย
กิต ทําใหรายวิชาทางดานการพยาบาลมารดา
ทารกฯ รวม 6 หนวยกิตตามเกณฑฯ
หนวยกิต เพื่อปรับหนวยกิตรายวิชาปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มหนวยกิตใน
รายวิชาปฏิบัติทุกรายวิชาเปน 3 หนวยกิตและ
นํารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร (วิชา
เลือกเสรี) เปนรายวิชาหลัก
หนวยกิต ปรับเพิ่มหนวยกิต รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
พยาบาล เปนรายวิชาละ 3 หนวยกิต

2. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อรายวิชา
กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ 1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
บังคับ 1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
บังคับ 1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทํางาน
กลุม วิชามนุษยศาสตร
บังคับ 2500114 จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต
บังคับ 2000115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
กลุมวิชาสังคมศาสตร
บังคับ 2000112 การเมืองการปกครองไทย
บังคับ 2000113 อาเซียนศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
บังคับ 4000124 การคิดและการตัดสินใจ

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
30
หมวดการศึกษาทั่วไป
9
กลุมวิชาภาษา
3 (3-0-6) บังคับ 1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6) บังคับ 1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

30
9
คงเดิม
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

บังคับ

1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

6
กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 (3-0-6) บังคับ 2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต

6
3 (3-0-6)

3 (3-0-6) บังคับ 2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
6
กลุม วิชาสังคมศาสตร
3 (3-0-6) บังคับ 2000112 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6) บังคับ 2000113 อาเซียนศึกษา
9
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
3
บังคับ 4000124 การคิดและการตัดสินใจ

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

199

เหตุผล

กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
บังคับ

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
30
(3-0-6)
3
(3-0-6)

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดการศึกษาทั่วไป
บังคับ

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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หนวยกิต
(ท-ป-ค)
30
(3-0-6)
3
(3-0-6)

เหตุผล

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

4171102 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
4172103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
4172104 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
4171105 พยาธิสรีรวิทยา
4172106 เภสัชวิทยาสําหรับ
พยาบาล

กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
28
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3 (2-2-5) บังคับ 4171101 ชีวเคมี จุลชีววิทยา
และปรสิต
3 (2-2-5)
ไมมี
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

บังคับ

4172107 โภชนศาสตร

2 (2-0-4)

บังคับ

4171108 วิทยาการระบาดและ
ชีวสถิติ

3 (3-0-6)

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

4172102 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
4172103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
4171104 พยาธิสรีรวิทยา
4171105 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล

ไมมี
บังคับ

4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

201

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
19
3(2-2-5)

เหตุผล

เพื่อใหบูรณาการศาสตรและนําไปประยุกตใช
ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเพิ่มสาระของ
ชีววิทยาเพิ่มเติม บูรณาการกับวิชาชีวเคมีและ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3(2-2-5)
3(2-2-5) คงเดิม
3 (3-0-6) ปรับภาษาใหชัดเจน
3(3-0-6) ปรับเพิม่ เนื้อหา เชน การใชยาสมเหตุผลและ
บทบาทของพยาบาลในการบริหารยา เพื่อให
เรียนรูการใชยาอยางสมเหตุสมผล
นําไปบูรณาการในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหบูรณาการศาสตรกับการพยาบาล
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยนําเนื้อหาเดียวกัน
มาจัดรวมกันและใหเปนพื้นฐานของ

กลุม
รายวิชา
ยอย

บังคับ
บังคับ

แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

4172109 จิตวิทยาพัฒนาการ
4171110 ระบบสุขภาพ

กลุม
หนวยกิต
รายวิชา
(ท-ป-ค)
ยอย

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

บังคับ
บังคับ

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

4171108จิตวิทยาสําหรับพยาบาล
4171106 การสรางเสริมสุขภาพใน
ระบบสุขภาพชุมชน

202

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

1(1-0-2)
2(2-0-4)

เหตุผล
การนําไปใชในการพยาบาล เพื่อใหเนื้อหา
ใกลเคียงกันไดนํามาใชอธิบายการนําไปใชใน
การพยาบาล
ลดจํานวนหนวยกิต
ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยนําการสรางเสริม
สุขภาพ ระบบสุขภาพและจิตวิทยาพัฒนาการ
ตามกลุมวัย แกบุคคล ครอบครัวและโรงเรียน
ในชุมชน เพื่อบูรณาการเนื้อหาเรียนรูสาระเชิง
ระบบในการดูแลสุขภาพชุมชน

กลุม แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล
4172202 กระบวนการพยาบาล
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4172204 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล
4173301 การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต

4172401 การสรางเสริมสุขภาพ

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
51
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาวิชาชีพ (ทฤษฎี)
กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล
4171202 กระบวนการพยาบาล
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4172204 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล
4173301 การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต

ไมมี
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หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

43
2(2-0-4) ปรับเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการพยาบาลตางวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มสาระตามมคอ. 1
3(2-2-5) ปรับเพิ่มหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
3(2-2-5) ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชา เพื่อเพิ่มเติมและเนนประเด็น
จริยธรรม คุณธรรม
2(2-0-4) เหมือนเดิม
3(3-0-6) ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาการการใชยาอยางสมเหตุผล
และกระบวนการพยาบาลผูปวยจิตเวชและตางวัฒนธรรม
โภชนบําบัด เทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลตอเนื่อง
ทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ประเด็นและ
แนวโนมสิทธิผูปวย กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของ
บูรณาการกับวิชาการสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
ชุมชน

กลุม แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
กลุม
แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
หนวยกิต
รายวิชา
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
ยอย
4173402 การพยาบาลชุมชน
3(3-0-6) 4173401 การพยาบาลชุมชน

4174403 การรักษาโรคเบื้องตน

3(2-2-5) 4173402 การรักษาโรคเบื้องตน

4172501 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 1

3(3-0-6)

4172501 การพยาบาลมารดา ทารก

204

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล

3(3-0-6) ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาสาระของรายวิชา โภชนาการ
ในชุมชน ไดแกกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การ
พยาบาลสาธารณภัยและภัยพิบัติ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน กลวิธีการแกไขปญหาแบบมีสวน
รวมของชุมชน การบรูณาการภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรม
3(2-2-5) เพื่อปรับเนื้อหาที่เหมาะสมตามคอ.1 เพิ่มเนื้อหาเรื่อง
หัตถการเบื้องตน และการใชยาอยางสมเหตุสมผลการ
พยาบาลสาธารณภัยและภัยพิบัติ
3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา เนื้อหาตามมคอ. 1 เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
โภชนาการของสตรีตั้งครรภและหลังคลอด การใชยา
สมเหตุสมผลในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอด
และทารกแรกเกิด กระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวน
รวมของครอบครัวและการพยาบาลตางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ ประเด็นและ
แนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม

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

กลุม
รายวิชา
ยอย

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

4172502 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 2
4173503 การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 3

2(2-0-4)

ไมมี

3(3-0-6) 4173502 การผดุงครรภ

3(3-0-6)

4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

3(3-0-6) 4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน

3(3-0-6)

4172701 การพยาบาลผูใหญ 1

3(3-0-6) 4172701 การพยาบาลผูใหญ 1

3(3-0-6)

4172702 การพยาบาลผูใหญ 2

3(3-0-6)

4172702 การพยาบาลผูใหญ 2

3(3-0-6)

4173703 การพยาบาลผูสูงอายุ

2(2-0-4)

4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ

2(2-0-4)
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และจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวของ
นําไปบูรณาการรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และ
รายวิชาการผดุงครรภ ตามลักษณะของรายวิชา
เพิ่มคําอธิบายรายวิชาเรื่อง การคลอดยาก การใชยาสม
เหตุผล ภาวะโภชนาการในสตรีตั้งครรภที่มีความเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน การพยาบาลตางวัฒนธรรม และ
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง
ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเรื่องพัฒนาการโภชนาการ
การใชยาในเด็กอยางสมเหตุผล นวัตกรรมการดูแล
สุขภาพเด็กและวัยรุน เพื่อเพิ่มเนื้อหาตามมคอ. 1
ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเรื่องเพิ่มพัฒนาการและภาวะ
โภชนาการสําหรับวัยผูใหญที่มีภาวะสุขภาพดี
การใชยาในผูใหญอยางสมเหตุผล
ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเรื่องเพิ่มพัฒนาการและภาวะ
โภชนาการสําหรับวัยผูใหญ
ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชาเรื่องเพิ่มพัฒนาการและภาวะ
โภชนาการสําหรับวัยผูสูงอายุที่ การใชยาในผูสูงอายุ

กลุม แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
หนวยกิต
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา (ท-ป-ค)
ยอย
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและ
การจัดการภัยพิบัติ
4174801 สารสนเทศศาสตรทางการ
พยาบาล
4174802 บริหารการพยาบาลและ
บริหารองคกรสุขภาพ
4173901 วิจัยทางการพยาบาล

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

3(2-2-5)

กลุม
รายวิชา
ยอย

แผนการเรียนที่ขอปรับใหม
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล
อยางสมเหตุผล
นําไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น

ไมมี
4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศทางการพยาบาล
4173802 บริหารทางคลินิกและ
ภาวะผูนํา
4173901 วิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาล
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2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
2(2-0-4) ปรับชือ่ รายวิชาจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปนการ
บริหารจัดการทางคลินิก
3(2-2-5) ปรับเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมในการทําวิจัย เพื่อเนื้อหา
นวัตกรรมทางการพยาบาล

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

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

หนวยกิต
(ท-ป-ค)
36

บังคับ

4172281 การฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

2(0-8-0)

บังคับ

4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

บังคับ

3(0-12-0)

บังคับ

2(0-8-0)

บังคับ

3(0-12-0)

บังคับ

2(0-8-0)

บังคับ

4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ 1
4173582 ฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ 3(0-10-0)
การผดุงครรภ 2
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
3(0-10-0)
ผูสูงอายุ 1
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
3(0-10-0)
ผูสูงอายุ 2
ไมมี

บังคับ

4173381 การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ 1
4173582 การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ 2
4173781 การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูส ูงอายุ 1
4173782 การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูส งู อายุ 2
4173583 การฝกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
และการจัดการภัยพิบัติ
4172481 การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

2(0-8-0)

บังคับ

4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

3(0-10-0)

บังคับ

4174682 การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2(0-8-0)

บังคับ

4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2

3(0-10-0)

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

2(0-8-0)
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เหตุผล

3(0-10-0) เพิ่มจํานวนหนวยกิตเพื่อเพิ่มทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล
3(0-10-0) คงเดิม
เพิ่มจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับมคอ.1
และเพิ่มทักษะปฏิบัติการพยาบาล
คงเดิม
ปรับเพิ่มและปรับประสบการณดานวิกฤติ
ฉุกเฉิน
นําไปบูรณาการกับทุกรายวิชาทางการ
พยาบาล
ปรับคําอธิบายวิชาและเพิ่มจํานวนหนวย
กิตและปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของ
หลักสูตร
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับขึน้ และ
ปรับใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร

กลุม
แผนการเรียนตามที่ขออนุมัติ
รายวิชา
[รหัสรายวิชา] ชื่อรายวิชา
ยอย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

4127381 การฝกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 3(0-12-0)
และสุขภาพจิต
4174483 การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน 2(0-8-0)

บังคับ

4174681 การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กฯ
4174881 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลฯ
และการจัดการทางคลินิก

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือก
4172111 ภาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1
เลือก

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

4172112 ภาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2

3(0-12-0)
2(0-8-0)

หนวยกิต
(ท-ป-ค)

เหตุผล
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3(0-10-0)

คงเดิม

บังคับ

4174381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
4174483 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้ งตน

3(0-10-0)

บังคับ
บังคับ

4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กฯ
4174881 ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก

3(0-10-0)
3(0-10-0)

บังคับ

4174882 ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทลั
และนวัตกรรมการพยาบาลที่เลือกสรร

3(0-10-0)

เพิ่มหนวยกิตเพื่อเพิ่มทักษะปฏิบตั กิ าร
พยาบาล
หนวยกิตคงเดิม ปรับเปนฝกปฏิบตั ิในป 3
ปรับหนวยกิตเพิม่ ทักษะปฏิบัติการ
พยาบาล การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสารทางการพยาบาล
เพื่อใหเกิดการเรียนรูนวัตกรรมการ
พยาบาลและประสบการณทํางานและ
นํามาเปนรายวิชาหลักและปรับคําอธิบาย
รายวิชา

หมวดวิชาเลือกเสรี
4172111 ภาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการ
สื่อสาร 1
4172111 ภาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการ
สื่อสาร 2

6
3(2-2-5)

เพิ่มหนวยกิตและปรับคําอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

เพิ่มหนวยกิตและปรับคําอธิบายรายวิชา

6
2(1-2-3)

เลือก

2(1-2-3)

เลือก
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3. ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา
3.1 กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4171101 ชีวเคมี
4171101 ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Biochemistry Microbiology and Parasitology
Biochemistry
3(2-2-5) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของ
ความรูพื้นฐานชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง คุณสมบัติ
คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ลิพิดและกรดนิวคลีอิก หนาที่ กลไกการทํางานชีวเคมีที่เกีย่ วของกับสิ่งมีชีวิต
เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสารชีวโมเลกุล คุณสมบัติ ความรูพื้นฐาน โครงสราง หนาที่ เมทาบอลิซึมและ
พันธุกรรมของจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
และกลไกการทํางานของเอนไซมและโคเอนไซม วิตามิน
การสรางภูมิคมุ กัน เชื้อที่ทําใหเกิดโรค การปองกัน
และเกลือแร การสังเคราะหอารเอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การควบคุม และการทําลายเชื้อโรค การเก็บตัวอยางสงตรวจ
รหัสพันธุกรรม รีคอมบิแนนทเทคโนโลยี ฝกปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ฝกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุล
คุณสมบัติทางเคมีของชีวโมเลกุลตางๆ ตลอดจนการทดลอง การยอมสีเชื้อ การเพาะจุลชีพ การทดสอบความไวของเชื้อตอ
ยาตานจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพ และการทดลอง ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ
4171102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
3(2-2-5) หนวยกิต
ความรูพื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
โดยครอบคลุมกระบวนการสรางภูมิคุมกันปฏิกริ ิยา
ตอบสนองของรางกายตอเชื้อโรค ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
เชื้อจุลินทรียและปรสิต เชน โครงสรางและหนาที่ของเซลล
จุลินทรีย เมแทบอลิซมึ และพันธุกรรม จุลชีพและพยาธิตางๆ
ที่ทํา ใหเกิดโรคในประเทศไทย วิธีการปองกันควบคุมและ
การทําลายเชื้อโรค การเก็บตัวอยางสงตรวจ ฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการเกีย่ วกับการยอมสีเชื้อตางๆ การเพาะจุลชีพ
และการทดสอบความไวของยาตอจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพ
ตางๆ
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับปรุงโดยบูรณาการรายวิชาชีวเคมี รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เปนวิชาเดียวกัน
เนนเนื้อหาสาระหลักที่สําคัญเพื่อนําไปตอยอดการเรียนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาไดงายขึ้น
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4171103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
4171102 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1
Anatomy and Physiology 1
3(2-2-5) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
โครงสราง หนาที่ การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ โครงสราง หนาที่ และกระบวนการทํางานของเซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธของระบบผิวหนัง กระดูก
ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษยเกี่ยวกับ
และขอตอ กลามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรูชนิดพิเศษ
ผิวหนัง กระดูกและขอตอ กลามเนื้อ ประสาท การ
กลไกควบคุมการทํางานของระบบในรางกาย ฝกทดลอง
ไหลเวียน การหายใจ เพื่อสงเสริมการทํางานประสานกัน
ปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
อยางกลมกลืนกับการควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ
ใหอยูในภาวะปกติ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเติมหนวยกิตในการฝกทดลองใหเกิดการเรียนรูจ ริงจากการฝกทดลองปฏิบัติ
4171104 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
4171103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
Anatomy and Physiology 2
3(2-2-5) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
โครงสราง หนาที่ การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อและ อวัยวะ โครงสราง หนาที่ และกระบวนการทํางานของเซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธของระบบการไหลเวียน
ตลอดจนความสัมพันธของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย
โลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ปสสาวะ ระบบสืบพันธุและตอมไรทอ กลไกควบคุมการ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุและ
ทํางานของระบบในรางกาย ฝกทดลองปฏิบัตเิ กี่ยวกับกาย
ตอมไรทอ และการควบคุมภาวะปกติของรางกาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเติมหนวยกิตในการฝกทดลองใหเกิดการเรียนรูจ ริงจากการฝกทดลองปฏิบัติ
4171105 พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
3(3-0-6) หนวยกิต
กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของ
เซลลเมื่อเกิดพยาธิสภาพ ปฏิกิริยาตอบโตของอวัยวะ
ในระบบตาง ๆของรางกายในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ

4171104 พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
3(3-0-6) หนวยกิต
กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของ
เซลลเมื่อเกิดพยาธิสภาพ ปฏิกิริยาตอบโตของระบบตาง ๆ
ในรางกาย การทํางานผิดปกติของระบบประสาท ระบบ
ตอมไรทอระบบภูมิคุมกัน ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ตับ
ทางเดินน้ําดีและตับออน ซึ่งกอใหเกิดโรคของ ระบบใด
ระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกันความผิดปกติอื่นๆ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหเนื้อหามีความตรงกับลักษณะของรายวิชา
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172110 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตรและเภสัช
พลศาสตร กลุมยาที่ออกฤทธิ์ระบบตาง ๆ ไดแก
ยาปฏิชีวนะกลุมตาง ๆ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบหายใจ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบภูมิคุมกัน ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบทางเดินอาหาร ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ
ตอมไรทอ ยาที่ใชในเด็ก ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบสืบพันธุ และ
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบผิวหนัง บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญ
ประจําบาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชสมุนไพร วิตามิน
และอาหารเสริม กลไกการออกฤทธิ์ผลขางเคียงและพิษของยา
และวิธีปฏิบัติในการใชยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4171105 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
3(3-0-6) หนวยกิต
ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจนศาสตร เภสัช
พลศาสตร กลุม ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบในรางกาย บัญชียา
หลักแหงชาติ ยาสมุนไพร การใชยาอยางสมเหตุผล บทบาท
และความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา

เหตุผลในการปรับปรุง นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริงและเนื้อหาครอบคลุม การใชยาอยางสมเหตุและตรงกับ
บทบาทของพยาบาล โดยปรับเนื้อหาใหสามารถนําใชไดตามบทบาทหนาที่และความจําเปนสําหรับพยาบาล
4171107 โภชนศาสตร
ไมมี
Nutrition
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิดของโภชนาการและสุขภาพ สารอาหาร โภชนาการ
ไมมี
ในชวงวัยตางๆ ของชีวิต ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ การ
ประเมินภาวะโภชนาการ โภชนบําบัดสถานการณและปญหา
โภชนาการของในปจจุบัน การเฝาระวังทางโภชนาการ บทบาท
ของพยาบาลดานโภชนาการ

เหตุผลในการปรับปรุง นําเนื้อหาไปบูรณาการในรายวิชาตางๆ
4172108 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
4172107 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics
Epidemiology and Biostatistics
3(3-0-6) หนวยกิต
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด หลักการและขอบเขตของวิทยาการระบาด ธรรมชาติ
แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด
การเกิดโรคและการกระจายของโรค ชีวสถิติที่จําเปนในการ ของการเกิดโรคและการกระจายโรครูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา สถิติชีพ ชีวสถิติ การเฝาระวังโรคและการสืบสวน
วิเคราะหขอมูล และการประยุกตใชในการศึกษาทาง
ทางระบาดวิทยา การปองกันและควบคุมโรค เทคโนโลยี
วิทยาการระบาด การเฝาระวังโรค การสืบสวนทาง
สารสนเทศทางระบาดวิทยา
แนวคิด หลักการและขอบเขตของวิทยาการระบาด ธรรมชาติ
วิทยาการระบาด การปองกันและการควบคุมโรค
ของการเกิดโรคและการกระจายโรครูปแบบการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา สถิติชีพ ชีวสถิติ การเฝาระวังโรคและการสืบสวน
ทางระบาดวิทยา การปองกันและควบคุมโรค เทคโนโลยี
สารสนเทศทางระบาดวิทยา

เหตุผลในการปรับปรุง เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาทับซอนเรื่องชีวสถิติจงึ นํามาสอนในรายวิชานี้ และเพิ่มความเชื่อมโยงกัน
ของเนื้อหา

211

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172109 จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตสังคมและ
สติปญญาของมนุษย ตั้งแตในครรภถึงวัยสูงอายุ การ
สงเสริมสุขภาพจิต และแนวทางการชวยเหลือตามวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4171108 จิตวิทยาสําหรับพยาบาล

Psychology for Nurses

1(1-0-2) หนวยกิต
แนวคิด หลักการจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ ปจจัยที่มีผล
ตอการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตสังคมและสติปญญา
ของมนุ ษ ย ตั้ ง แต ใ นครรภ ถึ ง วั ย สู ง อายุ การสร า งเสริ ม
สุขภาพจิตแตละชวงวัย

เหตุผลในการปรับปรุง ลดจํานวนหนวยกิต ลดเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาที่เฉพาะกับการพยาบาล
4171110 ระบบสุขภาพ
4171106 การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน
Health System
Health Promotion in Community
2(2-0-4) หนวยกิต
Health System
2(2-0-4) หนวยกิต
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการ
แนวคิด หลักการและองคประกอบของระบบสุขภาพชุมชน
สาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพคนไทยและปจจัยที่มผี ล ปจจัยกําหนดดานสุขภาพ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพของไทย
ตอสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบ
และอาเซียน การสรางเสริมสุขภาพ การพยาบาลอนามัย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา การประกันคุณภาพการ
โรงเรียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพแก
บริการ ความสัมพันธระหวางระบบสุขภาพ วิชาชีพการ
บุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน โภชนาการและ
พยาบาลและการผดุงครรภ ระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรม โภชนบําบัด ประเด็นและแนวโนมสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
สุขภาพ ผลกระทบของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอระบบ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
สุขภาพของไทย
เหตุผลในการปรับปรุง ตองการใหเนื้อหาเชื่อมโยงกันระบบสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพเพื่อนําไปใชเปนรากฐานการ
พัฒนาการคิดวิเคราะหกับวิชาการพยาบาลชุมชน
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3.2 กลุม วิชาชีพ (ทฤษฎี)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
Concepts and Theories in Nursing
Concept and Theory in Nursing
3(3-0-6) หนวยกิต
2(2-0-4) หนวยกิต
ความเปนมาของวิชาชีพการพยาบาล ความหมาย
ความเปนมาของวิชาชีพการพยาบาล ความหมาย
ความสําคัญ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล
ความสําคัญของวิชาชีพ คุณลักษณะของวิชาชีพการ
จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของพยาบาล
พยาบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ หนาที่ความ
ตอวิชาชีพ มโนมติทางการพยาบาล สุขภาพและความ
รับผิดชอบของพยาบาลตอวิชาชีพ มโนมติทางการพยาบาล
เจ็บปวย แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลแบบองครวม ทฤษฎี
สุขภาพและความเจ็บปวย แนวคิดการพยาบาลแบบองค การพยาบาลตางวัฒนธรรม และทฤษฎีทางการพยาบาล
รวม แนวคิดการพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลายและ ที่เลือกสรร
ทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร
เหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาลเปนเครื่องมือที่สําคัญของพยาบาล
เพื่อชวยใหผูรับบริการไดบริการทีม่ ีคุณภาพ เปนสิ่งที่แสดงถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ มีความเปนสากล
มีความเปนพลวัตร ตอเนื่องและสัมพันธกันแบบองครวม และคํานึงถึงความตางทางวัฒนธรรม
4171202 กระบวนการพยาบาล
4171202 กระบวนการพยาบาล
Nursing Process
Nursing Process
3(3-0-6) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
มโนทัศนและหลักการกระบวนการพยาบาล มโนทัศนแบบ มโนทัศน หลักการทางการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ
การประเมินภาวะสุขภาพ ทุกชวงวัย การวินิจฉัยทางการ
แผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบตั ิการพยาบาล
การตรวจรางกาย การวัดสัญญาณชีพ การตรวจทาง
การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน
ประเด็นและแนวโนมสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
การพยาบาล การปฏิบตั ิการพยาบาล การประเมินผลการ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ ฝกทดลองปฏิบัติประเมิน
พยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล และแนวทางการ
ภาวะสุขภาพและการนํากระบวนการพยาบาลไปใชในการ
ประยุกตใชกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม ดูแลแบบองครวม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลในการปรับปรุง เพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริงและเปนพื้นฐานสําคัญในการ
นําไปใช
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
Fundamental Nursing
3(2-2-5) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลในการดูแลบุคคลแบบองค แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน โดยใช
รวม ทั้งในภาวะสุขภาพปกติและภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนตาม กระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล การใหยา การสาธิตและ ของผูรับบริการ ความปลอดภัยในหอผูปวย การพยาบาล
ผูปวยที่มีการอักเสบติดเชื้อ การบริหารยา การใหสารน้ํา
การสาธิตยอนกลับเกีย่ วกับการพยาบาลและหัตถการตาง ๆ
การปองกันและการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผูปวย
ไดแก การดูแลสุขอนามัย การตอบสนองความตองการ
ผาตัด การเตรียมเพื่อตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา
พื้นฐาน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เทคนิคปราศจาก การพยาบาลผูปวยเรื้อรัง การดูแลผูปวระยะสุดทายแบบ
เชื้อและกีดกันการติดเชื้อ การเตรียมผูปวยสําหรับการตรวจ ประคับประคอง ประเด็นและแนวโนมสิทธิมนุษยชน
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ และ
ตาง ๆ การทําแผล การดูแลทางเดินหายใจ การใหอาหาร
ฝกทดลองปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน
และสารน้ํา การสวนปสสาวะและอุจจาระ
เหตุผลในการปรับปรุง ใหครอบคลุมขอบเขตการพยาบาลพื้นฐานที่ปฏิบัติการจริงเชน การรับ การยาย การจําหนาย
ผูปวย การบริหารยา การบันทึกทางการพยาบาล
4173204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4172204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล
การพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
Laws and Ethics in Nursing Profession
2(2-0-4) หนวยกิต
2(2-0-4) หนวยกิต
หลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติและกฎหมายที่
หลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เกี่ยวของกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ทฤษฎีจริยศาสตร
พยาบาลและการผดุงครรภ ทฤษฎีจริยศาสตร
หลักจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล คุณคาและความเชื่อทาง
หลักจริยธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาลคุณคา
วัฒนธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และความเชื่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผูใชบริการ
ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย กฎหมาย จริยธรรม
ประเด็นปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
กับวิชาชีพการพยาบาล ความเชือ่ ทางวัฒนธรรม
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับเพื่อใหเนื้อหามีความครอบคลุมและเรียนรูแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางจริยธรรม
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4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric Nursing and Mental Health
3(3-0-6) หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Mental Health and Psychiatric Nursing
(3-0-6) หนวยกิต

แนวคิด หลักการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิวฒ
ั นาการ การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวช
วิวัฒนาการและการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ปญหาสุขภาพและโรคทางจิตเวชที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน ฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต จิตเวชชุมชน สัมพันธภาพ
เพื่อการบําบัด การใชยาอยางสมเหตุผล กระบวนการ
เฉียบพลัน วิกฤต กระบวนการพยาบาลผูปวยจิตเวช การ
พยาบาลผูปวยจิตเวชและตางวัฒนธรรม โภชนบําบัด
ดูแลตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ประเด็น การดูแลตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ อยางมีสวนรวม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของ
ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย กฎหมาย จริยธรรม
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
จิตเวช
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ขอบเขตงานดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เพิ่มเติม
เรื่องจิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตการดูแลตอเนื่อง กฎหมาย และการมีสวนรวมของครอบครัว
4172401 การสรางเสริมสุขภาพ
ไมมี
Health Promotion
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการสรางเสริม
ไมมี
สุขภาพ ปจจัยที่มผี ลตอการสรางเสริมสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน การสรางเสริมสุขภาพโรงเรียน
การสรางเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย การเยี่ยมบาน การใช
กระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ
การประยุกตใชหลักการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีการสรางเสริมสุขภาพในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ประเด็นปญหาและ
แนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
เหตุผลในการปรับปรุง บูรณาการกับรายวิชาระบบสุขภาพ เปลีย่ นชื่อวิชาเปน การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173402 การพยาบาลชุมชน
4173402 การพยาบาลชุมชน
Community Nursing
Community Nursing
3(3-0-6) หนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลชุมชน การพยาบาล
แนวคิดและหลักการพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว
ครอบครัว การพยาบาลอนามัยโรงเรียน การพยาบาลอาชี การพยาบาลอาชีวอนามัย การอนามัยสิ่งแวดลอม
วอนามัยทั้งในกลุมประชากรไทยและตางชาติ กระบวนการ กระบวนการพยาบาลชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การดูแลตอเนื่องแกบุคคลและครอบครัว เทคโนโลยีดจิ ิทัล
พยาบาลอนามัยชุมชน แกไขปญหาโดยเลือกใชทรัพยากร
ดานสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน กลวิธีการแกไข
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการภูมปิ ญญาทองถิ่น ปญหาแบบมีสวนรวมของชุมชน การบูรณาการภูมิปญ
 ญา
ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
ทองถิ่นและวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนมสิทธิมนุษยชน
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การพยาบาลชุมชน
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับเนื้อหาใหทันสมัยเชิงบูรณาการกับการนําใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ รวมถึงให
สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรที่เนนการใชชุมชนเปนฐาน
4174403 การรักษาโรคเบื้องตน
4173402 การรักษาโรคเบื้องตน
Primary Medical Care
Primary Medical Care
3(2-2-5) หนวยกิต
2(2-2-5) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การรักษาโรคเบือ้ งตน การประเมิน
แนวคิด หลักการและขอบเขตการรักษาโรคเบื้องตนตาม
ขอกําหนดการรักษาเบื้องตนสําหรับผูประกอบวิชาชีพการ
สุขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุม พยาบาล การซักประวัติ การตรวจรางกาย การบันทึกโดยใช
ปญหาเปนหลัก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการและการ
อาการ ที่พบบอย ปฏิบัติการดูแลรักษาเบื้องตนดาน
แปลผล การวินิจฉัยและการรักษาโรคเบื้องตนตามกลุม
อายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทํา
อาการทางอายุรกรรม การใชยาอยางสมเหตุผล การดูแล
หัตถการ การบันทึกขอมูล และการสงตอ ตามขอกําหนด รักษาโรคเบื้องตนดานศัลยกรรม การจําแนกการรักษาและ
การพยาบาลสงตอกลุม ผูปวยอาการฉุกเฉิน การสาธารณภัย
การรักษาโรคเบื้องตน ประเด็นปญหาและแนวโนมดาน
และภัยพิบัติ ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ การฝก
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน
ทดลองการรักษาโรคเบือ้ งตน การสาธารณภัยและภัยพิบัติ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพและเนนการรักษาโรคเบื้องตนดาน
อายุรกรรม ศัลยกรรม การชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ
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4172501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลมารดา ทารก การอนามัย
เจริญพันธุ การวางแผนครอบครัว การพยาบาลสตรีใน
ระยะตั้งครรภ ระยะหลังคลอด การใชกระบวนการ
พยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว ประเด็น
กฎหมายจริยธรรม จรรยาบรรณ และสิทธิมนุษยชน
ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลระยะตั้งครรภ
และหลังคลอด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173501 การพยาบาลมารดา ทารก
Maternal and Newborn Nursing
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิดและหลักการ การพยาบาลมารดาและทารก การให
คําปรึกษากอนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตร
ยาก การปฏิสนธิ การตั้งครรภ และปจจัยที่มผี ลตอ
พัฒนาการของทารกในครรภ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
จิตสังคมของมารดาทารกในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ภาวะโภชนาการ การใช
ยาอยางสมเหตุผล นําใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
สตรีระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกแรก
เกิด การเลี้ยงลูกดวยนมแม การมีสวนรวมของครอบครัว
และการพยาบาลตางวัฒนธรรม นวัตกรรมสูตศิ าสตร
ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของพยาบาลผดุงครรภและเนนการดูแลแบบองครวมและเชิงบูรณา
การเนื้อหา
4172502 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 2 ไมมี
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การผดุงครรภ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคลอด การใชยาทาง สูติกรรมในระยะคลอด การใช
กระบวนการพยาบาลโดยใชการมีสวนรวมของครอบครัว
การดูแลชวยเหลือมารดาทารกในระยะคลอด และการดูแล
ทารกแรกเกิดทันที ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับการพยาบาลระยะคลอด
เหตุผลการปรับปรุง นําไปบูรณาการกับรายวิชาที่มสี าระที่สอดคลองกับรายวิชาเดิม
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4173503 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 3
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การดูแลสตรีตงั้ ครรภที่มภี าวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ ระยะคลอดหลังคลอด
การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสีย่ ง ภาวะแทรกซอน
การใชกระบวนการพยาบาลโดยการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลมารดาและทารกที่มี
ภาวะแทรกซอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173502 การผดุงครรภ
Midwifery
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิดและหลักการการผดุงครรภ การวินิจฉัยการพยาบาล
และการสงตอสตรีตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ภาวะ
โภชนาการสตรีตั้งครรภที่มภี าวะเสี่ยง การพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มภี าวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน การชวยฟนคืน
ชีพในทารกแรกเกิด การใชยาอยางสมเหตุผลในภาวะเสี่ยง
และภาวะแทรกซอน กระบวนการพยาบาลโดยการมีสวน
รวมของครอบครัวและการพยาบาลตางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภทมี่ ีภาวะเสีย่ ง
ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกีย่ วของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาระยะคลอดและหลังคลอดในภาวะเสีย่ งและเนื้อหาเชิงบูรณา
การดานโภชนาการ การใชยาอยางสมเหตุสมผล การพยาบาลตางวัฒนธรรม
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing
Child and Adolescent Nursing
3(3-0-6) หนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูป วยเด็กตั้งแตแรกเกิด
แนวคิดและหลักการการพยาบาลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุนใน
จนถึงวัยรุน ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเสีย่ ง ภาวะสุขภาพดี สุขภาพเสีย่ ง และเจ็บปวยทั้งแบบ
ภาวะเจ็บปวยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและฉุกเฉิน การสงเสริมการ
เจริญเติบโต การสงเสริมพัฒนาการ โภชนาการและบทบาท
การใชกระบวนการพยาบาลโดยใชครอบครัวเปนศูนยกลาง
ของครอบครัวในการดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุน
บทบาทการดูแลรักษา การฟนฟูสภาพ การปองกันการ
กระบวนการพยาบาลโดยใชครอบครัวเปนศูนยกลางและ
กลับเปนซ้ํา ประเด็นกฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณ การพยาบาลตางวัฒนธรรม การใชยาอยางสมเหตุผล
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุน ประเด็นและ
ที่เกี่ยวของ ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย
แนวโนมสิทธิผปู วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลเด็กและวัยรุน
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาเชิงบูรณาการดานโภชนาการ การพยาบาลตางวัฒนธรรม
และการใชยาอยางสมเหตุสมผล นวัตกรรม

218

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing 1
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใ หญที่มีภาวะเจ็บปวย
ทั้งในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งไดรับ
การรักษาดวยยา และการผาตัด ครอบคลุมความผิดปกติ
เกี่ยวกับตา หู คอ จมูก สมดุลของสารน้ํา เกลือแรและ
กรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูก
และกลามเนื้อ รวมทั้งมะเร็ง นรีเวชวิทยา และการจัดการ
ความปวด การใชกระบวนการพยาบาล ประเด็นปญหา
และแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
ผูใหญ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4172701 การพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing 1
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิดและหลักการ การพยาบาลผูใหญที่มภี าวะสุขภาพดี
และเจ็บปวยนําใชกระบวนการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม
ระบบตา หู คอ จมูก ระบบความสมดุลของสารน้ํา เกลือ
แรและกรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ระบบกระดูก
และกลามเนื้อ มะเร็ง และนรีเวชวิทยา การพยาบาลกอน
ระหวางและหลังผาตัด การสงเสริมการฟนตัว การจัดการ
ความปวด การใชยาอยางสมเหตุผล โภชนบําบัด การ
พยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย
สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของ

เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีเนื้อหาครอบคลุมสอดคลองตามเนื้อหาเชิงบูรณาการการใชยาอยางสมเหตุสมผล
โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม
4172702 การพยาบาลผูใหญ 2
4172702 การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2
Adult Nursing 2
3(3-0-6) หนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใ หญที่มีภาวะเจ็บปวย
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูใหญที่มีภาวะสุขภาพดีและ
เจ็บปวยนําใชกระบวนการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
ทั้งในระยะฉุกเฉินเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งมีความ
เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม
ผิดปกติเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ
ในระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอด
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด ระบบ
เลือดและการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท
ภูมิคุมกัน และระบบประสาท รวมทั้งโรคติดเชื้อ โรคติดตอ โรคติดเชื้อ โรคติดตอและโรคอุบัติใหม การใชยาอยางสม
และโรคอุบัติใหม การใชกระบวนการพยาบาล ประเด็น
เหตุผล โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็น
และแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
กฏหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของ
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
ประเด็นปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การพยาบาลผูใหญ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับใหมเี นื้อหาครอบคลุมสอดคลองตามเนื้อหาเชิงบูรณาการ การใชยาอยางสมเหตุสมผล
โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม
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4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ
Geriatric Nursing
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ การพยาบาลผูส ูงอายุ เจตคติการดูแล
ผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลีย่ นแปลงของ
ผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ การสรางเสริม
สุขภาพผูส ูงอายุ การพยาบาลผูส งู อายุที่มีปญหาดาน
สุขภาพเฉพาะเรื่อง การใชยาในผูส ูงอายุ การดูแลผูส ูงอายุ
ที่เจ็บปวยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดทายของชีวิต
การใชกระบวนการพยาบาลประเด็นปญหาและแนวโนม
ดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูส ูงอายุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4172703 การพยาบาลผูสูงอายุ
Geriatric Nursing
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด หลักการ มโนทัศนและเจตคติเกี่ยวกับการพยาบาล
ผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุและการชะลอความเสื่อม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ การประเมินภาวะ
สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพผูส งู อายุ การพยาบาล
ผูสูงอายุที่มีปญ
 หาดานสุขภาพ ภาวะโภชนาการสําหรับวัย
ผูสูงอายุที่มภี าวะสุขภาพดีและเจ็บปวย การใชยาอยางสม
เหตุผล การดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังในระยะยาวและ
ระยะสุดทายของชีวิตโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบ
องครวม การพยาบาลตางวัฒนธรรม เลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ประเด็น
และแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามโภชนาการ การใชยาอยางสมเหตุสมผล การพยาบาลตาง
วัฒนธรรม
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ
ไมมี
Emergency Nursing and Disaster Management
3(2-2-5) หนวยกิต
แนวคิดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หลักการ
ไมมี
การพยาบาลผูที่มีปญ
 หาความเจ็บปวยฉุกเฉิน ทุกชวงอายุ
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การชวยเหลือผู
ประสบอุบตั ิเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะ
ฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบตางๆ ภาวะช็อก
และการชวยฟนคืนชีพ การจัดการภัยพิบัติ โดยใช
กระบวนการพยาบาล ประเด็นปญหาและแนวโนมดาน
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลฉุกเฉิน
เหตุผลการปรับปรุง ไมมี
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4174802 บริหารการพยาบาลและบริหารองคกรสุขภาพ 4173802 บริหารทางคลินิกและภาวะผูนํา
Clinical Nursing Administration
Clinical Nursing Management and Leadership
and Management
2(2-0-4) หนวยกิต
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารทั่วไป การบริหาร
จัดการองคกร การจัดการทางคลินิก การบริหารจัดการใน
การบริหารจัดการองคกรสุขภาพ การบริหารบริการ
สุขภาพและการบริหารการพยาบาล การเปนผูนําทางการ ชุมชน ภาวะผูนําและผูนาํ ทางการพยาบาล การบริหาร
คุณภาพทางการพยาบาลและการจัดการความเสีย่ งทาง
พยาบาล และการบริหารคุณภาพทางการพยาบาล ประเด็น
คลินิกในสถานบริการทุกระดับ ประเด็นและแนวโนมปญหา
ปญหาและแนวโนมดานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ ดานการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการ
ธรรมาภิบาล สิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
พยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยตอการเปลีย่ นแปลงโดยเพิ่มสาระของการจัดสัมมนาประเด็นและ
แนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
4172801 เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล
4172801 สารสนเทศศาสตรทางการพยาบาล
Digital Technology and Nursing Information
Nursing Information
2(2-0-4) หนวยกิต
2(2-0-4) หนวยกิต
แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล ฐานขอมูลการ แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล เทคโลยีดิจิทัล
ดานสุขภาพ การสรางทักษะทางดานดิจิทัล ความสามารถ
พยาบาล ระบบจําแนกทางการพยาบาล การใชเทคโนโลยี
ออกแบบทางดิจิทัล ฐานขอมูลการพยาบาล ระบบจําแนก
เพื่อการจําแนก รวบรวม จัดการกับขอมูลเพื่อใชใหเปน
ทางการพยาบาล การใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ประโยชนในการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย การศึกษา และ
ดานสุขภาพเพื่อการจําแนกรวบรวมในการปฏิบตั ิการ
การบริหารการพยาบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม พยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล วิธีการพัฒนา
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
นวัตกรรมทางการพยาบาล การประยุกตใชนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและสื่อสังคมในการปฏิบัติการพยาบาล
สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับใหมีสาระเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดานการวิเคราะห จําแนกขอมูลและเทคโนโลยี
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4173901 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Research
Nursing Research and innovation
3(2-2-5) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
แนวคิดและกระบวนการวิจยั เชิงปริมาณ การวิจยั เชิงคุณภาพ
แนวคิดการวิจัย กระบวนการวิจยั การวิจัยเชิงปริมาณ
ระเบียบวิธีวิจยั การเขียนโครงรางและรายงานวิจยั การเลือก
การวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวจิ ัย การเขียนขอเสนอ
ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของมาใชในการ
โครงการวิจัย การรายงานผลและการเผยแพรผลงานวิจัย ปฏิบัติการพยาบาล กระบวนการคิดสรางสรรคนวัตกรรมทางการ
การเลือกผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของและหลักฐานเชิงประจักษ พยาบาล นวัตกรรมการพยาบาลตนแบบ การฝกทดลองปฏิบัตกิ าร
วิจัยในหัวขอที่เลือกสรร โครงการออกแบบนวัตกรรมทางการ
อื่นๆ มาใชในการปฏิบัติการพยาบาล การปฏิบัติการวิจัยใน พยาบาล จริยธรรมการวิจยั สิทธิผปู วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และ
หัวขอที่เลือกสรร
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีเพื่อปรับเพิ่มเรื่องการฝกทดลองปฏิบัติวิจัย เพื่อเนื้อหานวัตกรรมทางการพยาบาล

221

3.3 กลุมวิชาชีพ (ปฏิบัติ)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4172481 การฝกปฏิบัตกิ ารพยาบาลพื้นฐาน
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing Practicum
Fundamental Nursing Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณจริง ครอบคลุม ฝกปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐานโดยใชกระบวนการ
พยาบาลในสถานการณจริง เทคนิคการปองกันและการ
เทคนิคการปราศจากเชื้อและกีดกัน้ การติดเชื้อ การดูแล
สุขอนามัย การจัดหนวยผูปวย การตอบสนองความตองการ ควบคุมการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัยและการจัด
สิ่งแวดลอม การตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล
พื้นฐานของบุคคลในภาวะเจ็บปวย การใหยา การบริหารยา
การบริหารยา หัตถการทางการพยาบาล การสราง
หัตถการทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล
ปฏิสัมพันธกับผูปวย ครอบครัวและทีมสุขภาพ การให
การบันทึกการพยาบาล การสรางปฏิสัมพันธและให
คําแนะนําดานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทลั โดยคํานึงถึง
คําแนะนําดานสุขภาพแกผูปวย ครอบครัวและทีมสุขภาพ หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิผูปวย และหลักการดูแล
บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ แบบองครวมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีความชัดเจนในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
4174381 การฝกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 4174381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Psychiatric Nursing and Mental Health
Psychiatric Nursing and Mental Health
Practicum
Practicum
3(0-12-0) หนวยกิต
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาล ฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางจิตเวช
และชุมชนครอบคลุมผูรับบริการในภาวะปกติ และภาวะ ที่พบบอย จิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต จิตเวชชุมชน
เจ็บปวยเฉียบพลัน วิกฤติ ฉุกเฉิน บูรณาการความรูด าน สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การใชยาอยางสมเหตุผล
โดยใชกระบวนการพยาบาลที่คํานึงถึงการพยาบาลตาง
จิตเวชตามกระบวนการพยาบาล การใชหลักฐานเชิงประจักษ
วัฒนธรรม โภชนบําบัด ใชเทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรม
เนนทักษะการสรางสัมพันธภาพการติดตอสื่อสารและความ ที่เกี่ยวของ ในการดูแลตอเนื่องทางจิตแกบุคคล ครอบครัว
เขาใจตนเอง การสรางเสริมสุขภาพและปองกันปญหาทาง และชุมชนอยางมีสวนรวม ประเด็นและแนวโนมสิทธิผูปวย
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
จิต การบําบัดทางจิตเวชเปนรายบุคคลและรายกลุม
สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐาน
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลจิตเวช
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับฐานความคิดของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน
ครอบครัว และสอดคลองกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปและใชวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษเปนฐานคิดในการทํางานและ
การตัดสินใจ มุงสงเสริมการสรางการมีสวนรวม ของครอบครัวและชุมชนเพื่อใหผูปวยสามารถกลับสูส ังคมไดอยางถาวร
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173581 การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 1
3(0-12-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
ระยะหลังคลอดในภาวะปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิด
ตามกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 1
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฎิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแล
มารดา ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและหลังคลอดในภาวะ
ปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิด การมีสวนรวมของ
ครอบครัวและการพยาบาลตางวัฒนธรรม ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกีย่ วของในการดูแลภาวะโภชนาการ
การเลีย้ งลูกดวยนมแม การใชยาอยางสมเหตุผล ประเด็น
และแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณาการความรู
4173582 การฝกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ 4174582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
การผดุงครรภ 2
ครรภ 2
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 2
Practicum 2
2(0-8-0) หนวยกิต
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ฝกปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภแกสตรีในระยะ
ระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน การชวยสูติ ตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอด ทารกในครรภและทารก
ศาสตรหัตถการ ตรวจเครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารก แรกเกิดที่มภี าวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน การชวยสูติ
ศาสตรหัตถการ โดยใชกระบวนการพยาบาลเนนการมีสวน
แรกเกิดที่มภี าวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน หลังคลอดทันที
รวมของครอบครัว การพยาบาลตางวัฒนธรรม ใช
การชวยกูชีพทารกแรกเกิดหลังคลอดทันที ตามกระบวน เทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรมที่เกี่ยวของในการดูแลภาวะ
การพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
โภชนาการ การใชยาอยางสมเหตุผล ประเด็นและแนวโนม
สิทธิผูปวยสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และ
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
มารด ทารกทีม่ ีภาวะแทรกซอน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มเนือ้ หาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณาการความรู
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
4174681 การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing Practicum
3(0-12-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กแรกเกิด ถึงวัยรุน ในภาวะสุขภาพ
ดี ภาวะสุขภาพเสีย่ ง และภาวะเจ็บปวย ภาวะเฉียบพลัน
วิกฤต และฉุกเฉิน การพยาบาลครอบครัวเปนศูนยกลางตาม
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ
กับการพยาบาลเด็กและวัยรุน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing Practicum
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแลเด็ก
แรกเกิดจนถึงวัยรุนในภาวะสุขภาพดี สุขภาพเสี่ยง และ
เจ็บปวยทั้งแบบเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและฉุกเฉิน
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวของในการดูแลการ
สงเสริมการเจริญเติบโต การสงเสริมพัฒนาการ โภชนาการ
บทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุน
โดยมีครอบครัวเปนศูนยกลางและการพยาบาลตาง
วัฒนธรรม การใชยาอยางสมเหตุผล ประเด็นและแนวโนม
สิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณาการความรู
4173781 การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 1
และผูสูงอายุ 1
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
3(0-12-0) หนวยกิต
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บปวย ฝกปฏิบัตกิ ารพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีภาวะสุขภาพ
ดีและเจ็บปวย โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง ทางดานอายุรกรรม
ระยะฉุกเฉิน วิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง อายุรกรรมและ
ศัลยกรรม นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมูก หองผาตัด และ
ศัลยกรรม ในระบบตา หู คอ จมูก ระบบความสมดุลของ
หองพักฟน โดยใหผูรับบริการและครอบครัวมีสวนรวม
สารน้ํา เกลือแรและกรดดาง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดิน
ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม
อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง
จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ มะเร็ง และนรีเวชวิทยา การ
พยาบาลกอน ระหวางและหลังผาตัด ใชเทคโนโลยีดิจิทลั
กับการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
และนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของในการดูแลการสงเสริมการฟนตัว
การจัดการความปวด การใชยาอยางสมเหตุผล
โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็นและ
แนวโนมสิทธิผปู วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับใหเปนไปตามความตองการเปลีย่ นแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมคี วามทันสมัยและ
เปนไปตามหลักฐานเชิงประจักษ (evidence based) และสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
4173782 การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
2(0-8-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ และผูสูงอายุทเี่ จ็บปวยใน
ภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังทางดานอายุรก
รรมและศัลยกรรม โดยการมีสวนรวมของผูรับบริการและ
ครอบครัว ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ 2
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ในภาวะเจ็บปวย
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลระยะฉุกเฉิน วิกฤต
เฉียบพลัน และเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบ
ตอมไรทอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการไหลเวียนเลือด ระบบภูมคิ ุมกัน ระบบประสาท
โรคติดเชื้อ โรคติดตอและโรคอุบัตใิ หม ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของในการดูแลการใชยาอยางสม
เหตุผล โภชนบําบัด การพยาบาลตางวัฒนธรรม ประเด็น
และแนวโนมสิทธิผูปวย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อบูรณาการปฏิบัติการพยาบาล เนื้อหาการสอนใหครอบคลุมภาวะวิกฤตและฉุกเฉินเฉียบพลัน
และเรื้อรัง
4173783 การฝกปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉิน
ไมมี
และการจัดการภัยพิบัติ
Emergency Nursing and Disaster Management
Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูทมี่ ีปญหาความเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไมมี
ทุกชวงอายุ ทุกระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
การชวยเหลือและจัดการผูประสบอุบัติเหตุ อุบัตภิ ัยและ
สาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
การชวยเหลือเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบ
ตางๆ ภาวะชอค และการชวยฟนคืนชีพ การจัดการภัย
พิบัติ การพยาบาลแบบมีสวนรวมของผูรับบริการและ
ครอบครัว โดยใชหลักกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐาน
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง นําไปบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวของทางการพยาบาล

225

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4172481 การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
4172481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
Community Nursing Practicum 1
Community Nursing Practicum 1
2(0-8-0) หนวยกิต
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การสรางเสริมสุขภาพทุก
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแล
กลุมวัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน การพยาบาลอาชีว สุขภาพบุคคลและครอบครัวในชุมชนการสรางเสริมสุขภาพ
อนามัย การเยีย่ มบาน การประยุกตใชหลักการสรางเสริม และโภชนาการทุกกลุม วัย การพยาบาลอนามัยโรงเรียน ใช
เทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรมที่เกี่ยวของในการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การสราง
สุขภาพบุคคล ครอบครัวและโรงเรียนในชุมชน ประเด็น
นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพตามกระบวนการพยาบาล
และแนวโนมสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและ
ชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการพยาบาลชุมชน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองรายวิชาทฤษฎีและกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณาการความรู
4172482 การฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
Community Nursing Practicum 2
Community Nursing Practicum 2
2(0-8-0) หนวยกิต
3(0-12-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลชุมชน แกไข ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลดูแล
ปญหาโดยเลือกใชทรัพยากรในพื้นที่และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม สุขภาพครอบครัว สุขภาพกลุมคนตางๆ ในชุมชน การ
พยาบาลสิ่งแวดลอม การพยาบาลครอบครัว การพยาบาล
และบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว และชุมชน ตามกระบวนการพยาบาลชุมชน บน อาชีวอนามัย โดยใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลและนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชนแกไขปญหาแบบมีสวนรวมของชุมชน การบูรณาการ
พื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิ
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโนมสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
มนุษยชน กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อปรับเนื้อหาใหสอดคลองรายวิชาทฤษฎีและปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณาการความรู
4174483 การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
4174483 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
Primary Medical Care Practicum
Primary Medical Care Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต
3(0-12-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การประเมินสุขภาพ
ฝกปฏิบัติการรักษาเบื้องตนตามขอบเขตการรักษาโรค
การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร เบื้องตนตามขอกําหนดการรักษาเบือ้ งตนสําหรับผูประกอบ
และการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคในกลุมอาการทีพ่ บบอย วิชาชีพการพยาบาล การซักประวัตสิ ุขภาพ การตรวจรางกาย
การบันทึกโดยใชปญหาเปนหลัก การสงตรวจทาง
การดูแลรักษาเบือ้ งตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ภาวะ
หองปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยและการรักษาโรค
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ การทําหัตถการ การบันทึกขอมูล และการ เบื้องตนตามกลุมอาการทางอายุรกรรม การใชยาอยางสม
สงตอ การใชกระบวนการพยาบาล ขอกําหนดการรักษาโรค เหตุผล การดูแลรักษาโรคเบือ้ งตนดานศัลยกรรม การเย็บแผล
การผาฝ การถอดเล็บ การจําแนกการรักษาและการพยาบาล
เบื้องตน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ บนพื้นฐานของ
สงตอกลุมอาการฉุกเฉิน การสาธารณภัยและภัยพิบัติ
จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่
ประเด็นและแนวโนมปญหาและจริยธรรมในการรักษาโรค
เกี่ยวของกับการรักษาโรคเบื้องตน
เบื้องตน
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อใหมีความสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณาการความรู
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4174881 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
และการจัดการทางคลินิก
Clinical Nursing Administration and
Management Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต
ฝกปฏิบัติการจัดการในหอผูปวยและ หรือหนวยบริการ
สุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเปนหัวหนาทีม ผูนําทีม
สมาชิกทีม หรือ การเปนพยาบาลเจาของไข ศึกษา
วิเคราะหบทบาทของหัวหนาหอผูป วย พยาบาลวิชาชีพ
ประจําหอผูปวย

4174881 ปฏิบัตกิ ารจัดการทางคลินิก
Clinical Nursing Management Practicum
3(0-10-0) หนวยกิต

ฝกปฏิบัติการจัดการทางคลินิก การบริหารจัดการในชุมชน
ภาวะผูนําและผูนําทางการพยาบาล การบริหารคุณภาพ
ทางการพยาบาลในสถานบริการในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
และตติยภูมิที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเปน
ที่ยอมรับ ประเด็นและแนวโนมปญหาดานการบริหาร
หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สิทธิผูปวย
สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหมคี วามสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณา
การความรู
4174882 การฝกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
4174882 ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลและ
Elective Nursing Practicum
นวัตกรรมการพยาบาลที่เลือกสรร
2(0-8-0) หนวยกิต
Elective Nursing, Digital Technology and
nursing innovation Practicum
3(0-10-0) หนวยกิต
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เ ลื อ กสรรในบทบาท ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เ ลื อ กสรรในบทบาท
ของสมาชิ ก ที ม และหั ว หน า ที ม ภายใต ก ารนิ เ ทศของ
ของสมาชิ ก ที ม และหั ว หน า ที ม ภายใต ก ารนิ เ ทศของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ประจํา การในโรงพยาบาล การใช ย า
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม
อย า งสมเหตุ ผ ล การใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อ
จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
การสื่อสารทางการพยาบาล และสรางนวั ต กรรมทางการ
พยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ
วัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อใหมคี วามสอดคลองกับรายวิชาทฤษฎีและใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรในเชิงบูรณา
การความรู
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3.3 กลุม วิชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4172803 การใหเพื่อชีวิต
4172803 การใหเพื่อชีวิต
Give for Life
Give for Life
3(2-2-5) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
ความหมาย มิติ ความสําคัญของการให และการเรียนรู
ความหมาย มิติ ความสําคัญของการให และการเรียนรู
ประสบการณการใหในแตละสถานการณ ครอบคลุมการ ประสบการณการใหในแตละสถานการณ การตระหนักถึง
ตระหนักถึงคุณคาของการให การรูจักรักผูอื่น การสํานึก คุณคาของการให การรูจักรักผูอื่น การสํานึกในบุญคุณ
ในบุญคุณของผูมีพระคุณ การมีคณ
ของผูมีพระคุณ การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ุ ธรรมและจริยธรรม การทํา
การทําคุณประโยชนใหแกสังคมและมนุษยชาติ บนพื้นฐาน คุณประโยชนใหแกสังคมและมนุษยชาติ บนพื้นฐานของ
ของศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เหตุผลการปรับปรุง -ไมม-ี
4173201 การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
4173201 การเสริมสรางชีวิตและครอบครัว
Enhancement for Life and Family
Enhancement for Life and Family
3(3-0-6) หนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต ความหมายของชีวิต ครอบครัว ความรักและการดําเนินชีวิต
ความสําคัญความรักและการ ดําเนินชีวิต ประสบการณ
ความสํ าคั ญ ความรั กและการ ดํ าเนิ น ชี วิ ต ประสบการณ
ความรักในแตละชวงวัย การเสริมสรางทักษะชีวิต
ความรั ก ในแต ล ะช ว งวั ย การเสริ ม สร า งทั ก ษะชี วิ ต การ
การเรียนรูเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
เรียนรูเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย เทคนิค
เทคนิคการคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรักและเพศ การคุมกําเนิด ความสมดุลของชีวิต ความรักและเพศ
เหตุผลการปรับปรุง -ไมม-ี
4174882 การฝกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
ปรับเปนวิชาบังคับ
Elective Nursing Practicum
2(0-8-0) หนวยกิต
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก ที่ เ ลื อ กสรรในบทบาท
ของสมาชิ ก ที ม และหั ว หน า ที ม ภายใต ก ารนิ เ ทศของ
สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับจากวิชาเลือกเสรี เปนวิชาบังคับ
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4172111 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1
4172111 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 1
English for Nurse 1
English for Nursing Communication 1
2(1-2-3) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
คําศัพททางสุขภาพ ฝกการอานขอความ บทความ ตํารา คําศัพทเกี่ยวกับสุขภาพ การสนทนา การอาน และการ
เขียนรายงานเกีย่ วกับผูปวยระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ภาษาอังกฤษ ฟงบทสนทนาระหวางพยาบาลและ
ผูรับบริการ และเขียนรายงานผูปว ย โดยเชื่อมโยงกับกลุม ทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ปญหาตา หู คอ จมูก โรคทาง
นรีเวช และหญิงตั้งครรภ ระยะคลอดและหลังคลอด ระบบ
ผูใชบริการที่มีปญ
 หาระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
ปสสาวะและไต ระบบตอไรทอ ปญหาหู คอ จมูก
โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวชศาสตร
โรคนรีเวชและผูใชบริการกลุมหญิงตั้งครรภ ระหวางคลอด
และกอนคลอด
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเปนการเพิ่มการฝกปฏิบัติดานภาษาอังกฤษในสามารถทํางานในดานการอานและฟง
4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2
4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาลเพื่อการสื่อสาร 2
English for Nurse 2
English for Nursing Communication 2
2(1-2-3) หนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
คําศัพททางสุขภาพ ฝกการอานขอความ บทความ และ
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝกอานขาว บทความ
ตําราภาษาอังกฤษ ฝกฟงบทสนทนาระหวางพยาบาลและ วิจัย ความคิดเห็น บทความทางวิชาการทางดานการพยาบาล
ฝกพูดในที่ชุมชน ฝกการฟงขาว การบรรยาย สุนทรพจนจาก
ผูรับบริการและเขียนรายงานผูปวยโดยเชื่อมโยงกับกลุม
สื่อมัลติมีเดียและอินเตอรเน็ต ฝกการนําเสนอ การแสดง
ผูใชบริการ ที่มีปญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
บทบาทสมมุติ การสนทนาในสถานการณทางการพยาบาล
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท โรคลําไสใหญและทวารหนัก ตางๆ ฝกการเขียนเรียงความรูปแบบตางๆในการปฏิบัติการ
โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวชศาสตร
พยาบาล
เหตุผลการปรับปรุง เพื่อเพิ่มการปฏิบัตดิ านภาษาอังกฤษในสามารถดานการอานและการฟง
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แผนการเรียนเชื่อมโยงตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ไมนอยกวา 135 หนวยกิต)

หมวดการศึกษาทั่วไป
(ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ
(ไมนอยกวา 99 หนวยกิต)

กลุมภาษา
(9 หนวยกิต)

กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
(20 หนวยกิต)

กลุมมนุษยศาสตร
(6 หนวยกิต)

กลุมวิชาชีพ
(79 หนวยกิต)

กลุมสังคมศาสตร
(6 หนวยกิต)

รายวิชาทฤษฎี
(43 หนวยกิต)

กลุมวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
(6 หนวยกิต)

รายวิชาปฏิบัติ
(36 หนวยกิต)

ขอกําหนดเฉพาะ
เลือกอื่นๆ
(3 หนวยกิต)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเกา และหลักสูตรปรับปรุง

ขอมูล

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรฯ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(135)
ไมนอยกวา
30
ไมนอยกวา
99
20
79
43
36

จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559
(148)
(143)
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
30
36
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
107
106
28
28
79
78
51
51
28
27

ไมนอยกวา
6
135

ไมนอยกวา
6
143
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ไมนอยกวา
6
148

เกณฑสภาการ
พยาบาล
(ไมนอยกวา
120)
ไมนอยกวา
30
ไมนอยกวา
72
ไมนอยกวา 24
การพยาบาล
มารดา ทารก
และผดุงครรภ
กวา 6
ไมนอยกวา
6
120

ภาคผนวก ฏ
ตารางแสดงผลคา FTES
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การคํานวณ FTES หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปการศึกษา 2562
ที่

หลักสูตร/ชั้นป

1 พยบ.
ปที่ 1

62
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 2

59
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนน
ศ.
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต ชม.ที่สอน ที่
SCH
ลงทะเบีย
น
หมายเหตุ รายวิชาที่เชิญสอน ไมเกินรอยละ 50 คิดหนวยกิต ลดลงครึ่งหนึ่ง
4171103
4171110
4171104
4171106
4171201
4171202
4171105

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยา

1.5
2
1.5
1.5
3
3
1.5

4
2
4
3
3
3
3

80
80
80
80
80
80
80

120
160
120
120
240
240
120

1.4118
1.8824
1.4118
1.4118
2.8235
2.8235
1.4118

4172701
4171108
4172401
4172203

การพยาบาลผูใหญ 1
จิตวิทยาพัฒนาการ
สรางเสริมสุขภาพ
การพยาบาลพื้นฐาน

3
2
2
3

3
2
2
3

45
45
45
45

135
90
90
135

1.5882
1.0588
1.0588
1.5882

4172281
4172501
4173703
4172108

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ
การพยาบาลผูใหญ 2
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ

2
3
3
2

2
3
3
2

45
45
45
45

90
135
135
90

1.0588
1.5882
1.5882
1.0588

สารสนเทศทางการพยาบาล
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ2
การพยาบาลผูสูงอายุ
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ3
วิจัยทางการพยาบาล
กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกฯ1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลชุมชน
การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลมารด ทารก ฯ2
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน2
ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
ประเด็นและแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล
การรักษาโรคเบื้องตน
การบริหารการพยาบาและบริหารองคกรส
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน

1
2
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
85

3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
8
8
2
2
2
3
3
2
109

45
45
45
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
2531

90
90
90
234
156
78
234
234
234
234
234
234
156
156
156
156
154
154
154
231
231
154
5864

1.0588
1.0588
1.0588
2.7529
1.8353
0.9176
2.7529
2.7529
2.7529
2.7529
2.7529
2.7529
1.8353
1.8353
1.8353
1.8353
1.8118
1.8118
1.8118
2.7176
2.7176
1.8118
68.988

4174802
4172502
4172702
ปที่ 3
61 4173503
ภาคการศึกษาที1่
4173901
4172202
4173581
4173781
4173301
ภาคการศึกษาที่ 2 4173402
4173704
4173601
4173582
4173782
41733482
ภาคการศึกษาที่ 3 4173783
4174902
ปที่ 4
59 4174403
ภาคการศึกษาที่ 1 4174802
4174381
4174681
ภาคการศึกษาที่ 2 4174482
ภาคการศึกษาที่ 3

รวม
รวม FTES ทั้งหมด
อาจารยที่มีอยูจริง
อาจารย : FTES

FTES

163
28
5.82
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การคํานวณ FTES หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปการศึกษา 2563

หลักสูตร/ชั้นป

ที่
1 พยบ.
ปที่ 1

รหัสวิชา
63

1.5
2
1.5
1.5
3
3
1.5

4
2
4
3
3
3
3

80
80
80
80
80
80
80

120
160
120
120
240
240
120

1.446
1.928
1.446
1.446
2.892
2.892
1.446

62
ภาคการศึกษาที่ 1

4172701
4172401
4172108
4172203

การพยาบาลผูใหญ 1
การพยาบาลชุมชน1
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
การพยาบาลพื้นฐาน

3
2
2
3

3
2
2
3

80
80
80
80

240
160
160
240

2.892
1.928
1.928
2.892

ภาคการศึกษาที่ 2

4172281
4172601
4173703
4173401
4174801
4172202
4172702

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
การพยาบาลผูใหญ 2
ปฏิบัตการพยาบาลชุมชน1
สารสนเทศทางการพยาบาล
กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาลผูสูงอายุ

2
3
3
3
1
1
2

2
3
3
2
3
2
2

80
80
80
80
80
45
80

160
240
240
240
160
45
160

1.928
2.892
2.892
2.892
1.928
0.542
1.928

4172202
4173503
4173901
4173581
4173781
4173301
4173402
4173704
4173601
4173582
4173782
41733482
4173783

กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ3
วิจัยทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกฯ1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลชุมชน
การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลมารด ทารก ฯ2
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน2
ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย

1
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
8
8

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

45
135
90
135
135
135
135
135
135
90
90
90
90

0.542
1.627
1.084
1.627
1.627
1.627
1.627
1.627
1.627
1.084
1.084
1.084
1.084

4174403
4174802
4174381
4174681
4174482

การรักษาโรคเบื้องตน
การบริหารการพยาบาและบริหารองคกรสุขภ
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน

2
2
3
3
2
83

2
2
3
3
2
106

77
77
77
77
77
2375

154
154
231
231
154
5529

1.855
1.855
2.783
2.783
1.855
66.61

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 3

61
ภาคการศึกษาที1่

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3
ปที่ 4

SCH FTES

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยา

ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 3

หนวยกิต ชม.ที่สอน

4171103
4171110
4171104
4171106
4171201
4171202
4171105

ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2

จํานวนนศ.
ที่ลงทะเบียน
หมายเหตุ รายวิชาที่เชิญสอน ไมเกินรอยละ 50 คิดหนวยกิต ลดลงครึ่งหนึ่ง
ชื่อรายวิชา

60
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
รวม
รวม FTES ทั้งหมด
อาจารยที่มีอยูจริง
อาจารย : FTES

154
28
5.49

234

การคํานวณ FTES หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่

ปการศึกษา 2564

หลักสูตร/ชั้นป

1 พยบ.
ปที่ 1

รหัสวิชา
64

ภาคการศึกษาที่ 1

FTES

1.5
2
1.5
1.5
3
3
1.5

4
2
4
3
3
3
3

80
80
80
80
80
80
80

120
160
120
120
240
240
120

1.48148
1.97531
1.48148
1.48148
2.96296
2.96296
1.48148

63
ภาคการศึกษาที่ 1

4172701
4172401
4172108
4172203

การพยาบาลผูใหญ 1
การพยาบาลชุมชน1
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
การพยาบาลพื้นฐาน

3
2
2
3

3
2
2
3

80
80
80
80

240
160
160
240

2.96296
1.97531
1.97531
2.96296

ภาคการศึกษาที่ 2

4172281
4172601
4173703
4173401
4174801
4172202
4172702

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
การพยาบาลผูใหญ 2
ปฏิบัตการพยาบาลชุมชน1
สารสนเทศทางการพยาบาล
กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาลผูสูงอายุ

2
3
3
3
1
1
2

2
3
3
2
3
2
2

80
80
80
80
80
80
80

160
240
240
240
160
80
160

1.97531
2.96296
2.96296
2.96296
1.97531
0.98765
1.97531

4173501
4173901
4173681
4173781
4173402
4173502
4173581
4173782
4173501
4173301
4173802
4174403
4174802
4174403
4174381
4174681
4174482

การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ1
วิจัยทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การพยาบาลชุมชน2
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ2
ปฏิบัติการพยาบาลมารด ทารก ฯ1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ3
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การบริหารการพยาบาและบริหารองคกรสุขภ
การรักษาโรคเบื้องตน
การบริหารการพยาบาและบริหารองคกรสุขภ
การรักษาโรคเบื้องตน
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน

2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
2
81

2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
2
91

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
77
77
45
45
45
45
2654

160
240
240
240
160
160
240
240
160
240
160
154
154
90
135
135
90
6198

1.97531
2.96296
2.96296
2.96296
1.97531
1.97531
2.96296
2.96296
1.97531
2.96296
1.97531
1.85542
1.85542
1.11111
1.66667
1.66667
1.11111
76.4269

ภาคการศึกษาที่ 3

62
ภาคการศึกษาที1่

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 4

SCH

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยา

ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 3

หนวยกิต ชม.ที่สอน

4171103
4171110
4171104
4171106
4171201
4171202
4171105

ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2

จํานวนนศ.
ที่ลงทะเบียน
หมายเหตุ รายวิชาที่เชิญสอน ไมเกินรอยละ 50 คิดหนวยกิต ลดลงครึ่งหนึ่ง
ชื่อรายวิชา

61
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
รวม FTES ทั้งหมด
อาจารยที่มีอยูจริง
อาจารย : FTES

172
28
6.15

235

การคํานวณ FTES หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่

ปการศึกษา 2565

หลักสูตร/ชั้นป

1 พยบ.
ปที่ 1

รหัสวิชา
65

ภาคการศึกษาที่ 1

1.5
2
1.5
1.5
3
3
1.5

4
2
4
3
3
3
3

80
80
80
80
80
80
80

120
160
120
120
240
240
120

1.5
2
1.5
1.5
3
3
1.5

64
ภาคการศึกษาที่ 1

4172701
4172401
4172108
4172203

การพยาบาลผูใหญ 1
การพยาบาลชุมชน1
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
การพยาบาลพื้นฐาน

3
2
2
3

3
2
2
3

80
80
80
80

240
160
160
240

3
2
2
3

ภาคการศึกษาที่ 2

4172281
4172601
4173703
4173401
4174801
4172202
4172702

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
การพยาบาลผูใหญ 2
ปฏิบัตการพยาบาลชุมชน1
สารสนเทศทางการพยาบาล
กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาลผูสูงอายุ

2
3
3
3
1
1
2

2
3
3
2
3
2
2

80
80
80
80
80
80
80

160
240
240
240
160
80
160

2
3
3
3
2
1
2

4173501
4173901
4173681
4173781
4173402
4173502
4173581
4173782
4173501
4173301
4173802

การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ1
วิจัยทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
การพยาบาลชุมชน2
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ2
ปฏิบัติการพยาบาลมารด ทารก ฯ1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ3
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การบริหารการพยาบาและบริหารองคกรสุขภ

2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2

2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

160
240
240
240
160
160
240
240
160
240
160

2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน2
การรักษาโรคเบื้องตน
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก2
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน

2
2
3
3
3
80

8
2
3
3
3
96

80
80
80
80
80
2720

160
160
240
240
240
6480

2
2
3
3
3
81

ภาคการศึกษาที่ 3

63
ภาคการศึกษาที1่

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 4

SCH FTES

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา1
การสรางเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา2
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยา

ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 3

หนวยกิต ชม.ที่สอน

4171103
4171110
4171104
4171106
4171201
4171202
4171105

ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2

จํานวนนศ.
ที่ลงทะเบียน
หมายเหตุ รายวิชาที่เชิญสอน ไมเกินรอยละ 50 คิดหนวยกิต ลดลงครึ่งหนึ่ง
ชื่อรายวิชา

62
ภาคการศึกษาที่ 1 41733482
4174403
4174381
4174681
ภาคการศึกษาที่ 2 4174482

รวม
รวม FTES ทั้งหมด
อาจารยที่มีอยูจริง
อาจารย : FTES

180
28
6.43

236

