
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์             
จ านวน  4 หน่วยกิต 
            001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน2(2-0-4) 
            993-171  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์2(1-2-3)          1(1-0-2) 
  993-172   จิตสาธารณะในภาวะวิกฤติ               1(1-0-2) 
    1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ จ านวน 5 หน่วยกิต 
           950-101  จิตวิวัฒน์                                             1(1-0-2) 
           117-114   คิด ท า น าสุข                                      2(2-0-4) 
           196-101   ความเป็นพลเมือง                              2(2-0-4) 
   1.3 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   จ านวน 1 หน่วยกิต 
           001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ        1(1-0-2) 
   1.4 กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล จ านวน 4 หน่วยกิต 
           117-116  การรูเ้ท่าทันดิจิทัล                               2(2-0-4) 
  724-106  เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  2(2-0-4) 
 1.5 กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบและศิลปะการคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข    จ านวน 4 หน่วยกิต 
           746-103  ฟินแมท                                               2(2-0-4) 
  747-102  ข้อมูลนี้มีค าตอบ                                  2(2-0-4) 
    1.6 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร     จ านวน 6 หน่วยกิต 
           411-101  ภาษาไทย ภาษาเธอ                              2(2-0-4) 
  417-101   ไฮ อิงลิช                                             2(2-0-4) 
  417-102   เพนแอนด์โพสต์                                 2(2-0-4) 
    1.7 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และกีฬา    จ านวน 2 หน่วยกิต 
           413-242  เสน่ห์มลาย ู                                          1(1-0-2) 
  xxx-xxx  กีฬา                                                      1(x-y-z) 
    1.8 กลุ่มวิชาเลือก    จ านวน 4 หน่วยกิต 
           196-103  ภาวะผู้น าและการจัดการ                      2(2-0-4) 
  425-101  วัฒนธรรมน าชม                                   2(2-0-4) 
 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 105 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน 26 หน่วยกิต 
           725-115  กายวิภาคศาสตร์ 1       2(2-2-5)       
           725-116  กายวิภาคศาสตร์ 2 2(2-2-5) 
           725-117  สรีรวิทยา 1                  2(2-2-5) 
           725-118  สรีรวิทยา 2                  2(2-2-5) 
           725-112  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2-3-5) 
       725-113  ชีวเคมีคลินิก             3(3-0-6) 
  725-211  เภสัชวิทยา             3(3-0-6) 
  993-111  จิตวิทยาพัฒนาการ            2(2-0-4) 
  993-211  พยาธิสรีรวิทยา   3(3-0-6) 
  993-212  โภชนาการและโภชนบ าบัด            2(2-0-4) 
  993-214  หลักวิทยาการระบาด             2(2-0-4) 
       2.2 กลุ่มวิชาชีพ   จ านวน 79 หน่วยกิต   

         (1) รายวิชาทฤษฎี  จ านวน  42 หนว่ยกิต 
            993-121     มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล  2(2-0-4) 
            993-122     หลักกระบวนการพยาบาล           3(2-3-5) 
            993-123     เทคนิคการพยาบาล        3(2-3-5) 
            993-124     การบริบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 2(1-2-3) 
            993-125     การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 2(1-3-3) 
            993-221     กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับพยาบาล  2(2-0-4) 
            993-222     การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 
            993-223     การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 2(2-0-4) 
            993-225     การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
            993-226     การพยาบาลสาธารณภัย                      2(1-2-3) 
            993-321     การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด   2(2-0-4) 
            993-322     การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2(2-0-4) 
            993-323     การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  2(2-0-4) 
            993-324     การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2                         2(2-0-4) 
            993-325     การผดุงครรภ์ 1                             2(2-0-4) 
            993-326     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 
            993-329     การบริหารการพยาบาล 2(1-2-3) 
            993-328     การผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4) 
            993-421     การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น 2(2-0-4)       
            993-422     การพยาบาลอนามัยชุมชน 2(2-0-4) 
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 (2) รายวิชาปฏิบัต ิ จ านวน 37 หน่วยกิต 
            993-291    ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน           3(0-0-9) 
            993-292    ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ     1(0-3-0) 
            993-391    ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1                   4(0-12-0) 
            993-392    ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ                     2(0-6-0) 
            993-393    ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2                     3(0-9-0) 
           993-394     ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด 
                             และผดุงครรภ์  1                                      3(0-9-0) 
            993-395   ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น            4(0-12-0) 
           993-396    ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3(0-9-0) 
           993-491    ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด 
                             และการผดุงครรภ์ 2   4(0-12-0) 
          993-492      ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและ 
                              การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น   4(0-12-0) 
          993-493       ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด    4(0-12-0) 
          993-494       ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล    2(0-6-0) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          993-531  การบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการมุสลิม     2(1-2-3) 

          993-532  การบริการสุขภาพแก่ ผู้ใช้บริการ                          
กลุ่มประเทศอาเซียน                               2(1-2-1) 
          993-533  การบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ 
                         กลุ่มประเทศตะวันตก                              2(1-
2-1) 
          993-534  การบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ 
                          ชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี                         2(1-
2-1) 
           993-535   การจัดการภัยพิบัติและการช่วย 
                            เหลอืทางมนุษยธรรม                              2(1-2-1) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

       993-532  การบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ                               
                      กลุ่มประเทศอาเซียน                                 2(1-2-3) 

           993-533  การบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ 
                         กลุ่มประเทศตะวันตก                                 2(1-2-3) 
           993-534  การบริการสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ 
                          ชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี                            2(1-2-3) 
           993-535   การจัดการภัยพิบัติและการช่วย 
                            เหลอืทางมนุษยธรรม                              2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
                                                                           ปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1  
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล         2(2-0-4) 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ                                 2(2-0-4) 
417-101 ไฮ อิงลิช                                                 2(2-0-4) 
425-101 วัฒนธรรมน าชม                                     2(2-0-4) 
724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่     2(2-0-4) 
725-115 กายวิภาคศาสตร ์1                                  2(2-2-5) 
725-117 สรีรวิทยา 1                                             2(2-2-5) 
747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ                                     2(2-0-4) 
xxx-xxx กีฬา                                                       1(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสร ีรวมกันไม่เกิน                  4 หน่วยกิต 
                                                                รวม 21(16-4-34) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน      2(2-0-4) 
196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ     2(2-0-4) 
417-102  เพนแอนด์โพสต์    2(2-0-4) 
725-113 กายวิภาคศาสตร ์2   2(2-2-5) 
725-116  กายวิภาคศาสตร์ 2         2(2-2-5)  
725-118  สรีรวิทยา 2                   2(2-2-5) 
993-111 จิตวิทยาพัฒนาการ                                    2(2-0-4) 
993-121  มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล             2(2-0-4)  
993-171 ประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์                        1(1-0-2) 
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต ิ   1(1-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสร ีรวมกันไม่เกิน                      2 หน่วยกิต 
                                                        รวม 20 (18-4-39)

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103  ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการ             1(1-0-2)    
725-112  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                  3(2-3-4) 
725-211  เภสัชวิทยา                3(3-0-6) 
993-122  หลักกระบวนการพยาบาล                   3(2-3-5) 
993-123  เทคนิคการพยาบาล                             3(2-3-5) 
993-211  พยาธิสรีรวิทยา                                    3(3-0-6) 
993-212  โภชนาการและโภชนบ าบัด                2(2-0-4) 
993-221  กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับ 
  พยาบาล               2(2-0-4) 
993-222  การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ           2(2-0-4)                  
                                                             รวม 22(19-9-40) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 3(3-0-6) 
 196-101 ความเป็นพลเมือง 2(2-0-4) 
 413-242 เสน่ห์มลาย ู 1(1-0-2) 
 746-103 ฟินแมท                 2(2-0-4) 
            993-124  การบริบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์     2(1-2-3) 
            993-125  การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม              2(1-3-3) 
            993-214  หลักวิทยาการระบาด                              2(2-0-4) 
 993-223  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1                               2(2-0-4) 
            993-225  การพยาบาลผู้สูงอายุ                               2(2-0-4) 
            993-291  ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนขั้นฐาน                3(0-9-0)                          
 993-292  ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ    1(0-3-0) 
                                                                   รวม         22 (16-17-34)

  
 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
993-226  การพยาบาลสาธารณภัย          2(1-2-3) 
993-321  การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด    2(2-0-4) 
993-323  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  2(2-0-4) 
993-324  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2   2(2-0-4) 
993-325  การผดุงครรภ์ 1          2(2-0-4) 
993-329  การบริหารการพยาบาล   2(1-2-3) 
993-391  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  4(0-12-0) 
993-392  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-0) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 993-322  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2(2-0-4) 

993-328  การผดุงครรภ์ 2  2(2-0-4) 
993-393  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3(0-9-0)   
993-394  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด  
                และผดุงครรภ์ 1  3(0-9-0)   
993-395  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น    4(0-12-0)  

                                      รวม    14 (4-30-8)     

    รวม  18(10-22-22) 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
993-326  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 
993-421 การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น   2(2-0-4) 
993-422 การพยาบาลอนามัยชุมชน  2(2-0-4) 
993-396 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช3(0-9-0) 
993-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด                      
               และการผดุงครรภ์ 2   4(0-12-0) 
993-494  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
993-492  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและ 
                การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น   4(0-12-0) 
993-493  ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด  4(0-12-0) 
     รวม        8(0-24-0) 
  

                                      

    รวม  15 (5-29-11) 
 



                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

 

คณะพยำบำลศำสตร์ วทิยำเขตปัตตำนี 
ภำควชิำ/สำขำวชิำ - 

   
หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป                                       
1. ชุดวชิำศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                                             
001-102                                                    2(2-0-4) 
ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์
พระราชาและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และการวเิคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์ร 
ธุรกิจ หรือชุมชนในรับทอ้งถ่ินหรือประเทศ 
  Meaning, principle, concept, importance and goal of 
the philosophy of sufficiency; work principles; understanding 
and development of the king’s wisdom and sustainable 
development; and analysis of application of the king’s 
wisdom in the area of interest including individual business or 
community sectors in local and national level 
 
993-171                                                               1(1-0-2)  
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
(Benefit for Mankind)  
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้
สาธารณประโยชน์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  จิตส านึก
สาธารณะ การท างานเป็นทีม ทั้งในสาขาวชิาและหรือระหวา่ง
สาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Knowledge integration activities, emphasis on 
public good; cultivation of morality, ethics, and public mind; 
team working within and/of across disciplines under 
supervision of advisors 
 
 
 

993-172                                                                 1(1-0-2) 
จติสำธำรณะในภำวะวกิฤต 
(Social Engagement in Emergency Situation) 
 แนวคิดและหลักการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบ้ืองตน้  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการ
ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง  บ าเพ็ญ
ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้
และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  
 Concepts and principles of CPR 
(Cardiopulmonary resuscitation); public health care; CPR 
simulation training; public service             
 
2. ชุดวชิำควำมเป็นพลเมืองและชีวติสันต ิ
001-106                                                                1(1-0-2)  
จติววิฒัน์ 
(New Consciousness)               
 การเกิดจิตปัจจุบันขณะ หรือ mindfulness มีสติ 
หรือ ความรู้สึกตวัอยูก่บักายในปัจจุบนั ท าให้จิตสงบ เป็น
กลางในชีวติประจ าวนั การประยกุตใ์ชส้ติในการเรียน และ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและ
อารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ ท าใหป้ล่อยวาง
ได ้เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความ
แตกต่างและความหลากหลายการท างานอยา่งเป็นทีม การ
อยู่ร่วมกนัอย่างสันติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์ 
                   Creation of new consciousness or 
mindfulness with self-awareness in the present moment 
and leads to peaceful and neutral mind in daily life, 
application of mindfulness in learning and doing all 
activities. Use mindfulness to see thoughts and emotions 
and understanding the changes of emotions various multi 



cultures, happiness of life, understanding and acceptance of 
the difference and variousness, team work, live in peace, 
communication skills and creative solving the problems in 
multiple pattern society 
 
117-114                                                                     2(2-0-4) 
คดิ-ท ำ-น ำสุข 
(Living a Peaceful Life)                
 คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์ การรู้จกัตนเอง
และผูอ่ื้น เจตคติท่ีดีและการเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยู่ร่วมกนับนพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม ทักษะการส่ือสารและทักษะพหุวฒันธรรม การ
จัดการความขดัแยง้และสันติวิธี เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดแนว
ทางการด าเนินชีวติท่ีเป็นสุขและสนัติ 
            Value of life and human being; self-understanding and 
empathy; positive thinking;  understanding of different 
cultures, opinions, beliefs and values; moral life; 
communication skills and multicultural competence; principle 
of conflict management and non-violence, application of these 
concepts and skills for happy life and peace 
 
196-101                                                                      2(2-0-4) 
ควำมเป็นพลเมือง 
(Citizenship)                        

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความส าคัญของ
ความเป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตยในระดบัชุมชน 
สังคมโลกและสังคมออนไลน์  (สังคมเสมือน) การเคารพ
กฎหมายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
              Concept, principle, characteristic and significance of 
citizenship in democratic community, global and virtual 
society; law-abidingness; social responsibility 

 

3. ชุดวชิาการเป็นผู้ประกอบการ 
001-103                                                                        1(1-0-2) 
ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
(Idea to Entrepreneurship) 
 การเป็นผูป้ระกอบการ การประเมิน สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

 Introduction to new entrepreneur creation; 
business environment opportunity analysis; using 
business models with modern business tools 
 
4. ชุดวชิำอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนัและกำรรู้ดจิทิลั 
117-116                                                                2(2-0-4) 
กำรรู้เท่ำทนัดจิทิลั 
(Digital Literacy) 
 เทคโนโลยีอจัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรม
และกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและความส าคัญ
ของส่ือและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์การส่ือสาร
สมยัใหม่ ผลกระทบจากส่ือและพฤติกรรมการส่ือสารใน
ส่ือดิจิทลั สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศ
และผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อการ
ด าเนิน ชีวิต  การสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง การใชส้ารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวติ การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ 
             Technology; artificial Intelligence; cyber ethics 
and regulations; concepts and significance of media and 
information in digital age; modern communication 
landscape; media impacts; communication behaviors in 
digital media; private right and violation; access to 
information; use of information for lifelong learning; 
citation; information presentation               
 
724-106                                                                 2(2-0-4) 
เกำะตดิกระแสวทิยำศำสตร์สมยัใหม่ 
(Current Issues in Modern Science) 

พฒันาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  รูปแบบการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการรู้เท่าทันสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์ปัจจุบนั
ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในระดับ ชุมชน ภูมิภาค และระดับสากล 
ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ในปัจจุบนัท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ สั ง ค ม  ก า ร เ มื อ ง  เศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลงัเป็นท่ีน่าสนใจหรือมีผลกระทบ
ต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 



              Science and technology development for enhancing 
quality of life; IT applications in science, technology, energy 
and environment; scientific and technological advancement; 
communal, regional and international innovations; modern 
scientific and technological issues related to or with impacts 
on society, politics, economy, natural resources, humans, 
living organisms and environment 
 
5. ชุดวชิาการคดิเชิงระบบและศิลปะการคดิเชิงตรรกะและ
ตวัเลข 
746-103                                                                      2(2-0-4) 
ฟินแมท 
(Finmath)               
 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ในดา้นการเงิน  
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานด้านการเงิน  การคิดอัตราดอกเบ้ีย การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล  การผ่อนช าระสินค้า และการ
ลงทุนดา้นการเงินเบ้ืองตน้ 
                 Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity analysis; 
project feasibility study; SWOT analysis; market survey and 
research; marketing strategy for new business; business 
marketing; marketing planning; production  management; 
accounting financial analysis; financial planning; business; 
investment funding sources; business networking; public 
sectors services and facilities; business ethics 
 
747-102                                                                       2(2-0-4) 
ข้อมูลนีม้คี ำตอบ 
(Answering Questions with Data)                     

การตั้งค  าถามในประเด็นท่ีสนใจ การหาขอ้มูลจากส่ิง 
รอบตวัและข่าวสารในชีวติประจ าวนั สถานการณ์ปัจจุบนั การ 
จัดการและการจ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมยั แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และใชท้ฤษฎี
สถิติเบ้ืองตน้ วธีิการสรุปผล เทคนิคการน าเสนอ 

            Developing interesting research questions; primary 
data collection; data management and classification; modern 
technology in data analysis; varied learning sources; basic 
statistics; drawing conclusions from data; data presentation 
techniques 
 

6. ชุดวชิาภาษาและการส่ือสาร 

411-101                                                                  2(2-0-4) 
ภำษำไทย ภำษำเธอ 
(Thai Language Your Language)              
 ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการ
เขียนท่ีมุ่งสัมฤทธ์ิผลของการส่ือสารตามวตัถุประสงค์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์การส่ือสาร  การรับ
สารด้วยการอ่าน เพ่ือจับ ใจความ ส รุปความ  และมี
วจิารณญาณในการน าไปใชป้ระโยชน์ 
            Language and presentation of ideas through 
written communication appropriate with different 
situation for the achievement of communicative 
objectives ; culture of Thai language usage ; practice of 
correcting defective message in communication ; 
receiving information by reading for main ideas, 
summarizing, and criticizing for learning and living 
application 
 
417-101                                                                  2(2-0-4) 
ไฮ-องิลชิ 
(Hi ! English)  
 การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ฝึก
ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง เรียนรู้ทกัษะ
การสนทนาภาษาองักฤษผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การ์ตูน 
นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยายสั้น ๆ 
             Practice of English conversation in daily life; 
practice of English pronunciation; learning English 
through media such as English cartoons, fairy tales, 
songs, movies and short descriptions               
 
417-102                                                                  2(2-0-4) 
เพน็แอนด์โพสต์ 
(Pen and Post) 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการหาหัวข้อ 
ใจความส าคัญ  และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวง
ค าศัพท์ พฒันาทักษะการเขียนประเภท ต่างๆ ในระดับ
ประโยคและขอ้ความสั้นๆ 
             Developing reading skills focusing on identifying 
topics, main ideas and details; vocabulary improvement; 



developing grammatical and meaningful sentences and short 
paragraph writing skills 
 
7. ชุดวชิำสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
413-242                                                                      1(1-0-2) 
เสน่ห์มลำยู 
(Malay Enchantment)  
 ชนชาติ ประเพณี วฒันธรรมของชาวมลายใูนประเทศ
ไทยและอาเซียน 
              Race, culture and traditions Malay in Thailand and 
ASEAN 
 
xxx-xxx                                                                     1(x-y-z) 
กฬีำ  
(Sport)       
 - 
 

8. ชุดวชิำเลือก 
196-103                                                                         2(2-0-4) 
ภำวะผู้น ำและกำรจดักำร 
(Leadership and Management) 
 แนวคิดทฤษฎี กรณีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  ลกัษณะ
บทบาทผู ้น าและผู ้ตาม  ผู ้น าการเป ล่ียนแปลง ผู ้น าการ
สร้างสรรค์ สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการ
ท างานเป็นทีม  หลกัการและทฤษฎีการจดัการการจดัการเชิงกล
ยุทธ์  แนวทางการพฒันาทักษะการเป็นผูน้ า และการบริหาร
จดัการตามหลกัการเพื่อความส าเร็จ 
               Concepts and theories of leadership; characteristics 
and roles of leaders and followers; change leaders; creative 
leaders; competency; team building and team work; principles 
and theories of strategic management; leadership 
development; success-oriented management 
 
425-101                                                                         2(2-0-4) 
วฒันธรรมน ำชม 
(Culture Guide)  
 ความตระหนัก และช่ืนชมในมรดกทางวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การบูรณาการความรู้ทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมกบัการน าชมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

             Appreciation of cultural heritage and local 
wisdom; knowledge integration with cultural tourism               
 
หมวดวชิำเฉพำะ 
1. หมวดวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ 
725-112                                                                  3(2-3-5)            
จุลชีววทิยำและปรสิต 
(Microbiology and Parasitology)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางอิมมูโนวทิยา จุลชีววทิยาและ
ปรสิตวิทยา กระบวนการสร้างภู มิ คุ ้มกัน  ป ฏิ กิ ริยา
ตอบสนองของร่างกายต่อเช้ือโรค ชีววิทยาพ้ืนฐานของ
สัตว ์เช้ือจุลินทรียแ์ละปรสิต โครงสร้างและหน้าท่ีของ
เซลล์จุ ลินทรีย์  จุลชีพและปรสิตท่ีท าให้ เกิดโรคใน
ประเทศไทย การป้องกัน ควบคุมและการท าลายเช้ือโรค 
การเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ ฝึกปฏิบติัการยอ้มสีเช้ือต่างๆ การ
เพาะเช้ือจุลชีพและการทดสอบความไวของยาต่อจุลชีพ 
การวนิิจฉยัจุลชีพชนิดต่างๆ 
              Introduction to immunology, microbiology and 
parasitology; immunization process and immunological 
reaction against pathogens; basic animal biology; 
microbes and parasites, structure and function of 
microbial and parasitological cell; microorganisms and 
parasites induces diseases in Thailand; pathogen 
prevention, control and disinfection; collection of 
specimen; laboratory practices in microbiological 
staining, culturing, sensitivity testing; diagnosis of 
microbes and parasites 
 
725-113                                                                 3(3-0-6) 
ชีวเคมคีลนิิก(Clinical Biochemistry) 
 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ความรู้ทัว่ไปของชีวเคมีคลินิก 
โครงสร้าง องคป์ระกอบ หนา้ท่ี และเมแทบอลิซึมของสาร
คาร์โบไฮเดรท ไลปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก น ้ าและอิเล็ก
โทรไลท์ สารประกอบอ่ืนๆ ของร่างกายท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย
มนุษยภ์ายใตเ้ง่ือนไขทางพยาธิวทิยา 
            Fundamental biology; basic concepts of clinical 
biochemistry, structure, components, functions and 
metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic 



acids, water and electrolytes, other organic compounds, 
biochemical changes in the human body under pathological 
conditions 
 
725-115                                                                  2(2-2-5)          
กำยวภิำคศำสตร์ 1 
(Anatomy I)  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักายวภิาคศาสตร์ มหกายวภิาค
และจุลกายวิภาค โครงสร้างและหน้าท่ีของเน้ือเยื่อและเมม
เบรน กายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ ระบบ
ประสาทและระบบไหลเวยีน ปฏิบติัการดา้นกายวภิาคศาสตร์ 
            Introduction of human anatomy; gross and 
microscopic anatomy; structure and function of tissues and 
membrane, skeletal system, muscular system, nervous system 
and circulatory system; anatomical laboratory 
 
725-116                                                                      2(2-2-5) 
กำยวภิำคศำสตร์ 2  
(Anatomy II)                        

กายวิภาคศาสตร์ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุและระบบต่อมไร้ท่อและ
ปฏิบติัการดา้นกายวภิาคศาสตร์ 
              Human anatomy of respiratory system, digestive 
system, urinary system, reproductive system and endocrine 
system; anatomical laboratory 

 

725-117                                                                         2(2-2-5) 
สรีรวทิยำ 1 
(Physiology I)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา หน้าท่ีและกลไกการ
ท างานของเซล ,และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ 
เน้ือเยื่อและเมมเบรน ระบบกระดูก ระบบกล้ามเน้ือ ระบบ
ประสาทและระบบไหลเวียนเลือดในภาวะปกติและมีพยาธิ
สภาพ ปฏิบติัการทางสรีรวทิยา 
             Introduction of physiology; function and mechanism 
of cells and human body system including tissues and 
membrane, skeletal system, muscular system, nervous system 
and circulatory system in normal and pathological condition; 
physiological laboratory 

725-118                                                                  2(2-2-5) 
สรีรวทิยำ 2  
(Physiology II)  
 หน้าท่ีและกลไกการท างานของร่างกายมนุษย ์
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบสืบพนัธ์ุและระบบต่อมไร้ท่อในภาวะปกติและมี
พยาธิสภาพ ปฏิบติัการดา้นสรีรวทิยา 
              Function and mechanism of human body 
system including in respiratory system, digestive system, 
urinary system, reproductive system in normal and 
pathological condition; physiological laboratory               
 
725-211                                                                 3(3-0-6) 
เภสัชวทิยำ 
(Basic Pharmacology)  
 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ 
เภสัชพลศาสตร์ ยาท่ีมีผลต่อระบบประสาท ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาตา้นจุลชีพและ
ปรสิต  เค มีบ าบัด  และพิ ษ วิท ยา วิ ธีก ารบ ริห ารยา 
ภาวะแทรกซอ้นและขอ้ควรระวงัของยาประเภทต่างๆ และ
การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
             Introduction of pharmacolotherapeutics; 
phamacokenetics; pamacodynamics; drugs affecting on 
nervous system, cardiovascular system, endocrine system 
and autacoids, digestive system and urinary system; 
antimicrobial and anti-parasitic drugs; chemo therapy; 
toxicology; drug administration; complication and 
contraindication; rationale drug use   
 
993-111                                                                  2(2-0-4)      
จติวทิยำพฒันำกำร 
(Developmental Psychology)           

มโนทัศน์ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของ
มนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม จริยธรรมและสติปัญญาของมนุษย์ พัฒนาการ
มนุษยต์ั้งแต่ระยะครรภ์ถึงวยัสูงอายุ ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจาก
พฒันาการและแนวทางการส่งเสริมพฒันาการแต่ละช่วงวยั 



             Concepts, theories and principles of human 
development; factors affecting physical, psychological, social, 
moral and cognitive development; human development from 
the embryonic stage through aging stage; developmental crisis 
and promoting of human development for all age groups 
 

993-211                                                                      3(3-0-6) 
พยำธิสรีรวทิยำ 
(Pathophysiology)  
 มโนทัศน์ของของการเปล่ียนแปลงร่างกายระบบ
ต่างๆ  กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตวัของร่างกายใน
ภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ การประเมินและการตรวจวินิจฉัยทาง
คลินิกในการคน้หาพยาธิสภาพ 
              Concepts of changes of body system; response and 
adaptive mechanism during pathological condition; clinical 
assessment and diagnosis for pathological investigation 
 
993-212                                                                        2(2-0-4) 
โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด 
(Nutrition and Nutritional Therapy)                    
   ความส าคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ หลกัการบริโภคอาหารตาม
โภชนบญัญติั คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โภชนาการและ
การประเมินภาวะโภชนาการส าหรับบุคคลทุกช่วงวยั แนวคิด
และหลกัการของโภชนาการบ าบดั โภชนบ าบดัส าหรับบุคคล
ในภาวะเจ็บป่วย โภชนาการกบัวฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ เช่น 
อาหารมงัสวรัิติ อาหารเจ อาหารชีวจิต อาหารฮาลาล และอาหา
โคเชอร์ เป็นตน้ 
             Significant of food and nutrition on  health; factors 
affecting nutritional status; healthy food  consumption; 
nutritional composition; nutrition for normal people from 
birth to aging stage; nutrition and nutritional assessment of all 
age groups; concepts and principles of nutritional therapy; 
nutrition and culture such as vegetarian, vagan, 
biomacrobiotic, halal and kosher food    
 

 

 

 

 

 

993-214                                                                 2(2-0-4) 
หลกัวทิยำกำรระบำด 
(Principles of Epidemiology)  
 หลกัการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิด
โรค การแพร่กระจายโรคในชุมชน เคร่ืองช้ีวดัสภาวะ
อนามยัของชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้า
ระวงัโรค การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การป้องกนั
และควบคุมโรค การน าวิทยาการระบาดและชีวสถิติมาใช้
ในการพยาบาล 
              Principles of epidemiology; nature of disease; 
distribution of diseases; community health indicators; 
epidemiological studies; epidemiological surveillance and 
investigation; disease prevention and control; application 
of epidemiology and biostatistics in nursing practice 
 
2. หมวดวชิำชีพ 
993-121                                                                  2(2-0-4) 
มโนทศัน์และทฤษฎกีำรพยำบำล 
(Concepts and Theories of Nursing) 
 วิวฒันาการวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดพ้ืนฐาน
ทางการพยาบาล คน ส่ิงแวดล้อม ภาวะสุขภาพและการ
พยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
พยาบาลกบัระบบบริการสาธารณสุข แนวคิดการพยาบาล
องค์รวม การพยาบาลขา้มวฒันธรรม การพยาบาลดว้ยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์แนวคิดเก่ียวกับปลอดภัยของผูป่้วย 
องคก์รวชิาชีพและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
 Evolution of the nursing profession; 
fundamental concepts of nursing, human, health, 
environment and nursing; nursing theories, relationship 
between nursing and public health services, concepts of 
holistic nursing, transcultural nursing and humanized 
nursing, concepts of patient safety, nursing and health 
organizations        
 
 
 
 
 
 



993-122                                                                  3(2-3-5) 
หลกักระบวนกำรพยำบำล 
(Principles of Nursing Process) 
 แบบแผนสุขภาพและหลกัการกระบวนการพยาบาล 
ได้แก่ การประเมินสภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การ
วางแผนการพยาบาล  การป ฏิบั ติการพยาบาลและการ
ประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาลและการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏิบติัการพยาบาลขา้ม
วฒันธรรมโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Functional health patterns; principles of the nursing 
process which including nursing assessments; nursing 
diagnosis, nursing care plan,  nursing implementation and 
nursing evaluation; nursing documentation; application of the 
nursing process in transcultural nursing practice with 
concerning of client safety 
 
993-123                                                                       3(2-3-5) 
เทคนิคกำรพยำบำล 
(Nursing Techniques) 
 มโนทศัน์การปฏิบติัการพยาบาล หลกัการและวธีิการ
ปฏิบติัการพยาบาลเบ้ืองตน้ ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ การ
ควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ การจัด ส่ิงแวดล้อม การ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นความสุขสบายและสุขวิทยาส่วน
บุคคล การประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือเบ้ืองตน้  การ
จัดท่า การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย การออกก าลังกาย การดูแลเร่ือง
อาหารและน ้ า การดูแลเร่ืองการขับถ่าย การดูแลแผล การ
พยาบาลตามแผนการรักษาและการสนบัสนุนการรักษา การรับ
และจ าหน่ายผูป่้วย   
 Principles of nursing practice and nursing care; 
basic nursing procedures; client safety; infectious prevention 
and control; environmental management; hygiene care; 
assessment of vital signs and basic nursing care; positioning 
and transferring; physical exercises; food and fluid care; 
elimination care; wound care; performing and supporting of 
medical treatment; admission and discharge of patients 
 
 
 
  

993-124                                                                  2(1-2-3) 
กำรบริบำลด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 
(Humanized Health Care)          

หลักการบริบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
หลกัการส่ือสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจ าวนัและการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
การพฒันาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การให้บริการสุขภาพท่ี
เป็นเลิศ ฝึกปฏิบัติการสุนทรียสนทนาในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษยใ์นสถานบริการสุขภาพ 
              Principles of humanized health care,  
communication; dialogue in daily-life and nursing 
profession; cross-cultural communication; development 
of professional personality; excellent health care services; 
Demonstrate of nursing dialogue and humanized health 
care service in a selective health care institution 

 

993-125                                                                  2(1-3-3)     
กำรพยำบำลข้ำมวฒันธรรม 
(Transcultural Nursing)              
  แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลขา้มวฒันธรรม 
อิทธิพลของวฒันธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะ
สุขภาพ  ระบบการดูแลสุขภาพ เชิงวิชาชีพและเชิง
วฒันธรรม สมรรถนะพยาบาลขา้มวฒันธรรม การส่ือสาร
ข้ามวัฒนธรรม การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
พยาบาลข้ามวฒันธรรมแก่ผู ้ใช้บริการทุกช่วงวัย การ
ตดัสินใจเชิงวฒันธรรม ฝึกปฏิบัติเพื่อพฒันาทักษะการ
พยาบาลขา้มวฒันธรรมในชุมชนท่ีเลือกสรร  
             Concepts and theories of transcultural nursing; 
effects of culture on health behaviors and health status; 
professional and folk health care systems; transcultural 
nursing competencies; cross cultural communication; 
application of nursing process in trans-cultural nursing 
practice for all age groups; cultural decision making; field 
work study for improvement of transcultural nursing 
skills in a selective village 
 
 
 



993-221                                                                         2(2-0-4)       
กฎหมำยและจริยศำสตร์ส ำหรับพยำบำล 
(Laws and Ethics for Nurses)  
 หลกักฎหมายทัว่ไป พระราชบัญญติัและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลกัจริยธรรม
ทางการพยาบาล คุณค่าและความเช่ือ จรรยาบรรณวชิาชีพ สิทธิ
ของผูใ้ช้บริการ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพการพยาบาลกับความเช่ือทางวฒันธรรม
และความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ ความขดัแยง้ทางจริยธรรม
และการตดัสินใจเชิงจริยธรรม 
            Principles of law; essential acts and laws for public 
health; Nursing Professional and Midwifery Acts; ethical 
theories; nursing ethics; values and beliefs; code of nursing 
ethics; patient’s rights; legal, ethical and cultural issues in 
nursing practice and client safety; ethical dilemma and ethical 
decision-making               
 
993-222                                                                       2(2-0-4) 
กำรพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ  
(Health Promotion Nursing) 
 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ กฎบัตรออตาวา แนวคิด
ตลาดเชิงสังคม แนวคิดระยะการเปล่ียนแปลง การสร้างเสริม
พลงัอ านาจ การสอนสุขศึกษาและการใหค้  าปรึกษาทางสุขภาพ
แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุก
ช่วงวยั ประเด็นส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพได้แก่ อาหาร
และโภชนาการ การเคล่ือนไหวร่างกายและการออกก าลงักาย 
ความเครียดและการจดัการ พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีพบ
บ่อย ประเด็นกฎหมาย จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างเสริมสุขภาพ 
             Theories of health promotion; public health policies 
for health promotion; Ottawa Charter; concept of social 
marketing; concept of stage of changes; empowerment; health 
education and counseling for individuals, families, and 
communities; health promotion for all age groups; common 
issues in health promotion including diet and nutrition, 
physical activities and exercise, stress and stress management 

and risky health behaviors; related legal, ethical and 
cultural issues 
 
993-223                                                                 2(2-0-4) 
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1  
(Adult  Nursing  I) 
 หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ช้บริการวยั
ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรังท่ีมีปัญหา
ไม่ซับซ้อน หรือมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ 
ผูใ้ชบ้ริการทางนรีเวช เน้นการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพโดย
ค านึงการมีส่วนร่วมของครอบครัว ประเด็นกฎหมาย 
จริยธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing for illy adult 
clients in acute and chronic illness with uncomplicated or 
complicated health condition without crisis; emphasis on 
nursing treatment, rehabilitation and concerning of family 
participation; related legal, ethical, cultural issues and 
client safety 
 
993-225                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 
(Geriatric Nursing)                     

หลักการพยาบาลข้ามวฒันธรรมผู ้ใช้บริการ
สูงอาย ุทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปล่ียนแปลงของ
การสูงอาย ุการประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุการพยาบาล
ตามปัญหาสุขภาพผูสู้งอายุท่ีพบบ่อยโดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู ้ดูแล การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการ
ป้องกนัภาวะเส่ียงในผูสู้งอาย ุประเด็นกฎหมาย จริยธรรม
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing of aging 
clients; aging theories; aging process; health assessment 
of aging; nursing care of common health problems among 
elders which concerning of caregivers’ participation; 
rational drug administration and risky prevention; related 
legal, ethical cultural issues and client safety 

 

 

 



993-321                                                                         2(2-0-4) 
กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกดิ 
(Maternal and Newborn Nursing) 
รำยวชิำบังคบัร่วม: 993-325 กำรผดุงครรภ์ 1 
Co-requisite: 993-325 Midwifery I 
 หลักการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ช้บริการมารดา 
ทารกแรกเกิดและครอบครัว ระบบบริการสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพส าหรับมารดาทารก แนวคิดเก่ียวกับ
อนามยัเจริญพนัธ์ุ ปัญหาอนามยัเจริญพนัธ์ุและการช่วยเหลือ
สตรีวยัเจริญพนัธ์ุและครอบครัว ภาวะมีบุตรยากและหลกัการ
ให้ค  าป รึกษา การวางแผนครอบครัว การปฏิสนธิ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมสตรีระยะตั้งครรภ ์
ระยะคลอดและหลังคลอดท่ีปกติและเบ่ียงเบนเล็กน้อย 
หลักการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ี สุขภาพดีและเบ่ียงเบน
เล็กน้อย ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง 
และความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
 Principless of transculral nursing for mothers, 
newborns and their families; maternal and newborn health 
services; health scheme for mothers and newborns; concepts 
of reproductive health; major reproductive health problems 
and assistance for reproductive women and their families; 
infertility and counseling; family planning; fertilization; fetal 
growth and development and factors influencing fetal growth 
and development; transcultural nursing care for women and 
their families with normal and mild health deviation during 
pregnancy, labor and delivery, and  postpartum period; 
nursing care of healthy and mild health deviation newborns; 
legal, ethical and cultural issues related to maternal and 
newborn nursing and client safety 
 
993-323                                                                        2(2-0-4) 
กำรพยำบำลเดก็และวยัรุ่น  
(Pediatric and Adolescent Nursing) 
 หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ชบ้ริการเด็กและ
วยัรุ่นในภาวะปกติ เบ่ียงเบนเล็กนอ้ย เจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรัง 
และวิกฤต เน้นการดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกนัการ
กลบัเป็นซ ้ า การสร้างเสริมสุขภาพ และค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของครอบครัว ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing for children and 
adolescents in normal health status, mild health deviation, 
children with acute, chronic and criticial illness; 
emphasizing on nursing treatment, rehabilitation, 
prevention of relapsing, health promotion and concerning 
of family participation; related legal, ethical, cultural 
issues and client safety               
 
993-324                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2  
(Adult  Nursing II) 
 หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ช้บริการวยั
ผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะท้ายและใกลต้าย 
การใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละการรักษาเฉพาะโดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัว ประเด็นกฎหมาย 
จริยธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing for ill adults 
during critical; emergency condition; end of life and 
dying phase; applying medical technology and special 
treatment in nursing practice with concerning of family 
participation; related legal, ethical, cultural issues and 
client safety 
 
993-226                                                                 2(1-2-3) 
กำรพยำบำลสำธำรณภัย 
(Disaster Nursing)              
 มโนทศัน์และชนิดของสาธารณภยั การจดัระบบ
บริการสุขภาพ หลกัการพยาบาลสาธารณภยัในระยะก่อน
เกิดเหตุ  ระยะเกิดเหตุ  และหลังเกิดเหตุ  การกู้ชีพใน
สถานการณ์สาธารณภยั หลกัการพยาบาลสาธาณภยัจาก
ธรรมชาติ สาธารณภยัจากน ้ ามือมนุษยแ์ละความขดัแยง้ 
การช่วยเหลือทางจิตใจเบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูด้านจิตใจผู ้
ประสบเหตุสาธารณภยัรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
นิติเวช ประเด็นกฎหมายอ่ืนๆ จริยธรรมและวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง การฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือผูป้ระสบ      สาธารณ



ภัยในสถานการณ์จ าลองหรือในสถานบริการสุขภาพหรือ
ชุมชน  
            Concepts and types of disasters; management of health 
service; nursing care during pre-disaster, emergency situation 
and rehabilitation phase; cardiopulmonary resuscitation 
during rescue phase; nursing care for individuals, families and 
communities who faced with natural, man-made disaster and 
armed conflicts; psychological first aids and rehabilitation; 
forensic medicine; other related legal, ethical and cultural 
issues; practicum of disaster nursing with simulation or in 
health institutions or communities 
 
993-325                                                                      2(2-0-4) 
กำรผดุงครรภ์ 1  
(Midwifery I)       
รายวชิาบังคบัร่วม: 993-321 การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกดิ 
Co-requisite: 993-321 Maternal and Newborn Nursing 

หลกัการผดุงครรภ ์ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคลอด  
การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ การใช้ยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด การท าคลอดปกติ  การพยาบาลข้ามวฒันธรรม
ผู ้ใช้บริการในระยะคลอด เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนั การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ ประเด็นกฎหมาย 
จริยธรรม ว ัฒนธรรมท่ี เก่ียวข้องและความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of midwifery; introduction of childbirth, 
fetal health assessment; drugs administration during labor; 
normal birth assisting; transcultural nursing for midwifery 
clients in normal labor, emphasis on health promotion, 
prevention, nursing treatment and rehabilitation, related legal, 
ethical, cultural issues and client safety 
 
993-326                                                                         2(1-2-3)       
กำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมสุขภำพ 
(Nursing Research and Development of Health 
Innovation)               
 ห ลั ก ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล เ บ้ื อ ง ต้ น 
กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล ระเบียบวธีิวิจยั สถิติเบ้ืองตน้ 
การวิเคราะห์และประเมินรายงานวิจยัขั้นพ้ืนฐาน การพฒันา

นวตักรรม การพฒันางานประจ าสู่การวิจยั ฝึกปฏิบติัการ
วิจยัขั้นพ้ืนฐานหรือพฒันานวตักรรมสุขภาพตามประเด็น
เลือกสรร  
             Principles of basic nursing research; process of 
nursing research; research methodology; Basic statistic; 
basic analysis and evaluation of nursing research; 
development of innovation; development of rountine 
nursing practice to nursing research (R2R); conducting of 
basic nursing research or development of health 
innovation   
 
993-322                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลสุขภำพจติและจติเวช 
(Mental Health and Psychiatric Nursing) 
 ทฤษฎีและหลักการพยาบาลข้ามวฒันธรรม
ผูใ้ช้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช การสร้างสัมพนัธภาพ
เพื่อการบ าบัด  และการใช้ตนเองเพื่ อการบ าบัด การ
พยาบ าลผู ้ใช้บ ริการ ท่ี มี ภาวะ เส่ี ยงท างสุขภาพ จิต 
ผู ้ใช้บ ริการท่ี มี ปัญหาสุขภาพจิตและจิต เวช การใช้
กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
การป้องกนั การสร้างเสริมสุขภาพจิต การบ าบดัเบ้ืองตน้ 
การดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการส่ง
ต่อ ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Theories and principles of transcultural nursing 
for mental and psychiatric clients; therapeutic 
relationship; therapeutic used of self; nursing care of 
risky clients of mental health problems; nursing care of 
mental health disturbance and psychiatric clients; nursing 
process in mental health and psychiatry; mental health 
prevention and promotion; basic mental health therapy; 
continuing care; rehabilitation and referring; legal, related 
ethical, cultural issues and client safety               
 
 
 
 
 
 



993-328                                                                       2(2-0-4) 
กำรผดุงครรภ์ 2  
(Midwifery II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-321 กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกดิ,  
993-325 กำรผดุงครรภ์ 1 
Co-requisite:   
993-321 Maternal and Newborn Nursing, 
993-325 Midwifery I  
 หลกัการผดุงครรภ์ บทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์
ตามพระราชบัญญติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลกัการ
พยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ช้บริการมารดาท่ีมีภาวะเส่ียงและ
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้ งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 
หลักการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีท่ีมีความผิดปกติและ
ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Principles of midwifery; roles of midwifery nurses 
according to Nursing Act; principles of transcultural nursing 
for mothers with high risk and having complication during 
pregnancy, labor and postpartum period; principles of 
transcultural nursing care for newborns with abnormal and 
having health complication; related legal, ethical, cultural 
issues and client safety 
 
993-421                                                                       2(2-0-4) 
กำรดูแลรักษำโรคเบ้ืองต้น 
(Basic Medical Care) 
 หลกัการวนิิจฉัยโรคและการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้ท่ี
พบบ่อยในผูใ้ชบ้ริการทุกวยั การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค แนว
ทางการดูแลผูใ้ชบ้ริการในภาวะฉุกเฉิน อุบติัเหตุ และการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น หลักการท าหัตถการและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลตามขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการส่งต่อผูใ้ช้บริการให้ได้รับการ
รักษาท่ีเหมาะสม ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Principles of basic disease diagnosis and medical 
treatment for all age group clients; immunization; primary 
nursing care of clients in emergency, trauma, first aids in 
normal situation and disaster period; principles of basic 

medical procedure; rational drug use under the Nursing 
Professional Acts and related laws; principles of client 
referring for further management; related legal, ethical, 
cultural issues and client safety 
 
993-422                                                                 2(2-0-4) 
กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน 
(Community Health Nursing)          

หลักการสาธารณสุข นวตักรรมสาธารณสุข 
นโยบายและแผนพฒันาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิด
การพยาบาลอนามยัชุมชน การเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงานการพยาบาล
อนามยัชุมชน อนามยัโรงเรียน อาชีวอนามยั และอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
การจัดการสุขภาพชุมชนในสถานการณ์สาธารณภัย 
ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องและ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Principles of public health; public health 
innovation; national public health policies and 
developmental plans; concepts of community health 
nursing; promoting of healthy community; process and 
operation of public health nursing, school health, 
occupational health, environmental health in cultural 
diversity; promoting of participation of individuals, 
families and communities; community health 
management in disaster period; related legal, ethical, 
cultural issues and client safety 

 

993-329                                                                2(1-2-3)        
กำรบริหำรกำรพยำบำล 
(Nursing Administration)               
 หลักการบริหารการพยาบาล หลักการบริหาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ทกัษะการบริหารงานบุคคลและ
องค์กร การวางแผน การจัดองค์กร ภาวะผู ้น าทางการ
พยาบาล การท างาน เป็นทีม การพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล การบริหารความปลอดภยัของผูใ้ช้บริการ การ
บริหารความเส่ียง การส่ือสารความเส่ียง เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ สารสนเทศทางการพยาบาล สัมมนาประเด็นและ
แนวโนม้ทางวชิาชีพ             



            Principles of nursing administration; humanized 
administration; personnel and organizational management; 
planning; organizing; leadership in nursing; team working; 
quality development in nursing practice; administration of 
client safety; risk management; risk communication; health 
economy; nursing informatics; seminar of nursing profession 
issues 
 
993-291                                                                       3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลขั้นพื้นฐำน 
(Fundamental Nursing Care Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-122 หลกักระบวนกำรพยำบำล  
                                993-123 เทคนิคกำรพยำบำล 
Pre-requisite: 993-122 Principles of Nursing Process 
                         993-123 Nursing Techniques 
 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล แนวคิดแบบแผนสุขภาพและทักษะการพยาบาลขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือสนองตอบความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณของผูใ้ช้บริการเป็นรายบุคคล โดยค านึงถึง
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมของผูใ้ชบ้ริการ
และความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ       
         Practicum of fundamental nursing using 
nursing process, the functional health pattern framework and 
basic technical nursing skills; basic nursing responding to 
physical, psychological, social and spiritual needs of 
individual clients with concerning of laws and professional 
code of ethics, client’s culture and client safety 
 
993-292                                                                       1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(Health Promotion Nursing) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-122 หลกักระบวนกำรพยำบำล 
                                993-123 เทคนิคกำรพยำบำล 
                                993-222 กำรพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ 
Pre-requisite: 993-122  Principles of Nursing Process  
                         993-123  Nursing Techniques 
                         993-222  Health Promotion Nursing   
 ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวฒันธรรมเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพโดยใชก้ระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ

บุคคล ครอบครัวและชุมชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งในการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือพฒันาศกัยภาพการ
ดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยค านึงถึง
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ว ัฒนธรรมและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Practicum of transcultural nursing using of 
nursing process, performing of health assessing for 
individual, families and communities; applying of 
theories in health promotion enhancing self-care of 
individuals, families and communities with concerning of 
laws, code of ethics, client’s culture and client safety 
 
993-391                                                                4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1  
(Adult Nursing Practicum I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-223 กำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 
993-291 ปฏิบตักิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำน 
Pre-requisite:  
993-223 Adult Nursing I  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
 ปฏิบั ติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยใช้
กระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นภาวะ
เจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง ท่ีมีปัญหาไม่ซับซ้อนและ
ซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต ผูใ้ช้บริการ นรีเวช เน้น
บทบาทด้านการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของครอบครัว ฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
ทางการแพทย ์เทคนิคการพยาบาลทัว่ไปและเฉพาะอยา่งท่ี
จ าเป็น ฝึกทักษะการวางแผนการจ าหน่ายผูใ้ชบ้ริการเพ่ือ
การดูแลอย่างต่ อ เน่ื อง  โดยค านึ ง ถึ งกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 Practicum of transcultural nursing by applying 
nursing process for adult clients with acute, chronic, 
complicated and non-complicated illness without crisis; 
emphasizing on nursing treatment and rehabilitation with 
concerning of families’ participation; applying of medical 
technologies, general and specific nursing techniques in 
nursing practice; perfoeming of discharge planning for 



continuing care with concerning of professional laws and code 
of nursing ethics, client’s culture and safety 
 
993-392                                                                    2(0-6-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลผู้สูงอำยุ  
(Geriatric Nursing Practicum)    
รายวชิาบังคบัก่อน:  
993-225 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
993-291 ปฏิบตักิารพยาบาลขั้นพืน้ฐาน   

Pre-requisite:  
993-225 Geriatric Nursing 
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum                  

ป ฏิ บั ติ ก ารพ ย าบ าล ข้ าม วัฒ น ธรรม  โด ย ใช้
กระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ช้บริการวยัสูงอายุในภาวะปกติ 
เจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง เน้นบทบาทด้านการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของผูดู้แลภายใตก้ฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรม
ผูใ้ชบ้ริการและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 

Practicum of transcultural nursing by applying 
nursing process for elderly clients with normal health 
condition, acute and chronic illness, emphasizing on nursing 
treatment, rehabilitation and health promotion with 
concerning of families’ participation under professional laws, 
code of nursing ethics, client’s culture and safety 

 
993-393                                                                         3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 
(Adult Nursing Practicum II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-324 กำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2 
                                993-391 ปฏบิัตกิำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1      
Pre-requisite: 993-324 Adult Nursing 2  
                         993-391 Adult Nursing Practicum I    
 ป ฏิ บั ติ ก ารพ ย าบ าล ข้ าม วัฒ น ธรรม  โด ย ใช้
กระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีมีปัญหาซบัซอ้น 
ฉุกเฉิน หรือภาวะวกิฤต ผูใ้ชบ้ริการระยะทา้ยของชีวิตและใกล้
ตาย โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวภายใตก้ฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ว ัฒนธรรมและความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้ริการ การฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยเ์พื่อ
ช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการในภาวะเร่งด่วน วกิฤติและฉุกเฉิน 

            Practicum of transcultural nursing care for ill 
adults with complicated, emergent or critical health 
condition;  clients during end stage of life and dying stage 
by applying nursing process with concerning of families’ 
parcipation under professional laws, code of nursing 
ethics and client’s culture and safety; practicum of 
performing medical technologies in urgent, critical and 
emergent health condition 
 
993-394                                                                  3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลมำรดำทำรกแรกเกดิและผดุงครรภ์  1 
(Maternal, Newborn and Midwifery Nursing 
Practicum I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-291 ปฏิบตักิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำน 
993-321 กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกดิ 
993-325 กำรผดุงครรภ์ 1 
Pre-requisite:  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
993-321 Maternal and Newborn Nursing 
993-325 Midwifery I 
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรม แก่สตรีระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การช่วยคลอดใน
ภาวะปกติและการปฏิบติัการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีปกติ
และมีสุขภาพเบ่ียงเบนเล็กน้อย การวางแผนครอบครัว 
เนน้การใชก้ระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ โดย
ค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ            
 Practicum of transcultural nursing for women 
during pregnancy, labor and postpartum periods, assisting 
delivery in normal or mild health deviation clients; 
nursing care for normal and mild health deviation 
newborns by applying nursing process with emphasizing 
on health promotion, prevention, treatment and 
rehabilitation under of professional laws, code of nursing 
ethics, client’s culture and safety 
 
 



993-395                                                                      4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลเดก็และวยัรุ่น 
(Pediatric and Adolescent Nursing Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-291 ปฏบิัตกิำรพยำบำลขั้นพื้นฐำน 
                                993-323 กำรพยำบำลเดก็และวยัรุ่น 
Pre-requisite:  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
993-323 Pediatric and Adolescent Nursing 
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมแก่ผูใ้ชบ้ริการเด็ก
แรกเกิดถึงวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะปกติ เบ่ียงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วย
เฉียบพลนั เร้ือรังและวกิฤตโดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันการกลบัเป็นซ ้ า
และการสร้างเสริมสุขภาพและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 

Practicum of transcultural nursing for children 
through adolescents with normal and mild health deviation, 
acute, chronic and critical illness; applying nursing process 
for nursing treatment, rehabilitation, prevention of disease 
relapsing, and health promotion with concerning of families’ 
participation, professional laws, code of nursing ethics and 
clients’ culture and safety 

 
993-396                                                                       3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลสุขภำพจติและจติเวช                                            
(Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-291 ปฏิบตักิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำน 
993-322 กำรพยำบำลสุขภำพจติและจติเวช 
Pre-requisite:  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
993-322 Mental Health and Psychiatric Nursing 
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรม แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ภาวะเส่ียงดา้นสุขภาพจิต มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้
กระบวนการพยาบาล ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการ
บ าบัด การใช้ตนเองเพ่ือการบ าบัด และบ าบัดเบ้ืองต้นแก่
ผูใ้ชบ้ริการรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน เน้นบทบาทการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต ป้องกนัโรค การบ าบดัเบ้ืองตน้ การดูแลรักษา
อย่างต่อเน่ือง การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการส่งต่อ โดยค านึงถึง

กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพวัฒนธรรมและความ
ปลอดภยัผูใ้ชบ้ริการ 
Practicum of transcultural nursing practice for clients 
with high risk of mental health disturbance, clients with 
mental health disturbance; psychiatric clients by applying 
nursing process, therapeutic relationship skills, 
therapeutic use of self, basic nursing therapy for 
individuals, families and communities focusing on mental 
health promotion, prevention, nursing treatment, 
continuing care, rehabilitation and referring with 
concerning of  professional laws, code of nursing ethics 
client’s culture and safety 
 
993-491                                                              4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลมำรดำ ทำรกแรกเกดิและกำรผดุงครรภ์ 2                   
(Maternal, Newborn and Midwifery Nursing Practicum II)   
รายวชิาบงัคบัก่อน:  
993-328 การผดุงครรภ ์2 
993-394 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและ 

ผดุงครรภ ์1 

Pre-requisite:  
993-328 Midwifery II 
993-394 Maternal, Newborn and Midwifery Nursing  
               Practicum I 
 ปฏิบัติการพยาบาลขา้มวฒันธรรมแก่ผูใ้ช้บริการใน
ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลงัคลอดท่ีมีภาวะปกติ ผิดปกติและ
ภาวะแทรกซอ้น การช่วยคลอด และการช่วยแพทยใ์นการท าสูติ
ศาสตร์หัตถการ การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีผิดปกติและมี
ภาวะแทรกซ้อน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกนั การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพภายใต้
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและความปลอดภัย
ของผูใ้ชบ้ริการ 
             Practicum of transcultural nursing for maternal clients 
during pregnancy, labor, and postpartum period with normal, 
abnormal health condition and health complication; birth 
assisting; assisting obstetricians for obsteric procedures; 
transcultural nursing for newborns with abnormal health 
condition and health complication by applying nursing process 
for health promotion, prevention, curing and rehabilitation 



with concerning of laws, professional code of nursing ethics, 
client’s culture and safety 
 
993-492                                                                       4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลอนำมยัชุมชนและกำรดูแลรักษำโรค
เบ้ืองต้น                 
(Community Health Nursing and Basic Medical Care 
Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-421 กำรดูแลรักษำโรคเบ้ืองต้น 
                                993-422 กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน   
Pre-requisite: 993-421 Basic Medical Care 
                        993-422 Community Health Nursing         
 ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวฒันธรรมเพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพใน
สถานบริการสุขภาพและชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล
อนามยัชุมชน ปฏิบติัการดูแลรักษาเบ้ืองตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย
การวนิิจฉยัโรค การรักษาโรคเบ้ืองตน้ในภาวะฉุกเฉิน อุบติัเหตุ
และการส่งต่อ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Practicum of transcultural nursing for 
strengthening of individuals, families and communities in self 
care of health by applying community health nursing process; 
practicum of basic medical care including disease diagnosis, 
basic treatment for acute and trauma clients; referring with 
concerning of participation of individuals, families and 
communities, laws, professional code of nursing ethics, 
client’s culture and safety 
 
993-493                                                                       4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลฝึกหัด 
(Nursing Internship) 
 ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวฒันธรรมตามมาตรฐาน
วชิาชีพการพยาบาลภายใตก้ารนิเทศของพยาบาลวชิาชีพเฉพาะ
สาขาในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร 
             Practicum of transcultural nursing according to 
professional nursing standard under supervision of registered 
nurses in a selective health institute 
 

993-494                                                                 2(0-6-0) 
ปฏิบัตกิำรบริหำรกำรพยำบำล                                                         
(Nursing Administration Practicum) 
 ปฏิบติัการบริหารการพยาบาลในคลินิกในฐานะ
หวัหนา้และสมาชิกทีมการพยาบาล โดยค านึงถึงมาตรฐาน
วิชาชีพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บริหารโครงการ 
           Practice of nursing administration in clinic as a 
team leader and member in nursing team based on 
professional standard, related laws and professional 
ethics; practice of project management 
 
หมวดวชิำเลือกเสรี 
993-531                                                                  2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรมุสลมิ                                                
(Health Care Service for Muslim Clients)                
 แนวคิดสุขภาพ การเจ็บป่วย การตาย หลกัการ
ดูแลสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการมุสลิม วฒันธรรมและมารยาท
ทางสังคมของมุสลิมจากภูมิภาคต่างๆ การส่ือสารเชิง
วชิาชีพกบัผูใ้ชบ้ริการมุสลิม การจดัระบบบริการสุขภาพท่ี
ฮาล าล  แน ว คิ ด ธุ ร กิ จ สุ ข ภ าพ  ฮ าล าลและการ ฝึ ก
ประสบการณ์บริการสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการมุสลิม 
            Concepts of health, illness, death and health care 
for muslim clients; culture and social etiquette of 
muslims from various regions, professional 
communication with muslim clients, halal health care 
service; halal health business; practicum of health care 
service for muslim clients from various regions       
 
993-532                                                                2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรกลุ่มประเทศอำเซียน                               
(Health Care Service for ASEAN Clients)       
 วิถี ชีวิต  ว ัฒนธรรมและมารยาทสังคมชาว
อาเซียนจากประเทศต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพเชิงวฒันธรรม การประกันสุขภาพ และการฝึก
ประสบการณ์ให้บริการสุขภาพแก่ผูใ้ช้จากกลุ่มประเทศ
อาเซียน  
            Lifestyses, culture and social etiquette of ASEAN 
people from various coutries; health behaviors; folk 



health care practice; health insurance; practicum of health care 
services for clients from ASEAN countries  
 
993-533                                                                         2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรกลุ่มประเทศตะวนัตก                              
(Health Care Service for Western Clients)              
 วิถีชีวิต วฒันธรรมและมารยาทสังคมชาวตะวนัตก
จากประเทศต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเชิง
วฒันธรรม การประกนัสุขภาพ และฝึกประสบการณ์การบริการ
สุขภาพแก่ผูใ้ชจ้ากกลุ่มประเทศตะวนัตก 
             Lifestyses, culture and social etiquette of western 
people from various countries; health behaviors; folk health 
care practice; health insurance; practicum of health care 
services for clients from various western countries 
 
993-534                                                                        2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรชำวจนี ญี่ปุ่ น และเกำหล ี                        
(Health Care Service for Chinese, Japanese and Korian 
Clients) 
 วิถีชีวิต วฒันธรรมและมารยาทสังคมชาวจีน ญ่ีปุ่น 
และเกาหลี พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเชิงวฒันธรรม 
การประกนัสุขภาพ และฝึกประสบการณ์การบริการสุขภาพแก่
ผูใ้ชจ้ากกลุ่มประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 
             Lifestyses, culture and social etiquette of Chineses, 
Japaneses and Korians; health behaviors; folk health care 
practice; health insurance; practicum of health care services 
for clients from China, Japan and Koria               
 
993-535                                                                         2(1-2-3)            
กำรจดักำรภัยพบิัตแิละกำรช่วยเหลือทำงมนุษยธรรม                               
(Disaster Management and Humanitarian Relief)  
 แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ  การดูแลตนเองจาก
ภยนัตรายในสถานการณ์ภยัพิบัติ การเตรียมความพร้อมและ
การวางแผนการรับภัยพิบัติ  การฟ้ืนฟู  ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของประชาชนท่ีไดรั้บภยัพิบติั การให้การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และการฝึกปฏิบัติงานการช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมในหน่วยงานท่ีเลือกสรร 
             Overview of disaster management; self care from 
health hazard during disaster; disaster preparedness and 

planning; disaster recovery; public health emergency in 
large population; fundamental of humanitarian assistance; 
practicum of humanitarian relief in selective sectors 
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