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เอกสาร 1-4
คาอธิบายรายวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มสาระศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102
2((2)-0-4)
ศาสตร์ พระราชากับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และ
เป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์การนาศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรื อ
ชุมชนในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal
of the philosophy of sufficiency; work principles,
understanding and development of the King’s philosophy and
sustainable development; an analysis of application of the
King’s philosophy in the area of interest including individual,
business or community sectors in local and national level
388-100
1((1)-0-2)
สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
(Health for All)
หลั ก การและขั้ นตอนการช่ ว ยชี วิ ต ขั้ นพื้ นฐาน
ปฏิ บัติการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ จาลอง ปั ญหา
สุ ขภาพจิตที่ พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบื้ อ งต้น ของอาการทางจิ ต การดู แ ลสุ ข ภาพตามวัย แนวคิ ด
พื้น ฐานเกี่ ยวกับสุ ขภาพและการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
Principle and steps of basic life support, practice of
basic life support in simulated situation; common mental
health problems, warning signs, initial assessment and care;
concepts of health and health promotion; first aid

640-171
1((1)-0-2)
ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
(Benefit of Mankinds)
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the
philosophy of sufficiency economy, work principles,
understanding and development of King’s philosophy for
the benefits of mankind
กลุ่มสาระความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
895-001
2((2)-0-4)
พลเมืองทีด่ ี
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิ ทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สงั คมพหุ
วัฒนธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen;
social organization; law; right; liberty; equality; living
together in a multicultural society
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950-102
3((3)-0-6)
ชีวติ ทีด่ ี
(Happy and Peaceful Life
การมีสติและความรู ้สึกตัว ความสุขของชีวติ การรู ้เท่า
ทั น ตนเองและสั ง คม การเข้าใจ ยอมรั บ และเคารพความ
แตกต่ า งหลากหลาย ทั ก ษะการสื่ อ สารในการท างาน การ
แก้ปัญหาร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวติ ในสังคมที่มีความ
หลากหลาย
Consciousness and mindfulness; happiness; selfawareness; social literacy; understanding and respecting
diversity; communication and collaboration skills; creative
problem-solving; living in diversity

345-104
2((2)-0-4)
รู้ ทนั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology Literacy)
การเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย
ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นต่อการทางาน
การฝึ กใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future
trends in a secure and understandable way; practice the
applications needed to work; uses of cloud computing
applications for work effectively

กลุ่มสาระการเป็ นผู้ประกอบการ
001-103
1((1)-0-2)
ไอเดียสู่ ความเป็ นผู้ประกอบการ
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทาแนวคิดธุรกิจด้วย
เครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business
environment analysis; survey for business opportunity
analysis; using business models with modern business tools

กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
895-010
2((2)-0-4)
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
(Thinking and Predictable Behavior)
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์
การตัดสิ นใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving;
behavioral science; decision making; behavior prediction

กลุ่มสาระการอยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดจิ ทิ ลั
315-201
2((2)-0-4)
ชีวติ แห่ งอนาคต
(Life in the Future)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อ มโลกในอนาคต
เทคโนโลยี ชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยี พลัง งานสะอาด
เท ค โ น โ ล ยี ส าร ส น เท ศ กั บ ก าร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น อ น าค ต
ปั ญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and
nanotechnology; clean energy; information technology for
living in the future; artificial intelligence

322-100
2((2)-0-4)
คานวณศิลป์
(The Art of Computing)
คณิ ตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่อ
การดาเนินชีวติ อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การรวบรวมและ
จัดการข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical
modeling for life; interest rate; annuity; collection and
management data; introduction to data analysis and
presentation
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กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร
890-001
2((2)-0-4)
สรรสาระภาษาอังกฤษ
(Essential English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เป็ นสาระสาคัญ การออกเสี ยง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน
และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ
Essential English grammatical structures and
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking,
reading, and writing sentences and short messages
890-002
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
(Everyday English)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตวั
และไม่ซบั ซ้อน เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด
ไวยากรณ์และสานวนภาษาสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่ อสาร
ในชีวติ ประจาวัน
Listening and reading in English on familiar,
straightforward topics for main ideas and details; grammatical
structures and expressions for everyday spoken and written
communication
890-003
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษพร้ อมใช้
(English on the Go)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็ น
ปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจ การสรุ ปความและการตีความ
ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ซบั ซ้อนสาหรับการพูดและเขียน
เพื่อสื่ อสารในบริ บทที่หลากหลาย
English listening and reading on current topics for
comprehension, summarization and interpretation; complex
grammatical structures and expressions for everyday spoken
and written communication in various contexts

890-004
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษยุคดิจทิ ลั
(English in the Digital World)การฟังและอ่าน
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
Listening and reading in English in the digital
world; critically responding to listening and reading texts
through speaking and writing
890-005
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Success)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การ
วิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวจิ ารณญาณ
English listening and reading in academic
contexts; analyzing and responding critically to academic
texts through speaking and writing
กลุ่มสาระสุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
895-027
1((1)-0-2)
อรรถรสภาษาไทย
(Appreciation in Thai Language)
ลักษณะภาษาที่กระทบความรู ้สึกนึกคิด คุณค่า
ความงดงาม การสื่ อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์
Linguistic features affecting thoughts, feelings,
values and aesthetics expressing meanings as intended
895-039
1((1)-0-2)
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออก
กาลังกาย สรี รวิทยาการออกกาลังกาย สมรรถภาพทางกาย
หลักเกณฑ์และรู ปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือก
รู ปแบบการออกกาลังกาย การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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Objectives, values and benefits of physical exercise;
physiology of exercise; physical fitness; criteria and formats
of activities; selections of exercise model; application in daily
life
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (เลือก)
001-131
2((2)-0-4)
สุ ขภาวะกายและจิต
(Healthy Body and Mind)
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต
การเสริ มสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศิลปะกับการสร้างเสริ มสุข
ภาวะแบบองค์รวม
Holistic health; physical and mental health care;
strengthening emotional quotient; art and the holistic health
promotion

disease commonly found in Thailand; prevention, control
and destroy pathogen; specimen collection; diagnosis of
microbial and parasitic infection; essential
microbiological laboratory techniques
328-151
2 ((2)-0-4)
(Clinical Biochemistry for Nurses)
โครงสร้างและหน้าที่พ้นื ฐานของสารชีวโมเลกุล
พีเอชและบัฟเฟอร์ โครงสร้างของสารมหโมเลกุล ขั้นตอน
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในวิถีเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมด้วยฮอร์โมนและสารอาหาร
Basic structures and functions of biomolecules;
pH and buffer; structures of macromolecules; chemical
reactions in the metabolic pathways including their
interrelationship; hormonal control and nutrition

กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพ
321-123
2 ((2)-0-4)
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์
(Basic Anatomy)
บทนาเกี่ยวกับเซลล์สิ่งมีชีวติ เซลล์วทิ ยา เนื้อเยือ่
พื้นฐาน โครงร่ างของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
การทาหน้าที่ของร่ างกายมนุษย์
Introduction to living cells; cytology; basic tissues;
human skeleton, relationship of human structures and
functions

338-111
2 ((2)-0-4)
สรีรวิทยาการแพทย์ พืน้ ฐาน
(Basic Medical Physiology)
กลไกและการทางานของทุกระบบในร่ างกาย
ของมนุษย์ในภาวะปกติ การประยุกต์ความรู ้พ้นื ฐานทาง
สรี รวิทยาเพื่อใช้ในวิชาชีพการพยาบาล
Mechanisms and functions of human body
systems; application of basic physiology to nursing
profession

326-101
2 ((1)-3-2)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)
ความรู ้พ้นื ฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และ
ปรสิ ตวิทยา กระบวนการสร้างภูมิคุม้ กัน ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่ างกายต่อเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละปรสิ ตที่ทาให้เกิดโรคซึ่งพบ
มากในประเทศไทย การป้ องกัน การควบคุม และการทาลาย
เชื้อโรค การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อจาก
จุลินทรี ยแ์ ละปรสิ ต เทคนิคที่จาเป็ นทางจุลชีววิทยา
Basic principle in immunology, microbiology, and
parasitology; immunological mechanisms; immune response
to pathogenic microorganisms and parasites which cause

336-203
2 ((2)-0-4)
เภสัชวิทยาการแพทย์ พื้นฐาน
(Basic Medical Pharmacology)
หลักการทางเภสัชวิทยา ความรู ้พ้นื ฐานทางเภสัช
วิทยาของยาต้นแบบที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบเอนโดครี นและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินปั สสาวะ ยาต้านจุลชีพ เคมีบาบัดใน
โรคมะเร็ง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Principle of pharmacology; basic pharmacology
of drug prototypes affecting peripheral nervous system,
central nervous system, cardiovascular system, endocrine
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system and autacoids, gastrointestinal system, urinary tract
system; antimicrobial agents; chemotherapy of cancer;
rational use of drugs

Principle of nutrition and nutritional assessment
for person across life span; using the food exchange list;
diet therapy; food consumption based on eastern wisdom;
role of nurse for health promotion on nutrition

640-111
2 ((2)-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
(Pathophysiology for Nurses)
มโนทัศน์ของพยาธิสรี ระของร่ างกาย กลไกปฏิกิริยา
ตอบสนอง การปรับตัวของร่ างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ และ
ความผิดปกติของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย
Concept of pathophysiology of human body;
response mechanisms; adaptation under pathologic
circumstances; disorders of organs and human systems

640-212
1 ((1)-0-2)
หลักวิทยาการระบาด
(Principle of Epidemiology)
แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด
ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเกี่ยวกับโรคและการกระจาย
ของโรค ข้อมูลและสถิติดา้ นการแพทย์และสาธารณสุข
ตารางชีพ เครื่ องชี้วดั สภาวะอนามัยในชุมชน การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวน การ
ป้ องกันและควบคุมโรค
Concepts and principles of epidemiology;
nature of disease; concepts of disease and distribution of
disease; medical and public health informatics; life table;
community health indices; epidemiological studies;
epidemiology surveillance and investigation; prevention,
and disease control

640-112
2 ((2)-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการของมนุษย์
ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ ภาวะ
วิกฤตที่เกิดจากพัฒนาการ และแนวทางการส่งเสริ มพัฒนาการ
ในแต่ละวัย
Concepts, theories, and principles in human
development; factors affecting physical, emotional, social,
and cognition developments in humans from fertilization to
elderly; developmental crisis; guidelines for developmental
promotions in all age groups
640-211
1 ((1)-0-2)
โภชนาการเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ
(Nutrition for Health Promotion)
หลักโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการ
ผูใ้ ช้บริ การทุกช่วงวัย การใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน โภชน
บาบัด การบริ โภคอาหารตามหลักภูมิปัญญาตะวันออก บทบาท
พยาบาลกับการสร้างเสริ มสุขภาพด้านโภชนาการ

กลุ่มวิชาชีพ
640-221
6 ((4)-6-8)
ชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
(Foundation of Nursing Professional)
วิวฒั นาการและการพัฒนาของวิชาชีพการ
พยาบาล มโนทัศน์พ้นื ฐานทางการพยาบาล ทฤษฎีและ
แนวคิดทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบ
บริ การสุขภาพและการบริ การการพยาบาล คุณค่าวิชาชีพ
บทบาทและหน้าที่ของพยาบาล หลักการกระบวนการ
พยาบาล ฝึ กใช้กระบวนการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พระราชบัญญัติวชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการ
ตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมในการพยาบาล
Revolution and development of nursing
professional; basic concepts of nursing; theories and
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concepts of nursing and related theories; health care system
and nursing services; value of nursing professional; role and
responsibility of nurse; principle of nursing process; practice
of nursing process; laws related to the practice of nursing and
midwifery; the profession nursing and midwifery act; ethical
principle and code of ethics in nursing; ethical decision
making in nursing
640-222
4 ((2)-6-4)
สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้ น
(Fundamental Nursing Competency)
มโนทัศน์ของสมรรถนะทางการพยาบาล การสื่ อสาร
ทางสุขภาพ หลักการและวิธีการปฏิบตั ิการพยาบาลเบื้องต้น
อย่างปลอดภัย การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอย่าง
เป็ นองค์รวม ตามแผนการพยาบาล
Concept of nursing competency; communication in
healthcare; principles and methods of fundamental nursing;
holistic responsiveness to individual needs based on nursing
care plan
640-291
3 (0-9-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลขั้นพื้นฐาน
(Practicum of Basic Nursing Care)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222
ปฏิบตั ิการพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเป็ นองค์รวมของผูใ้ ช้บริ การเป็ น
รายบุคคล โดยใช้กระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ
คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นปั จเจกบุคคล สิ ทธิผปู ้ ่ วย ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of fundamental nursing in holistic
responding to basic needs of an individual using nursing
process; professional relationship; concerning safety,
individual differences, patient rights; based on professional
standard, related laws and professional ethics

640-223
2 ((2)-0-4)
นวัตกรรมทางการพยาบาล
(Innovation in Nursing)
การคิดเชิงออกแบบ การคิดนวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมทางการพยาบาล
Design thinking; innovation thinking; process
of innovation development; nursing innovation
กลุ่มวิชา การพยาบาลเพื่อสร้ างเสริมสุ ขภาวะองค์ รวม
(Nursing for Holistic Well-Being) จานวน 5 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย 2 รายวิชา
640-224
3 ((2)-2-5)
การสร้ างเสริมสุขภาวะองค์ รวม
(Holistic Well-Being)
แนวคิดสุขภาวะองค์รวมและปั จจัยกาหนด
สุขภาพ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริ มสุขภาวะองค์รวม ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริ มสุขภาวะองค์รวม กลยุทธ์ วิธีการ และเทคนิคในการ
สร้างเสริ มสุขภาวะองค์รวมแก่ผใู ้ ช้บริ การทุกกลุ่มวัยที่
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
Concept of holistic health and determinants of
health; concepts, principles, and theories related to health
promotion; factors related to holistic health promotion;
strategies, methods, and techniques for enhancing holistic
health promotion of clients acroos life span integrating
eastern wisdom
640-292
2 (0-6-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อสร้ างเสริมสุ ขภาวะองค์ รวม
(Practicum in Nursing for Holistic Well-Being)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-224
ใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนากิจกรรม
หรื อโครงการเพื่อการสร้างเสริ มสุขภาวะองค์รวมแก่
ผูใ้ ช้บริ การทุกกลุ่มวัย ปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อการสร้าง
เสริ มสุขภาวะองค์รวมแก่ผใู ้ ช้บริ การทุกกลุ่มวัย บน
พื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญา
ตะวันออก
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Using nursing process for developing activities or
projects in enhancing holistic health promotion for clients
across life span; nursing practice for enhancing holistic health
promotion for clients across life span based on concepts and
theories of health promotion and eastern wisdom
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) จานวน 3
หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 2 รายวิชา
640-225
2 ((2)-0-4)
การพยาบาลอายุรวัฒน์
(Nursing for Active Aging)
สังคมอายุรวัฒน์ นโยบายของรัฐและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ ระบบบริ การสุขภาพและสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ภาวะสุขภาพและความต้องการของผูส้ ูงอายุ ภาวะเจ็บป่ วยจาก
ความสูงอายุ หลักการดูแลและระบบดูแลผูส้ ูงอายุ การป้ องกัน
ภาวะเสี่ ยง การใช้ยาในผูส้ ูงอายุ
Society of active aging; national policies and
legislation related to elderly persons; healthcare and social
service system for elderly persons; theories of aging; health
assessment for elderly persons; health status and needs of
elderly persons; illness related to geriatric disorders;
principles of caring and care system for elderly persons; risk
prevention; drug usage in elderly persons
640-293
1 (0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้สูงอายุ
(Practicum in Geriatric Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-225
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
ผูใ้ ช้บริ การวัยผูส้ ูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจากความสูงอายุ โดย
ใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแลอย่างต่อเนื่อง การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
พยาบาลผูใ้ ช้บริ การวัยผูส้ ูงอายุ คานึงถึงความปลอดภัย ความ
เป็ นปั จเจกบุคคล สิ ทธิผปู ้ ่ วย การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ

Practice of holistic nursing care for elderly
clients with health problems related to geriatric disorders;
using nursing process and continuity of care; rational
drug used; applying evidence based practices
appropriately for elderly clients; concerning to safety,
individuals differences, patient rights, caregiver
participation; based on professional standard, related law
and professional ethics
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing) จานวน 11
หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 4 รายวิชา
640-321
3 ((3)-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(Adult Nursing I)
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมใน
การดูแลผูใ้ ช้บริ การวัยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
เจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน และเรื้ อรัง การใช้กระบวนการพยาบาล
ในการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัว
และชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การนาหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผูใ้ ช้บริ การ คานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นปัจเจกบุคคล และสิ ทธิผปู ้ ่ วย
Concepts and principles of holistic nursing care
for adult clients with health deviation, acute and chronic
illness; using nursing process for continuity of care from
hospital to family and community; rational drug used;
applying evidence based practices appropriately for
clients; concerning to safety, individual differences, and
patient rights
640-391
3 (0-9-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ 1
(Practicum in Adult Nursing I)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-321
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
ผูใ้ ช้บริ การวัยผูใ้ หญ่ในภาวะเจ็บป่ วยเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง
โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการดูแลรักษา ฟื้ นฟูสภาพ ป้ องกัน
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การกลับเป็ นซ้ า การสร้างเสริ มสุขภาพ และการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
พยาบาลผูใ้ ช้บริ การวัยผูใ้ หญ่ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ น
ปั จเจกบุคคล สิ ทธิผปู ้ ่ วย การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for adult clients
with acute and chronic illness; using nursing process
integrated with wisdom related to health for caring,
rehabilitation, recurrence prevention, health promotion, and
continuity of care from hospital to family and community;
rational drug used; applying evidence based practices
appropriately for adult clients; concerning to safety,
individuals differences, patient rights, caregiver participation;
based on professional standard, related law and professional
ethics
640-322
2 ((2)-0-4)
(Adult Nursing II)
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมในการ
ดูแลผูใ้ ช้บริ การวัยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะเจ็บป่ วยวิกฤตและฉุกเฉิ น
การดูแลผูใ้ ช้บริ การที่จาเป็ นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการรักษาเฉพาะ หลักการพยาบาลผูใ้ ช้บริ การระยะสุดท้าย
และภาวะใกล้ตาย การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องในทุกระดับของการบริ การสุขภาพ การดูแลแบบ
ประคับประคอง การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
พยาบาลผูใ้ ช้บริ การ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นปัจเจก
บุคคล สิ ทธิผปู ้ ่ วย การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลและครอบครัว
ประเด็นกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of holistic nursing care for
adult clients with critical and emergency illness; caring for
clients requiring medical technologies and special
therapeutics; principles of end of life and dying care; using
nursing process for continuity of care in each levels of health
care services; palliative care; applying evidence based
practices appropriately for clients; concerning to safety,
individual differences, patient rights, participation of
caregivers and families, the aspects related to law and ethics

640-392
3 (0-9-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ 2
(Practicum in Adult Nursing II)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-322
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
ผูใ้ ช้บริ การวัยผูใ้ หญ่ในภาวะเจ็บป่ วยวิกฤต ฉุกเฉิ น
ผูใ้ ช้บริ การที่จาเป็ นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการรักษาเฉพาะ การใช้ยาที่มีความเสี่ ยงสูง การดูแล
ผูใ้ ช้บริ การในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในการดูแลรักษา ฟื้ นฟูสภาพ การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งการดูแลในทุกระดับของการบริ การสุขภาพ
ป้ องกันการกลับเป็ นซ้ า และการดูแลแบบประคับประคอง
การนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาล
ผูใ้ ช้บริ การวัยผูใ้ หญ่ คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ น
ปั จเจกบุคคล สิ ทธิผปู ้ ่ วย การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลและ
ครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for adult clients
with critical and emergency illness requiring medical
technologies and special therapeutics; high alert drug use;
caring for end of life and dying clients; using nursing
process integrated with wisdom related to health for
caring, rehabilitation, continuity of care in each levels of
health care services, recurrence prevention, and palliative
care; applying evidence based practices appropriately for
adult clients; concerning to safety, individual differences,
patient rights, caregiver and family participation; based
on professional standard, related laws and professional
ethics
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กลุ่มวิชา การพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health
and Psychiatric Nursing) จานวน 7 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 2
รายวิชา
640-323
3 ((3)-0-6)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
แนวคิดและหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ ช้บริ การที่มีภาวะเสี่ ยง
ด้านสุขภาพจิต ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัญหาสุขภาพจิต และปั ญหาทาง
จิตเวช โดยใช้ทกั ษะการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบาบัด และ
การใช้ตนเองเพื่อการบาบัด การใช้กระบวนการพยาบาลที่
บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในการสร้างเสริ ม
สุขภาพจิต การป้ องกัน การบาบัดเบื้องต้น การฟื้ นฟูสภาพจิต
และการดูแลอย่างต่อเนื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม คานึงถึงความปลอดภัย
ความเป็ นปั จเจกบุคคลและบริ บททางสังคมของผูใ้ ช้บริ การ
สิ ทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ประเด็นกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of mental health and
psychiatric nursing; holistic nursing care for clients at risk,
encounter mental health, and psychiatric problems; using of
therapeutic interaction and self-therapeutic; using nursing
process integrated with wisdom related to health for mental
health promotion, prevention, basic treatments, mental
rehabilitation, and continuity of care; rational drug used; using
evidence based practices appropriately; concerning to safety,
individual differences and social context, human rights,
participation of caregivers, families and community, the
aspects related to law and ethics
640-393
4 (0-12-0)
(Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-323
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
ผูใ้ ช้บริ การที่มีภาวะเสี่ ยงด้านสุขภาพจิต ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัญหา
สุขภาพจิต และปั ญหาทางจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการสร้างเสริ ม

สุขภาพจิต การป้ องกัน การบาบัดเบื้องต้น การฟื้ นฟูสภาพ
จิต และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ทกั ษะ
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบาบัด การใช้ตนเองเพื่อการ
บาบัด และการใช้กิจกรรมบาบัดแก่ผใู ้ ช้บริ การทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มในบริ บทของโรงพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การนา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผูใ้ ช้บริ การอย่าง
เหมาะสม คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นปั จเจกบุคคล
สิ ทธิมนุษยชน วิถีการดาเนินชีวติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล ครอบครัว และชุมชน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยา
วิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for clients at
risk, encounter mental health, and psychiatric problems;
using nursing process integrated with wisdom related to
health for mental health promotion, prevention, basic
treatments, mental rehabilitation, and continuity of care;
practice of therapeutic interaction, therapeutic use of self
and activity therapy for individual and group of clients in
context of hospital, family, and community; rational drug
used; applying evidence based practices appropriately
with concerning to safety, individual differences, human
rights, pattern of life and local culture, participation of
caregivers, families and community; based on
professional standard, related laws and professional ethics
กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก (Pediatric Nursing) จานวน 7
หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 2 รายวิชา
640-324
3 ((3)-0-6)
การพยาบาลเด็ก
(Pediatric Nursing)
แนวคิดและหลักการพยาบาลทารกแรกเกิดถึง
วัยรุ่ นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กน้อย เจ็บป่ วย
เฉี ยบพลัน เรื้ อรัง และซับซ้อนหรื อวิกฤต การใช้
กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง การ
พยาบาลแบบองค์รวมที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในการสร้างเสริ มสุขภาพ ป้ องกันโรค รักษา
พยาบาล และฟื้ นฟูสภาพ คานึงถึงสิ ทธิเด็ก ความปลอดภัย
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ความเป็ นปั จเจกบุคคล และการมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลและ
ครอบครัว ประเด็นกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of nursing for newborns
through adolescents with wellness and minor illness; acute,
chronic, and complicated or critically illness; using nursing
process for continuity of care; holistic nursing integrated with
wisdom related to health for health promotion, prevention,
curing, caring, and rehabilitation; concerning of children’s
rights, safety, individual differences, and caregiver and family
participation, the aspects of related law and ethics
640-394
4 (0-12-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเด็ก
(Practicum in Pediatric Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-324
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลทารก
แรกเกิดถึงวัยรุ่ นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กน้อย
เจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน เรื้ อรัง และซับซ้อนหรื อวิกฤต การใช้
กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพ
ป้ องกันโรค รักษา พยาบาลและฟื้ นฟูสภาพ การนาหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ คานึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภัย ความเป็ น
ปั จเจกบุคคล วิถีการดาเนินชีวติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และการ
มีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลและครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for newborns
through adolescents with wellness and health deviation; acute,
chronic, and complicated or critically illness; using nursing
process integrated with wisdom related to health for
continuity of care to health promotion, prevention, curing,
caring, and rehabilitation; applying evidence based practices;
concerning of children’s rights, safety, individual differences,
lifestyle and local culture, and caregiver and family
participation; based on professional standard, related laws and
professional ethics

640-325
2 ((2)-0-4)
วิจยั เบื้องต้ นทางการพยาบาล
(Basic Research in Nursing)
หลักและกระบวนการวิจยั เบื้องต้น ประเด็น
จริ ยธรรมในการวิจยั ทางการพยาบาล พัฒนาโครงการวิจยั
การนาผลงานวิจยั มาใช้ในการพยาบาล
Principles and process of basic research; ethical
issues in nursing research; development of research
project; research utilization in nursing
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery) จานวน
12 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 3 รายวิชา
640-421
3 ((3)-0-6)
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)
แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก
และการผดุงครรภ์ อนามัยการเจริ ญพันธุ์ การเตรี ยมตัว
ก่อนการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ทางสรี รวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ การ
พยาบาลระยะตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์ ความรู ้พ้นื ฐาน
เกี่ยวกับการคลอด การทาคลอดปกติ การพยาบาลระยะ
คลอด และระยะหลังคลอดปกติและเบี่ยงเบนเล็กน อย
การพยาบาลทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้
กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกัน
การดูแล และการฟื้ นฟูสภาพ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความปลอดภัย ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่ วมของครอบครัว
ประเด็นกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of maternal and
newborn nursing and midwifery; reproductive health;
preconception preparation; family planning;
physiological, psychological, social, and spiritual changes
and the impacts; nursing care during pregnancy; antenatal
care; basic knowledge of childbirth, normal birth
assisting; labor and postpartum periods in normal
conditions and minor health deviations; nursing care of
the newborns; breastfeeding; using nursing process in
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order to promote optimal health, prevention, caring, and
rehabilitation including holistic care; using evidence based
practices, concerning to safety, cultural diversities,
participation of families, and the aspects of related law and
ethics
640-422
3 ((3)-0-6)
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery II)
แนวคิดและหลักการผดุงครรภ์ในการดูแลสตรี และ
ทารกที่มีภาวะเสี่ ยงและแทรกซ้อนทางสุขภาพในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การประเมินภาวะสุขภาพของ
ทารกในครรภ์ การใช้ยาในสตรี ต้ งั ครรภ์และในระยะคลอด การ
ใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกัน
การดูแล และการฟื้ นฟูสภาพ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คานึงถึงความปลอดภัย ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่ วมของครอบครัว
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of midwifery in providing
care for women and their newborns having health risks and
complications during pregnancy, labor and postpartum
periods; fetal health assessment; drug use during pregnancy
and labour; using nursing process in order to promote optimal
health, prevention, caring, and rehabilitation including holistic
care; using evidence based practices, concerning to safety,
cultural diversities, participation of families, and the aspects
of related law and ethics
640-491
6 (0-18-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-421, 640-422
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรี
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที่
มีภาวะสุขภาพปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย ภาวะเสี่ ยงทางสุขภาพ
และภาวะแทรกซ้อน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกัน การ

ดูแล และการฟื้ นฟูสภาพ การเฝ้าคลอดและช่วยคลอดปกติ
การช่วยแพทย์ในการทาสูติศาสตร์หตั ถการ ให้การ
พยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
คานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นปั จเจกบุคคลและ
วัฒนธรรม การมีส่วนร่ วม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice of holistic nursing care for the women
having normal health status, minor deviations, health
risks and health complications during pregnancy, labor
and postpartum periods, including their newborns;
rational drug use; using nursing process to promote
optimal health, prevention, caring and rehabilitation;
attending and birth assisting; assisting obstetrician in
performing obstetric procedures; including holistic care;
using evidence based practices, concerning to safety,
individual differences and culture; family participation,
based on professional standard, related laws and
professional ethics
กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค
เบื้องต้ น (Community Health and Basic Medical Care)
จานวน 10 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 3 รายวิชา
640-423
3 ((3)-0-6)
(Community Health Nursing)
ระบบบริ การสุขภาพ ระบบบริ การสุขภาพชุมชน
นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน
แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน กลยุทธ์การจัดบริ การ
สุขภาพชุมชน ระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน กระบวนการ
และการจัดบริ การสุขภาพชุมชน
Health service system, community health
service system; national health policies and health
development plan, community health innovations,
concept of community health nursing, community health
service strategies, informatics system of community
health, community health nursing process and services
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640-424
2 ((2)-0-4)
การดูแลรักษาโรคเบื้องต้ น
(Basic Medical Care)
การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และการดูแลรักษา
โรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในทุกช่วงวัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉิ นและ
การทาหัตถการเบื้องต้นตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม
Assessment, diagnosis, and basic medical care for
clients across life span, rational drug used, first aids,
emergency care and basic medical procedures based on
nursing professional regulation and related laws, referral for
appropriate treatment
640-492
5 (0-15-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค
เบื้องต้ น
(Practicum in Community Nursing)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-423, 640-424
ปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อการดูแลสุขภาพ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทุกช่วงวัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที่ผสมผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก หลักการ
ดาเนินงานอนามัยชุมชน และการมีส่วนร่ วมในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน บุคคลและครอบครัวที่บา้ น การให้บริ การพยาบาลใน
โรงเรี ยน คานึงถึงการดาเนินชีวติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมถึงปฏิบตั ิการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานบริ การปฐม
ภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ดูแลในภาวะฉุกเฉิ นและทาหัตถการเบื้องต้น การส่งต่อเพื่อการ
รักษาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัย ความแตกต่าง
ของบุคคล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และจรรยาวิชาชีพ
Nursing practices based on holistic approach for
basic nursing care in individual, family, and community
across life sapan integrating the eastern-wisdom nursing care,
priciples of community health process and participation, as
well as school health nursing, concerning life styes and
culture, including basic medical care in primary health care,

rational drug used, first aids, emergency care and basic
nursing procedures, referral for appropriate treatment
realated to patient safety, individual difference which
those based on professional standard, related laws, and
professional ethics.
กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล (Nursing
Administration) จานวน 5 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย 2
รายวิชา
640-425
3 ((3)-0-6)
การบริหารทางการพยาบาล
(Nursing Administration)
ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล แนวคิดการบริ หาร
การพยาบาล การบริ หารหอผูป้ ่ วย รู ปแบบการจัดบริ การ
พยาบาล การทางานเป็ นทีม แนวคิดการให้บริ การแบบสห
วิชาชีพ การใช้สารสนเทศทางการพยาบาล การจัดการ
คุณภาพ ความเสี่ ยงและความปลอดภัยทางการพยาบาล
การบริ หารโครงการและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล
Nursing leadership; concepts of nursing
administration; nursing unit management; models of
nursing services; team working; concept of interprofessional practice; nursing informatics utilization;
nursing management in quality, risk, and safety; project
management and innovation development; issues and
trend in nursing
640-493
2 (0-6-0)
ปฏิบัตกิ ารบริหารทางการพยาบาล
(Practicum in Nursing Administration)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291
รายวิชาบังคับร่ วม : 640-425
ปฏิบตั ิการบริ หารการพยาบาลในคลินิคในฐานะ
ผูน้ าและสมาชิกทีมการพยาบาล การดูแลผูใ้ ช้บริ การแบบ
องค์รวมอย่างต่อเนื่องกับทีมสหวิชาชีพ ภายใต้กฏหมายที่
เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบตั ิการบริ หารโครงการ
และพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
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Practice nursing administration in clinic as a nurse
leader and member with inter-professional team related to
laws and professional ethics; practice project management and
innovation development

Principle of yoga practice; yoga asana; way of yoga for
holistic well-being; effects of yoga practice on human
physiology and health; practicing of breathing and
relaxation for health

640-494
3 (0-9-0)
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลฝึ กหัด
(Practicum in Nurse Internship)
รายวิชาบังคับก่อน : 640-291, 640-292, 640-293, 640-391,
640-392, 640-393, 640-394, 640-491, 640-492, 640-493
ปฏิบตั ิการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใต้
การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลที่
เลือกสรร การดูแลผูใ้ ช้บริ การแบบสหวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ
Practice nursing as a professional nurse under
supervision of registered nurses in a selected clinical area;
inter-prefossional practice; based on professional standard,
related laws and professional ethics
วิชาเลือกเสรีทเี่ ปิ ดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์
640-531
2((1)-2-3)
(Meditation for Life)
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ
ขั้นตอน จุดเริ่ มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะของการบริ กรรม
และการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้าน
สมาธิ การนาสมาธิไปใช้ในชีวติ ประจาวัน การเรี ยน และการ
ทางาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติของฌาน
Definition of meditation; aims, method, steps, starting point
for practicing meditation; ways of Putho Battle and practicing
meditation; benefit of meditation; characteristics against
meditation; utilization meditation in daily living, learning, and
working; characteristics, steps, qualification, benefit of chan

640-533
1 (0-3-0)
ปฏิบัตทิ กั ษะการพยาบาล
(Practicum in Nursing Skills)
รายวิชาบังคับก่อน: 640-291
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
แก่ผใู ้ ช้บริ การในการสร้างเสริ มสุขภาพ การป้ องกันความ
เจ็บป่ วย การดูแลรักษา และการฟื้ นฟูสภาพ ฝี กทักษะการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การนิเทศ
ของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลที่
เลือกสรร
Practice of nursing using nursing process to clients for
health promotion, illness prevention, caring, and
rehabilitation; practicing of nursing skills based on
nursing standard under supervision of registered nurses in
a selected clinical area

640-532
1 (0-2-1)
โยคะเพื่อสุ ขภาพ
(Yoga for Health)
หลักการในการฝึ กโยคะ โยคะอาสนะ วิถีโยคะเพื่อ
สุขภาวะองค์รวม ผลของการฝึ กโยคะต่อการทางานของร่ างกาย
และสุขภาพ การฝึ กหายใจและการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
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