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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาตามปรัชญา   พิพฒันาการนิยม 
ภายใตป้ณิธานของพระราชบิดาท่ีค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการผลิต
บณัฑิตพยาบาลท่ีมีทกัษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพตามมาตรฐานของสภาวชิาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
องคร์วมของผูใ้ชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบับริบท สังคม และ พหุวฒันธรรม โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัการพยาบาลและการจดัการศึกษา
พยาบาล ดงัน้ี 

การพยาบาลประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีลกัษณะเป็นองคร์วม  ประกอบดว้ย กาย จิต สงัคม และจิตวญิญาณ

มีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ มีความเป็นปัจเจกบุคคล และมีศกัยภาพในการดูแลสุขภาวะ 
2) ส่ิงแวดล้อม  เป็นสรรพส่ิงท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ช้บริการอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง ดิจิทลั และระบบสุขภาพ  ซ่ึงมีผลต่อสุขภาวะของผูใ้ชบ้ริการ 
3) สุขภาวะของผูใ้ชบ้ริการ  เป็นภาวะสมดุลของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ท่ีท าให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้

ตามศกัยภาพ 
4) การพยาบาล เป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลผูใ้ช้บริการแบบองคร์วม ดว้ยความเอ้ืออาทร และมีคุณธรรมจริยธรรม

โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบับริบทสงัคมพหุวฒันธรรม ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตจ้รรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย  
          การจดัการศึกษาพยาบาล เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใชก้ารเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active learning) ผ่านกิจกรรมและ/หรือการปฏิบติัในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงและสถานการณ์จริงท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการส่ือสารและการใช้ภาษาสากล มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล การวิจยัและการ
พฒันานวตักรรม มีความภาคภูมิใจในสถาบนัและวิชาชีพ มีภาวะผูน้ า มีความรู้และทกัษะในการให้การพยาบาลผูใ้ชบ้ริการดว้ยการ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง (Continuity of care) ทุกช่วงวยัตั้ งแต่แรกเกิดจนถึงวยัสูงอายุ ทั้ งผูใ้ช้บริการท่ีมีภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพ
เบ่ียงเบน ภาวะเจ็บป่วย และในวาระสุดทา้ย รวมถึงการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งในสถานบริการสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน โดยการ
ดูแลผู ้ใช้บริการแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional practice) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่ อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม ภายใต้
จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องในการให้การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

1.1 อธิบายสาระส าคญัของวิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐานส าหรับพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ ์และศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 ประยุกต์ใชค้วามรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการให้การพยาบาลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟสูภาพผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม 

1.3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ในระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด และหลงัคลอด และการดูแล
มารดาและทารกหลงัคลอด 

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพื้นฐานหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ร่วมกบัทมีสหวชิาชีพ 

โดยค านึงถึงความปลอดภัย สอดคล้องกบัความต้องการและความหลากหลายทางวฒันธรรมของผู้ใช้บริการ 

2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวยั ครอบครัว ชุมชน ได ้
2.2 วนิิจฉยัปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ไดค้รอบคลุม อยา่งเป็นองคร์วม 
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ค  านึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน หลกัการใชย้าอยา่งสมเหตุผล และร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ เพ่ือการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ ์โดยผูใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลาง ค านึงความปลอดภยัภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 
2.5 ประเมินผลการใหก้ารพยาบาลและการผดุงครรภ ์และบนัทึกทางการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวจิยัเบ้ืองต้นและการพฒันานวตักรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวธีิวจิยั คณิตศาสตร์ และสถิติในวเิคราะห์ขอ้มูล  
3.2 สามารถน าความรู้จากการวจิยัไปใชใ้นการพยาบาลและการดุงครรภ ์
3.3 แสดงออกถึงการมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการพฒันานวตักรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

PLO4 แสดงออกซ่ึงพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ จติอาสา และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

4.1 แสดงออกถึงความซ่ือสตัย ์มีระเบียบวนิยั  
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  
4.3 แสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสถาบนั 
4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสงัคม  
4.5 แสดงออกถึงการตระหนกัถึงประเด็นและปัญหาทางจริยธรรม 

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ และการปฏบิัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

5.1 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย จดัการขอ้มูล เพ่ือ
ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.2 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และเลือกใชข้อ้มูลในการอา้งอิงเพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติัการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์

PLO6 คดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

6.1 สามารถจ าแนกขอ้มูลและเช่ือมโยงไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล  
6.3 แสดงออกถึงทกัษะการตดัสินใจและการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
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PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล 

7.1 ใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษในการฟัง พดู อ่าน และเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.2 ปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

PLO8 แสดงออกซ่ึงการมทีกัษะทางสังคมและชีวติภาวะผู้น า การท างานเป็นทมี สะท้อนคดิและพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

8.1 สามารถจดัการตนเองในดา้นอารมณ์ มีวฒิุภาวะ และปรับตวัต่อสถานการณ์ท่ีเป็นพลวตัรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีถูกกาลเทศะ (Assertiveness)  
8.3 แสดงออกถึงการเป็นผูน้ า กลา้ตดัสินใจ สร้างแรงจูงใจ และท างานเป็นทีม ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
8.4 แสดงออกถึงการสะทอ้นคิดและพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Curiosity) 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร        132 หน่วยกิต 
1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป          30 หน่วยกิต 
     สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
    001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื       2((2)-0-4) 
 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์       1 ((1)-0-2) 
 640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1 ((1)-0-2) 
    สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติท่ีสนัติ    
 895-001 พลเมืองท่ีดี       2 ((2)-0-4) 
 950-102 ชีวติท่ีดี       3 ((3)-0-6) 
   สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ       1 ((1)-0-2) 
  สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั   
 315-201 ชีวติแห่งอนาคต       2 ((2)-0-4) 
 345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั       2 ((2)-0-4) 
 สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
 895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์       2((2)-0-4) 
 322-100 ค านวณศิลป์       2 ((2)-0-4) 
 สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  
 890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2 ((2)-0-4) 
 890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้      2 ((2)-0-4) 
 890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั       2 ((2)-0-4) 
 890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ       2 ((2)-0-4) 
 สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 
 895-027 อรรถรสภาษาไทย        1 ((1)-0-2) 
 895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ       1 ((1)-0-2) 
 รายวชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกติ 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะ         96 หน่วยกติ 
    2.1 กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ          16 หน่วยกติ 
 321-123 พ้ืนฐานกายวภิาคศาสตร์        2 ((2)-0-4) 
 328-151 ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล       2 ((2)-0-4) 
 326-101 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา       2 ((1)-3-2) 
 338-111 สรีรวทิยาการแพทยพ้ื์นฐาน       2 ((2)-0-4) 
 336-203 เภสชัวทิยาการแพทยพ้ื์นฐาน       2 ((2)-0-4) 
 640-111 พยาธิสรีรวทิยาส าหรับพยาบาล       2 ((2)-0-4) 
 640-112 จิตวทิยาพฒันาการ        2 ((2)-0-4) 
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 640-211 โภชนการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ       1 ((1)-0-2) 
 640-212 หลกัวทิยาการระบาด        1 ((1)-0-2) 
    2.2 กลุ่มวชิาชีพ           80 หน่วยกติ 
 640-221 ชุดวชิา พ้ืนฐานวชิาชีพการพยาบาล       6 ((4)-6-8) 
 640-222 สมรรถนะการพยาบาลเบ้ืองตน้       4 ((2)-6-4) 
 640-291 ปฏิบติัการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน       3 (0-9-0) 
 640-223 นวตักรรมทางการพยาบาล        2 ((2)-0-4) 
 640-325 วจิยัเบ้ืองตน้ทางการพยาบาล       2 ((2)-0-4) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม  
 640-224 การสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม       3 ((2)-2-5) 
 640-292 ปฏิบติัการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม    2 (0-6-0) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
 640-225 การพยาบาลอายรุวฒัน์        2 ((2)-0-4) 
 640-293 ปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอาย ุ      1 (0-3-0) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลผูใ้หญ่  
 640-321 การพยาบาลผูใ้หญ่1        3 ((3)-0-6) 
 640-391 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 1        3 (0-9-0) 
 640-322 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2         2 ((2)-0-4) 
 640-392 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 2        3 (0-9-0) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
 640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช       3 ((3)-0-6) 
 640-393 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      4 (0-12-0) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลเด็ก 
 640-324 การพยาบาลเด็ก         3 ((3)-0-6) 
 640-394 ปฏิบติัการพยาบาลเด็ก        4 (0-12-0) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์
 640-421 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1     3 ((3)-0-6) 
 640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์2      3 ((3)-0-6) 
 640-491 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์    6 (0-18-0) 
 กลุ่มวชิา การพยาบาลอนามยัชุมชนและการดูแลรักษาโรค  
 640-423 การพยาบาลอนามยัชุมชน        3 ((3)-0-6) 
 640-424 การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้        2 ((2)-0-4) 
 640-492 ปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้   5 (0-15-0) 
 กลุ่มวชิา การบริหารการพยาบาล  
 640-425 การบริหารทางการพยาบาล       3 ((3)-0-6) 
 640-493 ปฏิบติัการบริหารทางการพยาบาล       2 (0-6-0) 
 รายวชิา 
 640-494 ปฏิบติัการพยาบาลฝึกหดั        3 (0-9-0) 
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3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ตามความสนใจซ่ึงเปิดสอนในมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/สาขาวิชา โดยหลกัสูตรแนะน าให้เลือกเรียนวิชาท่ีคณะพยาบาลศาสตร์
เปิดสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการพยาบาล ดงัน้ี 

  640-531 สมาธิเพื่อพฒันาชีวติ         2 ((1)-2-3) 
  640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ         1 (0-2-1) 
  640-533 ปฏิบติัทกัษะการพยาบาล        1 (0-3-0) 
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แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
                                                                           ปีที ่1  
 
ภาคการศึกษาที ่1  
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื       2 ((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์      1 ((1)-0-2) 
640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1 ((1)-0-2) 
895-001 พลเมืองท่ีดี       2 ((2)-0-4) 
315-201 ชีวติแห่งอนาคต       2 ((2)-0-4) 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั       2 ((2)-0-4) 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั*       2 ((2)-0-4) 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้*        2 ((2)-0-4) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย       1 ((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ       1 ((1)-0-2) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต       2 ((2)-0-4) 
321-123 พ้ืนฐานกายวภิาคศาสตร์       2 ((2)-0-4) 
328-151 ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล       2 ((2)-0-4) 
  รวม                                     20 (20-0-40) 
หมายเหตุ * หมายถึง นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาภาษาองักฤษ 1 รายวชิาตามเกณฑท่ี์รายวิชาก าหนด 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950-102 ชีวติท่ีดี       3 ((3)-0-6) 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์       2 ((2)-0-4) 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช*้        2 ((2)-0-4) 
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั*        2 ((2)-0-4) 
338-111 สรีรวทิยาการแพทยพ้ื์นฐาน       2 ((2)-0-4) 
326-101 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา       2 ((1)-3-2) 
640-111 พยาธิสรีรวทิยาส าหรับพยาบาล       2 ((2)-0-4) 
640-112 จิตวทิยาพฒันาการ       2 ((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก)       2 (x-x-x) 
xxx-xxx  รายวชิาหมวดเลือกเสรี       2 (x-x-x) 
xxx-xxx  รายวชิาหมวดเลือกเสรี       2 (x-x-x) 
    รวม        21 (x-x-x) 
หมายเหตุ * หมายถึง นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาภาษาองักฤษ 1 รายวชิาตามเกณฑท่ี์รายวิชาก าหนด 

 รายวชิาหมวดเลือกเสรี แนะน าใหน้กัศึกษาเลือกรายวชิาของคณะพยาบาลศาสตร์ ไดแ้ก่ 
640-531 สมาธิเพื่อพฒันาชีวติ        2 ((1)-2-3) 
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ      1 (0-2-1) 
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ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1  
315-100 ค านวณศิลป์         2 ((2)-0-4)  
336-203 เภสชัวทิยาการแพทยพ้ื์นฐาน        2 ((2)-0-4) 
640-211 โภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ        1 ((1)-0-2) 
xxx-xxx  รายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก)       2 (x-x-x) 
xxx-xxx  รายวชิาหมวดเลือกเสรี         2 (x-x-x) 
640-221 ชุดวชิา พ้ืนฐานวชิาชีพการพยาบาล       6 ((4)-6-8) 
640-222 สมรรถนะการพยาบาลเบ้ืองตน้        4 ((2)-6-4) 
  รวม             19 (x-x-x) 
หมายเหตุ  รายวชิาหมวดเลือกเสรี  แนะน าใหน้กัศึกษาเลือกรายวชิาของคณะพยาบาลศาสตร์ ไดแ้ก่ 
640-531 สมาธิเพื่อพฒันาชีวติ        2 ((1)-2-3) 
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ      1 (0-2-1) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1 ((1)-0-2) 
640-212 หลกัวทิยาการระบาด         1 ((1)-0-2) 
640-223 นวตักรรมทางการพยาบาล         2 ((2)-0-4) 
640-291 ปฏิบติัการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน        3 (0-9-0) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม 
640-224 การสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม        3 ((2)-2-5)   
640-292  ปฏิบติัการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม     2 (0-6-0) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลผูสู้งอาย ุ  
640-225 การพยาบาลอายรุวฒัน์         2 ((2)-0-4) 
640-293 ปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอาย ุ        1 (0-3-0)               
   รวม       15 (x-x-x) 
หมายเหตุ  รายวชิาหมวดเลือกเสรี* แนะน าใหน้กัศึกษาเลือกรายวชิาของคณะพยาบาลศาสตร์ ไดแ้ก่ 
640-531 สมาธิเพื่อพฒันาชีวติ   2 ((1)-2-3) 
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ  1 (0-2-1) 
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ปีที ่3 
 

ภาคการศึกษาที ่1     ตอน 01  ตอน 02  ตอน 03  ตอน 04 
กลุ่มวชิา การพยาบาลผูใ้หญ่ 
640-321 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1   3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-391 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 1   3 (0-9-0)  3 (0-9-0)  3 (0-9-0)  3 (0-9-0) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลสุขภาพจิตฯ 
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ   3 ((3)-0-6) ------------ 3 ((3)-0-6) ------------ 
640-393 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 (0-12-0) ------------ 4 (0-12-0) ------------ 
กลุ่มวชิา การพยาบาลเด็ก 
640-324 การพยาบาลเด็ก    ------------ 3 ((3)-0-6) ------------ 3 ((3)-0-6) 
640-394 ปฏิบติัการพยาบาลเด็ก   ------------ 4 (0-12-0) ------------ 4 (0-12-0) 
    รวม  13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 
 
ภาคการศึกษาที ่2     ตอน 01  ตอน 02  ตอน 03  ตอน 04 
640-325 วจิยัเบ้ืองตน้ทางการพยาบาล   2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลผูใ้หญ่ 
640-322 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2   2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 
640-392 ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ 2   3 (0-9-0)  3 (0-9-0)  3 (0-9-0)  3 (0-9-0) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลสุขภาพจิตฯ 
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ   ------------ 3 ((3)-0-6) ------------ 3 ((3)-0-6) 
640-393 ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ------------ 4 (0-12-0) ------------ 4 (0-12-0) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลเด็ก 
640-324 การพยาบาลเด็ก    3 ((3)-0-6) ------------ 3 ((3)-0-6) ------------ 
640-394 ปฏิบติัการพยาบาลเด็ก   4 (0-12-0) ------------ 4 (0-12-0) ------------ 
    รวม  14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 
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ปีที ่4 
 
ภาคการศึกษาที ่1      ตอน 01  ตอน 02  ตอน 03   
กลุ่มวชิา การพยาบาลมารดา ทารกฯ 
640-421 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1  3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์2  3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-491 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 6 (0-18-0) ------------ ------------ 
กลุ่มวชิา การพยาบาลอนามยัชุมชนฯ 
640-423 การพยาบาลอนามยัชุมชน    ------------ 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-424 การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้    ------------ 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 
640-492 ปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนและ   ------------ 5 (0-15-0) 5 (0-15-0) 
              การดูแลรักษาโรค เบ้ืองตน้ 
กลุ่มวชิา การบริหารการพยาบาล 
640-425 การบริหารทางการพยาบาล    3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-493 ปฏิบติัการบริหารทางการพยาบาล   2 (0-6-0)  ------------ 2 (0-6-0) 
    รวม   17 (9-24-18) 19 (11-15-22) 21 (14-21-28) 
 
 
ภาคการศึกษาที ่2      ตอน 01  ตอน 02  ตอน 03   
กลุ่มวชิา การพยาบาลมารดา ทารกฯ 
640-491 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ ------------ 6 (0-18-0) 6 (0-18-0) 
กลุ่มวชิา การพยาบาลอนามยัชุมชนฯ 
640-423 การพยาบาลอนามยัชุมชน    3 ((3)-0-6) ------------ ------------ 
640-424 การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้    2 ((2)-0-4) ------------ ------------ 
640-492 ปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชน และ   5 (0-15-0) ------------ ------------ 
            การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้ 
กลุ่มวชิา การบริหารการพยาบาล 
640-493 ปฏิบติัการบริหารการพยาบาล    ------------ 2 (0-6-0) ------------ 
640-494 ปฏิบติัการพยาบาลฝึกหดั    3 (0-9-0)  3 (0-9-0)  3 (0-9-0) 
    รวม   13 (5-24-10) 11 (0-33-0) 9 (0-27-0) 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การ
ผดุงครรภ์ และศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องในการให้การ
พยาบาลได้ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
1.1 อธิบายสาระส าคญัของวทิยาศาสตร์สุขภาพ
พ้ืนฐานส าหรับพยาบาล ศาสตร์ทางการ
พยาบาล การผดุงครรภ ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการใหก้ารพยาบาลอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และ
ฟ้ืนฟสูภาพผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาวะองคร์วม 
1.3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้การผดุงครรภ ์การ
พยาบาลหญิงมีครรภใ์นระยะตั้งครรภ ์ระยะ
คลอด และหลงัคลอด และการดูแลมารดาและ
ทารกหลงัคลอด 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน
(Interactive lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
- การสอนสาธิต-สาธิตยอ้นกลบั
(Demonstration- return demonstrate)
- การเรียนในหอ้งปฏิบติัการ (Laboratory
study)
- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง
(Practice in simulated setting)
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแล
อาจารย ์(Practice under supervision)
- การฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในฐานะ
ส่วนหน่ึงของทีม (Practice in patient care
team)
- การเรียนแบบใชโ้ครงงาน (Project-based
learning)
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based
learning)
- การสะทอ้นคิด (Reflection)
- บนัทึกประสบการณ์ (Experience record)
- หอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped classroom)
- การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยเีสริม
(Technology-enhanced learning)
- การเรียนศึกษาดว้ยตนเอง (Self-directed
learning)
- การอภิปรายทาง LMS (Online
discussion)
- การสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั (Pre-post test)
- การท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง (Home
exam)
- การฝึกทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลดว้ย
ตนเอง (Self-nursing technique practice)

- การสอบขอ้เขียน (Examination)
- การประเมินแบบฝึกหดั (Test)
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation)
- การประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาล
(Performance assessment)
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด
(Reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer
assessment)
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน/กรณีศึกษา
(Report)
- การประเมินการสมัมนา (Seminar
evaluation)
- การประเมินการอภิปราย/การร่วม
อภิปราย (Discussion)
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group
process)
- การประเมินแผนท่ีความคิด (Mapping)
- การสอบทกัษะทางคลินิก (Objective
Structured Clinical Examination: OSCE)
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

- การท าวารสารสโมสร (Journal club) 
- การท าแผนท่ีความคิด (Maind mapping) 
- การวางแผนจ าหน่ายผูป่้วย (Discharge 
planning) 
- การจดันิทรรศการ (Exhibition 
presentation) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
- การใชเ้กมส์ (Games) 
- การแปลบทความวชิาการ (Journal) 
- การสมัมนา (Seminar) 
- การดูงาน (Visiting) 

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ บน
พื้นฐานหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ร่วมกบัทมีสห
วชิาชีพ โดยค านึงถึงความปลอดภัย สอดคล้อง
กบัความต้องการและความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของผู้ใช้บริการ 
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวยั 
ครอบครัว ชุมชน ได ้
2.2 วนิิจฉยัปัญหาทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ไดค้รอบคลุม อยา่งเป็นองคร์วม 
2.3 วางแผนใหก้ารพยาบาลและการผดุงครรภ ์
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลกัการ
ใชย้าอยา่งสมเหตุผล และร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ 
เพ่ือการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
2.4 ใหก้ารพยาบาลและการผดุงครรภ ์โดย
ผูใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลาง ค านึงความปลอดภยั
ภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2.5 ประเมินผลการใหก้ารพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์และบนัทึกทางการพยาบาลตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(Interactive lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การสอนสาธิต-สาธิตยอ้นกลบั 
(Demonstration- return demonstrate) 
- การเรียนในหอ้งปฏิบติัการ (Laboratory 
study) 
- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง 
(Practice in simulated setting) 
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแล
อาจารย ์(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในฐานะ
ส่วนหน่ึงของทีม (Practice in patient care 
team) 
- การเรียนแบบใชโ้ครงงาน (Project-based 
learning) 
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- บนัทึกประสบการณ์ (Experience record) 
- หอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped classroom) 
- การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยเีสริม 
(Technology-enhanced learning) 
- การเรียนศึกษาดว้ยตนเอง (Self-directed 
learning) 

- การสอบขอ้เขียน (Examination) 
- การประเมินแบบฝึกหดั (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสมัมนา (Seminar 
evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วม
อภิปราย (Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 
- การประเมินแผนท่ีความคิด (Mapping) 
- การสอบทกัษะทางคลินิก (Objective 
Structured Clinical Examination: OSCE) 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

- การอภิปรายทาง LMS (Online 
discussion) 
- การสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั (Pre-post test) 
- การท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง (Home 
exam) 
- การฝึกทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลดว้ย
ตนเอง (Self-nursing technique practice) 
- การท าวารสารสโมสร (Journal club) 
- การท าแผนท่ีความคิด (Maind mapping) 
- การวางแผนจ าหน่ายผูป่้วย (Discharge 
planning) 
- การจดันิทรรศการ (Exhibition 
presentation) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
- การใชเ้กมส์ (Games) 
- การแปลบทความวชิาการ (Journal) 
- การสมัมนา (Seminar) 
- การดูงาน (Visiting) 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวจิยัเบ้ืองต้น
และการพฒันานวตักรรมทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 
3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวธีิวจิยั คณิตศาสตร์ 
และสถิติในวเิคราะห์ขอ้มูล  
3.2 สามารถน าความรู้จากการวจิยัไปใชใ้นการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.3 แสดงออกถึงการมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
พฒันานวตักรรมทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(Interactive lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การเรียนแบบใชโ้ครงงาน (Project-based 
learning) 
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 

- การประเมินแบบฝึกหดั (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน (Report) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 

PLO4 แสดงออกซ่ึงพฤตกิรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ จติอาสา และ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
4.1 แสดงออกถึงความซ่ือสตัย ์มีระเบียบวนิยั  
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  
4.3 แสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
และสถาบนั 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(Interactive lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การวเิคราะห์สถานการณ์/กรณีศึกษา 
(Scenario/Case analysis)  
- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง 
(Practice in simulated setting) 

- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือ
สงัคม  
4.5 แสดงออกถึงการตระหนกัถึงประเด็นและ
ปัญหาทางจริยธรรม 

- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแล
อาจารย ์(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในฐานะ
ส่วนหน่ึงของทีม (Practice in patient care 
team) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 

- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 
 

PLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ 
และการปฏบิัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
5.1 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัใน
การสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปล
ความหมาย จดัการขอ้มูล เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ทางวชิาการและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 
5.2 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และเลือกใชข้อ้มูลในการ
อา้งอิงเพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติัการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(Interactive lecture) 
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยเีสริม 
(Technology-enhanced learning) 
- การเรียนศึกษาดว้ยตนเอง (Self-directed 
learning) 
- การอภิปรายทาง LMS (Online 
discussion) 

- การประเมินแบบฝึกหดั (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 

PLO6 คดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุ
เป็นผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
6.1 สามารถจ าแนกขอ้มูลและเช่ือมโยงไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ 
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุไดอ้ยา่งเป็น
เหตเุป็นผล  
6.3 แสดงออกถึงทกัษะการตดัสินใจและการ
แกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(Interactive lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง 
(Practice in simulated setting) 
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแล
อาจารย ์(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในฐานะ
ส่วนหน่ึงของทีม (Practice in patient care 
team) 
- การเรียนแบบใชโ้ครงงาน (Project-based 
learning) 
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การท าแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
- การวางแผนจ าหน่ายผูป่้วย (Discharge 
planning) 
- การสมัมนา (Seminar) 

- การสอบขอ้เขียน (Examination) 
- การประเมินแบบฝึกหดั (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสมัมนา (Seminar 
evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วม
อภิปราย (Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 
- การประเมินแผนท่ีความคิด (Mapping) 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมและเป็นสากล 
7.1 ใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษในการ
ฟัง พดู อ่าน และเขียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.2 ปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ 
ผูร่้วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(Interactive lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง 
(Practice in simulated setting) ดา้นการ
ส่ือสารในทีมสุขภาพ 
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแล
อาจารย ์(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในฐานะ
ส่วนหน่ึงของทีม (Practice in patient care 
team) 
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- หอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped classroom) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
- การใชเ้กมส์ (Games) 

- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วม
อภิปราย (Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 
 

PLO8 แสดงออกซ่ึงการมทีกัษะทางสังคมและ
ชีวติภาวะผู้น า การท างานเป็นทมี สะท้อนคดิ
และพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
8.1 สามารถจดัการตนเองในดา้นอารมณ์ มีวฒิุ
ภาวะ และปรับตวัต่อสถานการณ์ท่ีเป็นพลวตัร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีถูก
กาลเทศะ (Assertiveness)  
8.3 แสดงออกถึงการเป็นผูน้ า กลา้ตดัสินใจ 
สร้างแรงจูงใจ และท างานเป็นทีม ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
8.4 แสดงออกถึงการสะทอ้นคิดและพฒันา
ตนเองและวชิาชีพ 
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
(Curiosity) 

- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง 
(Practice in simulated setting) 
- การฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริงภายใตก้ารดูแล
อาจารย ์(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในฐานะ
ส่วนหน่ึงของทีม (Practice in patient care 
team) 
- การเรียนแบบใชโ้ครงงาน (Project-based 
learning) 
- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- บนัทึกประสบการณ์ (Experience record) 
- การเรียนศึกษาดว้ยตนเอง (Self-directed 
learning) 
- การฝึกทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลดว้ย
ตนเอง (Self-nursing technique practice) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 

- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective report) 
- การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) 
- การประเมินรายงาน/ช้ินงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสมัมนา (Seminar 
evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วม
อภิปราย (Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group 
process) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน 2((2)-0-4) 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 

หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไป
ประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 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 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
(Health for All) 
หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา

สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

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 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
(Benefit of Mankinds) 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
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 พลเมืองทีด่ ี  2((2)-0-4) 

(Good Citizens) 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 

ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
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  ชีวติทีด่ ี 3((3)-0-6) 
 (Happy and Peaceful Life)  

   การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีความ
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 ไอเดยีสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)    
 (Idea to Entrepreneurship)  

การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ
ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

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

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์

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

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

การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝน
การใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

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 การคดิกบัพฤตกิรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
 (Thinking and Predictable Behavior)  

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

คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติ  อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและจดัการ
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and management 
data; introduction to data analysis and presentation 

 
กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร   
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
 (Essential English)  

โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเป็นสาระส 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   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 (Everyday English)  

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวติประจ 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   ภาษาองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 (English on the Go)  

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือความเขา้ใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 

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 ภาษาองักฤษยุคดจิทิลั 2((2)-0-4) 
 (English in the Digital World)  

การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่านอย่างมี
วจิารณญาณ 

Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading texts 
through speaking and writing 
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890-005   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 2((2)-0-4) 
 (English for Academic Success)  

การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 

English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to academic texts through 
speaking and writing 

 
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกฬีา 
895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
 (Appreciation in Thai Language)  

ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as intended 
 

895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 (Exercise for Health)  

วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพทางกาย 
หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย  
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

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 สุขภาวะกายและจติ   2((2)-0-4) 
 (Healthy  Body  and  Mind)  

สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวฒิุภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบัการสร้างเสริม
สุขภาวะแบบองคร์วม  

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

บทน าเก่ียวกบัเซลลส่ิ์งมีชีวิต เซลลว์ิทยา เน้ือเยื่อพ้ืนฐาน โครงร่างของมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ
การท าหนา้ท่ีของร่างกายมนุษย ์ 

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

ความรู้พ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา กระบวนการสร้างภูมิคุม้กนั ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่างกายต่อเช้ือจุลินทรียแ์ละปรสิตท่ีท าให้เกิดโรคซ่ึงพบมากในประเทศไทย การป้องกนั การควบคุม และการท าลายเช้ือ
โรค การเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ การวนิิจฉยัโรคติดเช้ือจากจุลินทรียแ์ละปรสิต 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   ชีวเคมคีลนิิกส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
 (Clinical  Biochemistry  for  Nurses)  
              โครงสร้างและหนา้ท่ีพ้ืนฐานของสารชีวโมเลกลุ พีเอชและบฟัเฟอร์ โครงสร้างของสารมหโมเลกลุ ขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในวถีิเมแทบอลิซึมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดว้ยฮอร์โมนและสารอาหาร 
              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   สรีรวทิยาการแพทย์พืน้ฐาน 2 ((2)-0-4) 
 (Basic  Medical  Physiology)  

กลไกและการท างานของทุกระบบในร่างกายของมนุษยใ์นภาวะปกติ การประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา
เพื่อใชใ้นวชิาชีพการพยาบาล 

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

หลกัการทางเภสัชวิทยา ความรู้พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาของยาตน้แบบท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบนอก  ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ยาตา้นจุลชีพ เคมีบ าบดัในโรคมะเร็ง การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 

Principle of pharmacology; basic pharmacology of drug prototypes affecting peripheral nervous system, central 
nervous system, cardiovascular system, endocrine system and autacoids, gastrointestinal system, urinary tract system; 
antimicrobial agents; chemotherapy of cancer; rational use of drugs 
 
640-111   พยาธิสรีรวทิยาส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
 (Pathophysiology  for  Nurses)    

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

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพฒันาการของมนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของมนุษย ์ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวยัสูงอาย ุภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากพฒันาการ และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการในแต่
ละวยั 

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   โภชนาการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
 (Nutrition  for Health Promotion)  

หลกัโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั การใชร้ายการอาหารแลกเปล่ียน โภชน
บ าบดั การบริโภคอาหารตามหลกัภูมิปัญญาตะวนัออก บทบาทพยาบาลกบัการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการ 

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

แนวคิดและหลกัการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเก่ียวกบัโรคและการกระจายของโรค 
ขอ้มูลและสถิติดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตารางชีพ เคร่ืองช้ีวดัสภาวะอนามยัในชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การ
เฝ้าระวงั การสอบสวน การป้องกนัและควบคุมโรค  

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   ชุดวชิา พื้นฐานวชิาชีพการพยาบาล   6 ((4)-6-8) 
 (Foundation of Nursing Professional)  
               วิวฒันาการและการพฒันาของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศน์พ้ืนฐานทางการพยาบาล ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
พยาบาล และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล คุณค่าวชิาชีพ บทบาทและหนา้ท่ีของพยาบาล 
หลกัการกระบวนการพยาบาล ฝึกใชก้ระบวนการพยาบาล กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลกัการตดัสินใจเชิง
จริยธรรมในการพยาบาล                  

        Revolution and development of nursing professional; basic concepts of nursing; theories and 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 
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640-222   สมรรถนะการพยาบาลเบ้ืองต้น 4 ((2)-6-4) 
 (Fundamental Nursing Competency)  

มโนทศัน์ของสมรรถนะทางการพยาบาล การส่ือสารทางสุขภาพ หลกัการและวธีิการปฏิบติัการพยาบาลเบ้ืองตน้
อยา่งปลอดภยั การตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานอยา่งเป็นองคร์วม 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   ปฏิบัตกิารพยาบาลขั้นพื้นฐาน 3 (0-9-0) 
 (Practicum  of  Basic  Nursing  Care)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-221, 640-222  

ปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองตน้เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นองค์รวมของผูใ้ช้บริการเป็น
รายบุคคล โดยใชก้ระบวนการพยาบาล สัมพนัธภาพเชิงวิชาชีพ 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 นวตักรรมทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
 (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   การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 3 ((2)-2-5) 
 (Holistic Well-Being)  
                แนวคิดสุขภาวะองคร์วมและปัจจยัก าหนดสุขภาพ แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ
องคร์วม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม กลยทุธ์ วิธีการ และเทคนิคในการสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วมแก่
ผูใ้ชบ้ริการทุกกลุ่มวยัท่ีผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก 

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   
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640-292   ปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 2 (0-6-0) 
 (Practicum  in  Nursing for Holistic Well-Being)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-221, 640-222 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-224 
 

     ใชก้ระบวนการพยาบาลในการพฒันากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วมแก่ผูใ้ชบ้ริการทุก
กลุ่มวยั ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผูใ้ช้บริการทุกกลุ่มวยั บนพ้ืนฐานแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง และภูมิปัญญาตะวนัออก  

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   การพยาบาลอายุรวฒัน์ 2 ((2)-0-4) 
 (Nursing for Active Aging)  
               สงัคมอายรุวฒัน์ นโยบายของรัฐและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุระบบบริการสุขภาพและสังคมส าหรับผูสู้งอาย ุ
ทฤษฎีความสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ ภาวะสุขภาพและความตอ้งการของผูสู้งอายุ ภาวะเจ็บป่วยจากความ
สูงอาย ุหลกัการดูแลและระบบดูแลผูสู้งอาย ุการป้องกนัภาวะเส่ียง 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   ปฏิบัตกิารพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (0-3-0) 
 (Practicum in Geriatric Nursing) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-221, 640-222 
รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-225 

 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพจากความสูงอายุ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและการดูแลอย่างต่อเน่ือง การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชใ้นการพยาบาล
ผูใ้ช้บริการวยัผูสู้งอายุ ค  านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 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  
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กลุ่มวชิา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing) จ านวน 11 หน่วยกติ ประกอบด้วย 4 รายวชิา 
640-321   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 ((3)-0-6) 
 (Adult Nursing I)  

แนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน เจ็บป่วย
เฉียบพลนั และเร้ือรัง การใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลอยา่งต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน การใชย้า
อยา่งสมเหตุผล การน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใชใ้นการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการ ค านึงถึงความปลอดภยั 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   ปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (0-9-0) 
 (Practicum  in  Adult  Nursing  I)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-321 
 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง โดยใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ า การ
สร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลอย่างต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การน า
หลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย การมี
ส่วนร่วมของผูดู้แล ตามมาตรฐานวชิาชีพ 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  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2 ((2)-0-4) 
 (Adult Nursing II)  

แนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยวกิฤตและฉุกเฉิน การ
ดูแลผูใ้ชบ้ริการท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละการรักษาเฉพาะ หลกัการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการระยะสุดทา้ยและ
ภาวะใกล้ตาย การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเน่ืองในทุกระดับของการบริการสุขภาพ การดูแลแบบ
ประคบัประคอง การน าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิ
ผูป่้วย 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 
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640-392   ปฏิบัตกิารพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3 (0-9-0) 
 (Practicum  in  Adult  Nursing II)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-322 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน ผูใ้ช้บริการท่ี
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละการรักษาเฉพาะ การใชย้าท่ีมีความเส่ียงสูง การดูแลผูใ้ชบ้ริการในระยะสุดทา้ยและ
ภาวะใกลต้าย โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ การดูแล
อยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งการดูแลในทุกระดบัของการบริการสุขภาพ ป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ า และการดูแลแบบประคบัประคอง การ
น าหลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผูป่้วย การ
มีส่วนร่วมของผูดู้แลและครอบครัว ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ  

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

แนวคิดและหลกัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ชบ้ริการท่ีมีภาวะ
เส่ียงดา้นสุขภาพจิต ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใชท้กัษะการสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการบ าบดั 
และการใชต้นเองเพ่ือการบ าบดั การใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต การป้องกัน การบ าบัดเบ้ืองตน้ การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการดูแลอย่างต่อเน่ือง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่งเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคมของผูใ้ชบ้ริการ สิทธิ
มนุษยชน และการมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และชุมชน 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 
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640-393   ปฏิบัตกิารพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 4 (0-12-0) 
 (Practicum  in  Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-323 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผูใ้ช้บริการท่ีมีภาวะเส่ียงด้านสุขภาพจิต ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต การป้องกนั การบ าบดัเบ้ืองตน้ การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง ฝึกปฏิบติัการใชท้กัษะการสร้าง
สัมพนัธภาพเพื่อการบ าบดั การใชต้นเองเพื่อการบ าบดั และการใช้กิจกรรมบ าบดัแก่ผูใ้ชบ้ริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มใน
บริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การน าหลกัฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาล
ผูใ้ช้บริการอย่างเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการด าเนินชีวิตและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และชุมชน ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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   การพยาบาลเดก็ 3 ((3)-0-6) 
 (Pediatric Nursing)  

แนวคิดและหลกัการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวยัรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบ่ียงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วยเฉียบพลนั 
เร้ือรัง และซบัซอ้นหรือวิกฤต การใชก้ระบวนการพยาบาลเพ่ือการดูแลอยา่งต่อเน่ือง การพยาบาลแบบองคร์วมท่ีบูรณาการภูมิ
ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษา พยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพ ค านึงถึงสิทธิเด็ก ความ
ปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของผูดู้แลและครอบครัว 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   ปฏิบัตกิารพยาบาลเดก็ 4 (0-12-0) 
 (Practicum  in  Pediatric  Nursing)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-324 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลทารกแรกเกิดถึงวยัรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบ่ียงเบนเล็กน้อย 
เจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรัง และซบัซอ้นหรือวิกฤต การใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีบูรณาการภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพใน
การดูแลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษา พยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ การน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช ้
ค านึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภยั ความเป็นปัจเจกบุคคล วถีิการด าเนินชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมของผูดู้แล
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และครอบครัว 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   วจิยัเบ้ืองต้นทางการพยาบาล  2 ((2)-0-4) 
 (Basic Research in Nursing)    

หลกัและกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ ประเด็นจริยธรรมในการวิจยัทางการพยาบาล พฒันาโครงการวิจยั การน า
ผลงานวจิยัมาใชใ้นการพยาบาล  

Principles and process of basic research; ethical issues in nursing research; development of research project; 
research utilization in nursing 

  
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery) จ านวน 12 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 3 รายวชิา 
640-421   การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1    3 ((3)-0-6) 
 (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery I)  
                แนวคิดและหลกัการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ อนามัยการเจริญพนัธ์ุ การเตรียมตัวก่อนการ
ตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ     การพยาบาลระยะ
ตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ ์ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคลอด การท าคลอดปกติ การพยาบาลระยะคลอด และระยะหลงัคลอด
ปกติและเบ่ียงเบนเล็กน อย การพยาบาลทารกแรกเกิด การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การใชก้ระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกนั การดูแล และการฟ้ืนฟูสภาพ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ค  านึงถึงความ
ปลอดภยั ความหลากหลายทางวฒันธรรม 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 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   การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  3 ((3)-0-6) 
 (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery II)  
                 แนวคิดและหลกัการผดุงครรภใ์นการดูแลสตรีและทารกท่ีมีภาวะเส่ียงและแทรกซอ้นทางสุขภาพในระยะตั้งครรภ ์
ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด การประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ ์การใชย้าในสตรีตั้งครรภแ์ละในระยะคลอด การ
ใชก้ระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การดูแล และการฟ้ืนฟูสภาพ ให้การพยาบาลแบบองคร์วม โดย
ใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ค านึงถึงความปลอดภยั ความหลากหลายทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
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                  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   ปฏิบัตกิารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 6 (0-18-0) 
 (Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  Midwifery)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-421, 640-422 
 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ ์ระยะคลอด ระยะหลงัคลอด และทารกแรกเกิดท่ี
มีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบนเลก็นอ้ย ภาวะเส่ียงทางสุขภาพ และภาวะแทรกซอ้น การใชย้าอยา่งสมเหตุผล โดยใชก้ระบวนการ
พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การดูแล และการฟ้ืนฟสูภาพ  การเฝ้าคลอดและช่วยคลอดปกติ การช่วยแพทยใ์น
การท าสูติศาสตร์หัตถการ ให้การพยาบาลแบบองคร์วม โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นปัจเจก
บุคคลและวฒันธรรม การมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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

ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน นโยบายและแผนพฒันาสุขภาพ นวตักรรมสุขภาพชุมชน 
แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน  กลยุทธ์การจัดบริการสุขภาพชุมชน ระบบขอ้มูลสุขภาพชุมชน กระบวนการและการ
จดับริการสุขภาพชุมชน 

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   การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น 2 ((2)-0-4) 
 (Basic  Medical  Care)  

การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้ท่ีพบบ่อยในทุกช่วงวยั การใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การดูแลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและการท าหัตถการเบ้ืองตน้ตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายท่ี
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   ปฏิบัตกิารพยาบาลอนามยัชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น 5 (0-15-0) 
 (Practicum  in  Community  Nursing)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม :  640-423, 640-424 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมเพ่ือการดูแลสุขภาพ บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทุกช่วงวยั โดยใช้
กระบวนการพยาบาลท่ีผสมผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก หลกัการด าเนินงานอนามยัชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพชุมชน บุคคลและครอบครัวท่ีบา้น การให้บริการพยาบาลในโรงเรียน ค านึงถึงการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
รวมถึงปฏิบติัการดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้ในสถานบริการปฐมภูมิ การใชย้าอยา่งสมเหตุผล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การดูแลใน
ภาวะฉุกเฉินและท าหัตถการเบ้ืองตน้ การส่งต่อเพ่ือการรักษาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั ความแตกต่างของบุคคล 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวชิาชีพ 

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   การบริหารทางการพยาบาล 3 ((3)-0-6) 
 (Nursing Administration)  

ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล  แนวคิดการบริหารการพยาบาล  การบริหารหอผูป่้วย รูปแบบการจดับริการพยาบาล 
การท างานเป็นทีม แนวคิดการใหบ้ริการแบบสหวชิาชีพ  การใชส้ารสนเทศทางการพยาบาล การจดัการคุณภาพ ความเส่ียงและ
ความปลอดภยัทางการพยาบาล  การบริหารโครงการและพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล   ประเด็นและแนวโน้มทางการ
พยาบาล 

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 
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640-493   ปฏิบัตกิารบริหารทางการพยาบาล 2 (0-6-0) 
 (Practicum  in  Nursing  Administration)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 640-291 

รายวชิาบงัคบัร่วม : 640-425 
 

ปฏิบติัการบริหารการพยาบาลในคลินิคในฐานะผูน้ าและสมาชิกทีมการพยาบาล  การดูแลผูใ้ชบ้ริการแบบองค์
รวมอย่างต่อเน่ืองกับทีมสหวิชาชีพ  ภายใตก้ฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติการบริหารโครงการและพฒันา
นวตักรรมทางการพยาบาล 

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   ปฏิบัตกิารพยาบาลฝึกหัด 3 (0-9-0) 
 (Practicum  in  Nurse  Internship)  
 รายวิชาบงัคบัก่อน : 640-291, 640-292, 640-293, 640-391, 640-392, 640-393, 640-394, 640-

491, 640-492, 640-493 
 

ปฏิบติัการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใตก้ารนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ี
เลือกสรร การดูแลผูใ้ชบ้ริการแบบสหวชิาชีพ ตามมาตรฐานวชิาชีพ 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 สมาธิเพ่ือพฒันาชีวติ 2((1)-2-3)                        
 (Meditation for Enhancing Life)  

ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเร่ิมตน้ของการท าสมาธิ ลกัษณะของการบริกรรม
และการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลกัษณะอาการต่อตา้นสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ 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 โยคะเพ่ือสุขภาพ                                                       1 (0-2-1)   
 (Yoga for Health)                

หลกัการในการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ วิถีโยคะเพ่ือสุขภาวะองค์รวม ผลของการฝึกโยคะต่อการท างานของ
ร่างกายและสุขภาพ 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 
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640-533   ปฏิบัตทิกัษะการพยาบาล 1 (0-3-0) 
 (Practicum in Nursing  Skills)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 640-291  

ปฏิบติัการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัความเจ็บป่วย 
การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ ฝีกทกัษะการปฏิบติัการพยาบาล ตามมาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ารนิเทศของพยาบาลวชิาชีพ
เฉพาะสาขาในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร 

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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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ศาสตราจารย์ 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร  พมุดวง, Ph.D. (Nursing), Case Western Reserve University, USA., 2545

รองศาสตราจารย์ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติกร  นิลมานตั, Ph.D. (Nursing), La Trobe University, Australia, 2545
3. รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจน์สุนภสั  บาลทิพย,์ Ph.D. (Nursing), Massey University,  New Zealand,  2553
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กนัตพร  ยอดใชย, Ph.D.(Nursing), Deakin University, Australia, 2557
5. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนุช  บุญยงั, Ph.D. (Nursing), The University of Washington. USA, 2542
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ผจงศิลป์  เพิงมาก, Ph.D. (Social and Behavioral Sciences), The Johns Hopkins University, 2545
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยะนุช  จิตตนูนท,์ Ph.D. (Nursing), Case Western Reserve University, USA., 2545
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ประณีต  ส่งวฒันา, Ph.D. (Medical Anthropotogy), University of Queensland, Australia., 2541
9. รองศาสตราจารย ์ดร.พชัรี  คมจกัรพนัธ์, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552
10. รองศาสตราจารย ์ดร.วภิา  แซ่เซ้ีย, Ph.D. (Nursing), University of Missouri Columbia, USA., 2548
11. รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ, Ph.D. (Nursing),  Florida Atlantic University of America, USA.,2552
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ศศิกานต ์ กาละ,  Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552
13. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  ยงัวนิชเศรษฐ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2553
14. รองศาสตราจารย ์ร.อ.หญิง สุรียพ์ร  กฤษเจริญ, วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), ม.มหิดล, 2534
15. รองศาสตราจารย ์ดร.โสเพญ็  ชูนวล, Ph.D. (Philosophy of Nursing Sciences), University of Kentucky, USA., 2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา  นาคะ, พย.ด. (พยาบาลศาสตร์), ม.มหิดล, 2542
17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โขมพกัตร์  มณีวตั, Ph.D. (Nursing), Griffith, Australia., 2553
18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  กฤตยป์ระชา, Ph.D. (Nursing), University of Michigan, USA., 2547
19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  ด าเกล้ียง, Ph.D. (Nursing), University of Deakin, Australia, 2557
20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรา  พรหมนอ้ย, Ph.D. (Nursing), University of Missouri Columbia, USA., 2560
21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ตรีนุช  พุม่มณี, Ph.D. (Nursing), University of Wisconsin Madison, USA., 2558
22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ทิพมาส  ชิณวงศ,์ Ph.D. (Nursing), Southern cross University, Australia, 2550
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เนตรนภา  คู่พนัธว,ี Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2551
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุศรา  หม่ืนศรี, Ph.D. (Nursing), ม.มหิดล, 2552
25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เบญญาภา  ธิติมาพงษ,์ Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2558
26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประภาพร  ชูก าเหนิด, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2553
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ ทองสุข, กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร), ม.ศรีนครินทรวโิรฒ, 2546
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญานนัท ์ เท่ียงจรรยา, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2551
29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิสมยั  วฒันสิทธ์ิ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552
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30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพลินพิศ  ฐานิวฒันานนท,์ Ph.D. (Nursing),  University of  New  England, Australia, 2539    
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลพัณา  กิจรุ่งโรจน์, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2551    
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัธนี  วรุิฬห์พานิช, Ph.D. (Nursing), University of Washington, 2545   
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา  ชชัเวช, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2553   
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนีิกาญจน์  คงสุวรรณ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัรัตน์  แสงจนัทร์, Ph.D. (Nursing), ม.เชียงใหม่, 2550 
36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดศิริ  หิรัญชุณหะ, พยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต(พยาบาลศาสตร์), ม.มหิดล, 2541 
37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลยั, Ph.D.(Nursing), University of Missouri-Columbia, 2545  
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาภรณ์ทิพย ์ บวัเพช็ร์, Dr.P.H. (Public Health Nursing), ม.มหิดล, 2551 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุมาพร  ปุญญโสพรรณ, Ph.D. (Nursing), University of Maryland Baltimore, USA., 2543 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ  หนูแกว้, Ph.D. (Nursing), University of Missouri-Columbia USA., 2553  

 
อาจารย์ 

41. ดร.ชุติวรรณ  ปุรินทราภิบาล, Ph.D. (Nursing), Massey University, New Zealand, 2558 
42. ดร.ชุลีพร  พรหมพาหกลุ, Ph.D.(Nursing), University of Viginia, 2562 
43. ดร.ทศันีย ์ ขาว, Ph.D.(การพยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, 2562     
44. ดร.พิมพิศา  ศกัด์ิสองเมือง, สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข), ม.มหิดล/2560 
45. ดร.พิเชษฐ ์ สุวรรณจินดา, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2563   
46. ดร.ปราณี  ค  าจนัทร์, ปร.ด. (การพยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, 2561   
47. ดร.รัดใจ  เวชประสิทธ์ิ, Ph.D. (Nursing), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
48. ดร.วริศรา  โสรัจจ,์  Ph.D.(Nursing), University of Massachusetts Lowell, 2562 
49. ดร.วไิลพร  สมานกสิกรณ์, Ph.D.(Nursing), University of Virginia School, USA, 2561 
50. ดร.วศินี  สมศิริ, Ph.D. (Nursing), ม.มหิดล, 2562  
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