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                                                                     เอกสาร 1-4 
   

ค าอธิบายรายวชิา 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์
001-102     2((2)-0-4)                                                    
ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือ
ชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

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) 
สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
(Health for All) 

หลักการและขั้ นตอนการช่วยชีวิตขั้ น พ้ืนฐาน 
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

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) 
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
(Benefit of Mankinds) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง     

The Integrative activities emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for 
the benefits of mankind 
 
กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ
895-001    2((2)-0-4) 
พลเมืองทีด่ ี
(Good Citizens) 

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสงัคมใน
ฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุ
วฒันธรรม 

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) 
ชีวติทีด่ ี
(Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวติ การรู้เท่า
ทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการท างาน การ
แกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วติในสงัคมท่ีมีความ
หลากหลาย   
    Consciousness and mindfulness; happiness; self-
awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
 
กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ 
001-103    1((1)-0-2) 
ไอเดยีสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Idea to Entrepreneurship) 

การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั 
315-201    2((2)-0-4) 
ชีวติแห่งอนาคต 
(Life in the Future) 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต 
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เท ค โน โ ล ยี ส าร ส น เท ศ กั บ ก าร ใ ช้ ชี วิ ต ใน อ น าค ต 
ปัญญาประดิษฐ ์

Climate change in the future; biotechnology and 
nanotechnology; clean energy; information technology for 
living in the future; artificial intelligence 
 
 

 
345-104    2((2)-0-4) 
รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั 
(Digital Technology Literacy) 

การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั 
ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน 
การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

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 
 
กลุ่มสาระการคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
895-010    2((2)-0-4) 
การคดิกบัพฤตกิรรมพยากรณ์ 
(Thinking and Predictable Behavior) 

การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ 
การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 

Systematic thinking; problem solving; 
behavioral science; decision making; behavior prediction 
 
322-100    2((2)-0-4) 
ค านวณศิลป์ 
(The Art of Computing) 

คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การด าเนินชีวติ  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและ
จดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical 
modeling for life; interest rate; annuity; collection and 
management data; introduction to data analysis and 
presentation 
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กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 
890-001    2((2)-0-4) 
สรรสาระภาษาองักฤษ 
(Essential English) 

โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
เป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพ้ืนฐานการฟัง พดู อ่าน 
และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น 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) 
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
(Everyday English) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วั
และไม่ซบัซอ้น เพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั 

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) 
ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 
(English on the Go) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเป็น
ปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียน
เพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 

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) 
ภาษาองักฤษยุคดจิทิลั 
(English in the Digital World)การฟังและอ่าน 

ภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพดูและเขียนแสดง
ความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

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) 
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
(English for Academic Success) 

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การ
วเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 

English listening and reading in academic 
contexts; analyzing and responding critically to academic 
texts through speaking and writing 
 
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา 
895-027    1((1)-0-2) 
อรรถรสภาษาไทย 
(Appreciation in Thai Language) 

ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า 
ความงดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์

Linguistic features affecting thoughts, feelings, 
values and aesthetics expressing meanings as intended 
 
895-039    1((1)-0-2) 
การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออก
ก าลงักาย สรีรวทิยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพทางกาย 
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือก
รูปแบบการออกก าลงักาย การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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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 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 
001-131    2((2)-0-4) 
สุขภาวะกายและจติ 
(Healthy  Body  and  Mind) 

สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต 
การเสริมสร้างวฒิุภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบัการสร้างเสริมสุข
ภาวะแบบองคร์วม  

Holistic health; physical and mental health care; 
strengthening emotional quotient; art and the holistic health 
promotion 
 
กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
321-123    2 ((2)-0-4) 
พื้นฐานกายวภิาคศาสตร์ 
(Basic  Anatomy) 

บทน าเก่ียวกบัเซลลส่ิ์งมีชีวติ เซลลว์ทิยา เน้ือเยือ่
พ้ืนฐาน โครงร่างของมนุษย ์ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและ
การท าหนา้ท่ีของร่างกายมนุษย ์ 

Introduction to living cells; cytology; basic tissues; 
human skeleton, relationship of human structures and 
functions 
 
326-101     2 ((1)-3-2) 
จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 
(Microbiology and Parasitology) 

ความรู้พ้ืนฐานทางอิมมูโนวทิยา จุลชีววทิยา และ
ปรสิตวทิยา กระบวนการสร้างภูมิคุม้กนั ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่างกายต่อเช้ือจุลินทรียแ์ละปรสิตท่ีท าใหเ้กิดโรคซ่ึงพบ
มากในประเทศไทย การป้องกนั การควบคุม และการท าลาย
เช้ือโรค การเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ การวนิิจฉยัโรคติดเช้ือจาก
จุลินทรียแ์ละปรสิต เทคนิคท่ีจ าเป็นทางจุลชีววทิยา 

Basic principle in immunology, microbiology, and 
parasitology; immunological mechanisms; immune response 
to pathogenic microorganisms and parasites which cause 

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) 

โครงสร้างและหนา้ท่ีพ้ืนฐานของสารชีวโมเลกลุ 
พีเอชและบฟัเฟอร์ โครงสร้างของสารมหโมเลกลุ ขั้นตอน
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในวถีิเมแทบอลิซึมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ควบคุมดว้ยฮอร์โมนและสารอาหาร 
              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 
 
338-111    2 ((2)-0-4) 
สรีรวทิยาการแพทย์พืน้ฐาน 
(Basic  Medical  Physiology) 

กลไกและการท างานของทุกระบบในร่างกาย
ของมนุษยใ์นภาวะปกติ การประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานทาง
สรีรวทิยาเพื่อใชใ้นวชิาชีพการพยาบาล 

Mechanisms and functions of human body 
systems; application of basic physiology to nursing 
profession 
 
336-203    2 ((2)-0-4) 
เภสัชวทิยาการแพทย์พื้นฐาน 
(Basic Medical Pharmacology) 

หลกัการทางเภสชัวทิยา ความรู้พ้ืนฐานทางเภสชั
วทิยาของยาตน้แบบท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบนอก  
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด ์ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาตา้นจุลชีพ เคมีบ าบดัใน
โรคมะเร็ง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

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 
 
 
 
640-111    2 ((2)-0-4) 
พยาธิสรีรวทิยาส าหรับพยาบาล 
(Pathophysiology  for  Nurses) 

มโนทศัน์ของพยาธิสรีระของร่างกาย  กลไกปฏิกิริยา
ตอบสนอง การปรับตวัของร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ และ
ความผิดปกติของอวยัวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
                Concept of pathophysiology of human body; 
response mechanisms; adaptation under pathologic 
circumstances; disorders of organs and human systems 
 
640-112    2 ((2)-0-4) 
จติวทิยาพฒันาการ 
(Developmental  Psychology) 

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพฒันาการของมนุษย ์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญาของมนุษย ์ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวยัสูงอาย ุภาวะ
วกิฤตท่ีเกิดจากพฒันาการ และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการ
ในแต่ละวยั 

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) 
โภชนาการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
(Nutrition  for Health Promotion) 

หลกัโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการ
ผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั การใชร้ายการอาหารแลกเปล่ียน โภชน
บ าบดั การบริโภคอาหารตามหลกัภูมิปัญญาตะวนัออก บทบาท
พยาบาลกบัการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ 

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 
 
 
640-212    1 ((1)-0-2) 
หลกัวทิยาการระบาด 
(Principle  of  Epidemiology) 

แนวคิดและหลกัการของวทิยาการระบาด 
ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเก่ียวกบัโรคและการกระจาย
ของโรค ขอ้มูลและสถิติดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ตารางชีพ เคร่ืองช้ีวดัสภาวะอนามยัในชุมชน การศึกษา
ทางวทิยาการระบาด การเฝ้าระวงั การสอบสวน การ
ป้องกนัและควบคุมโรค  

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 
 
กลุ่มวชิาชีพ 
640-221    6 ((4)-6-8) 
ชุดวชิา พื้นฐานวชิาชีพการพยาบาล 
(Foundation of Nursing Professional) 

ววิฒันาการและการพฒันาของวชิาชีพการ
พยาบาล มโนทศัน์พ้ืนฐานทางการพยาบาล ทฤษฎีและ
แนวคิดทางการพยาบาล และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบ
บริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล คุณค่าวชิาชีพ 
บทบาทและหนา้ท่ีของพยาบาล หลกัการกระบวนการ
พยาบาล ฝึกใชก้ระบวนการพยาบาล กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพพยาบาล หลกัการ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล                  
         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) 
สมรรถนะการพยาบาลเบ้ืองต้น 
(Fundamental Nursing Competency) 

มโนทศัน์ของสมรรถนะทางการพยาบาล การส่ือสาร
ทางสุขภาพ หลกัการและวธีิการปฏิบติัการพยาบาลเบ้ืองตน้
อยา่งปลอดภยั การตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานอยา่ง
เป็นองคร์วม 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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
(Practicum  of  Basic  Nursing  Care) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-221, 640-222 

ปฏิบติัการพยาบาลเบ้ืองตน้เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานอยา่งเป็นองคร์วมของผูใ้ชบ้ริการเป็น
รายบุคคล โดยใชก้ระบวนการพยาบาล สมัพนัธภาพเชิงวิชาชีพ 
ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ  

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) 
นวตักรรมทางการพยาบาล 
(Innovation in Nursing) 

การคิดเชิงออกแบบ การคิดนวตักรรม 
กระบวนการพฒันานวตักรรม นวตักรรมทางการพยาบาล  

Design thinking; innovation thinking; process 
of innovation development; nursing innovation 
 
กลุ่มวชิา การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 
(Nursing for Holistic Well-Being) จ านวน  5 หน่วยกติ 
ประกอบด้วย 2 รายวชิา 
640-224    3 ((2)-2-5) 
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 
(Holistic Well-Being) 

แนวคิดสุขภาวะองคร์วมและปัจจยัก าหนด
สุขภาพ แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เสริมสุขภาวะองคร์วม กลยทุธ์ วิธีการ และเทคนิคในการ
สร้างเสริมสุขภาวะองคร์วมแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มวยัท่ี
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก 

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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 
(Practicum  in  Nursing for Holistic Well-Being) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-221, 640-222 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-224 

ใชก้ระบวนการพยาบาลในการพฒันากิจกรรม
หรือโครงการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วมแก่
ผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มวยั ปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาวะองคร์วมแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มวยั บน
พ้ืนฐานแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และภูมิปัญญา
ตะวนัออก  
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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 

 
กลุ่มวชิา การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) จ านวน 3 
หน่วยกติ ประกอบด้วย 2 รายวชิา 
640-225    2 ((2)-0-4) 
การพยาบาลอายุรวฒัน์ 
(Nursing for Active Aging) 

สงัคมอายรุวฒัน์ นโยบายของรัฐและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุระบบบริการสุขภาพและสงัคมส าหรับ
ผูสู้งอาย ุทฤษฎีความสูงอาย ุการประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ
ภาวะสุขภาพและความตอ้งการของผูสู้งอาย ุภาวะเจ็บป่วยจาก
ความสูงอาย ุหลกัการดูแลและระบบดูแลผูสู้งอาย ุการป้องกนั
ภาวะเส่ียง การใชย้าในผูสู้งอาย ุ 

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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุ 
(Practicum in Geriatric Nursing) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-221, 640-222 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-225 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแล
ผูใ้ชบ้ริการวยัผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาสุขภาพจากความสูงอาย ุโดย
ใชก้ระบวนการพยาบาลและการดูแลอยา่งต่อเน่ือง การใชย้า
อยา่งสมเหตุผล การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการ
พยาบาลผูใ้ชบ้ริการวยัผูสู้งอาย ุค านึงถึงความปลอดภยั ความ
เป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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 
 
กลุ่มวชิา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing) จ านวน 11 
หน่วยกติ ประกอบด้วย 4 รายวชิา 
640-321    3 ((3)-0-6) 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(Adult Nursing I) 

แนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมใน
การดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน 
เจ็บป่วยเฉียบพลนั และเร้ือรัง การใชก้ระบวนการพยาบาล
ในการดูแลอยา่งต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัว
และชุมชน การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษม์าใชใ้นการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการ ค านึงถึงความ
ปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล และสิทธิผูป่้วย 

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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(Practicum  in  Adult  Nursing  I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-321 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแล
ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง 
โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟสูภาพ ป้องกนั
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การกลบัเป็นซ ้ า การสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน การใชย้า
อยา่งสมเหตุผล การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการ
พยาบาลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็น
ปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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) 

แนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมในการ
ดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยวกิฤตและฉุกเฉิน 
การดูแลผูใ้ชบ้ริการท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยทีางการแพทย์
และการรักษาเฉพาะ หลกัการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการระยะสุดทา้ย
และภาวะใกลต้าย การใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองในทุกระดบัของการบริการสุขภาพ การดูแลแบบ
ประคบัประคอง การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการ
พยาบาลผูใ้ชบ้ริการ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจก
บุคคล สิทธิผูป่้วย การมีส่วนร่วมของผูดู้แลและครอบครัว 
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
(Practicum  in  Adult  Nursing II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-322 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแล
ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ในภาวะเจ็บป่วยวกิฤต ฉุกเฉิน 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยทีางการแพทย์
และการรักษาเฉพาะ การใชย้าท่ีมีความเส่ียงสูง การดูแล
ผูใ้ชบ้ริการในระยะสุดทา้ยและภาวะใกลต้าย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟสูภาพ การดูแลอยา่ง
ต่อเน่ืองรวมทั้งการดูแลในทุกระดบัของการบริการสุขภาพ 
ป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ า และการดูแลแบบประคบัประคอง 
การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการพยาบาล
ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็น
ปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย การมีส่วนร่วมของผูดู้แลและ
ครอบครัว ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ  

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 
 
 
 
 
 



9 

 

กลุ่มวชิา การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช (Mental Health 
and Psychiatric Nursing) จ านวน 7 หน่วยกติ ประกอบด้วย 2 
รายวชิา 
640-323    3 ((3)-0-6) 
การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 
(Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing) 

แนวคิดและหลกัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
การพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการท่ีมีภาวะเส่ียง
ดา้นสุขภาพจิต ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทาง
จิตเวช โดยใชท้กัษะการสร้างสมัพนัธภาพเพื่อการบ าบดั และ
การใชต้นเองเพื่อการบ าบดั การใชก้ระบวนการพยาบาลท่ี
บูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต การป้องกนั การบ าบดัเบ้ืองตน้ การฟ้ืนฟสูภาพจิต 
และการดูแลอยา่งต่อเน่ือง การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภยั 
ความเป็นปัจเจกบุคคลและบริบททางสงัคมของผูใ้ชบ้ริการ 
สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และ
ชุมชน ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

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) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-323 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแล
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีภาวะเส่ียงดา้นสุขภาพจิต ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ี
บูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการสร้างเสริม

สุขภาพจิต การป้องกนั การบ าบดัเบ้ืองตน้ การฟ้ืนฟสูภาพ
จิต และการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง ฝึกปฏิบติัการใชท้กัษะ
การสร้างสมัพนัธภาพเพื่อการบ าบดั การใชต้นเองเพื่อการ
บ าบดั และการใชกิ้จกรรมบ าบดัแก่ผูใ้ชบ้ริการทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มในบริบทของโรงพยาบาล 
ครอบครัวและชุมชน การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การน า
หลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการอยา่ง
เหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล 
สิทธิมนุษยชน วถีิการด าเนินชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และชุมชน ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยา
วชิาชีพ 

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 
 
กลุ่มวชิา การพยาบาลเดก็ (Pediatric Nursing) จ านวน 7 
หน่วยกติ ประกอบด้วย 2 รายวชิา 
640-324    3 ((3)-0-6) 
การพยาบาลเดก็ 
(Pediatric Nursing) 

แนวคิดและหลกัการพยาบาลทารกแรกเกิดถึง
วยัรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบ่ียงเบนเลก็นอ้ย เจบ็ป่วย
เฉียบพลนั เร้ือรัง และซบัซอ้นหรือวกิฤต การใช้
กระบวนการพยาบาลเพ่ือการดูแลอยา่งต่อเน่ือง การ
พยาบาลแบบองคร์วมท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษา 
พยาบาล และฟ้ืนฟสูภาพ ค านึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภยั 
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ความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของผูดู้แลและ
ครอบครัว ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลเดก็ 
(Practicum  in  Pediatric  Nursing) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-324 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแลทารก
แรกเกิดถึงวยัรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบ่ียงเบนเลก็นอ้ย 
เจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรัง และซบัซอ้นหรือวกิฤต การใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพในการดูแลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค รักษา พยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพ การน าหลกัฐานเชิง
ประจกัษม์าใช ้ค านึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภยั ความเป็น
ปัจเจกบุคคล วถีิการด าเนินชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการ
มีส่วนร่วมของผูดู้แลและครอบครัว ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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) 
วจิยัเบ้ืองต้นทางการพยาบาล 
(Basic Research in Nursing) 

หลกัและกระบวนการวจิยัเบ้ืองตน้ ประเด็น
จริยธรรมในการวจิยัทางการพยาบาล พฒันาโครงการวจิยั 
การน าผลงานวจิยัมาใชใ้นการพยาบาล  

Principles and process of basic research; ethical 
issues in nursing research; development of research 
project; research utilization in nursing 
 
กลุ่มวชิา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
(Maternal Newborn  Nursing and Midwifery) จ านวน 
12 หน่วยกติ ประกอบด้วย 3 รายวชิา 
640-421    3 ((3)-0-6) 
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
(Maternal Newborn  Nursing and Midwifery I) 

แนวคิดและหลกัการพยาบาลมารดาและทารก 
และการผดุงครรภ ์อนามยัการเจริญพนัธ์ุ การเตรียมตวั
ก่อนการตั้งครรภ ์การวางแผนครอบครัว การเปล่ียนแปลง
ทางสรีรวทิยา จิต สงัคม จิตวญิญาณ และผลกระทบ     การ
พยาบาลระยะตั้งครรภ ์การรับฝากครรภ ์ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการคลอด การท าคลอดปกติ การพยาบาลระยะ
คลอด และระยะหลงัคลอดปกติและเบ่ียงเบนเลก็น อย 
การพยาบาลทารกแรกเกิด การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การใช้
กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั 
การดูแล และการฟ้ืนฟสูภาพ ใหก้ารพยาบาลแบบองคร์วม 
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ค านึงถึงความปลอดภยั ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 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) 

แนวคิดและหลกัการผดุงครรภใ์นการดูแลสตรีและ
ทารกท่ีมีภาวะเส่ียงและแทรกซอ้นทางสุขภาพในระยะตั้งครรภ ์
ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด การประเมินภาวะสุขภาพของ
ทารกในครรภ ์การใชย้าในสตรีตั้งครรภแ์ละในระยะคลอด การ
ใชก้ระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั 
การดูแล และการฟ้ืนฟสูภาพ ใหก้ารพยาบาลแบบองคร์วม โดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ค านึงถึงความปลอดภยั ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
                  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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
(Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  Midwifery) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-421, 640-422 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแลสตรี
ระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด ระยะหลงัคลอด และทารกแรกเกิดท่ี
มีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบนเลก็นอ้ย ภาวะเส่ียงทางสุขภาพ 
และภาวะแทรกซอ้น การใชย้าอยา่งสมเหตุผล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การ

ดูแล และการฟ้ืนฟสูภาพ  การเฝ้าคลอดและช่วยคลอดปกติ 
การช่วยแพทยใ์นการท าสูติศาสตร์หตัถการ ใหก้าร
พยาบาลแบบองคร์วม โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคลและ
วฒันธรรม การมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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 
 
กลุ่มวชิา การพยาบาลอนามยัชุมชนและการดูแลรักษาโรค
เบ้ืองต้น (Community Health and Basic Medical Care) 
จ านวน 10 หน่วยกติ ประกอบด้วย 3 รายวชิา 
640-423    3 ((3)-0-6) 
(Community  Health  Nursing) 

ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน 
นโยบายและแผนพฒันาสุขภาพ นวตักรรมสุขภาพชุมชน 
แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน  กลยทุธ์การจดับริการ
สุขภาพชุมชน ระบบขอ้มูลสุขภาพชุมชน กระบวนการ
และการจดับริการสุขภาพชุมชน 

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) 
การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น 
(Basic  Medical  Care) 

การประเมินสภาพ การวนิิจฉยั และการดูแลรักษา
โรคเบ้ืองตน้ท่ีพบบ่อยในทุกช่วงวยั การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การดูแลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและ
การท าหตัถการเบ้ืองตน้ตามขอบเขตของวชิาชีพและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง การส่งต่อเพ่ือการรักษาท่ีเหมาะสม 

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) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลอนามยัชุมชนและการดูแลรักษาโรค
เบ้ืองต้น 
(Practicum  in  Community  Nursing) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม :  640-423, 640-424 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมเพื่อการดูแลสุขภาพ 
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทุกช่วงวยั โดยใชก้ระบวนการ
พยาบาลท่ีผสมผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก หลกัการ
ด าเนินงานอนามยัชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน บุคคลและครอบครัวท่ีบา้น การใหบ้ริการพยาบาลใน
โรงเรียน ค านึงถึงการด าเนินชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
รวมถึงปฏิบติัการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้ในสถานบริการปฐม
ภูมิ การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การ
ดูแลในภาวะฉุกเฉินและท าหตัถการเบ้ืองตน้ การส่งต่อเพ่ือการ
รักษาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั ความแตกต่าง
ของบุคคล ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และจรรยาวชิาชีพ 

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. 
 
กลุ่มวชิา การบริหารการพยาบาล (Nursing 
Administration) จ านวน 5 หน่วยกติ ประกอบด้วย 2 
รายวชิา 
640-425    3 ((3)-0-6) 
การบริหารทางการพยาบาล 
(Nursing Administration) 

ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล  แนวคิดการบริหาร
การพยาบาล  การบริหารหอผูป่้วย รูปแบบการจดับริการ
พยาบาล การท างานเป็นทีม แนวคิดการใหบ้ริการแบบสห
วชิาชีพ  การใชส้ารสนเทศทางการพยาบาล การจดัการ
คุณภาพ ความเส่ียงและความปลอดภยัทางการพยาบาล  
การบริหารโครงการและพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล   
ประเด็นและแนวโนม้ทางการพยาบาล 

Nursing leadership; concepts of nursing 
administration; nursing unit management; models of 
nursing services; team working; concept of inter-
professional 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) 
ปฏิบัตกิารบริหารทางการพยาบาล 
(Practicum  in  Nursing  Administration) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-425 

ปฏิบติัการบริหารการพยาบาลในคลินิคในฐานะ
ผูน้ าและสมาชิกทีมการพยาบาล  การดูแลผูใ้ชบ้ริการแบบ
องคร์วมอยา่งต่อเน่ืองกบัทีมสหวชิาชีพ  ภายใตก้ฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ ปฏิบติัการบริหารโครงการ
และพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล 
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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 
 
640-494    3 (0-9-0) 
ปฏิบัตกิารพยาบาลฝึกหัด 
(Practicum  in  Nurse  Internship) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291, 640-292, 640-293, 640-391, 
640-392, 640-393, 640-394, 640-491, 640-492, 640-493 

ปฏิบติัการพยาบาลในฐานะพยาบาลวชิาชีพภายใต้
การนิเทศของพยาบาลวชิาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ี
เลือกสรร การดูแลผูใ้ชบ้ริการแบบสหวชิาชีพ ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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 
วชิาเลือกเสรีทีเ่ปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
640-531    2((1)-2-3) 
(Meditation for Life) 

ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค ์วธีิการ 
ขั้นตอน จุดเร่ิมตน้ของการท าสมาธิ ลกัษณะของการบริกรรม
และการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลกัษณะอาการต่อตา้น
สมาธิ การน าสมาธิไปใชใ้นชีวติประจ าวนั การเรียน และการ
ท างาน ลกัษณะ ขั้นตอน คุณสมบติัของฌาน  
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 
 
640-532    1 (0-2-1) 
โยคะเพ่ือสุขภาพ 
(Yoga for Health) 

หลกัการในการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ วถีิโยคะเพื่อ
สุขภาวะองคร์วม ผลของการฝึกโยคะต่อการท างานของร่างกาย
และสุขภาพ การฝึกหายใจและการผอ่นคลายเพ่ือสุขภาพ  

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 
 
640-533    1 (0-3-0) 
ปฏิบัตทิกัษะการพยาบาล 
(Practicum in Nursing  Skills) 
รายวชิาบงัคบัก่อน: 640-291 

ปฏิบติัการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาล
แก่ผูใ้ชบ้ริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัความ
เจ็บป่วย การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟสูภาพ ฝีกทกัษะการ
ปฏิบติัการพยาบาล ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ารนิเทศ
ของพยาบาลวชิาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ี
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 
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