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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร   
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
มีข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 6.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พิจารณาหลักสูตร ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2559  ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2559    
 6.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก กลั่นกรอง
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
      6.3 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ 2560 
      6.4 สภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่ 14  เดือน  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 
      6.5 สภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 10/2560   เมื่อวันที่  21 เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2552 ใน    
ปีการศึกษา 2562  (หลังเปิดสอน 2 ปี) 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  

8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูม ิตติยภูมิ) 
8.2 พยาบาลประจ าสถานศึกษา สถานประกอบการ 
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
    ในสถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
     

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ .ศ . 2560-2564) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ .ศ . 2560-2579) โดยได้ก าหนดเป้าหมายที่
ต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และการแข่งขันระหว่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์
ของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบไร้พรหมแดน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสุขภาพ ทั้งด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต อาทิ ปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดที่เกิดจากการแข่งขัน และช่องว่างของ
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาสุขภาพกายอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ท าลายสุขภาพ  การขาดการออก
ก าลังกาย ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ (non-communicable disease) นอกจากนี้การขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้การติดต่อ สื่อสาร การคมนาคม และการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เป็นไปได้ง่าย
ขึ้นมีผลให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งในขณะเดียวกันท าให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการบาดเจ็บจากการจราจร และการใช้แรงงาน  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

ปัจจุบันบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว โครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนที่ก่อให้เกิดโรคไม่
ติดต่อ (Non-communicable diseases: NCDs) มากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมที่
เชื่อมต่อทั้งโลก การบาดเจ็บจากการจราจร และการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่หลากหลาย นอกจากนี้มี
องค์กรด้านสุขภาพเกิดขึ้นหลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ตลอดจนภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท
ส าคัญมากขึ้นในระบบสุขภาพ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักด้าน
สุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ต้องปรับยุทธศาสตร์ในการท างานเพ่ือรับมือกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 4 
ยุท ธศาสตร์ห ลั ก  ได้ แก่  สุ ขภ าพดี  (Prevention & Promotion Excellence) บริก ารดี  (Service 
Excellence) คนดี (People Excellence) และบริหารดี (Governance Excellence) เพ่ือปรับบทบาทใน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทั้งโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
ระบบสุขภาพใหม่ของประเทศไทยจึงมุ่งที่จะสร้างสังคมสุขภาพ โดยการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแล
ภาวะสุขภาพตัวเองมากขึ้นเน้นนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use)    การ
ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ  (Patient Safety) ท าให้ความ
ต้องการบุคลากรในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเพ่ิมเชิงรุกที่ดึงการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในยุคนี้
มีมากขึ้น  ดังนั้นการจัดการศึกษาทางการพยาบาลจึงต้องมีการปรับปรุงให้สามารถเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศที่เปลี่ยนแปลง 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระยะยาว 15 ปี (พศ. 2551-2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
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คุณภาพมีความสามารถในการปรับตัวส าหรับการท างานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ.  2552 โดยก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ภายในปีการศึกษา 2555 ในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมนอกชั้นเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์  สอดคล้องกับสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพที่สภาการพยาบาลก าหนด มีทักษะในการเรียนรู้ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้เหมาะกับพลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
           
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระบบสุขภาพ 
ระบบการจัดการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นสร้างบัณฑิตที่สามารถใช้กระบวนการ
พยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่ต้อง
เผชิญกับสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ระบบสุขภาพเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลใน
สังคมทุกช่วงวัย บนพ้ืนฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร (Caring) บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
(Humanistic Care)  เพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพของชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงทั้งทฤษฏีและปฏิบัติท า
ให้เกิดการเรียนรู้ได้มากข้ึน และสามารถวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจทางคลินิกท่ีดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เกิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
 

          12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

           พัฒนาพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
ให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งสภาวิชาชีพการพยาบาล โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการด้วยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ค านึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาวะบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาหลักสูตร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยามีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีศาสตร์และศิลป์ใน
การใช้กระบวนการพยาบาลดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร 
(Caring) บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanistic Care) เพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพของ
ชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ทีมุ่่งเน้นการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงทั้งทฤษฏีและปฏิบัติท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น และสามารถวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ
ทางคลินิกที่ดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  

 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  มีความส าคัญอย่างยิ่งในการผลิต
พยาบาลวิชาชีพที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ใช้บริการแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร 
(Caring) บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  (Humanistic Care) เนื่องจากระบบบริการสุขภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบของบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป จาก
สถานการณ์ดังกล่าวผลกระทบที่ตามมาคือ ภาวะพ่ึงพิง การเจ็บป่วยเรื้อรั ง ความต้องการการดูแล การ
จัดการปัญหาสุขภาพต่างๆ  การบริการสุขภาพต้องปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่
บุคคลในสังคมทุกช่วงวัย โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นผู้ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ และหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการให้บริการทางด้านสุขภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของระบบบริการสุขภาพ  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม และความขาด
แคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์   

มีความเอ้ืออาทร ส านึกในสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กระบวนการ

พยาบาลภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพหลักฐานเชิงประจักษ์และประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

1.3.3 มีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ 
รู้จักแก้ปัญหาในการปฏิบัติการพยาบาลและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพโดยอาศัยความรู้จากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์และงานวิจัย 

1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ  
และสามารถท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1.3.6 มีความสามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรแก่ผู้รับบริการทุก
ช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้
ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนพัฒนาการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning) 

1.1 เร่งเสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ของอาจารย์พยาบาลด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผ่าน    
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง  
 
1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตระหนัก
ในตนเองและเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน ทั้ง
ในการจัดการ เรี ยนก ารสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
1.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

1.1 มีแผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ผ่ าน ก ระบ วน ก าร เรี ย น รู้ เ พ่ื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 
 
1.2 มีแผนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
ตระหนักในตนเองและเห็นคุณค่าของ
ผู้อื่น ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
1.3 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเช่น E-Learning,   
E – Book, E-Journal และฐานข้อมูล
อ่ืนที่เชื่อถือได้ในการสืบค้นเพ่ือการ
เรียนรู้ 

2. แผนเสริมสร้างการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้
ประสบการณ์จริงและการ
ตัดสินใจเชิงวิชาชีพเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ 

2.1 เร่งรัดและส่งเสริมทักษะของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ประสบการณ์จริงและการ
ตัดสินใจเชิงวิชาชีพเป็นฐานในการ
เรียนรู้  
 
2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ประสบการณ์ จริ งและการ
ตัดสินใจเชิงวิชาชีพเป็นฐานในการ
เรียนรู้ 
 

2.1 แผนพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ประสบการณ์จริงและ
การตัดสินใจเชิงวิชาชีพเป็นฐานในการ
เรียนรู้  
 
2.2 จ านวนรายวิชาทางการพยาบาลที่มี
ก า รจั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น โด ย ใช้
ประสบการณ์จริงและการตัดสินใจเป็น
ฐานในการเรียนรู้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
3. แผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือ
เสริมสร้างนักศึกษาให้มีการ
บริการแบบองค์รวมบน
พ้ืนฐานการดูแลอย่างเอ้ือ
อาทร (Caring) บริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ 
 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
การดูแลอย่างเอ้ืออาทร และบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

3. ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพมีแผนการ
จัดการสอนทีเ่สริมสร้างการดูแลอย่าง
เอ้ืออาทรและบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 
 

4. แผนการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีทักษะปฏิบัติ
พยาบาลพร้อมที่จะเข้าสู่
วิชาชีพ 
 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีทักษะปฏิบัติพยาบาลพร้อมที่จะเข้าสู่
วิชาชีพ  
 
4.2 ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

4.1 มีแผนการพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบัติพยาบาลพร้อมที่จะเข้าสู่
วิชาชีพ 
 
4.2 ร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จ 
การศึกษาผ่านการประเมินทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ     
ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแต่ละในปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค 
การศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  

                มีภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3       
       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      เป็นระบบทวิภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ในเวลาราชการ 
      

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ   . 
        ผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด 

   
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
          2.3.2 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
          2.3.3 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน  
        วิทยาลัยและการแบ่งเวลา 
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่  
        นักศึกษาและให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
ตารางหลักสูตร 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2  100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 3   100 100 100 
ชั้นปีที่ 4    100 100 

รวมจ านวนนักศึกษา 100 200 300 400 400 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 
               (Full Time Equivalent Student)  ในภาคผนวก 2 หน้า 94 



 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมวิทยาลัย 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

  

กลุ่มตามโครงสร้าง
องค์กร 

ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 

งบประมาณ 

(อุดหนุน) 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

(อุดหนุน) 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

(อุดหนุน) 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

ด้านวิชาการ 3,566,592.00 753,282.50 4,319,874.50 3,566,592.00 731,950.00 4,298,542.00 3,456,000.00 757,700.00 4,213,700.00 

ด้านการวิจัย 713,318.40 3,163,786.50 3,877,140.90 713,318.40 3,074,190.00 3,787,508.40 691,200.00 3,182,340.00 3,873,450.00 

ด้านการบริการวิชาการ 713,318.40 451,969.50 1,165,287.90 713,318.40 439,170.00 1,152,488.40 691,200.00 454,620.00 1,145,820.00 

ด้านท านุบ ารุงและพัฒนา
นักศึกษา 

624,153.60 903,939.00 1,528,092.60 624,153.60 878,340.00 1,502,493.60 604,800.00 909,240.00 1,514,040.00 

ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

3,299,097.60 6,799,542.50 10,098,640.10 3,299,097.60 6,587,500.00 9,886,597.60 3,196,800.00 6,819,300.00 10,016,100.00 

รวม 8,916,480.00 12,052,520.00 20,969,000.00 8,916,480.00 11,711,200.00 20,627,680.00 8,640,000.00 12,123,200.00 20,763,200.00 

รวมท้ังสิ้น 20,969,000.00 20,627,680.00  20,763,200.00 

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อปี/คน  เท่ากับ  144,473.11 บาท/ปี/คน 
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L  1103     English for Communication 2  
ภ. 1204    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
L  1204     English for Academic Purposes  
ภ. 1305    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5) 
L  1305     English for Professional Purposes  

 

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          จ านวน 8  หน่วยกิต 
สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
SH  1101 Human, Health and Environment  
สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) 
SH  1102 Arts, Civilization and Local Wisdoms    
สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 2(2-0-4) 
SH  1103 Development of Systematic Thinking  
สม. 1104      ศาสนาและปรัชญาเพ่ือการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SH  1104 Religions and Philosophy for Living 

 

 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   จ านวน   6  หน่วยกิต 
วค. 1101   คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ  2(2-0-4)        
Sc  1101     Mathematics for Life in the Information Period  
วค. 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
Sc  1102 Science for Living  
วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 
Sc  1103 Information Technology for Application  

 

4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   จ านวน  2  หน่วยกิต 
รก. 1101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2(0-6-0) 
LA  1101   Learning Through Activities  

 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ           จ านวน   100    หน่วยกิต 

               1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ             จ านวน     24    หนว่ยกิต 

พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
P  1101 Microbiology and Parasitology  
พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5) 
P  1102 Anatomy and Physiology 1  
พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5) 
P  1103     Anatomy and Physiology 2  
พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 2(2-0-4) 
P  1104 Psychology   and   Development  
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พ. 1105 ชีวเคมี 3(2-2-5) 
P  1105 Biochemistry  
พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4) 
P  1106 Nutrition and Health  
พ. 1207 เภสัชวิทยา   3(3-0-6) 
P  1207 Pharmacology  
พ. 1208 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
P  1208 Pathophysiology  
พ. 1409 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
P  1409 Economics and Health System 

 
 

2) กลุ่มวิชาชีพ              จ านวน 76 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาทฤษฎี                         จ านวน 40 หน่วยกิต 

พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4) 
Nu  1201 Nursing Concept, Theories and Nursing Process  
พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3(2-2-5) 
Nu  1202 Principles and Techniques in Nursing  
พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3) 
Nu  1204 Communication, Health Education, and Health Counseling                         
พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 
Nu  1205    Ethics and Laws in Nursing Profession  
พย. 1206    การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 
Nu  1206   Pediatric and Adolescent Nursing  
พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
Nu  1209 Adult Nursing 1  
พย. 1211    การพยาบาลผู้ใหญ่ 2     2(2-0-4) 
Nu  1211     Adult Nursing 2  
พย. 1213    การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
Nu  1213    Gerontological Nursing  
พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(3-0-6) 
Nu  1219   Mental Health and Psychiatric Nursing  
พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
Nu  1221 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1  
พย. 1315   การพยาบาลชุมชน 1     3(3-0-6) 
Nu  1315 Community Nursing 1  
พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล   2(1-2-3) 
Nu  1325 Nursing Research  
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พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2      2(2-0-4) 
Nu  1417 Community Nursing 2  
พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 
Nu  1423 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2  
พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น    2(1-2-3) 
Nu  1426 Primary Medical Care  
พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชพีการพยาบาล 2(2-0-4) 
Nu  1428 Administration and Trends of Nursing Profession  

                         

 2.2 วิชาปฏิบัติ              จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 4(0-12-0) 
 Nu 1203 Principles and Techniques in Nursing Practicum  
พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1     2(0-6-0) 
 Nu 1307 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  
พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(0-6-0) 
Nu  1308 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2   
พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1    3(0-9-0) 
Nu  1310 Adult Nursing Practicum 1  
พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2   3(0-9-0) 
Nu  1312 Adult Nursing Practicum 2  
พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2(0-6-0) 
Nu  1314 Gerontological Nursing  Practicum  
พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1         3(0-9-0) 
Nu  1316 Community Nursing Practicum 1  
พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(0-9-0) 
Nu  1320 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum  
พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0) 
Nu  1322 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1  
พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 3(0-9-0) 
Nu  1418 Community Nursing Practicum 2  
พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 2(0-6-0) 
Nu  1424   Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2I  
พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(0-9-0) 
Nu  1427 Primary Medical Care Practicum  
พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0) 
Nu  1429 Nursing Administration Practicum  

 

 

 



16 
 

 

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน  6  หน่วยกิต 

         ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

ล. 1001   การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์  2(2-0-4) 
E  1001     Personality Development and Emotional Quotient  
ล. 1002    หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทย 2(2-0-4) 
E  1002     Principle of Political Science and Thai Government Politics  
ล. 1003      ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 2(1-2-3) 
E  1003     
ล. 1004      
E  1004     

Thai Wisdom and Health Care 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

 
2(0-6-0) 

ล. 1005 พืชสมุนไพร 2(2-0-4) 
E  1005     Herbs  
ล. 1006 ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด 2(2-0-4) 
E  1006 Introduction to Business in Health Care Services and 

Marketing 
 

ล. 1007 การนวดแผนไทย 2(1-2-3) 
E  1007    Thai Traditional  Massage  
ล. 1008 พฤฒาวิทยาทางสังคมส าหรับพยาบาล 2(2-0-4) 
E  1008     Social Gerontology for Nurse  
ล. 1009       การศึกษาอิสระ 2(0-6-0) 
E  1009 Independent  Study  
   

หมายเหตุ  
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร หมายถึง ชื่อกลุ่ม หรือหมวดวิชา ดังนี้ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ใช้รหัสตัวอักษร ภ. 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใช้รหัสตัวอักษร สม. 
                     - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้รหัสตัวอักษร วค. 
  - กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   ใช้รหัสตัวอักษร รก.   
 หมวดวิชาเฉพาะ                      
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      ใช้รหัสตัวอักษร พ. 
  - กลุ่มวิชาชีพ                  ใช้รหัสตัวอักษร พย.  
 หมวดวิชาเลือกเสรี       ใช้รหัสตัวอักษร ล. 
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2. ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 4 หลัก ดังต่อไปนี้ 
- เลขตัวแรก  แสดงถึง    รหัสหลักสูตร 
- เลขตัวที่ 2         แสดงถึง  ชั้นปีที่เรียน 
- เลขตัวที่ 3, 4     แสดงถึง   ล าดับวิชาเรียนในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 
3. ความหมายของรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิตประจ ารายวิชา ก าหนดเป็นตัวเลข ดังนี้ 

 
 

 
ตัวเลขหน้าวงเล็บหมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา 
ตัวเลขในวงเล็บ ล าดับที่  1 หมายถึงจ านวนหน่วยกิตของ
ภาคทฤษฎี 
ตัวเลขในวงเล็บ ล าดับที่ 2 หมายถึงจ านวนชั่วโมงภาคทดลองใน
ห้องปฏิบัติการต่อสัปดาห์หรือจ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการ
พยาบาลในคลินิกหรือชุมชนต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บ ล าดับที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงของการศึกษา
ด้วยตนเอง 

 
           
 
 
     ตัวอย่าง วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ   2(1-2-3) หมายถึง รายวิชานั้นมีจ านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
  ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต  
  ภาคทดลอง 1 หน่วยกิต มีชั่วโมงทดลอง  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
     และเวลาศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่  1 
   

  ภ. 1101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ    2(2-0-4) 
  ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
วค. 1101 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ   2(2-0-4) 
วค. 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  2(2-0-4) 
สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    2(2-0-4) 
สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  2(2-0-4) 
สม. 1104 ศาสนาและปรัชญาเพ่ือการด าเนินชีวิต   2(2-0-4) 
รก. 1101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    2(0-6-0) 
  พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1     3(2-2-5) 

 รวม  20 หน่วยกิต 20(17-8-35) 
  

ภาคการศึกษาที่  2 
 

 ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้      2(2-0-4) 
สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                2(2-0-4) 
 พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-2-5) 
 พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2       3(2-2-5) 
 พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย                                2(2-0-4) 
 พ. 1105 ชีวเคมี           3(2-2-5) 
 พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ      2(2-0-4) 

 รวม 20 หน่วยกิต 20(17-6-37) 
  

รวมตลอดชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 40 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

ภ. 1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               3(2-2-5) 
พ. 1207 เภสัชวิทยา        3(3-0-6) 
พ. 1208 พยาธิสรีรวิทยา     3(3-0-6) 
พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล             2(2-0-4) 
พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล   3(2-2-5) 
พย. 1204 การสื่อสาร การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-2-3) 
พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล  3(3-0-6) 

 รวม   19 หน่วยกิต           19(16-6-35) 
  

 
 

                         ภาคการศึกษาที่  2 
 

 

พย. 1206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3(3-0-6) 
พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1    3(3-0-6) 
พย. 1211 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2    2(2-0-4) 
พย. 1213 การพยาบาลผู้สูงอายุ    2(2-0-4) 
พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช   3(3-0-6) 
พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1   3(3-0-6) 

ล.……………. เลือกเสรี1   2 (- - -) 
ล……………. เลือกเสรี2   2 (- - -) 

 รวม   20 หน่วยกิต 20(16-0-32 บวกวิชาเลือก) 
   
 ภาคฤดูร้อน  

 
 

พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล                       4(0-12-0) 
 รวม   4 หน่วยกิต 4(0-12-0) 
   

รวมตลอดชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 43 หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

 

พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1         2(0-6-0) 
พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1       3(0-9-0) 
พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ    2(0-6-0) 
พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1      4(0-12-0) 

 รวม  11 หน่วยกิต 11(0-33-0) 
   
 ภาคการศึกษาที่  2 

 
 

  ภ. 1305
พย. 1320 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ  
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช   

3(2-2-5) 
3(0-9-0) 

พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2    3(0-9-0) 
พย. 1315 การพยาบาลชุมชน 1     3(3-0-6) 
พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล    2(1-2-3) 

 รวม  14 หน่วยกิต 14(6-22-14) 
   
 ภาคฤดูร้อน 

 
 

พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1       3(0-9-0) 
พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2   2(0-6-0) 

 รวม 5 หน่วยกิต 5(0-15-0) 
   

รวมตลอดชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 30 หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่  1 
 

 

 พ. 1409 เศรษฐศาสตรกั์บระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
     พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2    2(2-0-4) 

พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2     3(3-0-6) 
พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น    2(1-2-3) 
พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชพีการพยาบาล 2(2-0-4) 

  พย. 1427  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(0-9-0) 
ล…………  เลือกเสรี 3          2 (- - -) 

   
 รวม  16 หน่วยกิต        16(10-11-21 บวกวิชาเลือก) 

 

 ภาคการศึกษาที่  2 
 

 

พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 3(0-9-0) 
พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 2(0-6-0) 
พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0) 

 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง  
 

 

 
 
 

รวม  7 หน่วยกิต 
 

 
 

7(0-21-0) 
 
 

 
รวมตลอดชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนจ านวน  23  หน่วยกิต 

 

รวมตลอดหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนจ านวน  136  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         14    หน่วยกิต  

ภ. 1101  ภาษาไทยเชิงวิชาการ              2(2-0-4) 
L  1101 Thai for Academic Purposes 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

ทักษะภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาการสื่อสารเชิงวิชาการ การอธิบายและการชี้แจง การแสดงความ
คิดเห็น การรับสารอย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนอรายงานทั้งการพูดและการเขียน การเขียนหนังสือ
ราชการ  และการเขียนโครงการ   

 Thai language skills for enhancing academic skills including explaining and 
clarifying, expressing opinions, critical receiving message, oral and written presentation, 
and writing official letters and projects. 

ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1           3(3-0-6)  
L 1102  English for Communication 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในบริบทต่างๆ การสนทนา การให้ข้อมูล  การแสดงความ
คิดเห็น ที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม  โดยเน้นทักษะการฟัง  การพูด  และออกเสียงให้ถูกต้อง  

 Using English for communication in various contexts including conversation, giving 
information, and giving socially and culturally appropriated opinions.  The course 
emphasizes on listening and speaking skills, and pronunciation.   

ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2           3(3-0-6)  
L 1103  English for Communication 2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

การใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่านและการเขียนในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเน้นหลักการอ่าน การอ่านจับใจความส าคัญ การสรุปความ หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค   

Using English for daily reading and writing in order to enhance life-long learning. 
The course emphasizes on reading principle, comprehensive reading, summarizing, 
grammar, and structure.  
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ภ. 1204  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           3(2-2-5)   
L 1204   English for Academic Purposes 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  
 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยการค้นคว้า การอ่าน การเขียน การอภิปราย  การสรุปความ   
การน าเสนอ  และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทวิชาการ 

 Using English for academic purposes including searching, reading, writing, 
discussing, summarizing, and presenting as well as practicing English in academic context. 

ภ. 1305 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ           3(2-2-5)    
L. 1305  English for Professional Purposes 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
Prerequisite: none  
 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสื่อสารกับผู้ป่วย 
ญาติและทีมสุขภาพ การเขียนบันทึกทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

 Using English for nursing professional purposes in various nursing contexts such as 
communication with patients and families, and health care team, writing nurses’ note, 
and nursing conference.  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์            8    หน่วยกิต 

สม. 1101   มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม            2(2-0-4) 
SH 1101    Human, Health and Environment 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
Prerequisite: none  

มนุษย์และองค์ประกอบของมนุษย์  คุณค่าและสิทธิของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องต่อ
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ น าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

Human and its components, value, human rights, relationship among human and 
environments, health, and health behaviors; analyzing impacts of the environment and 
context on health and health behaviors; and its application to health care based on 
humanized care. 
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สม. 1102   ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                      2(2-0-4)  
SH 1102    Arts, Civilization, and Local Wisdom    
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดและความส าคัญของศิลปะ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าและความภาคภูมิใจ
ในศิลปะ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
และเข้าใจความแตกต่างของศิลปะ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสันติสุข 

Concepts and importance of arts, civilization and local wisdom; values and pride 
in the civilization and local wisdom; learning various arts work through aesthetic 
experiences and understanding the differences of arts, civilizations and local wisdoms 
leading to peaceful coexistence and peaceful society.  

สม. 1103   การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ          2(2-0-4)  
SH 1103    Development of Systematic Thinking  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดและหลักการคิดในมิติต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การเชื่อมโยง
อย่างต่อเนื่องถึงองค์ประกอบในระบบ และการน าการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Concepts and principles of thinking in various perspectives; the development of 
systematic thinking process; the continuous connections in system elements; and the 
application of systematic thinking in daily life. 

สม. 1104   ศาสนาและปรัชญาเพื่อการด าเนินชีวิต         2(2-0-4)  
SH 1104    Religion and Philosophy for Living 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

หลักส าคัญของแต่ละศาสนา ปรัชญาเบื้องต้น หลักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก และปรัชญา
ส าหรับสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักศาสนาและปรัชญาในการด าเนินชีวิตในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของวัฒนธรรม 

Principles of religions, principle of philosophy, western and eastern philosophy, 
and philosophy of sufficiency economy. The application of principles of religions and 
philosophy for living in changing and multi-cultural society. 
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                  6  หน่วยกิต 

วค. 1101  คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ                          2(2-0-4)        
Sc 1101  Mathematics for Life in the Information Period  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

หลักการทางคณิตศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ เพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น 

  Mathematical Principles, collecting, analyzing, and presenting statistic data for 
basic decision making. 

วค. 1102  วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต           2(2-0-4) 
Sc 1102  Science for Living 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  
 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการด าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับสารเคมี คลื่น แสง รังสี เสียง นาโน
เทคโนโลยี การรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 

The importance of science in daily life including chemical substances, waves, 
light, radiation, sound, and nanotechnology, realization of scientific knowledge 
progression, advantages and impacts.  

วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้         2(2-0-4)        
Sc  1103  Information Technology for Application 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งานสารสนเทศ 

The knowledge of information technology, technology related to information, 
information technology trends, management and application of appropriate information 
technology. 

 

 

 

 

 
 



26 
 

 

 1.4 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   2  หน่วยกิต 

รก. 1101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม      2(0-6-0) 
LA  1101  Learning Through Activities 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

การพัฒนากระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม การพัฒนาจิตส านึกที่ดี  การตระหนักใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย  เพ่ือน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตในอนาคต พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ ส านึกและ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

Development of group process and teamwork; conscience development 
enhancement; awareness of human values; development of personality, morals and 
ethics through participating in activities related to graduate characteristic development; 
enhancing life skills through experiences both in or outside the colleges; applying for their 
future life with public mind, self-consciousness and social responsibility. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           100   หน่วยกิต  

2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                       24   หน่วยกิต 

พ. 1101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา           3(2-2-5) 
P 1101    Microbiology and Parasitology  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

ชนิด  รูปร่าง   คุณสมบัติสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ การติดเชื้อ กลไกการเกิดโรค 
การแพร่กระจาย กลไกการต้านทานโรค การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ การยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์และปรสิต  ฝึกปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

Types, forms, characteristics, and physiology of microbe and parasite affecting 
health; infection; disease mechanism; disease transmission, disease resistance mechanism, 
control and prevention of infection; and inhibition of micro-organism growth, and practice 
in microbiology and parasitology laboratory. 
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พ. 1102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1          3(2-2-5) 
P 1102     Anatomy and Physiology 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา  โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์ 
ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะในร่างกาย  ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะ และฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

Concepts and knowledge related to biology, structures, functions and 
mechanisms including the relationships of cell, tissue and organs in the body; 
musculoskeletal, nervous, digestive and urinary system, and practice in anatomy and 
physiology laboratory.   

พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2              3(2-2-5) 
P 1103   Anatomy and Physiology  2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none  

แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา  โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์ 
ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับ ระบบการไหลเวียน  และระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบสืบพันธุ์  การปฏิสนธิ และคัพภวิทยา การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และสมดุลน้ าอิเล็กโทรไลต์ และ
กรดด่างของร่างกาย และฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

Concepts and knowledge related to biology, structures, functions and 
mechanisms including the relationship of cell, tissue and organs in the body related to 
circulatory, respiratory, endocrine, reproductive system, fertilization, embryology, body 
temperature regulation, water electrolyte, acid and base, and practice in anatomy and 
physiology laboratory. 

พ. 1104   จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย                                     2(2-0-4) 
P 1104    Psychology and Development 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาและการพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิทยาและ
พัฒนาการของมนุษย์  ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา  และพัฒนาการด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญาของ
มนุษย์ตามวัย  

Concepts and theories of psychology and human development; factors 
influencing psychology and human development; basic psychology and human 
development regarding emotion, social, and cognition. 
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พ. 1105   ชีวเคมี                 3(2-2-5) 
P 1105    Biochemistry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น 
เทคโนโลยีทางดี เอ็น เอ หลักการทางชีวเคมี โครงสร้างและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล หน้าที่ส าคัญของชีว
โมเลกุล การท างานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรด ไขมัน 
ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต 

Structures and functions of cells and organelles, basic principles of genetics, DNA 
technology; principles of biochemistry, structures and properties of bimolecular, 
important functions of bimolecular, functions of enzymes, the metabolism of nutrition, 
synthesis of proteins, carbohydrates, lipids, hormone, nucleic acids, and fluids in the 
body. The regulation of metabolism processes. Advanced genetic engineering and 
beneficial applications of biochemistry knowledge for living. 
 

พ. 1106 โภชนศาสตร์และสขุภาพ           2(2-0-4) 
P  1106 Nutrition and Health  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none   

หลักโภชนศาสตร์ ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ การจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะปกติและเจ็บป่วย รวมถึงการ
ประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการในการส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

Principles of nutrition and important of nutrition on health; belief and local 
culture related to food and health; meal preparation for healthy persons and those with 
illness as well as  application of nutrition knowledge to promote, protect, and restore 
health.  

 

พ. 1207    เภสัชวิทยา           3(3-0-6) 
P 1207     Pharmacology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยาหลัก ประเภทต่างๆ  บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และ
ความรู้ทางเภสัชวิทยา ได้แก่  ฤทธิ์ในทางรักษาของยา จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของยา ข้อห้ามใช้ ข้อควร
ระวัง ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาต่อกันของยา ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาร่วมกับสหวิชาชีพ 
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Knowledge related to major drug and its classification according to Ministry of 
Public Health Regulations, and pharmacotherapeutics including mechanism of action, 
pharmacokinetics, pharmacodynamics, contraindications and precautions, adverse effects, 
and drug interactions; patient safety; rational drug use process; and nurse’s roles and 
responsibilities for drug administration in multidisciplinary approach.  

พ. 1208   พยาธิสรีรวิทยา            3(3-0-6) 
P 1208    Pathophysiology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  พ. 1102 และ พ. 1103  
Prerequisite: P 1102 and P 1103  
 สาเหตุ กลไก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ และอวัยวะในระบบต่างๆ กลไก
การปรับตัวและปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

Causes, mechanisms and changes of structure and function of cells and organ 
systems; adaptation and defense mechanisms toward occurrences of pathology.  

พ. 1409  เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ                    2(2-0-4) 
P 1409      Economics and Health System 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลไกเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  อุปสงค์ อุปทานของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพไทย ต้นทุนของ
การบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ  

Concepts and basic principles of economics, basic economic strategies, 
philosophy of sufficiency; supplying and demanding in health systems, health care 
systems and revolution  of Thai public health system; costs of health care services and 
health care business. 

 2.2   กลุ่มวิชาชีพ   (Professional Course)                                    76 หน่วยกิต  

           2.2.1 วิชาทฤษฎี                                                           40 หน่วยกิต 

พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล                           2(2-0-4) 
Nu 1201 Nursing Concepts, Theories, and Nursing Process 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดวิชาชีพการพยาบาล  พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร  
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและทฤษฎีเกี่ยวข้อง  กระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้บนพ้ืนฐานการดูแล
แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และความเอ้ืออาทร โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  
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Concepts of the nursing profession, development of nursing profession, selected 
nursing theories, health promotion theories and other related theories. Nursing process 
and its applications for provide holistic care based on the theory of caring and humanized 
care with ethics and patient rights consideration. 

พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล           3(2-2-5) 
Nu  1202 Principles and Techniques in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none   

หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานและการประเมินสุขภาพ บนพื้นฐานการดูแล
ด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ และฝึกทักษะทางการพยาบาล  

Principles and techniques in basic nursing procedures and health assessment 
based on caring, and humanized care, with ethics and patients’ safety consideration; and 
practicing nursing skills.  

พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ        2(1-2-3) 
Nu  1204 Communicating, Health Education, and Health Counseling                       
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none    

แนวคิดและหลักการ การสื่อสาร การสอน กระบวนการและเทคนิคการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพ บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนและการให้ปรึกษาทาง
สุขภาพ   

Concepts and principles of communications, health education, and counseling 
process and techniques based on humanized care, caring theory in recognition of local 
wisdoms, health innovation, and family and community participation. Practicing on health 
education and health counseling.   

พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล        3(3-0-6) 
Nu 1205 Ethics and Laws in Nursing Profession 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none    

แนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลและการแก้ไข แนวทางการน าไปใช้ใน
การปฏิบัตกิารพยาบาลและการด าเนินชีวิต  
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Concepts and theories of ethics, moral, and nursing ethics, professional 
regulations and related laws. Law and ethical issues in nursing practice, and solutions. 
Law and ethical guidelines for applications in nursing practice and daily living.  

พย. 1206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น           3(3-0-6) 
Nu 1206 Pediatric and Adolescent Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none    

แนวคิด หลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการบุคคลวัย
เด็ก การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ การพยาบาลเมื่อ
มีภาวะเจ็บป่วยและสุขภาพเบี่ยงเบนในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย การพยาบาลเมื่อ
ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ และการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูงและเจ็บป่วยวิกฤต โดยใช้
กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและ
หลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิเด็กและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม
สุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล  

Concept and principle of child, and adolescent nursing care. Growth and 
developmental assessment, health promotion and prevention, and immunization. Nursing 
care for those with acute, critical, chronic, and end stage conditions, those who have 
been injured and poisoned, and new born with high-risk and critical illnesses. Application 
of nursing process based on holistic care, humanized care, caring theory, and evidence 
based practice in recognition of children’s rights, patients’ safety, local wisdoms, health 
innovation, and empowering family competency.     

พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1             3(3-0-6) 
Nu 1209 Adult Nursing 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none  

  แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ การประเมินสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
โรคการฟ้ืนฟูสภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคลในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย ที่เน้น
เกี่ยวกับความปวดและการจัดการความปวด  การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ การติดเชื้อและโรคเขตร้อน  
ปัญหาของผิวหนัง ปัญหาการย่อย การเผาผลาญ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ปัญหาการ
เคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส การเจริญเติบโตผิดปกติของเซล ความผิดปกติของฮอร์โมน ปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์และนรีเวช  โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริ การ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล  

Concepts and principles of adult nursing including: health assessment, health 
promotion, illness prevention, and rehabilitation with emphasis on care for those who 
have acute, critical, chronic, and end stage conditions related to pain and pain 
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management, infectious and tropical diseases, fluid and electrolyte imbalance, 
dermatological problems, gastrointestinal system, urinary system, motor and sensory 
disorders, abnormal growth cells, hormone and endocrinological system, reproductive 
system and gynecology. Application of nursing process based on holistic care, humanized 
care, caring theory, and evidence based practice in recognition of patients’ rights, 
patients’ safety, local wisdoms, health innovation, and empowering family competency.  

พย. 1211 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2             2(2-0-4) 
Nu 1211 Adult Nursing 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย. 1209 
Prerequisite : Concurrent to Nu 1209 
  แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ การประเมินสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคลในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย ที่เกี่ยวกับ
การผันแปรออกซิเจนของปัญหาการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยา สมองและไขสันหลัง  
ภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ  และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล  

Concepts and principles of adult nursing including health assessment, health 
promotion,  illness prevention and rehabilitation with emphasis on care for who with 
acute, critical, chronic, and end stage conditions related to respiratory system, 
cardiovascular system, hematological system, nervous system and immunity. Application 
of nursing process based on holistic care, humanized   care, caring, and evidence based 
practice in recognition of patients’ rights, patients’ safety, local wisdoms, health 
innovation, and empowering family care competency.  

พย. 1213 การพยาบาลผู้สูงอายุ                      2(2-0-4)                      
Nu 1213 Gerontological Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุและทฤษฎีสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ       
การประเมินสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
และปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ  การดูแลในระยะท้ายของชีวิต การจัด
สวัสดิการสิทธิประโยชน์และแหล่งประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการ
ดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพ
ครอบครัวในการดูแล  
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Concepts and principles of gerontological nursing and theories of aging, elderly 
change, including health assessment, health promotion, health prevention and 
rehabilitation, Providing care for elderly who with health risks and common health 
problems, drug utilization in the elderly and end of life care, welfare and benefit 
resources for elderly. Utilizing nursing process based on holistic care, humanized care, 
caring, and evidence based practice in recognition of patients’ rights, patients’ safety, 
local wisdoms, health innovation, and empowering family competency.  

พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช         3(3-0-6)  
Nu 1219 Mental Health and Psychiatric Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none     

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต    
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ขอบเขตของงาน บทบาทพยาบาล อาการวิทยาและการประเมินทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช การบ าบัดรักษาทางจิตเวช เครื่องมือในการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช   การใช้
กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลบุคคลที่มี ปัญหา
สุขภาพจิต จิตสังคม และความผิดปกติทางจิตเวชทั้งในสถาบัน และในชุมชน โดยค านึงถึงการดูแลด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

Concepts and theories relating psychiatric and mental health nursing, mental 
health acts, mental health and psychiatric care service system and scope of services, and 
roles of nurses; symptomatology, mental health assessment, psychiatric therapy, and 
psychiatric nursing therapeutic tools. Application of nursing process and evidence based 
practice for mental health promotion, and in nursing care for patients who have mental 
health problems, psychosocial problems, and psychiatric problems both in clinical and 
community settings based on  humanized care, caring theory in recognition of existing 
local wisdoms and health innovation, and family and community involvement.  

พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1        3(3-0-6) 
Nu 1221 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none    

แนวคิด และทฤษฎีการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การเจริญพันธุ์  การวางแผน
ครอบครัว ภาวะการมีบุตรยาก การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด  การพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและ
หลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม
สุขภาพ และการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว  
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Concepts and theories of maternal and newborn nursing, and midwifery, 
reproductive health, family planning, infertility, physiological and psychosocial changes 
during pregnancy, labor and delivery, and postpartum periods. Nursing care during 
pregnancy, labor and delivery, and postpartum periods. Application of nursing process 
based on holistic care, humanized care, caring theory, and evidence based practice in 
recognition of patients’ rights and safety, local wisdoms, health innovation, and promoting 
relationship among the mother and new born, and their family members.   

พย. 1315 การพยาบาลชุมชน 1               3(3-0-6)  
Nu 1315 Community Nursing 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none    

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลครอบครัว บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การอนามัย
โรงเรียน  การอาชีวอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อม การพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะปกติและวิกฤต มุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง โดยใช้กระบวนการพยาบาลบน
พ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดย
ค านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ                                                     

Concepts, theories and principles of family nursing, community nurses’ roles, 
school health, occupational health, environmental health. Nursing care for healthy and 
crisis families, and focuses on promoting health and empowering individuals, families, and 
communities to manage their health. Application of nursing process based on holistic 
care, humanized care, caring theory, and evidence based practice in recognition of 
patients’ rights and safety, local wisdoms, health innovation, and empowering family 
competency.  

พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล             2(1-2-3)    
Nu 1325 Nursing Research 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย หลักฐาน
เชิงประจักษ์และการน าไปใช้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการพยาบาลโดยยึดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย  

 Basic concepts of nursing research, research methods, statistic, evidence-based 
practice and its utilization. Practice doing research based on ethical conduct of research. 
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พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2               2(2-0-4) 
Nu 1417 Community Nursing 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1315 และ พย. 1316 
Prerequisite: Nu 1315 and Nu 1316   

แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยชุมชน กลวิธีสาธารณสุข การ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพของไทย วิทยาการระบาด และ
บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิของผู้บริการและความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง   

Concepts and principles of community nursing, community diagnosis, health 
strategies, community development for strength community, national health plans, Thai 
health care system, epidemiology, and roles of community nurse. Application of 
community diagnosis based on holistic care, humanized care, caring theory, and evidence 
based practice in recognition of patients’ rights, patients’ safety, local wisdoms, health 
innovation, and empowering individuals, family, and community competencies.   

พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2           3(3-0-6) 
Nu 1423 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1221 และ พย. 1322 
Prerequisite: Nu 1221 and Nu 1322 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและ มี
โรคร่วม การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยงเพ่ือการส่งต่อ  การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วย
เครื่องมือพิเศษ การท าสูติศาสตร์หัตถการ และการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนทันที การใช้
กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและ
หลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม
สุขภาพ และการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว  

Concepts and theories of maternal and child nursing care for mothers with high 
risks and co-morbidity, health assessment and screening, and referral. Preparation for 
special examinations, obstetrics operative, and new born with sudden complications. 
Application of nursing process based on holistic care, humanized care, caring theory, and 
evidence based practice in recognition of patients’ rights and safety, local wisdoms, 
health innovation, and promoting relationship among the mother and new born, and their 
family members.   
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พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น             2(1-2-3) 
Nu 1426 Primary Medical Care 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี  
Prerequisite: none 

แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยก
โรค  การคัดกรอง การจ าแนกระดับความรุนแรงของผู้ป่วย การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย  การ
รักษาพยาบาลขั้นต้น การท าหัตถการภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายวิชาชีพ  
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติภัย การ
พยาบาลสาธารณภัยและการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยค านึงถึงการดูแลด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
นวตกรรมสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ 

Concepts and principles of primary medical care including: health interviewing 
and physical examination, differential diagnosis, screening and triage, health education 
and referral. Primary medical care and operation procedures under the regulations of the 
Ministry of Public Health and nursing profession; reasonable use of drugs, injury 
prevention and emergency care, mass casualty and disaster nursing, and recording relating 
data based on humanized care, caring theory, and evidence based practice,  in 
recognition of local wisdoms and health innovation, and patients’ safety.   

พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล         2(2-0-4) 
NU 1428  Administration and Trends of Nursing Profession 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการบริหาร การบริหารการพยาบาล และเทคนิคการ
บริหาร การบริหารความเสี่ยง  การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้น าทางการพยาบาล ระบบบริหารคุณภาพ 
ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 

Concepts, principles, and theories of administration process, nursing 
administration and administration techniques, risk managements, negotiation, nursing 
leadership, quality management, and issues and trends in nursing profession. 
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2.2.2 วิชาปฎิบัติ                     36 หน่วยกิต 

พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล          4(0-12-0)  
Nu 1203 Principles and Techniques in Nursing Practicum 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1202 
Prerequisite: Nu 1202 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพยาบาลพ้ืนฐาน และการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนใน
สถานการณ์จริง โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ความเอ้ืออาทรและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practice on basic nursing techniques and provide nursing care to healthy or 
health-deviated individuals in clinical setting. Utilizing nursing process for caring of 
individuals based on humanized care, caring theory, and patients’ safety in compliance 
with laws and professional ethics.   

พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1                                        2(0-6-0) 
Nu 1307 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  
เงือ่นไขที่ต้องผ่านก่อน: พย. 1206 
Prerequisite: Nu 1206 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการบุคคลวัยเด็ก 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ การดูแลทารก เด็ก
และวัยรุ่น ที่มีสุขภาพดี และมีความเจ็บป่วยไม่ซับซ้อน ในระยะเฉียบพลัน  หรือเรื้อรัง รวมถึงการพยาบาล
เมื่อได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิเด็กและความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล   ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing child, and adolescent nursing, including growth and developmental 
assessment; health promotion and prevention, and immunization. Providing care for those 
who are healthy, and who have acute or chronic uncomplicated illness as well as those 
who have injuries or poisoning.  Application of nursing process based on holistic care, 
humanized care, caring theory, and evidence based practice in recognition of children’s 
rights, patients’ safety, local wisdoms, health innovation, and empowering family care 
competency in compliance with laws and professional ethics.   
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พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2           2(0-6-0) 
Nu 1308 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : พย. 1307 
Prerequisite : Nu 1307  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมในระยะวิกฤต 
เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิเด็กและความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล  ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing child and adolescent nursing for those who have complex medical and 
surgical problems with critical or chronic conditions, and those at end stage of life. 
Application of nursing process based on holistic care, humanized care, caring theory, and 
evidence based practice in recognition of children’s rights, patients’ safety, local wisdoms, 
health innovation, and empowering family care competency in compliance with laws and 
professional ethics.   

 

พย 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1                      3(0-9-0) 
Nu 1310 Adult Nursing Practicum 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: พย. 1209 
Prerequisite: Nu 1209 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ การประเมินสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการ
ฟ้ืนฟูสภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคลในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย ที่เกี่ยวกับ
ความปวดและการจัดการความปวด  การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ การติดเชื้อและโรคเขตร้อน  ปัญหาของ
ผิวหนัง ปัญหาการย่อย การเผาผลาญ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ปัญหาการเคลื่อนไหวและ
ประสาทสัมผัส การเจริญเติบโตผิดปกติของเซล ความผิดปกติของฮอร์โมน ปัญหาทางนรีเวช  โดยใช้
กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและ
หลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing adult nursing including health assessment, health promotion, 
prevention and rehabilitation. Providing care for those who have acute, critical, chronic, 
and end stage conditions related to pain and pain management, infectious and tropical 
diseases, fluid and electrolyte imbalance, dermatological problems, gastrointestinal 
system, urinary system, motor and sensory disorders, abnormal growth cells, hormone 
and endocrinological system, reproductive system and gynecology. Application of nursing 
process based on holistic care, humanized care, caring theory, and evidence based  
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practice in recognition of patients’ rights, patients’ safety, local wisdoms, health 
innovation, and empowering family competency in compliance with laws and professional 
ethics.   

พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2                     3(0-9-0) 
NU 1312 Adult Nursing Practicum 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: พย. 1209 และ พย. 1211 
Prerequisite: Nu 1209 and Nu 1211 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ การประเมินสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ฟ้ืนฟูสภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคลในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย ที่เกี่ยวกับการ
ผันแปรออกซิเจนของปัญหาการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยา สมองและไขสันหลัง  ภูมิคุ้มกัน
โรค โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ือ
อาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practice of adults nursing including health assessment, health promotion and 
prevention, and rehabilitation. Providing care for those who have acute, critical, chronic, 
and end stage conditions related to respiratory system, cardiovascular system, 
hematological system, nervous system and immunity. Utilizing nursing process based on 
holistic care, humanized care, caring, and evidence based practice in recognition of 
patients’ rights, patients’ safety, local wisdoms, health innovation, and empowering family 
care competency in compliance with laws and professional ethics.   
 
พย 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ          2(0-6-0) 
Nu 1314  Gerontological Nursing Practicum 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: พย. 1213 
Prerequisite: Nu 1213 

ฝึกปฏิบัติพยาบาลผู้สูงอายุ  การประเมินสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ      
การดูแลในระยะท้ายของชีวิต การจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์และแหล่งประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและ
หลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแล  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicum on gerontological nursing including health assessment, health 
promotion, health prevention and rehabilitation, Providing care for elderly who with 
health risks and common health problems, drug utilization in the elderly and end of life 
care, welfare and benefit resources for elderly. Utilizing nursing process based on holistic 
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care, humanized care, caring, and evidence based practice in recognition of patients’ 
rights, patients’ safety, local wisdoms, health innovation, and empowering family 
competency in compliance with laws and professional ethics.   

พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1            3(0-9-0)  
Nu 1316 Community Nursing Practicum 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  พย. 1315 
Prerequisite: Nu 1315    

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะปกติและวิกฤต การอนามัยโรงเรียน การอาชีวอนามัย 
การอนามัยสิ่งแวดล้อมและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแล
แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิและ
ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing family nursing for healthy and crisis families, school health nursing, 
occupational health nursing, environmental health, and roles of community nurse. 
Application of nursing process based on holistic care, humanized care, caring theory, and 
evidence based practice in recognition of patients’ rights and safety, local wisdoms, 
health innovation, and empowering individuals, family, and family competencies in 
compliance with laws and professional ethics.   

พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช        3(0-9-0)  
Nu 1320 Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1219 
Prerequisite: Nu 1219 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือใน
การบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช การบ าบัดรักษาทางจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทร และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมสุขภาพจิต 
และการดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตสังคม และความผิดปกตทางจิตเวชทั้งในสถาบันและในชุมชน 
โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practice psychiatric and mental health nursing including: mental health and 
psychiatric assessment, psychiatric nursing therapeutic tools, psychiatric therapy. 
Application of nursing process based on humanized care, caring theory, and evidence 
based practice,  in mental health promotion, and in nursing care for patients who have 
mental health problems, psychosocial problems, and psychiatric problems both in clinical 
and community settings in recognition of existing local wisdoms and health innovation, 
and family and community involvement in compliance with laws and professional ethics.   
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พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1       4(0-12-0) 
Nu 1322 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  พย. 1221 
Prerequisite: Nu 1221    

ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลัง
คลอดที่มีภาวะปกติ การเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตรยากโดยใช้กระบวนการพยาบาล
บนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดย
ค านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และการสร้างเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing midwifery and maternal and newborn nursing care during pregnancy, 
labor and delivery, and postpartum periods, reproductive health, family planning, 
infertility. Application of nursing process based on holistic care, humanized care, caring 
theory, and evidence based practice in recognition of patients’ rights and safety, local 
wisdoms, health innovation, and promoting relationship among the mother and new 
born, and their family members in compliance with laws and professional ethics.   

พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2          3(0-9-0)  
Nu 1418 Community Nursing Practicum 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1315 พย. 1316 และ พย. 1417 
Prerequisite: Nu 1315, Nu 1316, and Nu 1417    

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยใช้กระบวนการ
วินิจฉัยชุมชนบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิง
ประจักษ์โดยค านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ  และมุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing community nursing for improving and strength community by 
application of community diagnosis based on holistic care, humanized care, caring theory, 
and evidence based practice in recognition of patients’ rights and safety, local wisdoms, 
health innovation, and empowering individuals, family, and community competencies in 
compliance with laws and professional ethics.   
 

พย. 1424  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2          2(0-6-0) 
N 1424    Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1221 พย. 1322 และ พย. 1423 
Prerequisite: Nu 1221, Nu 1322, and Nu 1423 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและมีโรคร่วม การประเมินและ
การคัดกรองภาวะเสี่ยงเพ่ือการส่งต่อ  การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ การท าสูติ
ศาสตร์หัตถการ และการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนทันที การใช้กระบวนการพยาบาล         
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บนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอ้ืออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์โดย
ค านึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และการสร้างเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing maternal and child nursing care for mothers with high risks and co-
morbidity, health assessment and screening, and referral. Preparation for special 
examinations, obstetrics operative, and new born with sudden complications. Application 
of nursing process based on holistic care, humanized care, caring theory, and evidence 
based practice in recognition of patients’ rights and safety, local wisdoms, health 
innovation, and promoting relationship among the mother and new born, and their family 
members in compliance with laws and professional ethics.   

  พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น         3(0-9-0) 
Nu 1427 Primary Medical Care Practicum 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย. 1426 
Prerequisite: Concurrent to Nu 1426 

ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การคัด
กรอง การจ าแนกระดับความรุนแรงของผู้ป่วย การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย  การรักษาพยาบาลขั้นต้น 
การท าหัตถการภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายวิชาชีพ  การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุก เฉิน อุบัติภัย การพยาบาลสา
ธารณภัย และการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวตกรรมสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing primary medical care including: health interviewing and physical 
examination, differential diagnosis, screening and triage, health education and referral. 
Primary medical care and operation procedures under the regulations of the Ministry of 
Public Health and nursing profession; reasonable use of drugs, injury prevention and 
emergency care, mass casualty and disaster nursing, and related data recording which 
based on humanized care, caring theory, and evidence based practice,  in recognitions of 
local wisdoms and health innovation, and patients’ safety in compliance with laws and 
professional ethics.   
 
พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล          2(0-6-0)   
Nu 1429  Administration Practicum 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: พย. 1428 
Prerequisite: NU 1428  

ฝึกปฏิบัติกระบวนการการบริหารการพยาบาล บทบาทการของผู้น าและผู้ตามในทีมการพยาบาล   
การท างานเป็นทีมกับสหสาขา มีส่วนร่วมในการการบริหารคุณภาพ ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย    
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บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทร การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  และยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการให้การพยาบาล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ      

Practicing nursing administration concerning: leader roles of and member roles, 
and roles in interdisciplinary teams, and participating in quality management based on 
patients’ safety, humanized care, caring theory, and moral and ethical basis in compliance 
with laws and professional ethics.   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หน่วยกิต  

ล. 1001  การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์         2(2-0-4) 
E 1001  Personality Development and Emotional Quotient 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 

การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ตนเอง วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการน ามาใช้
พัฒนาตนเองด้านความคิด ด้านอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกในความสัมพันธ์    
กับผู้อ่ืน 

  Application of psychological theories for self-analysis, methods and guideline to 
enhance development of thinking, emotion, motivation, personality, and behaviors in 
relation to other people. 

ล. 1002  หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทย        2(2-0-4) 
E 1002    Principle of Political Science and Thai Government Politics 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 
 ความหมายของรัฐศาสตร์ การวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ หลักการจัดองค์กร ระบบการปกครอง
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศ ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
สิทธิและบทบาท ความคิดเห็นของประชาชน ความรับผิดชอบทางกฎหมาย แนวโน้มของ วิถีทางการเมือง
และการปกครอง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 

 Definition and evolution of political sciences, the governance of Thailand in 
comparison to  other countries, the development of Thailand, democratic governance, 
rights and roles of individuals, individual opinions, responsibility to laws,  and trends of 
politics and governance  as well as stability of the Thai nation.  
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ล. 1003   ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ                                          2(1-2-3) 
E 1003   Thai Wisdom and Health Care 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไมมี่ 
Prerequisite: none 
 ความหมาย  และความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาไทยกับวิถีชีวิต  ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ประโยชน์ของการใช้ภูมิปัญญาต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน อันน าไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างเหมาะสม 

 Definition and importance of Thai wisdom, local Thai wisdom, associations 
between Thai wisdom and life styles, Thai wisdom and health care and its application for 
holistic health care; advantages of Thai wisdom for individual, family and community that 
resulted  in appropriate self-care. 

ล. 1004 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                                                       2(0-6-0) 
E 1004 Exercise for Health 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 
 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างถูกต้องตามหลักการของสรีรวิทยา การออกก าลังกาย 
นันทนาการ กิจกรรมเข้าจังหวะ ลีลาศ เรียนรู้การสร้างรูปแบบการออกก าลังกาย เพ่ือน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเองและกลุ่ม และการเป็นผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และความสามัคคีในสังคม ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวแขนงต่างๆ 

 Practice exercise according to principles of physiology, exercise, entertainment, 
rhythmic activities; learn to create appropriated exercise models for one-self and peers, 
and learn to be exercise leaders for physical health, and to develop good relationships 
with others and social unity; learn basic skills of fighting arts and various types of self-
defense.  

ล. 1005   พืชสมุนไพร                                                                                 2(2-0-4) 
E 1005   Herbs 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 
 พืชสมุนไพร ชื่อ วงษ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และ ส่วนประกอบที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ของ
พืชและสมุนไพร  การน าพืชสมุนไพรมาใช้ในงานสาธารณสุข 

Types of herbs, species and family, characteristics, ingredients, and useful parts of specific 
herbs; application of herbs to public health services.  
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ล. 1006  ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด                                       2(2-0-4) 
E 1006 Introduction to Business in Health Care Services and Marketing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 
 แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจในงานบริการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบบริการพยาบาลตามแนวคิด
เชิงธุรกิจ แนวคิดด้านบริการพยาบาลที่สร้างความพอใจต่อผู้ใช้บริการ การตลาดในการบริการพยาบาล 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การส่งเสริมการบริการพยาบาลตามแนวคิดการตลาด  คุณธรรมและ
กฎหมายที่สัมพันธ์กับบริการพยาบาลเชิงธุรกิจ บทบาทของพยาบาลต่อองค์การสุขภาพ และองค์การ
พยาบาลตามแนวคิดเชิงธุรกิจ 

 Basic concepts of business management in service business, health economics, 
business concept in health care systems; concepts of nursing services for client 
satisfaction;  marketing in nursing services, analysis of cost effectiveness, promoting of 
nursing services according to marketing concepts, ethics and laws associated with 
commercial nursing services, roles of nurses in health organizations, and nursing 
organization according to commercial concepts. 

ล. 1007   การนวดแผนไทย                                                                      2(1-2-3) 
E 1007     Thai Traditional Massage 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none 
 ประวัติการนวดไทย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาหัตถเวชศาสตร์ ระเบียบการนวดใน
ราชส านัก การนวดแบบต่างๆ การฝึกนิ้วมือ หลักการนวดพ้ืนฐานของส่วน ขา แขน ไหล่ หลัง และคอ   ท่า
บริหาร การประคบน้ าร้อน การประคบด้วยสมุนไพร  หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาทางหัตถ
เวชกรรม 

  History of Thai traditional massage, ethics and ethical principles related to the 
science of massage, regulations of royal massage, types of massage, finger practice, basic 
massage principles for legs, arms, back, shoulder, and neck;  exercise postures, hot and 
herbal compression,  principles of examination, diagnosis, and  massage therapy. 

ล. 1008 พฤฒาวิทยาทางสังคมส าหรับพยาบาล   2(2-0-4)  
E 1008 Social Gerontology for Nurse 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
Prerequisite: none  

แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า ชีวิตและคุณค่าของผู้สูงอายุ กระบวนทัศน์ใหม่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดภาวะพฤฒพลัง (Active Aging)  สหวทิยาการกับการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ และการ
บริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมพฤฒพลังและพัฒนาสังคมผู้สูงอายุแบบสั่งสมทุกช่วงวัย  
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ที ่ ชื่อสกุล/เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

 

คุณวุฒิการศึกษา,  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

4 นางสาวบ าเพ็ญ ค าด*ี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5601 00204 64 3 
 

- พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรก
เกิด), มหาวิทยาลัยมหดิล, 2545 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ,์ 2536 

9.33 9.33 

5 นางสาวดลนภา  ไชยสมบัต*ิ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5601 00972 80 2 
 

- Ph.D (Public Health), จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2556 
- Master of Nursing, University of 
Wollongong, Australia, 2008                     
- วท.ม. (พยาบาลสาธารณสุข), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542 
-ส.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541                                 
- ป .พยาบาลศาสตร์และผดุ งครรภ์ ช้ันสู ง , 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2537     

9.01 9.01 

6 นางสุภาภรณ์  อุดมลักษณ ์
ผู้อ านวยการ 
3 5299 00034 43 1  
 

- พย.ด., มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2552 
- วท.ม. (การพยาบาลอายรุศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2530 
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2522 

0.2 0.2 

7 นางสาวพร บุญม ี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5201 00697 85 2 
 

- พย.ม. (การบริหารการพยาบาล), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2544 
- ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ,
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง , 2530 

6.08 6.08 

8 
 

นางสาวนันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2 5601 00027 19 1 
 

- ปร.ด. (สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง, 2559 
- พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2550 
- ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 2545 

6.33 6.33 

9 นางสิริสดุา เตชะวเิศษ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5707 00307 00 1 
 

- พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอาย)ุ, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2536 

12.00 10.00 

10 
 

นางดลฤดี เพชรขว้าง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 1010 00004 55 6 
 

-พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2551 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสมีา, 2531 

10.01 10.01 
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ที ่ ชื่อสกุล/เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

 

คุณวุฒิการศึกษา,  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

11 
 

นางสาวพงศ์พัชรา พรหมเผ่า 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5601 00202 28 4 
 

-พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคุมการตดิ
เชื้อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 2537 

12.00 11.15 

12 นางเปรมฤดี ศรีวิชัย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5601 00745 46 6 
 

-พย.ม. (การบริหารการพยาบาล), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552      
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, 
2538 

11.83 11.83 

13 นางทักษิกา  ชัชวรัตน์  
(ช่ือเดิม ปัณณธร  ชัชวรัตน์)  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5404 00613 06 9 
 

-ค.ด. (หลักสตูรและการสอน), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
-พย.ม.(การพยาบาลอนามัยครอบครัว),
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2534 
- ป. พยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั, วิทยาลัย
พยาบาลกรุงเทพ, 2526 

9.06 9.06 

14 นางสาวสมศรี สัจจะสกลุรตัน ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 1015 00196 46 4 
 

-กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
-พย.ม. (การศึกษาพยาบาล),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง,  
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา, 2529 

11.13 11.13 

15 นางหทัยรัตน์ บรรณากจิ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5607 00069 69 1  
 

- ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
-ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ั์นสูง,     
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2532 

8.85 8.85 

16 นางสาวอรทัย  แซ่ตั้ง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 5601 00739 61 0 
 

-พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551   
-พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ,์ 2545 

12.00 11.76 

17 นางปรัศนี  สมิธ (ศรีกัน) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5 5704 00061 60 7 
 
 

-Ph.D. (Gerontological  Nursing), 
University of Tennessee, at Knoxville, 
U.S.A., 2012  
- พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546 
-ป. พยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2536 

12.00 10.00 
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ที ่ ชื่อสกุล/เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

 

คุณวุฒิการศึกษา,  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง
หลักสูตร 

18 นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5712 00373 47 2 

- ส.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
- ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2534 

11.76 11.76 

19 นายแดนชัย ชอบจิตร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 5601 00338 95 0 
 

- ส.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 
- ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี               
สวรรคป์ระชารักษ์, 2539 

11.76 11.76 

20 นางอัมพร  ยานะ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5601 00283 14 4 
 

- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2552 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
พระพุทธบาท สระบรุ,ี 2539 

9.14 9.14 

21 นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมชัย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5201 00696 44 9 
 

-กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร), 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547 
-กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2539.   
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง,  
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2529 

8.86 8.86 

22 นางสาวณัฐติพร  อ้นด้วง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 5710 00017 46 0 
 

-พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), มหาวทิยาลัยมหิดล, 
2554 
-พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 
2540 

12.00 9.80 

 

หมายเหตุ: ล าดับ 1-5  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

              ล าดับที่ 6 - 22 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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3.2.2. อาจารย์ประจ า (ผลงานวิชาการอยู่ในภาคผนวก 1 หน้า 92) 

ที ่
ชื่อสกุล/เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
 

คุณวุฒิการศึกษา,  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง
หลกัสูตร 

23 นางสาวชลธิมา  ปิ่นสกลุ 
พยาบาลวิชาชีพ 
3 6506 00136 73 5 
 

-พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,. 2558 
-พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 
2547 

11.54 11.54 

24 นางโสภาพร พันธุลาวัณย ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5605 00107 13 1 
 

-พย.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2558 
-พย.ม. (บริหารการพยาบาล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2542 
-ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา, 2538 

9.71 9.71 

25 นางสาวอรัญญา  นามวงศ ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 5605 00379 25 4 
 

-พย.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2558 
-ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ),  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2542 
-พย.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

11.63 9.80 

26 นางจรรยา แก้วใจบุญ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5603 00143 53 2 
 

-ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 
-ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2532 

9.73 9.73 

27 
 

นางพัชรบูรณ์  ศรีวิชัย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5605 00699 77 1 

- ส.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
- ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช, 2538 

12.00 11.50 

28 นางสมศรี ทาทาน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5699 00026 01 2 
 

-พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร ์
และศลัยศาสตร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 2538 

9.79 9.97 

29 
 

นางสาวบัวบาน ยะนา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5201 00699 06 5 
 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 
-ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลล าปาง, 2530 

9.83 9.83 

30 นางวราภรณ์  ศรีจันทร์พาล 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 5699 00225 97 0 
 

พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557   
-ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ์(ต่อเนื่อง 2 ปี), 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 2543 
-ป. พยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น),  วิทยาลัย
พยาบาลพะเยา, 2536 

12.00 11.76 
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ที ่
ชื่อสกุล/เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
 

คุณวุฒิการศึกษา,  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง
หลกัสูตร 

31 นางเกศินี  การสมพจน ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5699 00226 57 7 
 

-ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 2537 

12.00 11.58 

32 นางสาวนงนุช  ปัญจธรรมเจริญ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5603 00307 12 8 
 

- พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช, 2531 

12.00 11.50 

33 นางสาววัชรี  ไชยจันด ี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5602 00123 76 9 
 

-กศ.ม.  (จิตวิทยาการแนะแนว), 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 
- ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ,์ 2533 

10.00 10.00 

34 นางสาวคอย  ละอองอ่อน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 5602 00377 42 6 
 

-พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549 
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง, 2543 

11.43 11.43 

35 นางปภัชญา ธัญปานสิน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5601 00715 68 1 
 

-พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตรแ์ละ
ศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546 
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 2539 
 

11.50 11.50 

36 นางสุรางคนา   ไชยรินค า 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5504 00141 92 2 
 

-พย.ม. (การพยาบาลเด็ก), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 
-ป.พยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดติถ์, 2537 
 

10.18 10.18 

37 นางสาวทิติยา  กาวิละ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3 5699 00101 23 5 
 

-พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2559   
-พย.บ.,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา, 
2549. 
 

- 12 

38 นางวรรณภิา  เวียงค า 
พยาบาลวิชาชีพ 
1 5603 00113 78 5 

-พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2555   
-พย.บ., มหาวิทยาลยัพายัพ, 2544 
 

12.00 12.00 

39 นายนครินทร์  นันทฤทธิ์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3 5699 00079 51 5 
 

-ศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 
-ป. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช้ั์นสูง, 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
สวรรคป์ระชารักษ์, 2536 
 

12.00 11.76 
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ที ่
ชื่อสกุล/เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
 

คุณวุฒิการศึกษา,  
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ปัจจุบัน เมื่อ

ปรับปรุง
หลกัสูตร 

40 นางสุทธินี  มหามิตร  
วงค์แสน 

-วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
-Bachelor of Computing,  Monash 
University Australia, 1997 

1.53 1.53 

 
หมายเหตุ: ล าดับที่ 23-40 เป็นอาจารย์ประจ า 
  

3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

      (เลขประจ าตัวประชาชน) คุณวุฒิ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

1 นางสาวอัชรา  เอิบสุขสิริ 
3 1005 01009 78 1 

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี 
3 6407 00376 38 0 

วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

3 นายพชรธัช ไชยมงคล 
1 5601 00107 96 1 

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

4 นางสาววัชรินทร์ แก่นจันทร์ 
3 5607 00026 77 1 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

5 นางสาวภัคสิริ สินไชยกิจ 
3 1017 01888 60 6 

วท.ด.  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

6 นายสุรัตน์  กุลศรี 
3 5603 00290 52 7 

วท.ม. (เคมี) ข้าราชการบ านาญ 

7 นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก 
3 5699 00188 24 1 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ข้าราชการบ านาญ 
 

8 นางสาวอรโุณทัย วันต๊ะ 
1 5703 00058 98 9 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

9 นางสาวศิวพร  ประมาลย์ 
3 5705 00471 25 8 

ปร.ด. (ชีวเวชศาสาตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

10 นางอารยา  อดุลตระกุล 
3 5099 00300 93 9 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

11 แพทย์หญิงพรนภา  สุริยะไชย 
3 5699 00097 40 8 

พ.บ. วว. สาขาสูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา 

โรงพยาบาลพะยา 
จังหวัดพะเยา 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

      (เลขประจ าตัวประชาชน) คุณวุฒิ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

12 นพ.ตะวัน  ถึงแก้ว 
3 5099 00746 43 1 

พ.บ. วว. สาขาศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส ์

โรงพยาบาลพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

13 นพ.อมรทัต  ศิริวัฒนา 
3 5601 01095 37 6 

พ.บ. วว. สาขาศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

14 พญ.สิริธร หาญธัญพงศ์ 
3 5699 00169 94 8 

พ.บ. วว. สาขาอายุรศาสตร์ หัวใจ
และหลอดเลือด 

โรงพยาบาลพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

15 นายสุรินทร์ ใจมั่น 
3 5603 30037 78 5 

ศ.ม. (สาธารณสุข) สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

16 นางสาวาสนา ธรรมโชติ 
3 5201 00696 42 2 

พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) โรงพยาบาลพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

17 นพ.ทศพล ยอดเมือง 
3 5699 00101 65 1 

พ.บ. วว.สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

18 นางสาวปนัดดา  อินทลาวัลย์ 
3 5201 00698 07 7 

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย 
ประชานุเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง  

         4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 

 
 
 
 

 4.1.1 ปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม ด้วยความเมตตา กรุณา และ
เอ้ืออาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ  
 4.1.2 ปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.1.3 ปฏิบัติการพยาบาล โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 4.1.4 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการทีมการพยาบาล และ 
ทีมสหสาขา  
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4.2 ช่วงเวลา 

 

ชั้นปี/ 
ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมงและ 
เวลาเรียน  

2/ฤดูร้อน พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล                               

4 หน่วยกิต   180 ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/1 พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1                      2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/1 พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/1 พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/1 พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก  และ
การผดุงครรภ์ 1        

4 หน่วยกิต  180  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/ฤดูร้อน พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2                    2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/2 พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/ฤดูร้อน พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1                            3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

3/2 พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาล    
จิตเวช                            

3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

4/2 พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2                            3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

4/2 พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2           

2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 
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ชั้นปี/ 
ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมงและ 
เวลาเรียน  

4/2 พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น     3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

4/2 พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล         2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 – 16.00 น. 

           4/2 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง 
 

 
หมายเหตุ: 1. การจัดช่วงเวลาเวร 
  - เวรเช้า  08.00 – 16.00 น. 
  - เวรบาย 16.00 – 00.00 น. 
  - เวรดึก  00.00 – 08.00 น. 

   2. ชว่งเวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชุมชนด้วย 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง / 1  หน่วยกิต 
(ตามคู่มือการฝึกปฏิบัติของแต่ละรายวิชา) 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านภาวะผู้น า และการกล้าแสดงออก 1. ก าหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างาน
เป็นกลุ่ม และส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน ได้มีโอกาส
แสดงออก และเป็นผู้น ากลุ่ม 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการแสดงออกของ
นักศึกษา  

2. ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 1. มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างน้อยปีการศึกษา 
2 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ผ่านตามข้อก าหนดของสถาบันพระ 
บรมราชชนก 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ 
สอน เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษ  การแปลบทความ 
ภาษาอังกฤษ  
3. ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาจารย์เจ้าของ 
ภาษา 
4. พัฒนาชมรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีความ 
เข้มแข็ง 
5. จัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบัน 
ต่างชาติอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

3. ด้านอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 
 
 

1. มีการบูรณาการพัฒนาอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัว 
ใจความเป็นมนุษย์ในการจัดการเรียนการสอน และใน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้ การสะท้อนคิด  
สุนทรียสนทนา และการเรียนรู้สถานการณ์จริง 
2. มีการประเมินอัตลักษณ์นักศึกษาในรายวิชาที่มีการ   
บูรณาการพัฒนาอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
3. มีการประเมินอัตลักษณ์นักศึกษา ผู้ส าเร็จ/บัณฑิตโดย 
ผู้ใช้บัณฑิต  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 6 ด้านที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  โดยมีกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม   
1.1 แสดงออกถึงการใช้ความรู้ 
ความเข้าใจในหลักศาสนา หลัก
จริยธรรมในการด ารงตนและการ
ประกอบวิชาชีพ 
1.2  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.3 เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.4 ปกป้องสิทธิของผู้รับ 
บริการ 
1.5 มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ 
ซื่ อสั ตย์  สุ จริต  และมีจิ ต ใฝ่
บริการ 
1.6  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อ
ผู้อื่น และวิชาชีพ  

1.1 บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา 
บทบาทสมมติ  การเรียนรู้ จ าก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้าน
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมทั้ ง ใน
วิชาชีพและการด ารงชีวิต 
1.2 ก าหนดวินัยในชีวิตประจ าวัน      
การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
และการเข้าร่วมกิจกรรม 
1.3 การเป็นแบบอย่างที่ดี      
(การแต่งกาย/การตรงต่อเวลา/ 
การสื่อสาร) 
1.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
 

1.1 ประเมินระหว่างเรียนและสิ้นสุดการ
เรียนการสอน  โดยผู้เรียนประเมินตนเอง  
ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน อาจารย์  พ่ีเลี้ยง
ในแหล่งฝึก ผู้ใช้บริการ และชุมชน  โดย
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายทั้งการ
สัมภาษณ์   การสังเกต การสะท้อนคิด 
แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม  แบบบันทึก 
แบบประเมินแบบวัดที่เกี่ยวข้อง ผลงาน
รายบุคคล/กลุ่ม  
1.2 ประเมินผู้เรียนจากพฤติกรรมใน/นอก
ห้องเรียน และขณะฝึกภาคปฏิบัติและ  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัย
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3 ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษา
แ ล้ ว โด ย ให้ บั ณ ฑิ ต ป ระ เมิ น ต น เอ ง  
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  
1.4 คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์ (การแต่งกายตามระเบียบ/   
การตรงต่อเวลา/  การสื่อสารบนหอผู้ป่วย 
ฯลฯ) 

2 . ความรู้   

2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์  ที่เป็น
พ้ืนฐานชีวิตและพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาล ระบบ

2.1  การบรรยาย การเรียนรู้ ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง   
2.2  ใ ช้ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายให้เหมาะสมกับรายวิชา 
เช่น การบูรณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการหรือวิจัย 

2.1 การสอบความรู้โดยการใช้ทั้งการสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า  การสาธิต
ย้อนกลับ การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง/จริง และ OSCE  
2.2  แบบฝึกหัด 
2.3 รายงานผลการเรียนรู้ตามที่ ได้รับ
มอบ ห ม าย รายบุ คค ล /ผล งาน กลุ่ ม 
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สุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ระบบสุขภาพ 
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒ น ธรรม  ส ถ าน ก ารณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
สั งคมโลกที่ มี ผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพและประชาชน 
2.4 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของกระบวนการ
แสวงหาความรู้  การจัดการ
ค ว า ม รู้ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการองค์กร 

การมอบหมายงานรายบุคคล/ 
รายกลุ่ม กรณีศึกษา การสัมมนา 
การสาธิต การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การสะท้อนคิด การสอนในหอ
ผู้ ป่ วย  การสอนข้ างเตี ยง การ
ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม ก่ อ น /ห ลั ง ก า ร
ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
2.3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
 
 

 
 

(เอกสารรายงาน/โครงงาน/แผนการ
พยาบาล/แผนการสอนสุขภาพ/การท า 
case  conference 
2.4 บันทึกการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระ
รายวิชา 
2.5  การประเมินการปฏิบัติ การพยาบาล
โดยใช้แบบประเมิน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและ 
สิ่ งที่ เป็ นจุดอ่อนของตน เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
เพ่ิมมากขึ้น สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาล การสอน การ  
แสวงหาความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ 
3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ 
ข้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย 
3 .3  สามารถน าข้ อมู ลและ
หลักฐานไปใช้ ในการอ้างอิง 
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 
3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพและที่ เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพ ในการให้บริการ 
การพยาบาล 

3.1 การอภิปราย กรณีศึกษา การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การใช้
สถานการณ์จ าลองโดยใช้หุ่น (SBL) 
ก า ร ใช้ แ ผ น ที่ ค ว า ม คิ ด (Mind 
mapping) การใช้องค์ความรู้จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ การสะท้อน
คิด (reflection)  การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
3.2  ก า ร สั ม ม น า  ก า รท า วิ จั ย 
โครงการ/โครงงาน 
 
 
 
 

3.1 การประเมินโดยการสะท้อนคิด 
3.2  การสอบวัดความสามารถในการคิด
และแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา/
สถานการณ์ 
3.3  การประเมินจากผลงาน การศึกษา
ค้นคว้า และการวิเคราะห์ วิจารณ์  เช่น 
รายงาน การวิเคราะห์ วิจารณ์ กรณีศึกษา 
รายงานการศึกษปัญหาเฉพาะทางการ
พยาบาล  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  
การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล
และโครงการ/โครงงาน 
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3.5 สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา 
3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและสมาชิกทีม ในทีมการ
พยาบาล ทีมสุขภาพ และทีมใน
ชุมชนของระบบบริการสา
ธารณ  สุ ขทุ ก ระดั บ และใน
บ ริ บ ท ห รื อ ส ถ าน ก ารณ์ ที่
แตกต่างกัน  
4 .2  แสดงภาวะผู้ น าในการ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดี ในองค์ กรในสถานการณ์ ที่
หลากหลายและสถานการณ์
เฉพาะหน้า 
4.3   แสดงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง หน้าที่ วิชาชีพ องค์กร
และสั งคม เพ่ือให้ เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 

4.1 การมอบหมายงานกลุ่ม การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้สอน  ผู้เรียน
กั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร  แล ะผู้ ร่ ว ม ที ม
สุขภาพ 
4.2  ก า ร ฝึ ก เป็ น ผู้ น า ที ม ก า ร
พยาบาล การฝึกบทบาทผู้น ากลุ่ม
แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ งส ม า ชิ ก ใน
สถานการณ์ที่หลากหลายทั้งในการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 
 

4.1 การสังเกตพฤติกรรม (การตอบค าถาม/การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม)  และประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ผู้ป่วย อาจารย์และบุ
คลกรในทีมสุขภาพ 
4.2 การประเมินผู้เรียนในการแสดง 
บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถาการณ์
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
4.3 การประเมินจากผลงานรายบุคคล/กลุ่ม 
การประเมินบทบาทและทักษะการเป็น
ผู้น าและผู้ตามของผู้เรียน   
4.4 การประเมินความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 
4.5 การประเมินความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบ โดยการสะท้อนคิด 
 

5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติ 
ในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 
5 .2  ส าม ารถใช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพยาบาล  
5.3 สามารถใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1  การประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ และสถิติในการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ 
5.2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
และการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
5.3 การฝึ ก ใช้ เทค โน โลยี และ
เทคโน โลยี สารสน เทศ ในการ
ค้นคว้าและการน าเสนอ  

5.1 พฤติกรรมการน าเสนอและการ 
สื่อสาร 
5.2 การประเมินผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน  โดยใช้แบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาล และแบบบันทึก
ทางการพยาบาล 
5.3 ประเมินการวิเคราะห์ข้อมูล  จากผล
การศึกษาวิจัยและการจัดท าโครงงาน/
โครงการ 
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5.4  การฝึกทักษะการน าเสนอโดย
ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

5.4 ประเมินชิ้นงานและการน าเสนอด้วย
สารสนเทศที่เหมาะสม 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ปฏิบัติการพยาบาล และ
การผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์
รวม ด้วยความเมตตา กรุณา 
และเอ้ืออาทร โดยยึ ดมั่ น ใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย 
และสิทธิของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ  
6.2 ปฏิบัติการพยาบาล และ
การผดุงครรภ์ โดยใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์  หลักฐานเชิง
ประจักษ์ภายใต้กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.3 ปฏิบัติการพยาบาล โดย
ค านึ งถึงสิทธิมนุษยชน หลัก
จริยธรรม ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  
6.4 แสดงภาวะผู้ น าในการ
ปฏิบัติ งาน สามารถบริหาร
จัดการทีมการพยาบาล และ
ทีมสหสาขา 

การจั ดการเรี ยนการสอน เพ่ื อ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางการ
พยาบาล ได้แก่การสาธิต การฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การแสดง
บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติ ใน
สถานการณ์จ าลอง การฝึกปฏิบัติ
กับคนไข้จ าลอง การสอนข้างเตียง 
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  ใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับและใน
ชุมชน และการท าโครงการ/โครงงาน
พัฒนาสุขภาพ  

 

6.1 การประเมินทักษะการปฏิบัติ ใน
ห้องปฏิบัติการ การสาธิตย้อนกลับ ผู้ป่วย
จ าลอง  สถานการณ์จ าลอง  และในสถาน
บริการสุขภาพและชุมชน 
6.2 การประเมินการปฏิบั ติ งานของ 
ผู้เรียน จากข้อมูลสะท้อนกลับโดยผู้ป่วย
จ าลอง  ผู้ ใช้บริการ อาจารย์ อาจารย์
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  และผู้เกี่ยวข้อง 
6.3 ผลการด าเนินโครงการ/โครงงาน
พัฒนาสุขภาพ 
 

 
 



 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    
1 ภ. 1101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     
 

 
 

    
 

      
 

 
  

  
  2 ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

English for Communication 1   

 

 
  

 
    

 
      

 
 

  

  
  3 ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

English for Communication 2   
 

 
  

 
    

 
      

 
 

  
  

  4 ภ. 1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes     

 
 

 
  

 
 

 
      

 
 

  

  
  5 ภ. 1305 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 

English for Professional Purposes     

 
 

 
 

 
  

 
      

 
 

  

  
  6 สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Human, Health and Environment 
  

 
 

   
 

 
 

  
    

 
   

 
   

  
7 สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

Arts, Civilization and Local Wisdoms   
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
    

 
  

  

61 



 

 

 

ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ          
การวิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร    

และ            
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

8 สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 
Development of Systematic Thinking 

    
 

 
 

  
     

   
  

     
   

9 สม. 1104 ศาสนาและปรัชญาเพื่อการด าเนินชีวิต 
Religions and Philosophy for Living 

 
 

 
 

   
 

 
  

 
      

  
    

  
10 วค. 1101 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information 
Period 

    
 

 
 

    
 

      
  

    
  

11 วค. 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อ 
การด าเนินชีวิต 
Science for Living 

    
 

 
 

       
 

   
  

  
        

12 วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการประยุกต์ใช้ 
Information Technology  for  Application 

    

 

 

 

    

 

  

 

   

 

 

 

 

        
13 รก. 1101 การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรม 

Learning Through Activities     
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ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และ           
การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

หมวดวิชาเฉพาะ                           
1) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                           

14 พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
Microbiology and  Parasitology 

    
 

 
 

     
 

 
 

   
 

 
 

 
        

15 พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 1 
Anatomy and Physiology 1 

    
 

 
 

    
 

      
 

  
 

 
      

16 พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 2 
Anatomy and Physiology 2 

    
 

 
 

    
 

      
 

  
 

 
      

17 พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 
Psychology and Development 

  
 

  
  

   
   

     
 

 
  

 
      

18 พ. 1105 ชีวเคมี 
Biochemistry 

    
 

 
 

 
 

  
 

      
  

   
      

19 พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 
Nutrition and Health 

    
 

 
 

    
  

     
   

  
      

20 พ. 1207 เภสัชวิทยา 
Pharmacology 
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ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ          
การวิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข      
การสื่อสาร    

และ            
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

21 พ. 1208 พยาธิสรรีวิทยา 
Pathophysiology 

  
   

 
 

 
    

 
      

 
  

 
 

      
22 พ. 1409 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 

Economics and Health System   
   

 
 

 
 

 
  

  
  

 
  

   
  

      
2) กลุ่มวชิาชีพ                           

2.1 วิชาทฤษฎี                           
23 พย. 

1201 
มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 
Nursing Concepts, Theories and Nursing 
Process     

 
  

 
 

 
   

 
 

 
  

 
   

  
  

    
 
 

24 พย. 
1202 

หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
Principles and Techniques in Nursing     

   
 

 
 

   
 

  
 

 
 

  
   

  
    

 
 

25 พย. 
1204 

การสื่อสาร การสอน และการให้การ
ปรึกษาทางสุขภาพ 
Communicating, Health  Education, and 
Health  Counseling     

 

    

 

  

   

   

 

   

  

  

    

 
  
 

26 พย. 
1205 

จริยศาสตรแ์ละกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 
Ethics and Laws in Nursing Profession 
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ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ          
การวิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข      
การสื่อสาร    

และ            
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

27 พย. 
1206 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
Pediatric and Adolescent  Nursing 

     
 

 
  

  
   

  
 

  
   

        
28 พย. 

1209 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult Nursing 1     

 
  

  
  

   
  

 
   

  

        
29 พย. 

1211 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult Nursing 2     

 
  

  
  

   
  

 
   

  

        
 
 

30 พย. 
1213 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
Gerontological Nursing 

 
   

  
 

  
  

   
  

 
   

  

        
 
 

31 พย. 
1219 

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
Mental Health and  Psychiatric Nursing 

  
 

 
    

  
  

 
 

  
  

 
   

  
    

 
  
 

32 พย. 
1221 

การพยาบาลมารดา ทารกและ 
การผดุงครรภ์ 1 
Maternal and Newborn  Nursing and 
Midwifery 1   

   

 

  

  

  

   

  

 

   

  

    

 
33 พย. 

1315 
การพยาบาลชุมชน 1 
Community Nursing 1   

   
 

  
  

  
   

  
 

   
  

         
 

 

 

63 
65 



 

 

 

ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

34 พย. 
1325 

การวิจัยทางการพยาบาล 
Nursing Research   

  
  

  
   

 
  

 
 

 
 

  
   

        
35 พย. 

1417 
การพยาบาลชุมชน 2 
Community Nursing 2   

   
 

  
   

 
   

  
 

  
  

     

36 พย. 
1423 

การพยาบาลมารดา ทารก                
และการผดุงครรภ์ 2 
Maternal and Newborn  Nursing and 
Midwifery 2         

 

  

  

 

    

  

 

   

  

        
37 พย. 

1426 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
Primary Medical Care         

 
  

  
  

   
  

 
   

  

        
38 พย. 

1428 
การบริหารและแนวโน้ม     
วิชาชีพการพยาบาล 
Nursing Administration and Trends of  
Nursing Profession         

 

  

       

  

  

  

  

        

 

 

 

66 



 

 

ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

2.2 วิชาปฏิบัติ                           

39 พย. 
1203 

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
Principles and Techniques in Nursing 
Practicum   

     
 

 
  

     
 

 
 

       

 
40 พย. 

1307 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
Pediatric and Adolescent Nursing 
Practicum 1   

   

  

 

  

  

  

    

    

 

  

       

 
41 พย. 

1308 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
Pediatric and Adolescent  Nursing 
Practicum 2   

   

 

 

 

 

 

     

 

  

  

       

  
42 พย. 

1310 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult Nursing Practicum 1   

   

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

     

 
43 พย. 

1312 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult Nursing Practicum 2 

  

   
 

 
 

 
 

     
 

  
 

 
 

     
 

44 พย. 
1314 

ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 
Gerontological Nursing Practicum 
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ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

45 พย. 
1316 

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 
Community Nursing Practicum 1   

 
  

 
 

 
       

  
 

 
 

 
   

 
  

46 พย. 
1320 

ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
Mental Health and Psychiatric Nursing 
Practicum   

   
 

 
 

    
   

   
 

 
 

     
 

47 พย. 
1322  

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ 
การผดุงครรภ์ 1 
Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery Practicum 1 

 

   

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

     

 

48 พย. 
1418 

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 
Community Nursing Practicum 2   

     
 

          
 

        

49 พย. 
1424 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และ  
การผดุงครรภ์ 2 
Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery Practicum 2 

 

     

 

       

 

  

 

 

 

     

 

 

68 



 

 

ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

50 พย. 
1427 

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Primary Medical Care Practicum   

 
 

 
 

 
 

  
 

    
  

 
 

 
 

     
 

51 พย. 
1429 

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
Nursing Administration Practicum      

 
 

 
 

            
  

     

หมวดวิชาเลือกเสรี                           

52 ล. 
1001 

การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ     
ทางอารมณ ์
Personality Development  and Emotional 
Quotient     

   

   

 

     

 

    

 

    

53 ล.  
1002 

หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง
ของไทย 
Principle of Political Science and Thai 
Government Politics  
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ล า 
ดับ 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

54 ล.  
1003 

ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 
Thai Wisdom and Health Care  

   
 

 
 

      
 

    
 

 
 

     

55 ล.  
1004 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health  

   
 

 
 

   
 

       
  

      

56 ล.  
1005 

พืชสมุนไพร 
Herbs 

     

 

 

    

 

   

 

  

  
      

57 ล.  
1006 

ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและ
การตลาด 
Introduction to Business in Health Care 
Services and Marketing  

   

 

 

 

    

  

     

 

 

 

     

58 ล. 1007 การนวดแผนไทย 
Thai Traditional Massage 

 
   

 
 

 
    

 
    

 
    

 
    

59 ล. 1008 พฤฒาวิทยาทางสังคมส าหรับพยาบาล 
Social Gerontology for Nurse  

 
  

   
  

  
 

   
  

   
 

     

60 ล. 1009 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
       วิทยาลัยได้ใช้ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน       
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2559 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553  ในการก าหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ดังนี้             

   วิทยาลัยใช้อักษรล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา โดยแบ่ง
การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ  อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 
  อักษรล าดับขั้น ความหมายและค่าล าดับขั้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  
  (1) อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED)                                        0.00 
 
 (2) อักษรล าดับขั้นทีไ่ม่มีค่าล าดบัขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S    เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U    ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V    ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W    การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

 CE    หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ  
                   (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP    หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
         (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS    หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

   (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT    หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดย 
                            หน่วยงานต่างๆ (CREDITS FROM TRAINING)  
    CX    หน่วยกิตท่ีได้รับจากการยกเว้นการเรียน 
         (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล ำดับขั้น      ควำมหมำย 
  I    การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P    การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
  
  กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิต 
ของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
            2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา   วิทยาลัยมีการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามระเบียบปฏิบัติการประเมินผู้เรียน โดย 

  2.1.1 หัวหน้าภาควิชา ผู้รับผดิชอบและผู้สอน ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา ทุกรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใน 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอบ และส่งให้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ภายในสัปดาห์ ที่ 3 
สิ้นสุดการเรียนการสอบ 

2.1.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาคัดเลือกรายวิชาเพ่ือ 
ทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จะน ามาทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  และด าเนินการคัดเลือก
รายวิชาเพ่ือมาทวนสอบ  
      2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รู้ของนักศึกษา ตรวจสอบความ
สอดคล้องจาก มคอ.2 สู่ มคอ.3 , มคอ. 4 และผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่
ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
          2.1.4 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
แบบฟอร์ม การให้คะแนนการปฏิบัติงาน บันทึกประสบการณ์ แผนการพยาบาล และรายงาน กรณีศึกษา 
         2.1.5 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิเคราะห์ และ
สรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
              2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 3 ส่วน ได้แก่ ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนผู้แทนจากคณะกรรมการวัดและประเมินผล และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
  2.2.2 ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับ
หลักสูตร ดังนี้ 
         1) ผลการสอบประมวลความรู้รวบยอดทางการพยาบาล  ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ก่อนจะส าเร็จการศึกษา 
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            2) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน/ความพึงพอใจจากแหล่งฝึก         
ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม ่
     3) ผลการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต 
     4) ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์จากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตใหม่ 
  2.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 2.2.2 เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ และตรวจสอบว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียด
หลักสูตร และน ามาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบต่อไป 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และได้รับปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องเป็นไปตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่า
ด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และข้อบงคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554 เรื่องการส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 

3.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ  ต้องได้
แต้มไม่ต่ ากว่าระดับ 2.00  

3.2 จ านวนปีที่เรียนไม่เกิน 2 เท่าของเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3.3 ศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร 
3.4 นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง ในชั้นปีที่ 4 

โดยฝึกปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพ 

3.5 นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านทุกรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และ
สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          3.6 ต้องช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการศึกษาครบตามระเบียบของวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับนโยบาย โครงสร้าง พันธกิจของ

วิทยาลัย  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การเขียนต ารา/หนังสือ การวิจัย การบริการวิชาการและได้รับ
การพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานในสาขาท่ีได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม 

1.2 ฝึกปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
1.3 อบรมการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์  
1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
1.5 พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ โดยอาจารย์พี่เลี้ยง  
1.6 มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  
1.7 มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  

                การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน 
                ประสบการณ์ 

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ความรู้เรื่อง
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
2.2.1 พัฒนากลยุทธ์และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

2.2.2 พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางการพยาบาล ให้มีความสอดคล้อง
และทันสมัยกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

2.2.3 พัฒนาทักษะการเขียนต ารา/หนังสือและการวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.4 พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
2.2.5 พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือระบบเทียบเคียง 
2.2.6 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านึกงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพก าหนด 
2.2.7 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.8 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
2.2.9 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
2.2.10 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

วิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ซึ่งครอบคลุม 6 องค์ประกอบ ดังนี้ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่ เปิดสอน  ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ 
ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ
พิจารณา  

 1.4 การบริหารหลักสูตร 
  1. ก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล รวมทั้งแนวทางในการ

ควบคุมคุณภาพการศึกษา  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัย เพ่ือก าหนดนโยบายการบริหาร พัฒนาและ

ประเมินหลักสูตร  
  3. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่บริหาร

หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษาและตลอดหลักสูตร ก ากับ ติดตามและ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามหลักสูตร 

  4. แต่งตั้งหัวหน้าวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามประมวลรายวิชา  และเสนอผลการจัด
การศึกษาแก่คณะกรรมการวิชาการ  

  5. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และประเมินผลการด าเนินการการ
จัดการเรียนการสอน  

2  บัณฑิต 
   1. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา         
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. มีการส ารวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ 

3  นักศึกษา  
 1. มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 2. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  
 4. มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผล
การด าเนินงาน 
 5. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

4  อาจารย์  
 1. มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
 2. มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 3. มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 1. มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 3. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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 4. มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 5. มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 1. มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ื อต่อการเรียนรู้  อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 2. มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
  

 

         7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดโดยมตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      
1.   มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร ก่อนเปิดท าการสอนทุกภาคการศึกษา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์พยาบาลประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนด ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย 

x x x x x 

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อย 15 
ชั่วโมง / ปี 

x x x x x 

11. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาวิชาการตรงตามงานที่ได้รับผิดชอบ
ทุกคนในแต่ละปี 

x x x x x 

12. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x 

13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

15. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

  
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้               

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-10) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละป ี
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7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) ที่เป็นตัวบ่งชี้ของ

หลักสูตรที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      
16.   ร้อยละ 50 ของผู้ส าเร็จการศึกษามีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ        

ผ่านเกณฑ์ 
   x x 

17. ร้อยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา มีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า และการกล้าแสดงออก  

x x x x x 

18. ผู้ส าเร็จการศึกษา/บัณฑิต มีอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยฯ(การดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์)ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก  คะแนนเต็ม 5 

   x x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ

หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 
โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 6 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการพัฒนาหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา น าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 1 
ผลงานทางวิชาการ และ ผลงานวิจัย
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

นางสาวพิมพิมล วงศ์ไชยา 

1. ผลงานวิจัย 
1)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, สุทธินี วงศ์แสน  มหามิตร และหทัยรัตน์ บรรณากิจ. (2559).  

การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา , 
17(1), 64-79. 

2)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงศ์ไชยา , สิริสุดา เตชะวิเศษ และสมศรี สัจจะสกุลรัตน์. (2558).            
อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา,  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(3), 14-26. 

3)  พิมพิมล วงศ์ไชยา และเปรมฤดี ศรีวิชัย. (2557). ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งต่อหอผู้ป่วย
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ,์ 6(2), 9-10. 

4)  วิยะดา รัตนสุวรรณ, พิมพิมล วงศ์ไชยา และจันทร์จิรา อินจีน. (2556). การพัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะ
อาจารย์พยาบาลในการลดความวิตกกังวลจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล.  
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 31(3), 68-78. 

5 )   Wongchaiya, P., Hongthong, D., and Kankom, W. (2 0 1 6 ) .  Mental health status of a 
community in Phayao province: a survey report. Journal of Health Research, 
30(5), 371-376. 

6) Hongthong, D., Somrongthong, R., Wongchaiya, P. and Kumar, R. (2016). Factors predictive 
of alcohol consumption among elderly people in a rural community: a case 
study in Phayao province Thailand, Journal of Ayub Medical College ( JAMC) , 
28(2), 237-240. 

7) Hongthong, D., Ananchaipattana, N., and Wongchaiya, P. (2015). Drinking patterns and their 
Predictive factors: a case study of a community in Phayao province, Thailand. 
Journal Health Research, 29(4), 243-249. 
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2. นางสาวพินทอง  ปินใจ 

1.  ผลงานวิจัย 
1) เปรมฤดี ศรีวิชัย, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน และพินทอง ปินใจ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์กับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารสภาการพยาบาล,  28(3), 95-107. 

 

3. นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน 

1.  ผลงานวิจัย 
1) อนงค์ ถาวร, ศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์ และกฤตพัทธ์ ฝึกฝน. (2557). การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่อง

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันโรงพยาบาลพะเยา . วารสารการพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ, 32(3), 110-118. 

2) พร บุญมี, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน และพงศ์พัชรา พรหมเผ่า  (2556). อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมี
คมบาด และการสัมผัส สารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
วารสารการศึกษาพยาบาล,  6(2), 124-136. 

3) เปรมฤดี ศรีวิชัย, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน และพินทอง ปินใจ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์กับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารสภาการพยาบาล,  28(3), 95-107. 

4) Fukfon, K. & Deanna E. Grimes. (2 0 1 4 ). Why do HIV-Naïve patients in Phayao, Thailand 
delay initiating antiretroviral therapy (ART)?. Journal of Health Research,. 28(6), 
381-386. 

 

4. นางสาวบ าเพ็ญ ค าดี 

1. ผลงานวิจัย 
1) บ าเพ็ญ ค าดี. (2556). การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ . วารสารสมาคม

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 58(1), 75-88. 

 



85 
 

 
 

5. นางสาวดลนภา  ไชยสมบัติ (หงษ์ทอง) 

1.  ผลงานวิจัย 

1) Hongthong, D., and Areesantichai, C. (2016). The effect of the PALMSS alcohol prevention 
program among high school students in a rural of Thailand.  Journal of 
Substance Use, 21(5), 460-465. doi:10.3109/14659891.2015.1063716. 

2) Somrongthong, R., Hongthong, D., Wongchalee, S. and Wongtongkam, N. (2016). The 
Influence of Chronic Illness and Lifestyle Behaviors on Quality of Life among 
Older Thais. Bio Med Research International, retrieved from 
http://dx.doi.org/10.1155/2016/2525941. 

3 )  Wongchaiya, P., Hongthong, D., and Kankom, W. (2 0 1 6 ) .  Mental health status of a 
community in Phayao province: a survey report. Journal of Health Research, 
30(5), 371-376. 

4) Hongthong, D., Somrongthong, R., Wongchaiya, P. and Kumar, R. (2016). Factors predictive 
of alcohol consumption among elderly people in a rural community: a case 
study in Phayao province Thailand, Journal of Ayub Medical College ( JAMC) , 
28(2), 237-240. 

5) Hongthong, D., Ananchaipattana, N., and Wongchaiya, P. (2015). Drinking patterns and their 
Predictive factors: a case study of a community in Phayao province, Thailand. 
Journal Health Research, 29(4), 243-249. 

6 ) Hongthong, D., Somrongthong, R. and Ward, P. (2015 ). Factors influencing the Quality of 
Life (QoL) among Thai older people in a rural area of Thailand.  Iranian J Public 
Health, 44(4), 479-485. 

7) Hongthong, D., and Areesantichai, C. (2014). Factors predictive of alcohol consumption 
among senior high school students in Phayao province, Thailand. Journal of 
Substance Use, 19(5), 368-372.  

8) ดลนภา หงษ์ทอง. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านกับการรับรู้อาการปวด
ข้อเข่าของผู้มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารการ
พยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, 15(2), 11-20. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

6. นางสุภาภรณ์  อุดมลักษณ์ 

1. ผลงานวิจัย 

1)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, สุทธินี วงศ์แสน มหามิตร และหทัยรัตน์ บรรณากิจ. (2559).  
การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา , 
17(1), 64-79. 

2)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงศ์ไชยา, สิริสุดา เตชะวิเศษ และสมศรี สัจจะสกุลรัตน์. (2558).            
อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา,  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(3), 14-26. 

3) สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, ปัณณธร ชัชวรัตน์ และ จันทร์จิรา อินจีน. (2557). กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนบ้านสันป่าบง 
ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 3(24), 90-103. 

4) สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ ,  อังค์ริสา พินิจจันทร์, เมียว เนียน อ๋อง, พิมใจ ทวีพักตร์ และชมพู่ หลั่งนาค. 
(2557). การได้รับวัคซีน ความรู้และความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท . วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข , 
24(1), 92-104. 

7. นางสาวพร บุญมี 

1.  ผลงานวิจัย 

1) พร บุญมี, อนงค์ ถาวร และเกษร เกตุชู. (2557). วัฒนธรรมความปลอดภัยและการพัฒนาความปลอดภัย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพะเยา. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 8(2): 
6-18. 

2) พร บุญมี, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน และพงศ์พัชรา พรหมเผ่า  (2556). อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมี
คมบาด และการสัมผัส สารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
วารสารการศึกษาพยาบาล, 6(2), 124-136. 

3) พร บุญมี และพรรณี ไพศาลทักษิน. (2556). การด าเนินงานของระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 6(4), 62-
76. 
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4) เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, พร บุญมี และกชพงศ์ สารการ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล . วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 25(1), 12-22. 

 

8. นางสาวนันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา 

1.  ผลงานวิจัย 

1) Hongthong, D., Ananchaipattana, N., and Wongchaiya, P. (2015). Drinking patterns and their 
Predictive factors: a case study of a community in Phayao province, Thailand. 
Journal Health Research, 29(4), 243-249. 

 

9. นางสิริสุดา เตชะวิเศษ 

1.  ผลงานวิจัย 

1)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงศ์ไชยา, สิริสุดา เตชะวิเศษ และสมศรี สัจจะสกุลรัตน์. (2558).            
อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา,  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(3), 14-26. 

 
 

10. นางดลฤดี เพชรขว้าง 

1.  ผลงานวิจัย 

1) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และดลฤดี เพชรขว้าง. (2556). ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการติดเกมของเยาวชน.  วารสาร
การวิจัยกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 7(1), 39-48. 

 

 
11. นางสาวพงศ์พัชรา  พรหมเผ่า 

1.  ผลงานวิจัย 

1) พร บุญมี, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน และพงศ์พัชรา พรหมเผ่า. (2556). อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ของมี
คมบาด และการสัมผัส สารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
วารสารการศึกษาพยาบาล, 6(2), 124-136. 
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12. นางเปรมฤดี ศรีวิชัย 

1.  ผลงานวิจัย 

1) เปรมฤดี ศรีวิชัย และพรนภา สุริยะไชย. (2558). ความส าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวใน
มารดาวัยรุ่น 6 เดือนแรกหลังคลอด ที่โรงพยาบาลพะเยา.  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี,  26(1), 17-24. 

2) เปรมฤดี ศรีวิชัย. (2557). ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าการและการท างานเป็นทีมของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย-  
ธรรมาธิราช, 26(2), 50-55. 

3) พิมพิมล วงศ์ไชยา และเปรมฤดี ศรีวิชัย. (2557). ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งต่อหอผู้ป่วย
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช . วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ,์ 6(2), 9-10. 

4) เปรมฤดี ศรีวิชัย, กฤตพัทธ์ ฝึกฝน และ พินทอง ปินใจ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์กับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารสภาการพยาบาล,  28(3), 95-107. 

 

 

13. นางทักษิกา (ปัณณธร) ชัชวรัตน์  

1.  ผลงานวิจัย 

1) ปัณณธร ชัชวรัตน์. (2558). ปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลพะเยา.  
เชียงรายเวชสาร, 7(2), 1-10. 

2) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และสมานจิต ภิรมย์รื่น. (2558). การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ.  วารสารการ
พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 6(3), 100-108. 

3) สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , ปัณณธร ชัชวรัตน์ และจันทร์จิรา อินจีน . (2557). กระบวนการเรียนรู้อย่างมี    
ส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนบ้าน      สัน
ป่าบง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 3(24), 90-103. 

4) ปัณณธร ชัชวรัตน์. (2557). รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์. วารสารการวิจัยกาสะลองค า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 8(1), 167-178. 

5) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และสมานจิต ภิรมย์รื่น. (2557). ปัจจัยท านายความส าเร็จของการจัดท าผลงานวิชาการ
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(4), 132-
143. 

6) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และดลฤดี เพชรขว้าง. (2556). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเกมของเยาวชน. วารสารการ
วิจัยกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 7(1), 39-48. 
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2. ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ - 

1) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และวรัญญากรณ์  โนใจ. (2558). “การใช้โทรศัพท์มือถือ และ Internet ใน
โทรศัพท์มือถือของเยาวชนในจังหวัดพะเยาและเชียงราย” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง ความหลากหลายทางสุขภาพ (น. 918-926). พิษณุโลก: วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช.  

2) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และ อัมพร ยานะ. (2558). สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง ความหลากหลายทางสุขภาพ (น. 618-625). พิษณุโลก: 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช. 

 
 

14. นางสาวสมศรี  สัจจะสกุลรัตน์ 

1.  ผลงานวิจัย 
1)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงศ์ไชยา, สิริสุดา เตชะวิเศษ และสมศรี สัจจะสกุลรัตน์. (2558).            

อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(3), 14-26. 

15. นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ 

1.  ผลงานวิจัย 

1)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, สุทธินี วงศ์แสน มหามิตร และหทัยรัตน์ บรรณากิจ. (2559).  
การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา , 
17(1), 64-79. 

16. นางสาวอรทัย  แซ่ตั้ง 

1.  ผลงานวิจัย 

1) วรรณวดี เนียมสกุล, ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์, ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย, อรทัย แซ่ตั้ง, จิราพร วิศิษฏ์โกศล,   
ดาราวรรณ ดีพร้อม, พัชชา สุวรรณรอด, สุกัญญา ม่วงเลี้ยง และธันย์ชนก อินทุวงศ์. (2558). 
ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในการบริการวิชาการที่บูรณาการงานท านุบ ารุง
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ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1. 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 6(2), 60-73. 

2) อรทัย แซ่ตั้ง, ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์, จิราพร วิศิษฏ์โกศล และ ดาราวรรณ          
ดีพร้อม. (2556). พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในชุมชนนาโปร่ง จังหวัด
อุตรดิตถ์. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 5(1), 59-61. 

3) สิตานันท์ ศรีใจวงศ,์ ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย, อรทัย แซ่ตั้ง, จิราพร วิศิษฏ์โกศล และ ดาราวรรณ          
ดีพร้อม. (2556). การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมความรู้ เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม
และทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขสตรีประจ าหมู่บ้าน. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 55(2), 27-28. 

 
17. นางปรัศนี  สมิธ (ศรีกัน) 

1. ผลงานวิจัย 

1) Srikan, P., Callen, B., Phillips, K.D., Tavakoli, A.S., Brockett, R.G., Hanucharurnkul, S, and 
Beebe, L.H. (2017, in press). Sodium reduction in hypertensive older Thai adults. 
Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, 
doi:10.1080/21551197.2016.1274278. 

2) Smith, P. (2014). Psychometric Properties of the Dietary Salt Reduction Self-Care Behavior 
Scale.  Nursing Science Quarterly, 27(3), 234-241. 

3) Smith, P., Brown, J. W. and Chan, S.L. (2013). Evaluating a Community-Based Family 
Caregiver Training Program. Home Health Care Management & Practice, 25(2), 76-
83. 

4) Smith, P. and Phillips, K. D. (2013). Development and Validation of the Dietary Sodium 
Reduction Self-Care Agency Scale. Research in Gerontological Nursing, 6(2):139-
147. doi: 10.3928/19404921-20130108-01. 

5) ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ และปรัศนี สมิธ. (2555). การเสริมสร้างความสุขในการท างาน
เพ่ือส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.  
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข,  22(2), 11-23. 
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18. นางสาววรัญญากรณ์  โนใจ 

1. ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ - 

1) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และวรัญญากรณ์  โนใจ. (2558). “การใช้โทรศัพท์มือถือ และ Internet ใน
โทรศัพท์มือถือของเยาวชนในจังหวัดพะเยาและเชียงราย” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง ความหลากหลายทางสุขภาพ (น. 918-926). พิษณุโลก: วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช.  

19. นายแดนชัย ชอบจิตร 

1. ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ  

1) กนกวรรณ เอ่ียมชัย และแดนชัย ชอบจิตร. (2558). แนวทางการจัดการสุขภาพเพ่ือการพึ่งพาตนเองโดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 9 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. ใน 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (น. 271-282). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.                

 
 

20. นางอัมพร  ยานะ 

1. ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ - 

1) ปัณณธร ชัชวรัตน์ และอัมพร ยานะ. (2558). สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง ความหลากหลายทางสุขภาพ (น. 618-625). พิษณุโลก: 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช. 

 

21. นางสาวกนกวรรณ   เอี่ยมชัย 

1. ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ - 

1) กนกวรรณ เอ่ียมชัย และแดนชัย ชอบจิตร. (2558). แนวทางการจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองโดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 9 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. ใน 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (น. 271-282). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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22. นางสาวณัฐติพร  อ้นด้วง 

1. หนังสือ  

                 1) ณัฐติพร อ้นด้วง. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง. พะเยา: นครนิวส์.  
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 
40.  นางสุทธินี  มหามิตร วงค์แสน 

1.  ผลงานวิจัย 

1)  สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, สุทธินี วงศ์แสน มหามิตร และหทัยรัตน์ บรรณากิจ. (2559).  
การรับรู้พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจัดการศึกษาที่ส่งเสริม
พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา , 
17(1), 64-79. 
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ภาคผนวก 2 
การวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 
Full Time Equivalent Student   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                        ตาราง FTES ของปีการศึกษา 2560 - 2564 
ค่า FTES คิดเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย์ประจ าสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

        หลักสูตร ชั้นป ี รุ่นที่ จ านวนคน หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต ผลรวม 
        ภาคท่ี 1 ผลคูณ ภาคท่ี 2 ผลคูณ ภาคท่ี 3 ผลคูณ 
        พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 28 

 

100 2 200 0 0  0 200 
  

220.94 
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 27 

 

100 11 1,100 21 2,100 0 0 3,200 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 26 

 

90 7 630 14 1,260 7 630 2,520 
  

5.665 
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 25 

 

113 8 904 10 1,130 0 0 2,034 
      รวม   403  2,834  4,490  630 7,954 
 

 
         รวมทั้งสิ้น 7,954      

        FTES =220.94     จ านวนอาจารย์ ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล จ านวน 39 คน    อจ. : FTES = 1: 5.66 
 

ค่า FTES คิดเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย์ประจ าสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

        หลักสูตร ชั้นป ี รุ่นที่ จ านวนคน หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต ผลรวม 

        ภาคท่ี 1 ผลคูณ ภาคท่ี 2 ผลคูณ ภาคท่ี 3 ผลคูณ 

        พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 
 

29 100 2 200 0 0  0 200 
  

195.00 
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 

 

28 100 10 1,000 16 1,600 4 400 3,000 
 

 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 

 

27 100 7 700 11 1,100 4 400 2,200 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 

 

26 90 8 720 10 900 0 0 1,620 
 

 
    รวม   390  2,620  3,600  800 7,020 

           รวมทั้งสิ้น 7,020      

        FTES =195.00    จ านวนอาจารย์  ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล จ านวน 40 คน    อจ. : FTES = 1: 4.87 
หมายเหต:ุ อาจารย์เพิ่มขึ้นอีก 1 คน เนื่องจากกลับจากลาศึกษาต่อปริญญาเอก 
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ค่า FTES คิดเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย์ประจ าสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

      
   

 

               หลักสูตร ชั้นป ี รุ่นที่ จ านวนคน หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต ผลรวม 

        ภาคท่ี 1 ผลคูณ ภาคท่ี 2 ผลคูณ ภาคท่ี 3 ผลคูณ 
        พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 

 

30 100 2 200 0 0  0 200 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 

 

29 100 10 1,000 16 1,600 4 400 3,000 
 

 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 

 

28 100 11 1,100 11 1,100 5 500 2,700 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 

 

27 100 10 1,000 11 1,100 0 0 2,100 
 

 
    รวม   400  3,300  3,800  900 8,000 

           รวมทั้งสิ้น 8,000      

        FTES =222.22    จ านวนอาจารย์ ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล จ านวน 41 คน     อจ. : FTES = 1:5.42 
หมายเหต:ุ อาจารย์เพิ่มขึ้นอีก 1 คน เนื่องจากกลับจากลาศึกษาต่อปริญญาเอก 
 
 

      ค่า FTES คิดเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย์ประจ าสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 

        หลักสูตร ชั้นป ี รุ่นที่ จ านวนคน หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต ผลรวม 
        ภาคที1่ ผลคณู ภาคที2่ ผลคณู ภาคที3่ ผลคณู 
        พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 

 

31 100 2 200 2 0  0 200 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 

 

30 100 10 1,000 16 1,600 4 400 3,000 
 

 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 

 

29 100 11 1,100 11 1,100 5 500 2,700 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 

 

28 100 12 1,200 7 700 0 0 1,900 
 

 
    รวม   400  3,500  3,400  900 7,800 

           รวมทั้งสิ้น 7,800      

        FTES = 216.67    จ านวนอาจารย์ ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล จ านวน 41 คน     อจ. : FTES = 1:5.28 
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ค่า FTES คิดเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย์ประจ าสอน ประจ าปีการศึกษา 2564 
        

                   หลักสูตร ชั้นป ี รุ่นที่ จ านวนคน หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต หน่วยกิต ผลรวม 
        ภาคท่ี1 ผลคูณ 

 

ภาคท่ี2 ผลคูณ ภาคท่ี3 ผลคูณ 
        พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 

 

32 100 2 200 2 0  0 200 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 

 

31 100 10 1,000 16 1,600 4 400 3,000 
 

 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 

 

30 100 11 1,100 11 1,100 5 500 2,700 
 

   
    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 

 

29 100 12 1,200 7 700 0 0 1,900 
 

 
    รวม   400  3,500  3,400  900 7,800 

           รวมทั้งสิ้น 7,800      

        FTES =216.67    จ านวนอาจารย์ ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล จ านวน 40 คน     อจ. : FTES = 1:5.42 
หมายเหต:ุ อาจารย์ลดลง 1 คน เนื่องจากเกษียณอายรุาชการ 
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ภำคผนวก 3 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง/ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก 4 
     ตำรำงเปรียบเทียบโครงสร้ำงหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่  

และตำรำงเปรียบเทียบแผนกำรศึกษำเดิมกับแผนกำรศึกษำของหลักสูตรใหม่ 
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1. ปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมายเหตุ 

1.ปรัชญา 
       สถาบันพระบรมราชชนก มีความเชื่อว่า
การพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ
ผู้ใช้บริการบนพ้ืนฐานการดูแลแบบเอ้ืออาทร 
(Caring) ประกอบด้ วยความ เอ้ืออาทรเชิ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Caring) และความเอ้ือ
อาทรเชิงความเป็นมนุษย์ (Humanistic Caring) 
รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เชื่อมโยงในการ
ดูแลสุขภาพทุกระยะของภาวะสุขภาพและความ
เจ็บป่ วยของบุ คคล ครอบครัว ชุมชนซึ่ งมี
ศักยภาพในการดูแลตนเองภายใต้บริบทและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย  การศึกษาพยาบาลเชื่อ
ว่ าก า ร เรี ย น ก ารส อ น ก ารพ ย าบ าล  เป็ น
กระบวนการที่มุ่ งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดย
บู ร ณ า ก า ร ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล 
(Professional  Meaning) ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง
และการเรียนรู้ เกี่ยวกับผู้ ใช้บริการ (Client 
Meaning)  ในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
และผู้สอนบนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทร  ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จากสภาพ
จริ ง   ด้ ว ย วิ ธี ก ารจั ด ก าร เรี ยน ก ารสอน ที่
ห ล าก ห ล าย   เ พ่ื อ ให้ ได้ บั ณ ฑิ ต มี ค ว าม รู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้ งมีภาวะผู้น า 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 
 
 

1.ปรัชญา 
วิทยาลัยพยาบาลมีความ

เชื่อว่าการพยาบาลเป็นศาสตร์
และศิลป์ในการใช้กระบวนการ
พ ย า บ า ล ดู แ ล สุ ข ภ า พ แ ก่
ผู้ รับบริการแบบองค์ รวมบน
พ้ืนฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร 
(Caring) บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ (Humanistic Caring) 
เพ่ื อตอบสนองระบบบริการ
สุ ข ภ า พ ข อ งช า ติ  โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการ เรี ยน รู้ เ พ่ื อการ
เปลี่ ยนแปลง(Transformative 
Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่ างต่อเนื่ อง เกิด
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา สมรรถนะเชิง
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชี วิต  เป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ และสามารถด ารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมภายในกระแส 
โลกาภิวัฒน์  
 

 
เพิ่มเติม โดยเขียนให้
ชั ด เจ น ใน ป ระ เด็ น
ต่อไปนี้ 
1. เป้าหมายการผลิต
คือบัณฑิตท่ีมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยผ่าน
การเรียนรู้แบบตาม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative 
Learning) 
 2. การจัดการเรียนรู้
ค ว รสอดคล้ อ งและ
ต อ บ ส น อ ง ร ะ บ บ
สุขภาพ ตามแนวโน้ม
ภ า ว ะ สุ ข ภ า พ ที่
เปลี่ยนแปลง เน้นการ
ส่ ง เส ริ ม ก ารจั ด การ
ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชนและชุมชน  
3. การส่งเสริมภาษา 
สากลโดยเฉพาะภาษา 
อังกฤษ ตามข้อ 
ก าหนดของ สกอ. ที่จะ
มีการประเมินผล
บัณฑิตด้วยคะแนน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมายเหตุ 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เป็น
แนวทางในการบริหารการศึกษาพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ดังต่อไปนี้ (7 ข้อ) 
 2 . มี ค วามรอบรู้ ใน ศาสตร์ท างการ
พยาบาลและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง สามารถ
ประยุ กต์ ใช้ ได้ อย่ าง เหม าะสม ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อ
ในระดับสูง  
 3. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่
ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุก
ระดับของสถานบริการสุขภาพบนพ้ืนฐาน
ของความเอ้ืออาทร และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะ
ทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4. ให้รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่ง
ต่อ (Referral) ผู้ป่วย ได้ตามขอบเขต
วิชาชีพการพยาบาล 
 5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัย
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตสาสตร์และ
สถิติในการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
 7. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนให้ สามารถดูแลตนเองทางด้ าน
สุขภาพตามบริบทและวิถีการด ารงชีวิตได้ 
 8. ร่วมท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย  ในการปฏิบัติการพยาบาล
ได้ 
 
 

2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารการศึกษา
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์  มีความเอ้ือ
อาทรส านึกในสิทธิและหน้าที่ของตน 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ
หลักฐานเชิงประจักษ์และประยุกต์
ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพแก่บุคคล
ครอบครัว และชุมชน 
3. มีความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณ รู้จักแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติการพยาบาลและพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพโดยอาศัยความรู้จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัย 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และสามารถ
ท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
6. มีความสามารถให้การพยาบาลได้
อย่างเป็นองค์รวมด้วยความเอ้ืออาทร 

เพิ่มเติมดังนี้ 
1.เขียนให้เห็นถึงแนว
ทางการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามท่ี
ก าหนด  
2. เพ่ิมคุณสมบัติให้
สอดคล้องกับปรัชญา ใน
ด้าน  
    2.1 มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
    2.2 ความสามารถใน
การจัดการระบบสุขภาพ
ของประชาชนและชุมชน  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมายเหตุ 

 9. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
 10. สื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     11. อนุรักษ์และร่วมพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้ 

แก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะ
สุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ
สุขภาพ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาล ภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

เอกลักษณ์  “สร้างคนจากชุมชนเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”       
อัตลักษณ์  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์” 

แก้ไขเป็น 
 เอกลักษณ์ (สถาบัน) “สร้างคนจาก
ชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ
ชุมชน”       
  อัตลักษณ์ (บัณฑิต)    “การ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”  
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2. โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2558 ร่างเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

หมวดวิชา 

 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2558 
(หน่วยกิต) 

ร่างเกณฑ์มาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์  

พ.ศ.2559 (หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง  
พ.ศ.2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30  30  30  
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 72 72 108 100 
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
      ไม่น้อยกว่า 

- -  29 24 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า หากไม่มี 
สภาวิชาชีพ

ก าหนด 

76  79 76 

   2.2.1 วิชาทฤษฎี   ไม่น้อยกว่า 24 24 51 40 
   2.2.2 วิชาปฏิบัติ    ไม่น้อยกว่า 36 36 28 36 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 6  6 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

130 120-150   144 136 

 

หมายเหตุ การลดหน่วยกิตจากเดิม 144 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และร่างเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559  โดยลดหน่วยกิตวิชาทฤษฎีและเพ่ิม
หน่วยกิตวิชาทางการปฏิบัติ เป็น 36 หน่วยกิต จากเดิม 28 หน่วยกิต  และปรับปรุงรายวิชาให้มีความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยการประเมินหลักสูตร พบว่าสาระรายวิชาบางวิชามีความซ้ าซ้อน บาง
รายวิชาควรเพ่ิมสาระให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดย
เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริงและประยุกต์ใช้ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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3. โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

รหัส โครงสร้างเดิม หน่วยกิต รหัส โครงสร้างใหม่  หน่วยกิต เหตุผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูรให้

สอดคล้องกับ ร่าง มคอ.1 สาขา
พยาบาลศาสตร์ฉบบัใหม่ ดังนี ้

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 14 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ภ. 1101 ทักษะภาษาไทย 3 (3-0-6) ภ. 1101   

  
ภาษาไทยเชิงวชิาการ    2(2-0-4) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 

และปรับปรุงรายวชิาให้ทันสมัย 
ภ. 1102 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) ภ. 1102     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

ภ. 1103 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ภ. 1204 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ  3 (2-2-5) ภ. 1204    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 3(2-2-5) 
ภ. 1305 ภาษาอังกฤษขั้นสงู   3 (2-2-5) ภ. 1305    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาชีพ 3(2-2-5) 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ฯ 
สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิตโดย

ปรับปรุงรายวิชามนุษยก์ับสุขภาพฯและ
รายวิชาศิลปะ อารยธรรมฯ พร้อมทั้ง
เพิ่มรายวิชาศาสนาและปรัชญาเพื่อการ
ด าเนินชีวิต เพื่อให้นักศึกษามีความรอบ
รู้และสามารถด ารงตนในสั งคมพหุ
วัฒนธรรมได้ 
 
 
 
 

สม. 1102 อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2( 2-0-4) สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) 
สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเปน็ระบบ 2(2-0-4) สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเปน็ระบบ 2(2-0-4) 
   สม. 1104      ศาสนาและปรัชญาเพื่อการด าเนินชวีิต 2(2-0-4) 



 

 

รหัส โครงสร้างเดิม หน่วยกิต รหัส โครงสร้างใหม่  หน่วยกิต เหตุผล 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี 6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 

 
วค. 1101
  

คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ 

2 (2-0-4) วค. 1101   คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 2(2-0-4)  ยกเลิกรายวิชา วค. 1103 ฟิสิกส์ โดย
น าเนื้อหาไปบูรณาการในรายวชิาชีพ 
รวมเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่
จ าเป็นไว้ด้วยกัน ในรายวชิา
วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต วค. 
1102 และเพิ่มรายวิชา วค. 1103 
เทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อการ
ประยุกต์ใช ้

วค. 1102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2 (1-2-3) วค.1102 วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
วค. 1103 ฟิสิกส์  2 (1-2-3)  ยกเลิก  
   วค.1103 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
รก. 1201  การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรม 2(0-6-0) รก. 1101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 )0-6-0(   ปรับปรุงรายวิชา โดยเพิ่มการพัฒนา

กระบวนการกลุ่มและการท างานเป็น
ทีมจากวิชาพลวัตกลุ่มและการท างาน
เป็นทีมในหลักสูตรเดิม 
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า 108 2. หมวดวิชาเฉพาะ                 100 หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ) 
พ. 1101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3 (2-2-5) พ. 1101 จุลชีวและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) -ยกเลิกรายวิชา  พ.1106 ชีววิทยา 

และ พ. 1131 สถิติและระบาดวิทยา 
โดยน าเนื้อหาไปบูรณาการใน        
รายวิชาชีพ 
-ลดหน่วยกิตรายวชิา พ. 1104 
จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย โดย

พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3 (2-2-5) พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5) 
พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3 (2-2-5) พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5) 
พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย  3 (3-0-6) พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย 2(2-0-4) 
พ. 1105 ชีวเคมี 3 (2-2-5) พ. 1105 ชีวเคมี 3(2-2-5) 
พ. 1106 ชีววิทยา 2 (1-2-3)  ยกเลิก  
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รหัส โครงสร้างเดิม หน่วยกิต รหัส โครงสร้างใหม่  หน่วยกิต เหตุผล 
พ. 1107  โภชนศาสตร ์ 2 (1-2-3) พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

-น าเนื้อหาทางด้านสถิตไิปบูรณาการใน
รายวิชา พย. 1325 การวิจัยทางการ
พยาบาล และน าเนื้อหาทางด้านระบาด
วิทยาไปบูรณาการในรายวิชา พย. 
1315 การพยาบาลชุมชน 1 

พ. 1208 เภสัชวิทยา 3 (3-0-6) พ. 1207 เภสัชวิทยา   3(3-0-6) 
พ. 1209  พยาธิสรีรวิทยา 3 (3-0-6) พ. 1208 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
พ. 1210 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ  2 (2-0-4) พ. 1409 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
พ. 1311 สถิติและระบาดวิทยา 2 (2-0-4)  ยกเลิก  

2.2 กลุ่มวิชาชีพพยาบาล                ไม่น้อยกว่า 79 2.2 กลุ่มวิชาชีพ 76  
     2.2.1 ภาคทฤษฎี                 51      2.2.1 วิชาทฤษฎี                              40 วิชาทฤษฎี 
พย. 1201
  

แนวคิด  ทฤษฎี  และกระบวนการพยาบาล 2 (2-0-4) พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4) -ปรับป รุงรายวิ ช า  พ ย . 1201 โด ย
บูรณาการกับรายวิชา พย. 1202 การ
ประเมินสุขภาพน าเนื้อหาสาระของ
รายวิชานี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกราย
วิชาชีพ  
-ปรับปรุงรายวิชา พย. 1205 การ
สื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล 
และวิชา พย. 1206 การสอนและการ
ให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ เป็นวิชา พย. 
1204 การสื่อสาร การสอนและการให้
การปรึกษาทางสุขภาพและเปลี่ยนรหัส
และชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 
-เปลี่ยนลักษณะวชิาจากการบูรณาการ
การเจ็บป่วยทุกชว่งวัย ( 6 รายวิชา
ทฤษฎี และปฏบิัติ) เปน็การดูแลบุคคล

พย. 1202 การประเมินสุขภาพ  2 (1-2-3)  ยกเลิก  
พย. 1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3 (2-2-5) พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 3(2-2-5) 
พย. 1205 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

  
2 (1-2-3) พย. 1204 การสื่อสาร การสอนและการให้การปรึกษา

ทางสุขภาพ 
2(1-2-3) 

พย. 1206 การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ
  

2 (1-2-3) 
 

 ยกเลิก  

พย. 1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการ
เจ็บป่วย  

2 (2-0-4)  ยกเลิก  

พย. 1209 จริยศาสตรแ์ละกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3 (3-0-6) พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวชิาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 
พย. 1210 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาสุขภาพ 1 4 (4-0-8)  ยกเลิก  
พย. 1212 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาสุขภาพ 2 3 (3-0-6)  ยกเลิก  
   พย. 1206    การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 3(3-0-6) 
   พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
   พย. 1211   การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  2(2-0-4) 
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   พย. 1213    การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 2(2-0-4) ในแต่ละชว่งวัย  (9 รายวิชา) ให้

ครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพเพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของภาวะ
สุขภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย และ
สามารถให้การพยาบาลได้เหมาะสม 
-ยุบวิชา  พย. 1314 พัฒนาการและ
แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและน า
เนื้อหาไปบูรณาการในรายวิชา พย. 
1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพ
การพยาบาล 

พย. 1314
  

พัฒนาการและแนวโน้มของวิชาชีพการ
พยาบาล  

2 (2-0-4)  ยกเลิก  

พย. 1315 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 3 (3-0-6) พย. 1315   การพยาบาลชุมชน 1     3(3-0-6) 
พย. 1317 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาสุขภาพ 3 3 (3-0-6)  ยกเลิก  
พย. 1319 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาทางจิต 3 (3-0-6) พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(3-0-6) 
พย. 1321 การพยาบาลมารดา ทารก และการ         

ผดุงครรภ์ 1 
4 (4-0-8) พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 

พย. 1323 วิจัยทางการพยาบาล 3 (2-2-5) พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล                                        2(1-2-3) 
พย. 1424 
 

การพยาบาลมารดา ทารก และการ         
ผดุงครรภ์ 1  

3 (3-0-6) พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 

พย. 1426 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 3 (3-0-6) พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2 2(2-0-4) 
พย. 1428 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2 (1-2-3) พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น    2(1-2-3) 
พย. 1430 การบริหารการพยาบาล 2 (1-0-4) พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
       2.2.2 ภาคปฏิบัต ิ 28      2.2.2 วิชาปฏิบัติ 36 วิชาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ           
พย. 1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2 (0-8-0) พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 4(0-12-0) เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต

ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเนื้อหาใน
ภาคทฤษฎี 

พย. 1208 ปฏิบัติการสรา้งเสริมสุขภาพและการ    
ป้องกันการเจ็บป่วย 

1 (0-4-0)  ยกเลิก  

พย. 1211
  

ปฏิบัติการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหา    
สุขภาพ 1 

3 (0-12-0)  ยกเลิก  

พย. 1313 ปฏิบัติการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหา     
สุขภาพ 2  

3 (0-12-0)  ยกเลิก  

   พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1     2(0-6-0) 
   พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(0-6-0) 
   พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1    3(0-9-0) 
   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่ 2   3(0-9-0) 
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   พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 2(0-6-0) 

พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 2 (0-8-0) พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1         3(0-9-0) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้จ านวน
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเช่นเดยีวกับ
รายวิชา พย. 1316 

พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหาทางจิต
  

2 (0-8-0) พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3(0-9-0) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้จ านวน
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเช่นเดยีวกับ
รายวิชา พย. 1320 

พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 

4 (0-16-0) พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 

4(0-12-0)  

พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหาสุขภาพ 3 3 (0-12-0)  ยกเลิก   
พย. 1425 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 2 
2 (0-8-0) พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 2 
2(0-6-0)  

พย. 1427 
 

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
   

2 (0-8-0) พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 3(0-9-0) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่ อให้จ านวน
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับ
รายวิชา พย. 1427 
 

พย.1429 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2 (0-8-0) พย.1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน้ 3(0-9-0) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่ อให้จ านวน
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับ
รายวิชา พย. 1429 
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พย.1431 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 (0-4-0) พย.1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0) เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่ อให้จ านวน

ชั่วโมงฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับ
รายวิชา พย. 1431 

พย.1432 ปฏิบัติการโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 (0-4-0)  ยกเลิก  จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จ านวน 140 ชั่วโมง 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า 6  
ล............ เลือกเสรี 1  ล............ เลือกเสรี 1   
ล............ เลือกเสรี 2  ล............ เลือกเสรี 2   
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            
           ไม่น้อยกว่า 

 
144 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            
 

 
136 

การลดหน่วยกิตจากเดิม 144 หน่วย
กิต เป็น 136 หน่วยกิต เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 โดยลดหน่วยกิตวิชา
ทฤษฎีและเพ่ิมหน่วยกิตวิชาทางการ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการและสภา
การพยาบาล โดยเพ่ิมหน่วยกิตวิชา
ทางการปฎิบัติเป็น 36 หน่วยกิต 
จากเดิม 28 หน่วยกิต และผลวิจัย
การประเมินหลักสูตร พบว่าสาระ
รายวิชาบางวิชามีความซ้ าซ้อน บาง
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รหัส โครงสร้างเดิม หน่วยกิต รหัส โครงสร้างใหม่  หน่วยกิต เหตุผล 
รายวิชาควรเพิ่มสาระให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดย
เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริงและ
ประยุกต์ใช้ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 
 

112 





 

 

 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 
หลักสูตรปรับปรุง 2555 หลักสูตรปรับปรุง 2560 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่  1  ภาคการศึกษาที่  1  

ภ.  1101 ทักษะภาษาไทย 
ภ.  1102 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                            
พ.  1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1                           
สม.1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                
วค.1101 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ       
วค.1102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    
พ.  1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย                  

 
 
 

รวม   19 หน่วยกิต 19(17-4-36) 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

ภ. 1101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
วค. 1101 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ                                
วค. 1102 วิทยาศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต                      
สม. 1101 มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                   
สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ                
สม. 1104 ศาสนาและปรัชญาเพ่ือการด าเนินชีวิต      
รก. 1101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                    
พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 
                                                

รวม  20 หน่วยกิต 20(17-8-35) 
 
 
 
 
 
 
 

 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(0-6-0) 
3(2-2-5) 
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ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  

สม.1102 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น               
พ.  1101 จุลชีวและปรสิตวิทยา        
พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒              
พ. 1105 ชีวเคมี                                              
พ. 1106 ชีววิทยา     
วค.1103 ฟิสิกส์                                               
ล   ........... เลือกเสรี                                            

 
รวม   17 หน่วยกิต 17(10-10-25 บวกวิชาเลือก) 

2(2-0-4)                                        
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
 
2( -   -  ) 

ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                       
วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้   
สม. 1102 ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น          
พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                      
พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2            
พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย                        
พ. 1105 ชีวเคมี                                    
พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ                               

รวม 20 หน่วยกิต 20(17-6-37) 
รวมตลอดชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 40 หน่วยกิต 

3(3-0-6)  
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4)  
 

ภาคฤดูร้อน    ภาคฤดูร้อน    
พ. 1107 โภชนศาสตร์                                       
ภ. 1103 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  
 
สม.1103 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  

รวม  7 หน่วยกิต  7(6-2-13) 
รวมตลอดชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 43 หน่วยกิต 

2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
 
2(2-0-4) 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่  1  ภาคการศึกษาที่  1  

พ.  1208 เภสัชวิทยา                                          
พ.  1209 พยาธิสรีรวิทยา                                     
พย. 1201 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล      
พย. 1202 การประเมินสุขภาพ                                
พย. 1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล                
พย. 1205 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล    
พย. 1206 การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ      
พย. 1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
รก. 1201 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                           

รวม   21 หน่วยกิต 21 (15-14-34) 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(0-6-0) 

 

ภ. 1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
พ. 1207 เภสัชวิทยา                                              
พ. 1208 พยาธิสรีรวิทยา                                         
พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล        
พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล                    
พย. 1204 การสื่อสาร การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 
พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล       
                    

 
รวม   19 หน่วยกติ 19(16-6-35) 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  
ภ.  1204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           
พ. 1210 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ                    
พย. 1209 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล   
พย. 1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1          
พย. 1212 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2          
พย. 1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล          
ล.   ........... เลือกเสรี ๒                                          
 

รวม  19 หน่วยกิต 19(14-10-29 บวกวิชาเลือก) 

3 (2-2-5)             
2 (2-0-4)           
3 (3-0-6)                     
4 (4-0-8)               
3 (3-0-6)        
2(0-8-0)             
2(  -  -  ) 
 

พย. 1206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                             
พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1                                   
พย. 1211 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2                                   
พย. 1213 การพยาบาลผู้สูงอายุ                                   
พย. 1219 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช                    
พย. 1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1                                                              
ล.   ........... เลือกเสรี1                                                 
ล.   ........... เลือกเสรี2                                                 

รวม   20 หน่วยกิต 20(16-0-32 บวกวิชาเลือก) 

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

พย. 1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการ  
พย. 1210 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1  
                 รวม 4 หน่วยกิต 4(0-16-0) 
 

รวมตลอดชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 44 หน่วยกิต 
 

1(0-4-0) 
3(0-12-0) 

พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล            
 

รวม   4 หน่วยกิต  4(0-12-0) 
 
รวมตลอดชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 43 หน่วยกิต 
 

4(0-12-0) 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
พ.  1311 สถิติและระบาดวิทยา  
พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2    
พย. 1314 พัฒนาการและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล   
พย. 1315 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1     
พย. 1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต     
พย. 1321 การพยาบาลมารดา ทารก  และการผดุงครรภ์ 1      
พย. 1323 วิจัยทางการพยาบาล                               
                    รวม 20 หน่วยกิต 20(16-14-33) 

2(2-0-4)  
3(0-12-0) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
4(4-0-8) 
3(2-2-5) 
 

พย. 1307 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1                 
พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  
พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1                        
 
 

 
 

รวม  11 หน่วยกิต 11(0-33-0) 

2(0-6-0) 
3(0-9-0)  
2(0-6-0)  
4(0-12-0) 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  
ภ.  1305 ภาษาอังกฤษขั้นสูง 
พย. 1317 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3       
พย. 1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1   
ล.   ........... เลือกเสรี 3     
                                   
 

รวม 12 หน่วยกิต  12(5-18-11 บวกวิชาเลือก) 
                                                                                                         

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
4(0-16-0)    
2( -   -   ) 

ภ.  1305 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 
พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช         
พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2   
พย. 1315 การพยาบาลชุมชน 1                                   
พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล                  
                    
        รวม  14 หน่วยกิต  14(6-22-14) 

 
 
 
 
 

3(2-2-5)  
3(0-9-0) 
3(0-9-0) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
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ภาคฤดูร้อน  ภาคฤดูร้อน  
พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1     
พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต     
 

รวม 4 หน่วยกิต 4(0-16-0) 
    รวมตลอดปีชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนจ านวน   36 หน่วยกิต 

2(0-8-0) 
2(0-8-0) 
 

พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1     
พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2                              

รวม 5 หน่วยกิต 5(0-15-0) 
รวมตลอดชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 30 หน่วยกิต 

3(0-9-0) 
2(0-6-0) 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่  1  ภาคการศึกษาที่  1  

พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3        
พย. 1424 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2     
พย. 1426 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2           
พย. 1428 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                       
พย. 1430 การบริหารการพยาบาล                           
                                                      

รวม  13 หน่วยกิต 13(9-14-19) 

3(0-12-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
 

พ.  1409 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ  
พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2                                  
พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2    
พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                      
พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล  
พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น     
ล.   ........... เลือกเสรี 3                                               

รวม 16 หน่วยกิต 16(10-11-21 บวกวิชาเลือก) 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
3(0-9-0) 
2(- - -) 

 
ภาคการศึกษาที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  

พย. 1425 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ ผดุงครรภ์ 2  
พย. 1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  
พย. 1429 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น               
พย. 1431 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                  
พย. 1432 ปฏิบัติการโครงงานพัฒนาสุขภาพ              

รวม  8 หน่วยกิต 8(0-32-0) 
รวมตลอดชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต 

2(0-8-0) 
2(0-8-0) 
2(0-8-0) 
1(0-4-0) 
1(0-4-0) 
 

พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2                    
พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  
ฝึกปฎิบัติประสบการณ์วชิาชีพไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง                    

รวม   7 หน่วยกิต 7(0-21-0) 
รวมตลอดชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนจ านวน 23 หน่วยกิต 
 

3(0-9-0) 
2(0-6-0)  
2(0-6-0)  
 

รวมตลอดหลักสูตร 144  หน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 136  หน่วยกิต  
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4. การเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
ภ. 1101 ทักษะภาษาไทย                          3(3-0-6) 
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและ
การเขียนเพ่ือความเข้าใจ  การสรุปความและย่อความ การพูด 
และ การวิจารณ์  การเขียนประเภทต่างๆ   

 

ภ. 1101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                     2(2-0-4)  
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การอธิบายและการ
ชี้แจง การแสดงความคิดเห็น การรับสารอย่างมีวิจารณญาณ 
การน าเสนอรายงานทั้งการพูดและการเขียน การเขียนหนังสือ
ราชการ  และการเขียนโครงการ   
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. ปรับเนื้อหาเน้นพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการ
พูดและเขียนเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 

ภ. 1102 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ              3(3-0-6)  
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด  เพ่ือ
การปฏิสัมพันธ์ในบริบททางสังคมและวิชาการ อันจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ภ. 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1               3(3-0-6) 
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟังเพ่ือ
จับใจความและการพูดและออกเสียงให้ถูกต้อง ในการสนทนา
ในบริบทต่างๆ ในเชิงสังคม เพ่ือให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
ให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม 
 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบต่อยอด 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด   

ภ. 1103 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนรู้ค าศัพท์ 
การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ การพัฒนาโครงสร้าง
ประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงค์ของย่อ
หน้า เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

ภ. 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2              3(3-0-6) 
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งรวมถึง 
หลักการอ่าน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ รายละเอียด และ
สรุปความ การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ โครงสร้าง
ประโยค เพื่อใช้ในการอ่านและการเขียนที่จ าเป็นใน 
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

1. ปรับชื่อวิชา 
2. การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบต่อยอด 
โดยเน้นการอ่านและการเขียน 
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ภ. 1204  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  3(2-2-5) 
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบททางวิชาการโดยเน้น
ทักษะการเขียน  การอ่าน และการน าเสนอ    

ภ. 1204  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                3(2-2-5) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง
วิชาการ การอ่านบทความวิชาการ การสนทนาและอภิปราย 
การเขียนสรุปบทความวิชาการ   การค้นคว้าและการน าเสนอ
หัวข้อวิชาการท่ีได้รับมอบหมาย และฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 
 

เพ่ิมความชัดเจนในการพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบททางด้านวิชาการ 

ภ. 1305 ภาษาอังกฤษชั้นสูง                       3(2-2-5) 
หลักการอ่าน การฟัง และสรุปบทความวิจัย และบทความ
วิชาการ การพูด และการเขียนเชิงธุรกิจ  การเขียนเรียงความ
ทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์ 
และการพูดในโอกาสต่าง ๆ 

ภ. 1305 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ                 3(2-2-5) 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการพยาบาล ทั้งด้าน
ความรู้และการปฏิบัติการพยาบาล  ฝึกการสนทนาในบทบาท
พยาบาล การฟังบรรยาย การอ่านบทความ และการอภิปราย
ทางการพยาบาล การเขียนบันทึกทางการพยาบาล และการ
น าเสนอผลงานทางการพยาบาล 

1. ปรับชื่อวิชา 
2. เพ่ิมความชัดเจนในการพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษชั้นสูงในบริบททางด้านวิชาชีพ 

สม. 1101  มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
มนุษย์และองค์ประกอบของมนุษย์ ความสัมพันธ์ 
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ   

สม. 1101  มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4)        
มนุษย์และองค์ประกอบของมนุษย์ คุณค่าและสิทธิของมนุษย์ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและบริบทที่
เกี่ยวข้องต่อสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ น าไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานของ
ความเอ้ืออาทร 

1. ลดจ านวนหน่วยกิต 
2. เพ่ิมรายละเอียดของลักษณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและปรัชญาของหลักสูตร 
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สม. 1102 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น           2(2-0-4) 
แนวคิดและความส าคัญของอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณค่าและความภาคภูมิใจในอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าและเข้าใจความแตกต่างของอารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น น า ไป สู่ ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ข อ งค น ใน สั ง ค ม อ ย่ า ง 
สันติสุข 

สม. 1102  ศิลปะ อารยธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4)
แนวคิดและความส าคัญของศิลปะ อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปะ   อารยธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ผ่าน
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ เพื่อการพัฒนารสนิยมทางสุนทรียะ 
และเข้าใจ ความแตกต่างของศิลปะ อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคมอย่างสันติสุข 

ปรับลักษณะวิชาให้ทันสมัยและปรัชญาของหลักสูตร 

สม. 1103  การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ        2(2-0-4) 
แนวคิดและหลักการคิดในมิติต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ การเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องถึงองค์ประกอบใน
ระบบ และการน าการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สม. 1103 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ      2(2-0-4) 
แนวคิดและหลักการคิดในมิติต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ การเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องถึงองค์ประกอบใน
ระบบ และการน าการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 

 สม. 1104 ศาสนาและปรัชญาเพ่ือการด าเนินชีวิต  2(2-0-4) 
ศึกษาแนวคิด  ส าคัญของแต่ละศาสนา ปรัชญาเบื้องต้นหลัก
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก และปรัชญาส าหรับสังคมและ
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักศาสนาและปรัชญาใน
การด าเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง และความแตกต่างของ
วัฒนธรรม เปิดวิชาใหม่เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ และสามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใน
กระแสโลกาภิวัฒน์ 
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วค. 1101 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ  2(2-0-4)    
การประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ได้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น 
การเงินการธนาคาร การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และ
การรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพ่ือการส ารวจและการตัดสินใจ
เบื้องต้น 

วค. 1101 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ  2(2-0-4)    
หลักการทางคณิตศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
การน าเสนอข้อมูล เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น 

เพ่ิมความชัดเจนของค าอธิบายในลักษณะวิชา 

วค. 1102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิตประจ าวัน  คุณสมบัติ
อันตรายของสารเคมีที่ใช้เป็นองค์ประกอบของสารที่ใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องส าอาง อุปกรณ์ อ านวยความสะดวก รวมทั้ง
หลักการองค์ประกอบของเสียง แสง ภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยี   รู้เท่าทันกับ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน ามาการประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

วค. 1102  วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินฃีวิต       2(2-0-4) 
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี คลื่น แสง รังสี เสียง นาโนเทคโนโลยี การรู้เท่ าทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และผลกระทบ 

1. ปรับเป็นทฤษฎีทั้งวิชา 
2. เพ่ิมความชัดเจนของค าอธิบายในลักษณะวิชา 

วค. 1103  ฟิสิกส์                                2(1-2-3) 
ความส าคัญของหลักฟิสิกส์ต่อชีวิตประจ าวัน  แนวคิดพ้ืนฐาน 
หลักและกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัด แรง การเคลื่อนที่ 
พลังงาน ความดัน ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ การน าเทคโนโลยีทาง
ฟิสิกส์ใหม่ๆ  มาประยุกต์ในการรักษาพยาบาล และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

ยุบรายวิชา 
น าเนื้อหาไปสอนบูรณาการในรายวิชาชีพ 
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 วค. 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้  2(2-0-4)       

 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและ
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

ปรับวิชา ล.1005  เทคโนโลยีทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ของหลักสูตรปรับปรุง 2555 มาเป็นวิชาบังคับ 
เนื่องจากเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รก. 1201  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                2(0-6-0) 
การพัฒนากระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม การสร้าง
จิตส านึกที่ดี  การตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การเสริมทักษะและประสบการณ์
ชีวิตต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  เพ่ือ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตในอนาคต พร้อมทั้งมีจิต
สาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

รก. 1101  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              2(0-6-0) 
การพัฒนากระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นทีม การสร้าง
จิตส านึกที่ดี การตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การเสริมทักษะและประสบการณ์
ชีวิตต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  เพ่ือ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตในอนาคต พร้อมทั้งมีจิต
สาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

บูรณการและยุบวิชาล.๑๐๑๑   พลวัตกลุ่มและการ
ท างานเป็นทีม ปรับลักษณะวิชาการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม 
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
      4.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                 3(2-2-5) 
ชนิด  รูปร่าง   ลักษณะคุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์  และ
ปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การแพร่กระจาย  
กลไกการต้านทานโรค การควบคุมป้องกันการติดเชื้อของ
ร่างกาย การท าลาย  และการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ปรสิต  

 พ. 1101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา              3(2-2-5) 
ชนิด  รูปร่าง   คุณสมบัติสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อ
สุขภาพ การติดเชื้อ กลไกการเกิดโรค การแพร่กระจาย กลไกการ
ต้านทานโรค การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ การยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต  ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับจุลชีวและปรสิตวิทยา 

เพ่ิม “ฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับจุลชีวและปรสิต
วิทยา” ในค าอธิบายรายวิชา 

พ. 1102  กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 1         3(2-2-5) 
แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา  โครงสร้าง หน้าที่ และ
กลไกการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์ ของเซลล์ เนื้อเยื่อและ
อวัยวะในร่างกาย  ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท  ระบบการไหลเวียน และระบบหายใจ เพ่ือให้มี
การท างานประสานกันในภาวะปกติอย่างสมดุล 

พ. 1102 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 1         3(2-2-5) 
แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา  โครงสร้าง หน้าที่ และ
กลไกการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์ ของเซลล์ เนื้อเยื่อและ
อวัยวะในร่างกาย  ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
เพ่ือให้มีการท างานประสานกันในภาวะปกติอย่างสมดุล  ฝึก
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ดังกล่าว 

1. เพ่ิม “ฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบดังกล่าว” ใน
ค าอธิบายรายวิชา 
2. ผลการวิจัยประเมินหลักสูตร ในรายวิชานี้พบว่า
ควรมีการจัดเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากและ
สอดคล้องมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ จึงมีการ
ย้ายหัวข้อระบบไหลเวียนและระบบหายใจในกาย
วิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 1 ไปอยู่กายวิภาค
ศาสตร์ และสรีรวิทยา 2 
3. ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายปัสสาวะใน
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 2 ไปอยู่กายวิภาค-
ศาสตร์ และสรีรวิทยา 1 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
พ. 1103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2          3(2-2-5) 
แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา  โครงสร้าง หน้าที่ และ
กลไกการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์ ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์  การปฏิสนธิ และคัพภ
วิทยา การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และสมดุลน้ าอิเล็กโทรไลต์ 
และกรดด่างของร่างกาย  เพ่ือให้มีการท างานประสานกันใน
ภาวะปกติอย่างสมดุล  

พ. 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2         3(2-2-5) 
แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา  โครงสร้าง หน้าที่ และ
กลไกการท างานรวมทั้งความสัมพันธ์ ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะในร่างกายเกี่ยวกับ ระบบการไหลเวียน และระบบ
หายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  การปฏิสนธิ และคัพภ
วิทยา การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และสมดุลน้ าอิเล็กโทรไลต์ 
และกรดด่างของร่างกาย เพ่ือให้มีการท างานประสานกันใน
ภาวะปกติอย่างสมดุล ฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบดังกล่าว 

เพ่ิม “ฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว” ในค าอธิบายรายวิชา 
 

พ. 1104 จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย           3(3-0-6) 
แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา วุฒิภาวะ การรับรู้  การเรียนรู้  การ
คิด  การจ า  เชาว์ปัญญา  อารมณ์   แรงจูงใจ  ความเชื่อ  
ทัศนคติ   ค่ านิยม  อัตมโนทัศน์  บุคลิกภาพ การปรับตั ว 
พฤติกรรม  และการปรับพฤติกรรม    พัฒนาการด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจริยธรรมของบุคคลแต่ละวัย 

พ. 1104  จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย           2(2-0-4) 
แนวคิดทฤษฎี หลักจิตวิทยาและการพัฒนาการของมนุษย์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางจิตวิทยาปกติของมนุษย์ทุกระยะ 
เน้นความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาในการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของมนุษย์ตามวัย  

ปรับค าอธิบายลักษณะวิชาใหม่เพ่ือสื่อความหมาย
เน้นเนื้อหาจิตวิทยาและพัฒนาการตั้งแต่ในครรภ์ 
จนถึงวัยสูงอายุ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
 พ. 1105  ชีวเคมี                                      3(2-2-5) 
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้าง และคุณสมบัติของชีว
โมเลกุล หน้าที่ส าคัญของชีวโมเลกุล การท างานของเอนไซม์  
การเมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสั งเคราะห์ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก  ของเหลวใน
ร่างกาย  การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม ในภาวะปกติ 
และการเจ็บป่วย กระบวนการสร้างและการสลายของสารอาหาร  
การควบคุมปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  

 

พ. 1105  ชีวเคมี                                   3(2-2-5) 
โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ 
หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น เทคโนโลยีทางดี เอ็น เอ รวมทั้ง
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้างและคุณสมบัติของ
ชีวโมเลกุล หน้าที่ส าคัญของชีวโมเลกุล การท างานของเอนไซม์ 
เมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเด
รด ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย การ
ควบคุมกระบวนการปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ความรู้ทาง
ชีววิทยาและชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
 

มีความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในวิชาชีววิทยาและชีวเคมี 
จึงมีการบูรณาการท้ังสอลงวิชาเข้าด้วยกัน ตัดวิชา
ชีววิทยา 

พ. 1107  โภชนศาสตร์                               2(1-2-3) 
แนวคิดด้านโภชนาการ ความส าคัญของโภชนาการต่อภาวะ
สุขภาพ  การจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะสุขภาพปกติ
และเจ็บป่วย   รวมทั้งการให้โภชนศึกษา  
 
 

พ. 1106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ               2(2-0-4) 
แนวคิดด้านโภชนาการ ความส าคัญของโภชนาการต่อภาวะ
สุขภาพ ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและ
สุขภาพ การจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะสุขภาพ
ปกติและเจ็บป่วย รวมถึงการประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาในการ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

1. ปรับเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
2. ปรับเป็นทฤษฎีไม่มีฝึกในห้องปฏิบัติการ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
 พ. 1208 เภสัชวิทยา                                      3(3-0-6) 
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของยา 
ปฏิกิริยาต่อกันของยา กลุ่มยาประเภทต่าง ๆ สมุนไพรที่ใช้ใน
การบ าบัดรักษา บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา 

 

พ. 1207 เภสัชวิทยา                                    3(3-0-6) 
ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยาหลัก กลุ่มยาประเภทต่างๆ  บัญชียาตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และความรู้ทางเภสัชวิทยา ได้แก่  
ฤทธิ์ในทางรักษาของยา จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของยา ข้อ
ห้ามใช้ ข้อควรระวัง ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาต่อกัน
ของยา ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
บริหารยาร่วมกับสหวิชาชีพ 

ปรับค าอธิบายวิชาใหม่หมดเพ่ิมความทันสมัยและ
บทบาทของพยาบาลที่ครอบคลุม 

พ. 1209  พยาธิสรีรวิทยา                            3(3-0-6) 
สาเหตุ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
และอวัยวะในระบบต่างๆ  กลไกการปรับตัว  ปฏิกิริยาตอบโต้ 
การปรับตัวของร่างกาย เมื่อเกิดพยาธิสภาพ 
 

พ. 1208  พยาธิสรีรวิทยา                            3(3-0-6) 
สาเหตุ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
และอวัยวะในระบบต่างๆ  กลไกการปรับตัว  ปฏิกิริยาตอบโต้ 
การปรับตัวของร่างกาย เมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

ลักษณะวิชาคงเดิมแต่เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

พ. 1210  เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ              2(2-0-4) 
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  กลไก
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุปสงค์ อุปทาน
ของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ การปฏิรูปสุขภาพไทย ต้นทุน
ของการบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ  

 

พ. 1409  เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ            2(2-0-4) 
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลไก
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุปสงค์ อุปทาน
ของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การปฏิรูปสุขภาพไทย 
ต้นทุนของการบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาจากผลการประเมินหลักสูตรพบว่าไม่
เหมาะสมกับผู้เรียนในชั้นปีที่ 2 ในการน าความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ปรับใช้กับระบบสุขภาพ และการท า 
Business plan ที่คุ้มค่าคุ้มทุน น่าจะไปเรียนใน 
ชั้นปี 4 

พ. 1311  สถิติและระบาดวิทยา                     2(2-0-4) 
 แนวคิดและความรู้ทางด้านระเบียบวิธีการทางสถิติ  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง และการกระจาย การเสนอข้อมูล ความรู้เบื้องต้น

- ยุบรายวิชา น าเนื้อหาไปสอนในวิชาการพยาบาล
ชุมชน 1 และวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 
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เกี่ยวกับชีวสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสถิติชีพ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยา สถานการณ์การเกิดโรค การ
กระจายของโรค การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา 
และการป้องกันโรค 
 

 
4.2.2  กลุ่มวิชาชีพ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
พย. 1201 แนวคิด มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล  
2(2-0-4) 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับการเจ็บป่วย สิทธิผู้ป่วย การ
พยาบาล การดูแล แบบองค์รวม ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและการ
น าไปใช้ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 

พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล  2(2-0-4) 
แนวคิดวิชาชีพการพยาบาล  พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล 
ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร  ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ
และทฤษฎีเกี่ยวข้อง  กระบวนการพยาบาล และการน าไปใช้บน
พ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และ
ความเอ้ืออาทร โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 

เพ่ิมเนื้อหา 
1. พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล  
2. ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ 
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พย. 1202  การประเมินสุขภาพ                       2(1-2-3) 
 แนวคิด  หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม
แก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  
การประเมินสภาพจิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ  การแปลผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ บนพื้นฐานการ
ดูแลด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน ฝึกปฏิบัติทักษะ
การประเมินภาวะสุขภาพ 

ยุบวิชาการประเมินสุขภาพไปรวมหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล            
3(2-2-5) แนวคิด หลักการ เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล
พ้ืนฐานและการประเมินสุขภาพ บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความ
เอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และความปลอดภัยในการให้การพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาล 

เดิมปรับยุบวิชานี้ไปรวมกับ พย.1203  ตามมติของ
คณ ะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ต รของสบช  แต่
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลให้ความเห็นว่า
น่าจะแยกเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการพยาบาลที่ต้องเรียนให้ละเอียดและ
ลึกซึ้ งในบริบทของพยาบาล แต่ เมื่อเข้าประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน สถาบันพระบรมราชชนก กลั่นกรอง
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 ปีการศึกษา 
2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติให้ยุบวิชานี้
ไปรวมหลักการและเทคนิคการพยาบาล ตามมติของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ สบช. 

พย. 1203  หลักการและเทคนิคการพยาบาล        3(2-2-5) 
หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการ
ดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน 
บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทร  ยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน 
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พย. 1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  2(0-8-0) 
ปฏิบัติการพยาบาล และการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มี
ภ าวะสุ ขภาพปกติ และเบี่ ย งเบน ในสถานการณ์ จริ ง  ใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บน
พ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์
และความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 

พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  4(0-12-0) 
ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพยาบาลพ้ืนฐาน และการดูแลบุคคลที่มี
ภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ์จริง โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม
สุขภาพ และหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสมในการดูแล 
สุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร และความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ   

ปรับเพิ่มหน่วยกิตในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพ่ิมเนื้อหาในภาคทฤษฎี 

พย. 1205 การสื่ อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล             
2(1-2-3) 
แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร การประยุกต์ความรู้
ทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและ
ชุมชน เน้นการใช้สารสนเทศทางการพยาบาล  การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีใน
การค้นหา การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการ
พยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพอย่างเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
พย. 1206 การสอนและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ  2(1-2-3) 
แนวคิด  ทฤษฎี หลักการ  และกระบวนการสอนทางสุขภาพ  การ
สร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่างบุคคล  การสอนและให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ   รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนทางสุขภาพ   
 
 

พย. 1204  การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพ 2(1-2-3) 
แนวคิด และหลักการการสื่อสาร การสอนการให้การปรึกษา
ทางสุขภาพ กระบวนการและเทคนิคการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพ โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บน
พ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมสุขภาพ 
และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอน
และการให้ปรึกษาทางสุขภาพ 
 

ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา 
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 พย. 1209 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล   

3(3-0-6)                                                      
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนว
ทางการน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการด าเนินชีวิต 

พย. 1205 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล         
3(3-0-6) 
แนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ  และกฎหมาย    ที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนว
ทางการน าไปใช้ในการปฏิบัติ  การพยาบาลและการด าเนินชีวิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

พย. 1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย           
3(3-0-6) 

- ยุบรายวิชาน าเนื้อหาไปสอนในทุกรายวิชาชีพ โดย
เน้นประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับทุก
ช่วงวัย และทุกสภาวะสุขภาพ 

พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการ
เจ็บป่วย  2(0-8-0) 

- ยุบรายวิชา น าเนื้อหาไปสอนในทุกรายวิชาชีพ โดย
เน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
กับทุกช่วงวัย และทุกสภาวะสุขภาพตามลักษณะ
ของหลักสูตรที่เน้นการพยาบาลให้เหมาะสมกับ 
ทุกช่วงวัย 

พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1      4(4-0-8) 
แนวคิด หลักการ และปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของ
บุคคลแต่ละช่วงวัย  หลักการพยาบาลแบบองค์รวม  ในการดูแล
แก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในภาวะเฉียบพลัน
วิกฤติ  เรื้อรัง  ความตาย และภาวะใกล้ตาย และที่มีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร การ
ขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน โดย
ใช้กระบวนการพยาบาล บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทร

พย. 1206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น             3(3-0-6) 
แนวคิด หลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การประเมินและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตพัฒนาการ และโภชนาการ การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย 
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวในการดูแลเด็ก
และวัยรุ่น ทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง เด็กและวัยรุ่นที่มีการ
เจ็บป่วยและความพิการ ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และ
ระยะสุ ดท้ าย  การได้ รับ อุบั ติ เห ตุ และสารพิ ษ  การใช้

เปลี่ยนลักษณะวิชา จากการบูรณาการการเจ็บป่วย
ทุกช่วงวัย (6 รายวิชา)  เป็น การดูแลบุคคลในแต่ละ
ช่วงวัย (9 รายวิชา) ให้ครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ 
ตั้งแต่ สุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
วิกฤติ เรื้อรัง เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของ
ภาวะสุขภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย สามารถให้การ
พยาบาลทีเ่หมาะสม 
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และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน  ในการแก้ ไขปัญหาสุขภาพ  เพ่ือมุ่ ง
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง  การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   เลือกใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม     

กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแล โดย
ค านึงถึงสิทธิเด็กและการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ และความปลอดภัย   

 

พย.1212 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2      3(3-0-6)   
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวม  ในการดูแลบุคคลวัย
เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส  ระบบภูมิคุ้ มกัน   การ
เจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์เลือด และส่วนประกอบของเลือด 
ระบบสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและ
โรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ความตาย และ
ภาวะใกล้ตายโดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ เพ่ือมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 

พย. 1209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1                    3(3-0-6) 
แนวคิ ด  ท ฤษ ฎี  และห ลั กการพยาบาลผู้ ให ญ่  โดย ใช้
กระบวนการพยาบาลในการประเมินการสร้างเสริมสุขภาพ 
และแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีภาวะ
เสี่ยง มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับความปวดและการ
จัดการความปวด  การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ปัญหาการติด
เชื้อและโรคเขตร้อน  ปัญหาของผิวหนัง ปัญหาการย่อย การ
เผาผลาญ การขับถ่ายอุจจาระ ความผิดปกติของฮอร์โมน 
ปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ  ปัญหาการเคลื่อนไหวและประสาท
สัมผัส ปัญหาทางนรีเวช และการเจริญเติบโตผิดปกติของเซล 
ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต 
เรื้อรัง และระยะสุดท้าย บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ือ
อาทร การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการให้การพยาบาล 
 

 

พย. 1317 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3     3(3-0-6) 
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวม  ในการดูแล
บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น  ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับความผิดปกติของ ระบบหายใจ  หัวใจ การไหลเวียน

พย. 1211 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2                    2(2-0-4) 
แนวคิ ด  ท ฤษ ฎี  และหลั กการพยาบาลผู้ ให ญ่  โดย ใช้
กระบวนการพยาบาลในการประเมิน การสร้างเสริมสุขภาพ 
และแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มี
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เลือดและน้ าเหลือง สมองและ ไขสันหลัง และภาวะล้มเหลว
หลายระบบในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ความตายและภาวะ
ใกล้ตาย โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลด้วย
ความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึด
หลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพมุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง  การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว  โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เลือกใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ภาวะเสี่ยง มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนและซับซ้อน เกี่ยวกับ
การผันแปรออกซิเจนของปัญหาการหายใจ หัวใจและหลอด
เลือด โลหิตวิทยา สมองและไขสันหลัง  ภูมิคุ้มกันโรค ทั้งด้าน 
อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง 
และระยะสุดท้าย บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร   
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการให้การพยาบาล 

พย. 1211 ปฏิบัติการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหาสุขภาพ 1  3(0-12-0) 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง ความตายและ
ภาวะใกล้ตาย และที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
การรับประทานอาหารและน้ า การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่าย
ปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน โดยใช้
กระบวนการพยาบาล ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพบนพ้ืนฐานการ
ดูแลด้วยความเอ้ืออาทร การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือมุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง 

พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1   2(0-6-0)                             
ฝึกปฏิบัติการประเมินและส่งเสริมการเจริญเติบโตพัฒนาการ 
และโภชนาการ  การสร้ าง เสริมภู มิ คุ้ ม กั น โรค  แ ละใช้
กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลเด็ก
และวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีและการเจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อน ในระยะ
เฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิเด็กและ
การดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของ
ความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และความ
ปลอดภัย มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวใน
การดูแลเด็ก 
 

 

พย. 1313 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2  3(0-12-0) 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง ความตายและ
ภาวะใกล้ตาย และท่ีมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ 
ของหู ตา คอ จมูก ภูมิคุ้มกันบกพร่องและภูมิคุ้มกันไวเกิน ความ

พย. 1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  2(0-6-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การประเมินและส่งเสริม
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และโภชนาการ การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
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เจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ เลือด และส่วนประกอบของเลือด 
ระบบสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและ
โรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ความตายและ
ภาวะใกล้ตาย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทร การบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เลือกใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและ
ครอบครัวในการดูแลตนเอง  
 

ของเด็กและวัยรุ่นทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ที่มีปัญหา
สุขภาพในระยะวิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยค านึงถึง
สิทธิเด็ก ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ือ
อาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวใน
การดูแลเด็ก 
 

 พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3  3(0-12-0) 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง ความตายและ
ภาวะใกล้ตาย และที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ
การหายใจ หัวใจ การไหลเวียนเลือดและน้ าเหลือง สมองและไข
สันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ บนพ้ืนฐานการดูแลอย่าง
เอ้ืออาทร การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลัก
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  และเพ่ือมุ่ ง
เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคลและครอบครัว 
 

พย. 1310 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1   3(0-9-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการประเมิน การสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ ไข
ปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง มี
ปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนและซับซ้อน เกี่ยวกับความปวดและ
การจัดการความปวด  การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ปัญหา
การติดเชื้อและโรคเขตร้อน  ปัญหาของผิวหนัง ปัญหาการย่อย 
การเผาผลาญ การขับถ่ายอุจจาระ ความผิดปกติของฮอร์โมน 
ปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ  ปัญหาการเคลื่อนไหวและประสาท
สัมผัส ปัญหาทางนรีเวช และการเจริญเติบโตผิดปกติของเซล 
ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต 
เรื้อรัง และระยะสุดท้ายบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร 
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการให้การพยาบาล 
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 พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2  3(0-9-0) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการประเมิน การสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง มี
ปัญหาสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนและซับซ้อน เกี่ยวกับการผันแปร
ออกซิเจนของปัญหาการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยา  
สมองและไขสันหลัง  ภูมิคุ้มกันโรค การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บ
และสาธารณภัย ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะ
เฉียบพลัน  วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย บนพื้นฐานการดูแล
ด้วยความเอื้ออาทร  การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการให้การพยาบาล 

 

 พย. 1213 การพยาบาลผู้สูงอายุ   2(2-0-4) 
แนวคิด ทฤษฎีการสูงอายุ หลักการพยาบาลผู้สูงอายุและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ  โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมในการประเมินภาวะสุขภาพ สร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
และปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลในการใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ  การดูแลในระยะท้ายของชีวิต การจัดสวัสดิการสิทธิ
ประโยชน์และแหล่งประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสุขภาพและหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัว    
ในการดูแลผู้สูงอาย ุ
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 พย. 1314 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-0) 

ฝึกปฏิบัติพยาบาลผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบ
องค์รวมในการประเมินภาวะสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลในการใช้ยาในผู้สูงอายุ
การดูแลในระยะท้ายของชีวิต การจัดสวัสดิการสิทธิประโยชน์
และแหล่งประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและมี
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสุขภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

 

พย.1315  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 3(3-0-6) 
  

พย. 1315  การพยาบาลชุมชน 1  3(3-0-6) 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลครอบครัว บทบาท
พยาบาลอนามัยชุมชน การอนามัยโรงเรียน  การอาชีวอนามัย 
การอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสุขภาพ  ในการ
ดูแลครอบครัวที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง โดย
ค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของ
ความเอ้ืออาทร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสุขภาพ 

เปลี่ยนชื่อวิชาและเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร 

พย. 1316  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 2 (0-8-0) 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพครอบครัว 
และชุมชน การบริการสุขภาพที่บ้านและเวชปฏิบัติครอบครัว 

พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1  3(0-9-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน บทบาทพยาบาล
อนามัยชุมชน การอนามัยโรงเรียน  การอาชีวอนามัย การ

1. เปลี่ยนรหัสวิชา  
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. โดยการฝึกปฏิบัติยังคงครอบคลุมการดูแลบุคคล 
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การให้ค าปรึกษาครอบครัว บทบาทพยาบาลครอบครัว การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของครอบครัว อนามัย
โรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และทันตสาธารณสุข 
โดยใช้กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร 

การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและ
สิทธิมนุษยชน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสุขภาพ 
ในการดูแลครอบครัวที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบน มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง 
ค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของ
ความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ 

ครอบครัวและกลุ่มคน ที่มีภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง 
และมีปัญหาสุขภาพท้ังในครอบครัว  โรงเรียน สถาน
ประกอบการ 

พย. 1426  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  3 (3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการพยาบาลชุมชนแบบองค์รวม บทบาท
พยาบาลอนามัยชุมชน การสาธารณสุขมูลฐาน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาวิถีชุมชน 
การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน 
การด าเนินงาน และการประเมินผล การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน  บนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน โดยผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

พย. 1417 การพยาบาลชุมชน 2  2(2-0-4) 
แนวคิด และหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนพัฒนา
สุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน การพัฒนาอนามัยชุมชน 
วิทยาการระบาด ชุมชนเข้มแข็ง การใช้กระบวนพยาบาล
อนามัยชุมชน หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ครอบครัว ชุมชนที่มีภาวะวิกฤต และเรื้อรัง มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเอง 
โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐาน
ของความเอ้ืออาทร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ  

1. เปลี่ยนชื่อวิชา 
2. เพ่ิมหัวข้อ “วิทยาการระบาด”  
3. ปรับลดหน่วยกิต มุ่งเน้นการดูแลและแก้ไขปัญหา
สุขภาพระดับชุมชน 
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พย. 1427  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  2 (0-8-0) 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพชุมชน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษา
วิถีชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การ
วางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล การแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน บนพ้ืนฐานการ
ดูแลอย่างเอ้ืออาทร การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์            
โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เลือกใช้  ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 

พย. 1418 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2  3(0-9-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน วิธีการทางวิทยาการ
ระบาด ร่วมกับการประสานงานกับองค์กรชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โดยใช้
กระบวนพยาบาลอนามัยชุมชนแบบองค์รวม หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนที่มีภาวะวิกฤต และ
เรื้อรัง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ในการดูแลตนเอง โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรมสุขภาพ จิตบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสุขภาพ 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา  
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. ปรับเพิ่มหน่วยกิต เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

พย. 1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  3(3-0-6) 
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาการวิทยาทางจิตและการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตแบบองค์รวม  แก่บุคคลทุกช่วง
วัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ 
ความจ า สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและ
การทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การ
ป้องกัน ส่งเสริม บ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสภาพแก่บุคคล กลุ่มคน 
ทั้ งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน และความรู้ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551  บนพ้ืนฐานการดูแลด้วย
ความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึด
หลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  โดย

พย. 1219  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  3(3-0-6)    
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ขอบเขตของงาน บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิต 
การป้องกันการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูทางจิตเวช อาการ
วิทยา การประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวชเครื่องมือในการ
บ าบัดทางการพยาบาลจิตเวชการใช้กระบวนการพยาบาลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต 
จิตสังคมและความผิดปกติทางจิตเวช จิตเวชชุมชน โดย
ค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพื้นฐาน
ความเอ้ืออาทร และการมีส่วนร่วม 
ของครอบครัวและชุมชน 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนชื่อวิชา 
3. เพ่ิมเติมเนื้อหาวิชา ให้ครอบคลุมกับระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  

พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  2(0-8-0) 
           ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม
แก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต 
ความคิด การรับรู้ ความจ า สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การ
ใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ใน ระยะเฉียบพลัน วิกฤต 
และเรื้อรัง  การป้องกัน ส่งเสริม บ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ
รายบุคคล กลุ่มคน  ในสถานบริการสุขภาพและชุมชน โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหา บนพ้ืนฐานการดูแล
อย่างเอ้ืออาทร การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลัก
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 

พย. 1320 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  3(0-9-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การประเมินทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือในการบ าบัดทางการพยาบาล
จิตเวช การบ าบัดรักษาทางจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาล
แบบองค์รวม หลักฐาน  เชิงประจักษ์ในการส่งเสริมสุขภาพจิต 
และการดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตสังคม และความ
ผิดปกติทางจิตเวช จิตเวชชุมชน โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 

1. ชื่อวิชา 
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
 

พย. 1321 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 4 (4-0-8) 
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวม  ส าหรับมารดาและ
ทารก  การวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก  การ
ตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดปกติ และ
ระยะหลังคลอด  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ  การประเมิน
ภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การส่งเสริมพัฒนาการ
ทารกในครรภ์ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและ

พย.1221 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุ งครรภ์  1          
3(3-0-6) 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ การเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว 
และภาวะการมีบุตรยาก การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด  การสร้างเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว การใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพยาบาลมารดาทารก  

1. ปรับลดหน่วยกิต 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
ครอบครัว  บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทรและการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมี
ส่วนร่วมของครอบครัว  โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 

ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ 
โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐาน
ของความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของผู้รับบริการ   

พย.  1322  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1             
4 (0-16-0) 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลมารดาและทารก  การตั้งครรภ์ การพัฒนาการของทารก
ในครรภ์ การคลอดปกติ ระยะหลังคลอด  การวางแผนครอบครัว   
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ  สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก
และครอบครัว บนพ้ืนฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร การบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง  

พย.  1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1            
4(0-12-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ การ
สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการพยาบาลมารดาทารก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ ค านึงถึงการดูแลด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ   
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย 

พย.  1424  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 
 

 พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์2    3(3-0-6)   ปรับรหัสวิชา 

พย. 1425 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์2  
2(0-8-0) 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล   

พย. 1424  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์2  
2(0-6-0) 

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
ในการการดูแลสุขภาพมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด 
ประเมิน  คัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ  ดูแลให้การช่วยเหลือ
และฟ้ืนฟูสภาพ ช่วยเหลือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา
ทารกและครอบครัว เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วย
เครื่องมือพิเศษและการท าสูติศาสตร์หัตถการ  สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง 

พย. 1323  วิจัยทางการพยาบาล  3 (2-2-5) 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล   
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย รวมถึงการเลือกและการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 

พย. 1325 การวิจัยทางการพยาบาล  2(1-2-3) 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธี
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์และการน าไปใช้ 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการพยาบาลโดยยึดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา  
2. ลดหน่วยกิต 
3. เพ่ิมหัวข้อสถิติการวิจัย 

พย. 1428  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  2 (1-2-3) 
แนวคิด  หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น   การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยแยกโรค การคัดกรอง การให้
ค าแนะน าและการส่งต่อผู้ป่วย  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
ท าหัตถการ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ และสาธารณ
ภัย และการบันทึกข้อมูลภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข  และกฎหมายวิชาชีพ  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความ
เอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลัก
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 

พย. 1426 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น   2 (1-2-3) 
แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลขั้นต้น การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค      การคัดกรอง การ
จ าแนกระดับความรุนแรงของผู้ป่วย การให้ค าแนะน า การส่ง
ต่อผู้ป่วย  การรักษาพยาบาลขั้นต้น การท าหัตถการภายใต้
ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายวิชาชีพ  
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล 
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติภัย การพยาบาลสาธารณภัย    
และการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
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โดยค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความ เป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐาน
ของความเอ้ืออาทร หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวตกรรมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ 

พย. 1429  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  2(0-8-0) 
ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การ
คัดกรองการให้ค าแนะน าและการส่งต่อผู้ป่วย การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การท าหัตถการ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ 
และสาธารณภัย   และการบันทึกข้อมูลภายใต้ขอบเขตของ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  และกฎหมายวิชาชีพ  บนพื้นฐาน
การดูแลด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  
 

พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  3(0-9-0) 
ฝึกปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การคัดกรอง การจ าแนกระดับ
ความรุนแรงของผู้ป่วย การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย  การ
รักษาพยาบาลขั้นต้น การท าหัตถการภายใต้ขอบ เขตของ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายวิชาชีพ  การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติภัย การพยาบาลสาธารณภัย และ
การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดย
ค านึงถึงการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์      บนพื้นฐาน
ของความเอ้ืออาทร หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวตกรรมสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา  
2. ปรับเพิ่มหน่วยกิต เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จริงเพ่ิมข้ึน 
 

พย.1430 การบริหารการพยาบาล  2(2-0-4) 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร  กระบวนการและ
เทคนิคการบริหาร ภาวะผู้น า  การบริหารและการเป็นผู้น า
ทางการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและองค์กร
สุขภาพ  บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน  
 

พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4) 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการการบริหาร การ
บริหารการพยาบาล และเทคนิคการบริหาร การบริหารความ
เสี่ยง  การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้น าทางการพยาบาล ระบบ
บริหารคุณภาพ ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
 

1. ยุบรวมรายวิชา 
2 .เปลี่ยนรหัสวิชา 
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พย.1314  พัฒนาการและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4) 
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้ งในและต่างประเทศ 
คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล  องค์กรวิชาชีพการ
พยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการ
พยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้ง
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
 
พย. 1431  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  1(0-4-6) 
ฝึกปฏิบัติบทบาท หัวหน้าทีม หัวหน้าเวร และการเป็นผู้น า
ทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ  สามารถท างานเป็นทีม
กับสหสาขาวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน บน
พ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
 

   

พย. 1429 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  2(0-6-0) 
ฝึกปฏิบัติกระบวนการการบริหารการพยาบาล บทบาทการ
ของผู้น าและผู้ตามในทีมการพยาบาล   การท างานเป็นทีม
กับสหสาขา มีส่วนร่วมในการการบริหารคุณภาพ ยึดหลักความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร การ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  และยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการให้การพยาบาล 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา  
2. ปรับเพิ่มหน่วยกติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์จริงเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับ
ระบบการบริการสุขภาพ 
ที่เปลี่ยนแปลง 

พย. 1432 ปฏิบัติการโครงงานพัฒนาสุขภาพ  1(0-4-0) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 

1. ยุบวิชาปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ  
2. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จริงเพิ่มข้ึนสอดคล้องกับระบบการบริการสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลง 
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4.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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ล. 1001  การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์  2(2-0-4) 
การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ตนเอง โดยเน้น
วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการน ามาใช้พัฒนาตนเองด้าน
ความคิด ด้านอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการ
แสดงออกในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

ล. 1001 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์            
2(2-0-4) 
การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ตนเอง โดยเน้น
วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการน ามาใช้พัฒนาตนเองด้าน
ความคิด ด้านอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการ
แสดงออกในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ล. 1002 หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทย  2(2-0-4) 
ความหมายของรัฐศาสตร์  การวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ 
หลักการจัดองค์กร ระบบการปกครองของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศ ระบบการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย สิทธิและบทบาท ความคิดเห็นของ
ประชาชน ความรับผิดชอบทางกฎหมาย แนวโน้ม วิถีทาง
การเมืองและการปกครอง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 

ล. 1002 หลักรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองของไทย  2(2-0-4) 
ความหมายของรัฐศาสตร์ การวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ 
หลักการจัดองค์กร ระบบการปกครองของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศ ระบบ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิและบทบาท ความ
คิดเห็นของประชาชน ความรับผิดชอบทางกฎหมาย แนวโน้ม 
วิถีทางการเมืองและการปกครอง ตลอดจนความมั่นคงของ
ประเทศ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ล. 1003  ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ  2(1-2-3) 
ความหมาย  และความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทย
ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิต โดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทั้งองค์รวม ภูมิปัญญาไทยในการดูแล
สุขภาพ  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม ประโยชน์ของการใช้ภูมิปัญญาต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน อันน าไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง 

ล. 1003  ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ  2(1-2-3) 
ความหมาย  และความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญา
ไทยในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิต โดย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทั้งองค์รวม ภูมิปัญญาไทยในการดูแล
สุขภาพ  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม ประโยชน์ของการใช้ภูมิปัญญาต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน อันน าไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ล. 1004  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   2(0-8-2) 
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างถูกต้องตามหลักการ
ของสรีรวิทยา การออกก าลังกาย นันทนาการ กิจกรรมเข้า
จังหวะ ลีลาศ การคิดสร้างรูปแบบการออกก าลังกาย เพ่ือ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและกลุ่ม เป็นผู้น าการออก
ก าลังกายเพ่ือการรักษาสุขภาพ เสริมสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และความสามัคคีในสังคม ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้และ
การป้องกันตัวแขนงต่างๆ 

ล. 1004  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   2(0-6-0) 
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างถูกต้องตามหลักการ
ของสรีรวิทยา การออกก าลังกาย นันทนาการ กิจกรรมเข้า
จังหวะ ลีลาศ การคิดสร้างรูปแบบการออกก าลังกาย เพ่ือ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและกลุ่ม เป็นผู้น าการออก
ก าลังกายเพ่ือการรักษาสุขภาพ เสริมสร้าง  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และความสามัคคีในสังคม ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้
และการป้องกันตัวแขนงต่างๆ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ล. 1005 เทคโนโลยีทางการศึกษา  2(1-2-3) ยุบวิชานี้น าเนื้อหาไปบรูณาการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ 

ล. 1006  พืชสมุนไพร  2(2-0-4) 
พืชสมุนไพร ชื่อ วงษ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ส่วนที่ใช้  
ส่วนประกอบที่ส าคัญประโยชน์ การน าพืชสมุนไพรมาใช้ในงาน
สาธารณสุข 

ล. 1005  พืชสมุนไพร  2(2-0-4) 
พืชสมุนไพร ชื่อ วงษ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ส่วนที่ใช้  
ส่วนประกอบที่ส าคัญประโยชน์ การน าพืชสมุนไพรมาใช้ในงาน
สาธารณสุข 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ล. 1007  ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด  2(2-0-4) 
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจในงานบริการ และเศรษฐศาสตร์
สุขภาพ ระบบบริการพยาบาลตามแนวคิดเชิงธุรกิจ แนวคิดด้าน
บริการพยาบาลที่สร้างความพอใจต่อผู้ใช้บริการ การตลาดใน
การบริการพยาบาล การวิเคราะห์ราคาการพยาบาลต่อประโยชน์
และความคุ้มค่าในการลงทุน การส่งเสริมการบริการพยาบาล
ตามแนวคิดการตลาด  คุณธรรมและกฎหมายที่สัมพันธ์กับ
บริการพยาบาลเชิงธุรกิจ บทบาทของพยาบาลต่อองค์การ
สุขภาพ และองค์การพยาบาลตามแนวคิดเชิงธุรกิจ 

ล. 1006  ธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพและการตลาด  2(2-0-4)  
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจในงานบริการ และเศรษฐศาสตร์
สุขภาพ ระบบบริการพยาบาลตามแนวคิดเชิงธุรกิจ แนวคิด
ด้านบริการพยาบาลที่สร้างความพอใจต่อผู้ใช้บริการ การตลาด
ในการบริการพยาบาล การวิเคราะห์ราคาการพยาบาลต่อ
ประโยชน์    และความคุ้มค่าในการลงทุน การส่งเสริมการ
บริการพยาบาลตามแนวคิดการตลาด  คุณธรรมและกฎหมาย
ที่สัมพันธ์กับบริการพยาบาลเชิงธุรกิจ บทบาทของพยาบาลต่อ
องค์การสุขภาพ และองค์การพยาบาลตามแนวคิดเชิงธุรกิจ    

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระท่ีปรับปรุง 
ล. 1008  การนวดแผนไทย  2(1-2-3) 
ประวัติการนวดไทย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณของวิชาหัตถ
เวชศาสตร์ ระเบียบการนวดในราชส านัก การฝึกนิ้วมือน าการ
นวดต่างๆ หลักการนวดพ้ืนฐานขาด้านใน  และขาด้านนอก หลัง 
แขนด้านใน แขนด้านนอก บ่า โค้ง คอ และหัวไหล่ ท่าบริหาร 
การประคบน้ าร้อน การประคบคนไข้  หลักการตรวจ การวินิจฉัย 
และการรักษาทางหัตถเวชกรรม 

ล. 1007  การนวดแผนไทย  2(1-2-3) 
ประวัติการนวดไทย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณของวิชา
หัตถเวชศาสตร์ ระเบียบการนวดในราชส านัก การฝึกนิ้วมือน า
การนวดต่างๆ หลักการนวดพื้นฐานขาด้านใน  และขาด้านนอก 
หลัง แขนด้านใน แขนด้านนอก บ่า โค้ง คอ และหัวไหล่ ท่า
บริหาร การประคบน้ าร้อน การประคบคนไข้  หลักการตรวจ 
การวินิจฉัย และการรักษาทางหัตถเวชกรรม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ล. 1009  ศิลปะวิจักษณ์ 2(2-0-4) ยุบวิชานี้น าเนื้อหาไปบรูณาการในวิชาศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ล. 1008  พฤฒาวิทยาทางสังคมส าหรับพยาบาล  2(0-4-0) 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า ชีวิตและคุณค่า
ของผู้สูงอายุ กระบวนทัศน์ใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิด
ภาวะพฤฒพลัง (Active Aging)  สหวิทยาการกับการพัฒนา
สังคมผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุเพ่ือ
ส่งเสริมพฤฒพลังและพัฒนาสังคมผู้สูงอายุแบบสั่งสมทุก 
ช่วงวัย  

เปิดวิชาใหม่เพ่ิมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบัน “การบูรณาการ การสร้าง
สุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข” 

ล. 1011 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม 2(1-2-3) ยุบวิชานี้น าเนื้อหาไปบรูณาการในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

ล. 1009 การศึกษาอิสระ  2(0-4-0) 
 

ล. 1009 การศึกษาอิสระ  2(0-6-0) 
ศึกษาอิสระตามที่ สนใจ ใน เรื่องที่ สามารถน ามาใช้ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและวิชาชีพ แสดงออกถึงการ
อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ เรียนวาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 5 
ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  การสอบประมวลความรูส้ าหรับนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร ์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของคณะพยาบาล

ศาสตร์และสถาบันสมทบ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้

คณะพยาบาลศาสตร์จัดสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

ประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบัน

สมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสถาบันสมทบ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวล

ความรูไ้ว้ดังนี ้

 1.  วัตถุประสงค์ของการสอบประมวลความรู้ 

     1.1 เพื่อทดสอบความรู้ในแนวกว้าง 

     1.2 เพื่อทดสอบความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หาวิชา 

    1.3 เพื่อทดสอบความสามารถในการน าความรูท้ี่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหา 

2.  วิชาสอบ ก าหนดไว้ 8 กระบวนวิชา คอื 

     2.1  การพยาบาลมารดาและทารก 

     2.2  การผดุงครรภ์ 

     2.3  การพยาบาลเด็ก 

               2.4  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 

               2.5  สุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวช 

               2.6  การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลโรคเบือ้งตน้ 

     2.7  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

               2.8  การพยาบาลผูสู้งอายุ 

3.  คุณสมบัติของผูม้ีสทิธิ์สอบ 

  เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ปีที่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือ

สถาบันสมทบ ที่คาดวา่จะส าเร็จการศกึษาในภาคการศึกษานั้น  

          4.  ก าหนดการสอบ ตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

-ส าเนา- 
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5. การประเมนิผล ผูท้ี่สอบผา่นต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในทุกวิชา หรอืตามเกณฑ์

ที่คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด 
 

    ผูท้ี่สอบไม่ผ่านเกณฑใ์นวิชาใด  ให้สอบซ่อมเฉพาะวิชานั้น ทั้งนี้ตอ้งสอบใหผ้่านในปี

การศกึษาถัดไป หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภายใน 2 ปีการศกึษา ให้ยกเลิกผลการสอบทั้งหมด  และใหส้อบ

ใหม่ทุกวิชา 

 

         ทั้งนี ้ ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2542  เป็นต้นไป   

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  2542 

 

  (ลงนาม)    นิพนธ์  ตุวานนท์ 

   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ตุวานนท์) 

           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




