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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

1. กลุม่วชิาสังคมศาสตร ์
 สังคมไทย 
 จติวทิยา 
 พลศึกษา 
2. กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
 ปรชัญาและศาสนา 
 ศิลปวจิกัษณ ์

มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
3. กลุม่วชิาภาษา 
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 1 
 ภาษาองักฤษ 2 
 ภาษาองักฤษ 3 
 ภาษาองักฤษ 4 
4. กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
 เคม ี
 ฟิสิกส์ 
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สังคมไทย 
(Thai Society) 

 
รหสัวชิา       ส.1101 
หน่วยกติ      3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคดิพืน้ฐานทางวฒันธรรมและสังคมไทย บทบาท  
หน้าที่ และความสัมพนัธข์องคนในครอบครัว กลุ่มคน และ
ชุมชน  ความสําคญัของกลุ่มชนและสังคมในการดําเนินชีวิต 
การใช้ชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ไทย  ปัญหา และการปรบัตวัของคนหรือกลุ่มคนในสังคมที่มี
การเปลีย่นแปลง  โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้จากสภาพจรงิ การ
ปรบัทศันคตใินการเรยีนรู้ความเป็นจรงิของคนและกลุม่คนในสังคม  
ด้วยการเก็บข้อมูลตามสภาพจริงอย่างเ ป็นระบบและนํามา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  สรุปวเิคราะหเ์พือ่ให้เห็นความเป็นจรงิในการ
ใช้ชวีติอยูร่่วมกนัของคนในสังคม  ให้เกยีรตแิละเห็นคุณคา่ของ
ผู้อืน่ 
สมรรถนะรายวชิา 
 เข้าใจความเป็นจริงของสังคมไทยที่มีลกัษณะเป็นพลวตัร  
เข้าใจพฤตกิรรมการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคม  ให้เกยีรตแิละ
เห็นคุณคา่ของผู้อืน่ สามารถสร้างปฏสัิมพนัธแ์ละอยูร่ว่มกบัคนใน
สังคมบนพืน้ฐานแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิพืน้ฐานทางวฒันธรรมและสังคม   
2. อธบิายลกัษณะเฉพาะของการรวมกลุ่มและความสัมพนัธ์

ของคนในชุมชนและสังคมไทย     
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3.   อธบิายปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงของสังคมและ
วฒันธรรมไทยได ้
4. วเิคราะหแ์นวคดิ วธิกีารแก้ปัญหา และการปรบัตวัของ

คนและกลุ่มคนในสังคมบนพืน้ฐานค่านิยม  ความเชื่อ  
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

5. อธิบายการดําเนินชีวิตตาม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของคนและกลุม่คน               ในสังคมได ้

6. สร้างปฏสัิมพนัธแ์ละอยูร่ว่มกนัในสังคมได ้
7. รบัผดิชอบตอ่ตนเองในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสังคม 

 
 
 
สาระการเรยีนรู้ 

บทที ่ 1 แนวคดิทางสังคม 
1.1  แนวคดิทางสังคมและทฤษฎทีางสังคมวทิยา 
1.2  ปทสัถานทางสังคม 
1.3  เครอืขา่ยทางสังคม กลุม่คน กลุม่สังคม 
1.4  อทิธพิลทางสังคม 

บทที ่ 2 สังคมไทย 
   2.1  ลกัษณะและโครงสร้างของกลุม่คนในสังคมไทย 

2.2  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงของสังคมไทย 
2.3  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยในอนาคต 
2.4  สังคมไทยทีพ่งึประสงค ์

บทที ่ 3 ปฏสัิมพนัธแ์ละการอยูร่ว่มกนัในสังคม 
3.1  กระบวนการกลุม่ 
3.2  ลกัษณะเฉพาะของการรวมกลุม่และความสัมพนัธ์
ของคนในชุมชนและ 
      สังคมไทย  
3.3 แนวคดิ วธิกีารแก้ปัญหา และการปรบัตวัของกลุม่

คนในสังคมบนพืน้ฐาน 
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คา่นิยม  ความเชือ่  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
บทที ่ 4 วฒันธรรมไทย 

4.1 แนวคดิทางวฒันธรรมและความสําคญัของวฒันธรรม
ไทยตอ่การดาํเนินชวีติ 

4.2  วธิกีารถา่ยทอดทางวฒันธรรม 
4.3  เอกลักษณ์และคุณค่าของวัฒนธรรมไทยใน

ภมูภิาคตา่งๆ 
4.4  อทิธพิลของวฒันธรรมโลกทีส่่งผลต่อวฒันธรรม

ไทย 
4.5  การผสมผสานวัฒนธรรมโลกกับการดําเนิน

ชวีติประจาํวนั 
4.6  รปูแบบวฒันธรรมไทยทีค่วรส่งเสรมิ 
4.7  การอนุรกัษแ์ละการพฒันาวฒันธรรมไทย 

บทที ่ 5 วถิชีีวติแบบไทย และแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของบุคคลและกลุม่คน 

5.1  แนวคดิเกีย่วกบัวถิชีวีติแบบไทย 
5.2  การเรยีนรู้วถิชุีมชน 
5.3  การดาํเนินชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.4  ภมูปิญัญาไทยในการดาํเนินชวีติ 

 
 
 
การจดัการเรยีนรู้   การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

1. แนวคดิพืน้ฐาน
ทางวฒันธรรมและ
สังคมไทย    
2. บทบาท หน้าที่
และความสัมพนัธ์

1. ศึกษาสภาพจรงิ
(Authentic learning) โดย
แบง่ผู้เรยีนออกเป็นกลุม่ยอ่ย 
มอีาจารยป์ระจาํกลุม่ 
กาํหนดประเด็นใน

1. การมส่ีวนรว่ม
ในการแสดงความ
คดิเห็น 
2. รายงาน
กรณศึีกษา 
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ของคนใน
ครอบครวั กลุม่คน 
และชุมชน    
3. ความสําคญัของ
กลุม่ชนและสังคม
ในการดาํเนินชวีติ      
การใช้ชวีติแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง  
การทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมไทย     
4. ปญัหาและการ
ปรบัตวัของคนหรอื
กลุม่คนในสังคมทีม่ี
การเปลีย่นแปลง   

การศึกษา ใช้โจทยห์วัข้อ 
“การอยูร่ว่มกนั”  ศึกษากลุม่
คนทีเ่ป็นกรณศึีกษาโดยเก็บ
ข้อมูลความจรงิตามโจทยท์ี่
กาํหนด ทีไ่มม่คีวามคดิ
ของผู้เก็บปะปน 
2. วเิคราะหส์รุปความรู้ 
ความเข้าใจ โดยนกัศึกษา
เข้ากลุม่ยอ่ยเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรู้ และครูชีป้ระเด็น
การเรยีนรู้ในสาระตามมโน
ทศันห์ลกั  
3. สรุปสาระทีไ่ดเ้รยีนรู้โดย
เชือ่มโยงสู่แนวคดิและ
ทฤษฎทีางสังคม และ
วฒันธรรม 

3. บนัทกึการ
เรยีนรู้ 
4. พฤตกิรรมที่
แสดงถงึความ
รบัผดิชอบตอ่
สังคม 
5. สอบวดัความรู้ 

แหลง่การเรยีนรู้ 
 กลุม่คนในชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
  กรณศึีกษา 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ  
กาญจนศักดิ ์  ผลบูรณ.์ (2543) การจดัการส่ิงแวดล้อมในระบบ

สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร. : บรษิทัดไีซร ์ จาํกดั. 
พระไพศาล  วสิาโล. (2550). สุขภาพสังคม : ความขดัแย้ง 

ความรุนแรง กบัระบบบรกิาร    สุขภาพ. กรุงเทพฯ 
: สํานกัวจิยัสังคมและสุขภาพ. 

สมชยั บวรกติต ิ และคณะ(2542)  เวชศาสตรส่ิ์งแวดล้อม. 
กรุงเทพมหานคร : เรอืนแกว้            การพมิพ.์ 

สมพงษ์  ดุลยอนุกจิ. (2549). สังคมศาสตรก์บัการพฒันา. 
กรุงเทพฯ : โอเดยีนโสตร.์ 
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อดุลย ์  จาตุรงคกุล.(2543). พฤตกิรรมผู้บรโิภค. พมิพค์รัง้ที ่ 6 
กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

อุกฤษฎ ์  มลินิทางกูร. (2541). เรยีนรู้วถิชุีมชน. กรุงเทพฯ : 
ยุทธรนิทรก์ารพมิพ ์ จาํกดั. 

จติวทิยา   
(Psychology) 

 
รหสัวชิา      ส.1102 
หน่วยกติ     3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีทางจิตวิทยา วุฒิภาวะ การรบัรู้  
การเรียนรู้   การคิด  การจํา เชาวน์ปัญญา  อารมณ ์  
แรงจูงใจ  ความเชื่อ  ทศันคติ  ค่านิยม  ภาวะเครียด 
บุคลิกภาพพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม  การปรับตัว  
พฒันาการด้านร่างกาย จติใจ อารมณ ์ สังคม  และจรยิธรรม
ของบุคคลแต่ละวยั  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม  
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  วเิคราะหก์รณีตวัอย่าง  วเิคราะห์
ตนเองและกาํหนดแนวทางในการพฒันาวุฒภิาวะทางอารมณข์อง
ตนเอง  เพือ่มุง่เน้นการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี  การ
เผชญิปัญหาและบรหิารความขดัแย้งทางอารมณ ์ และปรบัตวัเข้า
กบัผู้อืน่บนพืน้ฐานของความเขา้ใจในความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
สมรรถนะรายวชิา 
 เคารพในคุณค่า  ศักดิศ์รีและความเป็นปัจเจกบุคคลของ
ตนเองและผู้อื่น  ปรบัตวัและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์   
และแสดงพฤตกิรรมไดเ้หมาะสมตามวยั 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายแนวคดิและทฤษฎทีางจติวทิยาได้ 
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 2.  อธบิายเกีย่วกบัวุฒภิาวะ การรบัรู้ การเรยีนรู้ การคดิ 
การจาํ เชาวนป์ญัญา อารมณ ์  

     แรงจงูใจ ความเชือ่  ทศันคต ิ  คา่นิยมได้ 
 3.  วเิคราะหก์ารเผชญิปญัหาและการปรบัตวัของกรณี
ตวัอยา่ง 
 4.  วเิคราะหต์นเองหาแนวทางพฒันาวุฒภิาวะทางอารมณ์
ของตนเองได ้

5.  อธบิายพฒันาการดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ ์ สังคม 
และจรยิธรรมของบุคคล 

    แตล่ะวยัได ้
 6.  ประยุกตค์วามรู้ทางจติวทิยาไปใช้ในชวีติประจาํวนัและ
วชิาชพีการพยาบาลได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 แนวคดิและทฤษฎทีางจติวทิยา   
   

1.1  แนวคดิทางจติวทิยา 
1.2  ทฤษฎ ี และแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎทีาง

จติวทิยา 
1.3  ความสัมพนัธข์องจติวทิยากบัศาสตรอ์ืน่ๆ 
1.4  การประยุกตท์ฤษฎแีละแนวคดิทางจติวทิยาไปใช้

ในชวีติประจาํวนัและ    
 วชิาชพีการพยาบาล 

 บทที ่ 2 วุฒภิาวะ  การรบัรู้  การเรยีนรู้   
    

2.1  วุฒภิาวะ   
2.2  การรบัรู้และกระบวนการรบัรู้ 
2.3  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การรบัรู้และการเรยีนรู้ 
2.4  ทฤษฎกีารเรยีนรู้ 

  2.5  กระบวนการเรยีนรู้ 
2.6  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การรบัรู้และการเรยีนรู้ 
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2.7  การประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวนัและวชิาชพีการ
พยาบาล 

 บทที ่ 3 การคดิ การจาํ และเชาวนป์ัญญา  
   
  3.1  ความหมาย และ ประเภท  การคดิ การจาํ 
เชาวนป์ญัญา 
  3.2  การคดิอยา่งมรีะบบ 
  3.3  กระบวนการ และเทคนิคการจาํ 
  3.4  ระดบัเชาวนป์ัญญา 
  3.5  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การคดิการจาํและเชาวน์
ปญัญา 
  3.6  การพฒันาเชาวนป์ญัญา 

3.7  การประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวนัและวชิาชพีการ
พยาบาล 

บทที ่ 4 อารมณ ์       
  
  4.1  ความหมายและประเภทของอารมณ ์
  4.2  การเกดิอารมณ ์

 4.3  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่อารมณ ์
 4.4  วุฒภิาวะทางอารมณ ์  (Emotional Quatient) 
 4.5  การพฒันาและการจดัการกบัอารมณ ์
บทที ่ 5 แรงจงูใจ       

  
 5.1  แนวคดิและทฤษฎแีรงจงูใจ 
 5.2  ประเภทแรงจงูใจ 
 5.3  การสร้างแรงจงูใจ 
บทที ่ 6 ความเชือ่ ทศันคต ิ และคา่นิยม   

    
  6.1  ความหมาย ความเชือ่ ทศันคต ิ และคา่นิยม 
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  6.2  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความเชือ่ ทศันคต ิ และ
คา่นิยม 
  6.3  การปรบัเปลีย่นความเชือ่ ทศันคต ิ และคา่นิยม 
 บทที ่ 7 การปรบัตวั 

7.1  ความหมายและกระบวนการเผชญิภาวะเครยีด 
7.2  กลไกการปรบัตวัทางดา้นรา่งกายและจติใจ 
7.3  ปญัหาของสุขภาพจติและการปรบัตวั   

บทที ่ 8 พฤตกิรรมและการปรบัพฤตกิรรม   
  
  8.1  ความหมาย พฤตกิรรม 
  8.2  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทีท่าํให้เกดิพฤตกิรรม 
  8.3  การปรบัพฤตกิรรม 
 บทที ่ 9 อตัมโนทศันแ์ละบุคลกิภาพ 
  9.1  ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
  9.2  ตนเองและการตระหนกัรู้ตนเอง 
  9.3  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่อตัมโนทศันแ์ละบุคลกิภาพ 
  9.4  การพฒันาและปรบัเปลีย่นบุคลกิภาพ 

บทที ่ 10  พฒันาการของคนในวยัตา่งๆตัง้แตร่ะยะคลอดถงึ
วยัสงูอายุ 

 10.1  ความหมายพฒันาการ 
10.2  ทศิทางพฒันาการ 

 10.3  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พฒันาการ 
 10.4  พฒันาการด้านรา่งกาย 
 10.5  พฒันาดา้นอารมณ ์
 10.6  พฒันาดา้นสังคม 
 10.7  พฒันาการด้านจรยิธรรม 

10.8  การประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวนัและวชิาชพีการ
พยาบาล 
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การจดัการเรยีนรู้   การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิ ทฤษฎทีาง
จติวทิยา 
โครงสร้างหน้าที ่
การทาํงานของจติใจ 

1. ศึกษาดว้ยตนเอง 
2. อภปิรายและสรุป
เป็นผงัความคดิรวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
3.การทดสอบ 

วุฒภิาวะ การรบัรู้ 
การเรยีนรู ้

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.วเิคราะหป์จัจยัทีม่ี
อทิธพิลตอ่การรบัรู้และ
เรยีนรู้ 
3.สรุปในประเด็นการ
ประยุกตใ์ช้ในวชิาชพี
และในชวีติประจาํวนั 

1.เชาวนป์ญัญา(IQ)  
2.เชาวนอ์ารมณ์
(EQ) 

1.ศึกษาและวเิคราะหจ์าก
กรณตีวัอยา่ง 
2.อภปิรายและสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 
3.วเิคราะห ์ EQ และ
กาํหนดแนวทางพฒันา
EQของตนเอง 

แรงจูงใจ ความเชือ่ 
ทศันคตแิละคา่นิยม 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม  
2.อภปิรายและสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 
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พฤตกิรรมและการ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 

1.อภปิรายและสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 
2. วเิคราะหแ์ละกาํหนด
แนวทางการปรบั
พฤตกิรรมตนเอง 

พฒันาการดา้น
รา่งกาย จติใจ
อารมณ ์  สังคม 
และจรยิธรรมของ
บคุคลแตล่ะวยั 

1.ศึกษาสถานการณจ์รงิ 
   1.1 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   1.2 ศนูยผู้์สูงอายุ 
 2.อภปิรายในประเด็น
การพฒันาการและการ
ประยุกตใ์ช้จากการศึกษา
สถานการณจ์รงิ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1.  ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ศนูยผ์ู้สงูอายุ 
2.  ห้องสมุด  /ศนูยส์ารสนเทศ / Website 
 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1.  กรณศึีกษา / บุคคล 

 2.  วดิทิศัน ์  ภาพยนตร ์  หนงัสือพมิพ ์ วารสาร 
 3.  ตาํราและหนงัสืออา่นประกอบ  
 4.  ผลงานวจิยั 
 5.  บทความ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
จุฑารตัน ์  เอือ้อาํนวย. (2549). จติวทิยาสังคม. กรุงเทพฯ : 

สํานกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
ชยัเสฎฐ ์  พรหมศร.ี (2550). การจดัการความขดัแย้งในองคก์ร 

: Conflict management.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเ์ปอรเ์น็ท. 
ทพิยภ์า  เชษฐเ์ชาวลติ. (2541). จติวทิยาพฒันาการสําหรบั

พยาบาล. สงขลา :    
 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 
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ศรเีรอืน  แก้วกงัวาล. (2549). จติวทิยาพฒันาการชวีติทุกช่วง
วัย : วัยรุ่น – วัยสูงอายุ. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สิทธโิชค  วรานุสันตกิุล (2548). จติวทิยาสังคม : ทฤษฎแีละ
การประยุกต ์ : Social Psycholigy  theory. กรุงเทพฯ : 
ซเีอ็ดยเูคชัน่. 

สุรางค ์  โค้วตระกูล. (2541).  จติวทิยาการศึกษา. พมิพค์รัง้ที ่
4. กรุงเทพฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลศึกษา 
(Physical Education) 

 
รหสัวชิา    ส. 1103 
หน่วยกติ    1(0-2-1) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาความสําคัญ คุณค่าของการออกกําลังกาย หลัก
วทิยาศาสตร ์ การออกกาํลงักายเบือ้งต้น  การพฒันาสมรรถนะ
ทางกาย  การออกกําลงักายเพือ่พฒันาบุคลกิภาพ  ลกัษณะ
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และรูปแบบของการออกกําลังกายและนันทนาการเพื่อพัฒนา
รา่งกาย จติใจ อารมณ ์ สังคม โดยการศึกษาค้นคว้า ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  จดักจิกรรมนันทนาการ  และนํารูปแบบ
การออกกาํลงักายและนันทนาการไปประยุกตใ์ช้ในชวีติประจําวนั  
เพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัยและนําหลกัการออกกําลงักายและ
นนัทนาการไปประยุกตใ์ช้ในการดแูลสุขภาพตนเองและผู้อืน่ 
สมรรถนะรายวชิา 
 แสดงความมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา และเห็นคุณค่าของการออก
กําลงักายและนันทนาการ  โดยเลือกวธิกีารออกกําลงักายและ
นนัทนาการทีเ่หมาะสมเพือ่การดแูลสุขภาพตนเอง และผู้อืน่  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายหลกัการออกกาํลงักายทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
 2.  บอกความสําคญัและคุณคา่ของการออกกาํลงักายได้ 
 3.  ออกกาํลงักายและนนัทนาการไดเ้หมาะสม 
 4.  เสรมิสร้างสุขภาพของตนเองและเป็นแบบอยา่งในการออก
กาํลงักาย และนนัทนาการ   
               เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพได ้

5.  มเีจตคตทิีด่ตีอ่การออกกาํลงักายและนนัทนาการ 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 การออกกาํลงักาย 
  1.1  ความสําคญั คุณคา่ของการออกกาํลงักาย 
  1.2  หลกัการทางวทิยาศาสตรใ์นการออกกาํลงักาย 
  1.3  ลกัษณะรปูแบบการออกกาํลงักาย 
 บทที ่ 2 การพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
  2.1   ความสําคญัของการมสีมรรถภาพทางกายทีด่ ี
 
 

2.2 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแบบ 
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มาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาต ิ  (ICSPFT =  
International Committee  
for Standardization of  Physical  Fitness Test ) ซึ่ง
วดัสมรรถภาพทางกาย 
ดา้นตา่งๆ  7 ดา้นคอื  ความเร็ว (Speed) พลงั
กลา้มเนือ้ (Muscle Power)  
ความแข็งแรงของ  กลา้มเนือ้(Muscle Strength) 
ความอดทนของกล้ามเนือ้ (Muscle Endurance 
Anaerobic Capacity) ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 
(Ability)  
ความคลอ่งตวั (Flexibility) ความอดทนทัว่ไป 
(General Endurance Aerobatic Capacity) 

  2.3   โภชนาการสําหรบัการออกกาํลงักาย  และการ
ควบคุมน้ําหนกั 
 บทที ่ 3 นนัทนาการ 
  3.1   ประโยชนข์องนนัทนาการ 
  3.2   กจิกรรมนนัทนาการ 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ความสําคญั คุณคา่
ของการ 
ออกกาํลงักาย หลกั
วทิยาศาสตรก์ารออก
กาํลงักายเบือ้งต้น 
และการพฒันา
สมรรถนะทางกาย 
 

1. ศึกษาค้นคว้าและ
นําเสนอแนวคดิหลกั
และวธิกีารออกกาํลงั
กายแบบตา่งๆ 
2. อภปิราย
ความสําคญัของการ
ออกกาํลงักายและการ
พฒันาสมรรถนะทาง
กายในแตล่ะวธิ ี

1.ประเมนิจาก
รายงานการศึกษา
และการนําเสนอ 
2. ประเมนิจากการมี
ส่วนรว่มในการ
อภปิราย 

การออกกาํลงักาย 1. การออกกาํลงักาย
ในชวีติประจาํวนั 

1. บนัทกึการออก
กาํลงักายสัปดาหล์ะ 
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3 วนั 
 2. ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 
2. ผลการทดสอบ
สมรรถภาพ 
ทางกาย 
3. การมส่ีวนรว่มใน
การออกกาํลงักาย 

การนนัทนาการ จดักจิกรรม
นนัทนาการ 

การมส่ีวนรว่มใน
กจิกรรม 

  นนัทนาการ 
แหลง่การเรยีนรู ้

1. สมาคมกฬีา 
2. ชมรมกฬีาประจาํจงัหวดั 
3. ชมรมการออกกาํลงักายในทอ้งถิน่ 
4. Website 
 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. อุปกรณก์ฬีา 
2. อุปกรณท์ดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3. วดิทิศัน ์  โทรทศัน ์   
4. แถบเสียง 
5. บุคคล 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
ธรีวฒัน ์ กุลทนนัทน.์(2542).การปฐมพยาบาลเน่ืองจากการ

บาดเจ็บทางการกฬีา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพไ์ทยวฒันา
พานิช จาํกดั. 

บนัเทงิ เกดิปรางค ์ และ เจษฎา เจยีระไน.(2544).นนัทนาการ.
กรุงเทพฯ :  สํานกัพมิพศ์นูย ์

 ส่งเสรมิวชิาการ  
พชิติ   ภตูจินัทร.์(2547). วทิยาศาสตรก์ารกฬีา.กรุงเทพฯ: โอ.

เอส.พริน้ติง้ เฮาส์. มงคล                แฝงสา
เคน.(2549).กฬีากบัสุขภาพ.กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร.์ 
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รงัสฤษฎิ ์  บุญชลอ. (2544). Athletic  กรฑีา.พมิพค์รัง้ที ่ 5,
กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์. 

วุฒพิงษ ์ ปรมตัถากร.(2542).วทิยาศาสตรก์ารกฬีา. พมิพค์รัง้ที ่ 1,
กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช.2542 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรชัญาและศาสนา 
(Philosophy and Religions) 

 
รหสัวชิา     ม.1101 
หน่วยกติ    2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาแนวคิดและวธิีคิดทางปรชัญาตะวนัตกและตะวนัออก 
ลกัษณะของแนวคิดของปรชัญาในศาสนาต่างๆ ทฤษฎีทางจิต
วญิญาณตามแนวคดิของศาสนา การนําแนวคดิของปรชัญาและ
ศาสนาไปประยุกตใ์ช้ในสังคม โดยใช้การวเิคราะหแ์นวคดิและคาํ
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สอนของศาสนาต่างๆ  การสนทนากบัผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้รอบรู้ใน
ปรัชญาหรือศาสนา และทัศนศึกษาเพื่อมุ่งให้มีการคิดอย่างมี
เหตุผล  มคีวามรบัผดิชอบ และนําหลกัปรชัญาและศาสนาไป
ประยุกตใ์ช้ในการดาํเนินชวีติและการพยาบาล  
สมรรถนะรายวชิา 
 เลือกใช้วิธีคิดทางปรัชญา ศาสนาและความเชื่อในการ
ดาํเนินชวีติ  ยอมรบัวธิคีดิ ความเชือ่ของผู้อืน่ด้วยเหตุผล รว่ม
กจิกรรมทางศาสนาของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  นําหลกัปรชัญา 
และศาสนาไปประยุกตใ์ช้ในการดาํเนินชวีติและการพยาบาล 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายแนวคดิ การใช้เหตุผลและแนวคดิทีสํ่าคญัของ
ปรชัญาตะวนัตกและ 

    ตะวนัออกได ้
 2.  อธบิายความสัมพนัธร์ะหวา่งปรชัญากบัศาสนาได้ 
 3.  เปรยีบเทยีบแนวคดิหลกัการของศาสนาตา่งๆได ้
 4.  อธบิายแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัจติวญิญาณตามความเชือ่
ของศาสนาตา่งๆได ้

5.  อธบิายความสําคญัของความเชือ่ทางศาสนาตอ่การ
ดาํรงชวีติของบุคคลและของ 

    สังคมได้ 
6. อธบิายหลกัศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการเขา้ใจปัญหา 

และให้บรกิารสุขภาพได ้
 7. ปฏบิตัตินเป็นคนดตีามหลกัศาสนาของตนได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1  บทนํา         
  1.1  ความหมายของปรชัญา ขอบเขตเนื้อหา 
  1.2  วธิกีารคดิทางปรชัญา 
  1.3  ความสัมพนัธร์ะหวา่งปรชัญากบัศาสตรต์า่งๆ 
  1.4  ววิฒันาการของปรชัญาสํานกัตา่งๆ 
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   จตินิยม 
   สสารนิยม 
   ธรรมชาตนิิยม 
  1.5  ปรชัญาวา่ดว้ย  
   ชวีติ ความด ี ความงาม ความสุข  
   คา่นิยม ความเชือ่ วฒันธรรม 
 บทที ่ 2 แนวคดิของปรชัญาสํานกัตา่งๆทีสํ่าคญั  
    
  2.1  ปรชัญาทางตะวนัตก 
   จตินิยม 
   สสารนิยม 
   ธรรมชาตนิิยม 
  2.2  ปรชัญาทางตะวนัออก 
   ชวีติความด ี ความงาม ความสุขตามปรชัญาจนี 
และปรชัญาญีปุ่่น 
   วธิคีดิแบบโยนิโสมนสิการ 
 บทที ่ 3 ความสัมพนัธร์ะหวา่งปรชัญากบัศาสนา  
    
  3.1  ลกัษณะของปรชัญาและลกัษณะของศาสนา 
  3.2  แนวความคดิทางปรชัญาทีป่รากฏในศาสนา 
 บทที ่ 4 แนวคดิของศาสนาพุทธ ครสิต ์ อสิลาม ฮินดู 
  4.1  คาํสอนของศาสนาพุทธ ครสิต ์ อสิลาม ฮินด ู  
  4.2  เป้าหมายของศาสนาพุทธ  ครสิต ์ อสิลาม 
ฮินด ู 
  4.3 การปฏบิตัติามหลกัศาสนาพุทธ ครสิต ์ อสิลาม 
ฮินด ู  
 บทที ่ 5 ทฤษฎเีกีย่วกบัจติวญิญาณ    
   
  5.1  จติวญิญาณตามความเชือ่ของศาสนาครสิต์
 อสิลาม ฮินด ู     
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  5.2  จติวญิญาณตามความเชือ่ในพุทธศาสนา 
   ความหมาย 
   สถานภาพ บทบาท และคุณสมบตัขิองจติ
วญิญาณ 
   ชนิด และหน้าทีข่องวญิญาณ 
    วถิวีญิญาณและหน้าที ่
    ภวงัควญิญาณ และหน้าที ่
   ประเภทของจติวญิญาณ 
   การพฒันาทางจติวญิญาณตามหลกัศาสนาพุทธ 
 บทที ่ 6 การนําแนวคดิทางปรชัญาและศาสนาไปประยุกต์
ในสังคม     6.1  การนําหลกัคาํสอนของ
ศาสนาลทัธติา่งๆไปใช้ในสังคมและชวีติประจาํวนั 

 ศาสนาพุทธ 
 ศาสนาครสิต ์
 ศาสนาอสิลาม 
 ลทัธขิงจือ๊  เตา๋  เซน 
 ลทัธชินิโต  เชน 
6.2  การเจรญิสตแิละวปิสัสนากรรมฐานตามแนว

ปรชัญาและศาสนา 
6.3  การวเิคราะหป์ญัหาจรยิธรรมในสังคม 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิและวธิี
คดิทางปรชัญา
ตะวนัตกและ
ตะวนัออก 

1.วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหลกั
ปรชัญาตะวนัตกและ
ตะวนัออกจากภาพยนตร/์  
วดิทิศันท์ีเ่ลอืกสรร/เอกสาร 
ตาํรา 
2.สนทนาธรรมกบั
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้รอบรู้ใน
ปรชัญาหรอืศาสนานั้นๆ 

1.ทดสอบกอ่น-หลงั
เรยีน 
2.ประเมนิพฤตกิรรม
ตนเอง 
3.รายงานการ
วเิคราะห ์

แนวคดิของ 1. วเิคราะหค์วามสัมพนัธ์ 1.ทดสอบกอ่น-หลงั
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มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ศาสนาพุทธ 
ครสิต ์ อสิลาม
และฮินดู 

ระหวา่งปรชัญาและศาสนา 
2.วเิคราะหแ์นวคดิและคาํ
สอนของศาสนาในแตล่ะ
ศาสนาจากภาพยนตร/์วดิิ
ทศัน/์เอกสาร ตาํราที่
เลอืกสรร 
2.ทศันศึกษาปชูนียสถาน 
3.สนทนาธรรมกบั
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้รอบรู้ใน
ปรชัญาหรอืศาสนานั้นๆและ
อภปิราย 

เรยีน 
2.ประเมนิรายงาน
การวเิคราะหแ์ละ
รายงาน 
ทศันศึกษา 

ทฤษฎเีกีย่วกบั
จติวญิญาณ
ตามแนวคดิ
ทางศาสนา 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ทฤษฎเีกีย่วกบั  จติวญิญาณ
ตามแนวคดิทางศาสนาใน
แตล่ะศาสนา 
3. พฒันาแนวทางการพฒันา
ทางจติวญิญาณตามหลกั
ศาสนาทีเ่ลอืกและ   
ทดลองฝึก เช่น ฝึก
ปฏบิตักิารเจรญิสต ิและ
วปิสัสนากรรมฐาน หรอื
อืน่ๆตามความเชือ่ 
 
 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. รายงานการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 
3. การพฒันา
พฤตกิรรมตนเองและ
เพือ่น 

ประยุกตค์าํ
สอนของ
ศาสนาในการ
ดาํเนินชวีติ 

1.วเิคราะหป์ญัหาจรยิธรรม
ในสังคมและแนวทางแก้ไข
ตามหลกัคาํสอนของศาสนา 
2. ประยุกตค์าํสอนของ
ศาสนามาใช้ในการเรยีน

1. การมส่ีวนรว่ม
ในการแสดงความ
คดิเห็น 
2. พฤตกิรรมการ
เรยีนและการดาํเนิน
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มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

และการดาํเนินชวีติ พร้อม
ทัง้บนัทกึพฤตกิรรมและผล
การประยุกตใ์ช้ 

ชวีติจากบนัทกึ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ศาสนสถาน 
2. ปชูนียสถาน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. Website 
5. ชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. บุคคล 
 2. ภาพยนตร ์ /วดิทิศัน ์ ทีเ่ลอืกสรร 
     (เช่น มหาตมคานธ ี / Life  is  beautiful / Jesus  
Christ) 
 3. หนงัสือ (พระมหาชนก /โอมมณีปทัมหุม / โซฟี), 
ปรชัญาเศษฐกจิพอเพยีง 
 4. ส่ืออเีล็กโทรนิกส์   
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ  
จรสั พยคัฆราชศักดิ.์(2546).พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ :

สํานกัพมิพว์ฒันาพานิช.  
ทองหลอ่  วงษธ์รรมมา.(2549).ปรชัญาทัว่ไป : General 

philosophy .กรุงเทพมหานคร :สํานกัพมิพโ์อเดยีนสโตร.์ 
พระราชวรมุนี.(2544).ปรชัญากรกี  บอ่เกดิภมูปิญัญาตะวนัตก. 

กรุงเทพมหานคร : สํานกัพมิพศ์ยาม. 
ระว ี  ภาวไิล. (2544).ความสงดั (ศาสนากบัปรชัญา).พมิพค์รัง้ที ่

6. กรุงเทพมหานคร :สํานกัพมิพส์ยามบรรณการพมิพ.์ 
สถาบนัวดิทีรรศ์.(2548). 99 ปี พุทธทาสภกิขุ ศาสนากบัฟิสิกส์

ใหม.่กรุงเทพฯ : อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ 
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สถติ วงศ์สวรรค ์ .(2543).ปรชัญาเบือ้งตน้.พมิพค์รัง้ที ่ 2,
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น 

เสฐยีร พนัธรงัสี.(2542).ศาสนาเปรยีบเทยีบ. กรุงเทพฯ : สุขภาพ
ใจ. 

 
ศิลปวจิกัษณ ์

(Art Appreciation) 
 

รหสัวชิา      ม.1102 
หน่วยกติ    2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาววิฒันาการของศิลปะจากสมยักอ่นประวตัศิาสตรจ์นถงึ
ปัจจุบัน เน้นศิลปะของไทยในด้านคุณค่าและความประณีต 
แนวคิด ความงามของธรรมชาติและศิลปะ สุนทรียศาสตรก์บั
ความเป็นมนุษย ์ ความงามที่มองเห็น งานศิลปกรรม ดนตร ี
ความไพเราะจากการได้ยนิ  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  ทศันศึกษา และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อสร้าง
เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เข้าใจธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละความ
แตกตา่งระหวา่งบุคคล รวมทัง้นําแนวคดิและหลกัการด้านศิลปะมา
ใช้ในการดาํเนินชวีติ 
สมรรถนะรายวชิา 
 เลือกอ่านหนังสือ  ฟังดนตรี  ชมงานศิลปะที่สร้าง
ความสุขสงบให้ตนเอง  และใช้แนวคิดความงาม  ความด ี  
ในการดาํเนินชวีติเพือ่สร้างเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  เข้าใจ
ธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้    

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายแนวคดิความสําคญัของศิลปวจิกัษณไ์ด ้
 2.  เลอืกอา่นหนงัสือ ฟงัดนตร ี ชมงานศิลปะ ทีส่ร้าง
ความสุขสงบให้ตนเอง  

http://www.thai-library.com/lib_search_result.php?searchtype=author&keyword=สถิต%20%20วงศ์สวรรค์&pdata_id=75
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3.  นําแนวคดิและหลกัการดา้นศิลปะมาใช้ในการดาํเนินชวีติ
ได ้
4.  อนุรกัษง์านศิลปะและความงามของธรรมชาต ิ

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 ความงามของธรรมชาตแิละศิลปะ   
   
  1.1  แนวคดิความงามของธรรมชาตแิละศิลปะ 
  1.2  สุนทรยีศาสตรก์บัความเป็นมนุษย ์
 บทที ่ 2 ดนตรแีละการแสดง     
  
  2.1  ประวตัแิละความเป็นมาของดนตรแีละการแสดง 
  2.2  องคป์ระกอบของดนตร ี

2.3  องคป์ระกอบของการแสดงประกอบดนตร ี
 บทที ่ 3 ศิลปกรรมทางดนตร ี     
  3.1  ดนตรสีากลและการบรรเลง 
  3.2  ดนตรปีระจาํชาตแิละการบรรเลง 
  3.3  ดนตรปีระจาํถิน่และการบรรเลง 
  3.4  ดนตรแีละการแสดงออกของมนุษย ์
  3.5  มารยาทในการเลน่และชมการบรรเลงดนตร ี
 บทที ่ 4 แนวคดิดา้นศิลปกรรมประเภททศันศิลป์  
   
  4.1  ประวตัคิวามเป็นมาของศิลปกรรมประเภททศันศิลป์ 
   จติรกรรม 
   ประตมิากรรม 
   สถาปัตยกรรม 
  4.2  องคป์ระกอบด้านทศันศิลป์ 
 บทที ่ 5 การสร้างงานจติรกรรม ประตมิากรรม และ
สถาปัตยกรรม   
  5.1  งานจติรกรรม 
  5.2  งานประตมิากรรม 
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  5.3  งานสถาปัตยกรรม 
 บทที ่ 6 ทศันศิลป์ประยุกต ์      
  6.1  การออกแบบ 
  6.2  การตกแตง่ 

6.3  ศิลปหตัถกรรม 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศัน์
หลกั 

การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ความงามของ
ธรรมชาตแิละ
ศิลปะ 

1. ชมพพิธิภณัฑ ์ นิทรรศการ 
งานแสดงศิลปกรรม จติรกรรม 
ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม 
ดนตรแีละการแสดง 
2.ทศันศึกษาแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาต ิ  แหลง่
สถาปตัยกรรม/ประตมิากรรม/
จติรกรรม 
3.ศึกษาดว้ยตนเองโดยการ
สืบค้นจาก Internet / Website 
ของพพิธิภณัฑแ์ละแหลง่
ทอ่งเทีย่วตา่งๆ 
4. อภปิรายรว่มกนัเกีย่วกบั
แนวคดิ  ความงามของ
ธรรมชาตแิละศิลปะทีไ่ดจ้าก
การศึกษา และความสัมพนัธ์
ของสุนทรยีศาสตรก์บัความเป็น
มนุษยต์ลอดจนแนวทางในการ
นําหลกัการดา้นศิลปะมาใช้ใน
ชวีติประจาํวนั 
5.สรุป ส่ิงทีไ่ดจ้ากความงาม
ของธรรมชาตแิละ  ศิลปะ 

1. หลกัฐาน
การเรยีนรู ้
2. การแสดง
ความคดิเห็น 
และการมส่ีวนรว่ม 

ความงามที่ 1. การแสดงความสามารถ 1.หลกัฐานการ
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มโนทศัน์
หลกั 

การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

มองเห็น     
ความไพเราะ
จากการไดย้นิ 
งานศิลปกรรม
และ
สุนทรยีศาสตร ์
กบัคุณภาพชวีติ 

ทางศิลปะ/การแสดง 
2.การจดันิทรรศการ “ศิลปะ
วจิกัษณ ์กบัคุณภาพชวีติ” 
3.บนัทกึพฤตกิรรมการนํา
แนวคดิและหลกัการดา้นศิลปะ
มาใช้ในการดาํเนินชวีติ 
ตลอดจนการมพีฤตกิรรมการ
อนุรกัษง์านศิลปะและความงาม
ของธรรมชาต ิ

เรยีนรู้ 
2.การประเมนิ
จากแฟ้มสะสม
งานและบนัทกึ
พฤตกิรรม 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. พพิธิภณัฑ ์ / หอศิลป์ 
2. แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
3. สถานทีจ่ดันิทรรศการศิลปะ 
4. ส่ืออเิล็กทรอนิคส์ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1.  สไลด ์  แถบเสียง  ภาพยนตร ์  วดิทิศัน ์  รปูภาพ 
2.  งานศิลปะ 
3.  วารสาร / ส่ือส่ิงพมิพต์า่งๆ 
4.  เอกสารประกอบการสอน 
5.  ทศันศึกษาและส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
กติมิา   อมรทตั.(2544).ปิเซารโ์ร:่งดงามในความเป็นไป.กรุงเทพฯ 
: แสงดาว สร้อยทอง 
ฉัตรชยั  อรรถปกัษ.์(2548).องคป์ระกอบศิลปะ.กรุงเทพฯ :
วทิยพฒัน.์ 
ชะวชัชยั   ภาตณิธุ.(2544).ทศันศิลป์วจิกัษณ.์กรุงเทพฯ :โรงพมิพ์
คุรุสภาลาดพร้าว.  
ธารทพิย ์ เสรนิทวฒัน.์(2550). ทศันศิลป์ : การออกแบบพาณิชย
ศิลป์.กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ ์
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  แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ณ ปากน้ํา.(นามแฝง).(2543).ความเข้าใจศิลปะ.กรุงเทพฯ:โอ
เอสพริน้ติง้เฮ้าส์.   
มลฉัิตร  เอือ้อานันท.์(2543).  แนวโน้มศิลปศึกษาร่วมสมยั 

กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
 
 

มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
(Man, Health and  Environment) 

 
รหสัวชิา       ม.1103 
หน่วยกติ      3 (3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา  

ศึกษามนุษยแ์ละองคป์ระกอบของมนุษย ์ ความสัมพนัธข์อง
มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  โดยใช้
กระบวนการศึกษาสภาพการณ์จริงในชุมชน  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การวเิคราะหก์รณีศึกษา การชีป้ระเด็นและสรุปประเด็น
สําคญัโดยเชือ่มโยงความเข้าใจทีไ่ด้จากการศึกษาสภาพการณจ์รงิ
ในชุมชน กบัสาระสําคญัเกี่ยวกบัมนุษย ์ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อปรับความคิดหรือมุมมองให้เข้า
ใจความเป็นจรงิของมนุษยแ์ละอทิธพิลของส่ิงแวดล้อมทีม่ตี่อการ
ดํารงชีวิตมนุษย์  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการ
รวบรวมข้อมูลความจรงิโดยปราศจากอคต ิ  ความเข้าใจมนุษย์
และความแตกตา่งระหวา่งบุคคลรวมทัง้การคดิอยา่งมเีหตุผล  
สมรรถนะรายวชิา 

การรบัรู้ความเป็นจรงิของมนุษย ์ และการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 
ปรบักระบวนการคดิและ 
มุมมองของตนเองในการเขา้ใจมนุษยแ์ละบรบิททีเ่กีย่วข้อง และ
สามารถนําไปใช้ในการเขา้ใจประชาชนในเรือ่งสุขภาพและ
เงือ่นไขในการสร้างสุขภาพ หรอืการดแูลผู้ป่วยตอ่ไป 
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วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษา 
1. มทีศันคตใินการมองสภาวะตามความเป็นจรงิของมนุษยแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้มโดยไมไ่ดเ้อา 
 ทฤษฎทีีม่อียูห่รอืความคดิของตนเองไปตดัสิน 
2.  อธบิายองคป์ระกอบของมนุษยท์ีป่ระกอบดว้ย 

พฤตกิรรม ความรู้สึกนึกคดิและการ    เรยีนรู้ และการ
ดาํรงชวีติทีม่บีรบิทเฉพาะของแตล่ะบุคคล  

3.  วเิคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
ทีม่อีทิธพิลกบัการดาํรงชวีติของมนุษย ์

4.  อธบิายความหมายของสุขภาพในมุมมองของประชาชน
ได ้

5.  อธบิายพฤตกิรรมสุขภาพและการดแูลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนได ้

6.  มทีกัษะในการเรยีนรู้ดว้ยตนเองและเก็บขอ้มลูความจรงิ
โดยการสังเกต สัมภาษณใ์นชุมชน 

 
 

สาระการเรยีนรู ้  
บทที ่ 1 มนุษยแ์ละองคป์ระกอบของมนุษย ์

1.1 มนุษยใ์นมติทิางชวีภาพ เป็นการมองมนุษยท์ีเ่ป็น
รูปธรรมประกอบด้วย  ร่างกายและอวยัวะทีป่ระกอบ
เป็นระบบตา่งๆทีท่าํงานอยา่งสัมพนัธก์นัและ 
มคีวามสมดุล 

1.2 มนุษยใ์นมิติทางสังคมเป็นการมองมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงของสังคมประกอบดว้ย 

        1.2.1  กาย  ได้แก่ พฤตกิรรมการแสดงออกซึ่ง
อยูภ่ายใตจ้ติและปญัญา 

1.2.2  จิต  เ ป็นตัวกําหนดพฤติกรรม ได้แก ่
ความคดิ อารมณ ์  ความรู้สึก1.2.3  ปั ญ ญ า 
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คือ ความมีอิสระทางความคิดซึ่งเป็นตวัที่นําไปสู่
การเรยีนรู้ 

    และ แก้ปัญหา   เ ป็น ตัวจัดแล ะปรับทั้ ง
พฤตกิรรมและจติใจให้ลงตวัพอด ี

บทที ่ 2 ความสัมพนัธข์องมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
2.1 ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ 

    2.1.1 ในความหมายของธรรมชาตทิีเ่ป็นทรพัยากรมี
การใช้อยา่งประหยดั ให้คง 

    อยูเ่พือ่รบัใช้มนุษย ์ (แนวคดิตะวนัตก) 
1.1.1. ในความหมายของธรรมชาตทิีเ่ป็นส่วนหน่ึง

ของชีวติ เคารพธรรมชาตทิีจุ่นเจือ (แนวคดิ
ตะวนัออก) และภาระหน้าทีข่องบุคคล ชุมชน
และ 

  องคก์รในการอนุรกัษธ์รรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 
   2.2  ส่ิ งแวดล้อมด้าน สังคม เ ป็นความ สัมพันธ ์
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์
              2.2.2.  ระบบนิเวศ ความสมดุลตามธรรมชาตแิละ
การดาํรงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 
              2.2.3   อทิธพิลของส่ิงแวดล้อมทีม่ตี่อการดาํรงชวีติ
ของมนุษย ์  

บทที ่ 3 สุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ 
3.1 สุขภาพและองคป์ระกอบของสุขภาพ 

             3.1.1  สุขภาพในความหมายของนกัวชิาการ 
             3.1.2  สุขภาพในความหมายของชาวบ้าน และ
องคป์ระกอบของสุขภาพที ่

            ประกอบดว้ย กาย จติ การดาํรงชวีติ 
3.2 พฤตกิรรมการดแูลสุขภาพ 

            3.2.1  พฤตกิรรมสุขภาพแบบองคร์วม ทีผู่กอยู่กบั
การดาํรงชวีติของบุคคล  
        และบรบิท 
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      3.2.2  การตดัสินใจในการเลอืกวธิกีารดูแลสุขภาพ 
ทีสั่มพนัธก์บั เศรษฐกจิ   
  3.2.3  วฒันธรรม ความเชือ่ และคา่นิยม  
 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศัน์
หลกั 

การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การเตรยีม 
ความพร้อม
ในการศึกษา  
สภาพจรงิ  
ทีไ่มใ่ช้
ความคดิของ
ตนเองไป
ตดัสินความ
เป็นจรงินั้น 
 
 

1. การปรบัความคิดในการมอง
ความจรงิ     
   1.1 กจิกรรมในชั้นเรยีนโดยใช้
กจิกรรม การสังเกต   ภาพนิ่ง 
การสังเกตภาพเคลื่อนไหว (ภาพ
จากวดิทิศัน)์ และการสัมภาษณใ์น
ประเด็นเรือ่ง “กลุม้ใจ” จากตวัแทน
ของนกัศึกษาในกลุม่ 
   1.2 กจิกรรมนอกชัน้เรยีน โดย
ให้ลงชุมชนสังเกตการ  ค้าขาย
ในตลาด หรือ การสังเกตการ
ให้บริการที่แผนก     ผู้ป่วย
นอกในโรงพยาบาล 
2. นกัศึกษาเสนอผลการเรยีนรู้และ
ผู้สอนชี้ประเด็นไปที่ความคิดของ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามองเห็น
ความคดิของตนที่ทําให้ได้ข้อมูลที่
ไดค้ลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ 

1.การสังเกต         
พฤตกิรรมการ
เสนอความ
คดิเห็นในกลุม่
ยอ่ย 
2.การสังเกต          
พฤตกิรรมการ
เรยีนรู้นอกชัน้
เรยีน 
3.การบนัทกึและ
การ   
นําเสนอผลการ
เรยีนรู้ 
 

มนุษย ์
และ     
องคป์ระกอ
บของมนุษย ์
 

1.ศึกษาสภาพจริงในชุมชน จาก
โจทย์ “การทํามาหากิน ”ของ
ชาวบ้านจากสถานการณ์จริงใน
ชุ ม ช น  โ ด ย เ ก็ บข้ อ มู ลใน เ ชิ ง
พฤติกรรมและที่มาของพฤติกรรม 
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การนําเสนอ
กรณศึีกษาและ
การอภปิรายใน
กลุม่ยอ่ย 
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กรณศึีกษา  
2.นําข้อมูลทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ก ัน
ภายในกลุ่มย่อยโดยมีอาจารย์
ประจํากลุ่มเป็น   ผู้ชี้ประเด็น
โดยประเมินการเรียนรู้และความ
เข้าใจของ  นักศึกษาเกี่ยวกับ
ความคดิของตนกบัข้อมูลความจรงิ 
และสาระมนุษย์และองค์ประกอบ
ของมนุษย ์ และหาแนวทางส่งเสรมิ
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมุ่ง
ประ เ ด็นก าร ปรับคว าม คิดขอ ง
นกัศึกษาให้เข้าใจตนเองและผู้อืน่ 
3.เลอืกกรณศึีกษาทีเ่ป็นตวัแทนของ
แต่ละกลุม่เพือ่      นําเสนอ
ในกลุ่มใหญ่ อาจารย์ผู้สอนชี้
ประเด็นและสรุปประเด็นสําคญัโดย
เชื่อมโยงความเข้าใจในชีวติมนุษย์
ทีไ่ด้จากการศึกษาสภาพการณจ์รงิ
ในชุมชน 

3.การสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

มโนทศัน์
หลกั 

การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ความสัมพนั
ธข์องมนุษย์
กบั   
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.ศึกษาสภาพจริงจากโจทย์ เรื่อง 
“ ก า ร ทํ า ม า ห า กิน ”  โ ด ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล
กรณีศึกษาเดิมและขยายประเด็นไปสู่           
ส่ิงแวดลอ้มและบรบิทของกรณศึีกษา 
2 . นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก า ร บัน ทึ ก ม า
แลกเปลีย่นเรียนรู้กนั   ภายในกลุ่ม

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การนําเสนอ
กรณศึีกษาและ
การอภปิรายใน
กลุม่ยอ่ย 
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ย่อยโดยมีอาจารย์ประจํากลุ่มเป็นผู้ชี้
ประเด็นไปที่ความคิดของนักศึกษาใน
การมองความเป็นจริง ประเมินการ
เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้เข้าใจ ตนเองและผู้อื่น 
รวมทั้ง สาระความสัมพนัธข์องมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้ม  
3.เลอืกกรณีศึกษาที่เป็นตวัแทนของแต่
ละกลุ่มเพื่อ       นําเสนอใน
กลุม่ใหญ่ อาจารยผู้์สอนชี้ประเด็นและ
สรุปประเด็นสําคัญโดยเชื่อมโยงความ
เข้าใจที่ได้จากการศึกษาสภาพการณ์
จริงในชุมชนกบั สาระสําคญัเกี่ยวกบั
ความสัมพนัธข์องมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

3.การสอบ 
 

สุขภาพและ  
พฤตกิรรม     
สุขภาพ 
 

1.ศึกษาสภาพจรงิในชุมชน ในประเด็น
เรื่องความหมายของ “สุขภาพ การ
ทํานุบํารุงสุขภาพ” ของบุคคลแต่ละคน  
เศรษฐกิจ  ความเชื่อ  ค่า นิยมและ
อทิธพิลของส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมสุขภาพ การตดัสินใจ
ของบุคคล ครอบครัวในการเลือก
วธิีการดูแลสุขภาพขณะ   สุขภาพดี
และเจ็บป่วย โดยการสังเกต สัมภาษณ์
กรณศึีกษา 
2 . นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก า ร ศึ ก ษ า ม า
แลกเปลีย่นเรียนรู้กนั   ภายในกลุ่ม
ย่อยโดยมีอาจารย์ประจํากลุ่มเป็นผู้ชี้
ประเด็นความคิดของนศ. ในการมอง
ความเป็นจริง การเรียนรู้และประเมิน
การเรยีนรู้ และหาแนวทางส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ในสาระสุขภาพ

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การนําเสนอ
กรณศึีกษาและ
การอภปิรายใน
กลุม่ยอ่ย 
3.การสอบ 
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และพฤตกิรรมสุขภาพ 
3.เลอืกกรณีศึกษาที่เป็นตวัแทนของแต่
ละกลุ่มเพื่อ      นําเสนอในกลุ่ม
ใหญ่ อาจารยผู้์สอนชี้ประเด็นและสรุป
ประเด็นสําคญัโดยเชื่อมโยงความเข้าใจ
ทีไ่ด้จากการศึกษาสภาพ การณจ์รงิใน
ชุมชนกบั สาระสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 
 

 
แหลง่การเรยีนรู ้

1. ตลาด 
2. โรงพยาบาล 
3. ชุมชนตา่งๆ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. วดิทิศัน ์
2. กรณศึีกษา 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
ประชา  หุตานุวตัร.(2541).การเมอืงสีเขยีว. กทม: สํานักพมิพ์
มลูนิธเิด็ก. 
ประเวศ วะสี.(บรรณาธกิาร).(2547). ธรรมชาตขิองสรรพส่ิง : การ

เข้าถึงความจริงทั้งหมด.กรุงเทพ : มูลนิธ ิ สดศรี – 
สฤษดิว์งค.์ 

พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).(2546). การพฒันาทีย่ ัง่ยนื.กรุงเทพ : 
สํานกัพมิพม์ลูนิธโิกมล                 คมีทอง.   

วชิัย โปษยะจินดา. (2548).สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ. 
เอกสารประกอบการบรรยาย.  
 เอกสารอดัสําเนา. 
ส า ลิ ก า  เ ม ธ น า วิ น แ ล ะ สุ ริ ย ะ  ว ง ศ์ ค ง ค า เ ท พ 

(บรรณาธิการ).(2550).ต้นแบบการสอนแบบบูรณาการ. 
นนทบุร ี: สถาบนัพระบรมราชชนก. 
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สุรยิะ  วงศ์คงคาเทพ.(2548). มนุษยแ์ละองคป์ระกอบของมนุษย ์
. เอกสารประกอบการบรรยาย. เอกสารอดัสําเนา. 

สุริยะ วงศ์คงคาเทพ.(2548).ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม. เอกสารประกอบการบรรยาย.  เอกสารอดั
สําเนา. 

อมรา พงศาพชิญ.์  (2549). ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
(กระบวนทศันแ์ละบทบาทใน 
 ประชาสังคม). พมิพค์รัง้ที ่ 5. กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
              
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
(Thai) 

 
รหสัวชิา   ภ.1101 
หน่วยกติ     3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาหลักการและทักษะการใช้ภาษาไทย  ในการฟัง   
การอ่าน การพูดและการวจิารณ ์  การสรุปความและย่อความ  
การเขียนบันทึก  การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจหรือราชการ  
การเขยีนรายงานทางวชิาการ  โดยการบรรยายแบบมส่ีวนร่วม    
อภปิราย และฝึกปฏบิตัทิกัษะการพูด การเขยีน การสรุปความ  
ย่อความ  เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  การสืบค้น  เพื่อ
เสรมิสร้างทกัษะการตดิตอ่ส่ือสารกบับุคคลในชวีติประจาํวนัและการ

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b717%7d%7b705%7d%7b707%7d%7b722%7d+%7b702%7d%7b679%7d%7b712%7d%7b722%7d%7b702%7d/a|cdc1c3d2+bea7c8d2bed4aaadec/-3,-1,0,B/browse
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ปฏบิตังิาน   การทํางานเป็นทีม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
และการคดิอยา่งเป็นระบบ 
สมรรถนะรายวชิา 

รกัการอา่นและรู้จกัเลอืกหนังสือในการอา่น  ใช้ภาษาไทย
ในการสรุปความ  ย่อความ   เขียนจดหมายเชิงธุรกิจ  
และ เขียนรายงานทางวิชาการ  พูดฉะฉานได้ใจความและ
วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์   มีทักษะการสืบค้น  สามารถ
ทํางานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ คิดอย่างเป็นระบบ  
และมทีกัษะในการตดิตอ่ส่ือสารกบับุคคลในชวีติประจําวนัและการ
ปฏบิตังิาน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายหลกัการในการฟัง   การอ่าน การสรุปความ   

ย่อความ  การพูดและการ วิจารณ์  การเขียน
จดหมายเชงิธุรกจิหรอืราชการ  และการเขยีนรายงานทาง
วชิาการได ้

2. อา่นและสรุปความ   ย่อความ และวจิารณ ์ บทความ
ทางวชิาการได ้

3. เขยีนจดหมายเชิงธุรกจิหรือราชการ  เขยีนรายงานทาง
วชิาการ  และเขยีนบนัทกึ   

    รายงานได ้
4.  ใช้สํานวนภาษาไทยในการพดูและการวจิารณไ์ด ้
5.  ใช้ทักษะภาษาไทยในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลใน

ชวีติประจาํวนัได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภาษาไทย   
    
 1.1  ลกัษณะของภาษา 
 1.2  ประเภทของภาษา 
 13  ประโยชนแ์ละคุณคา่ของภาษา 
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 1.4  ขอ้สังเกตภาษาไทยปจัจุบนั 
 บทที ่ 2 การฟงั       
  
  2.1 ความสําคญัของการฟงั 
  2.2 หลกัการฟงัทีด่ ี และมปีระสิทธภิาพ 
  2.3 การเลอืกเรือ่งฟงั 
  2.4 วจิารณญาณในการฟงั 

2.4 การสรุปประเด็นจากการฟงั 
 บทที ่ 3 การอา่น  การสรุปความและการยอ่ความ 
     
  3.1 ความสําคญัของการอา่น  การสรุปความและการ
ยอ่ความ 
  3.2 หลกัการอา่น การสรุปความและการยอ่ความ 
  3.3 การอา่นงานประเภทตา่งๆ 
  3.4. รปูแบบและภาษาทีใ่ช้ในการสรุปความและการยอ่
ความ 
       บทที ่ 4 การพดูและการวจิารณ ์    
    
  4.1 ความสําคญัของการพดูและการวจิารณ ์
  4.2 ลกัษณะของการพดูและการวจิารณ ์
  4.3 รปูแบบและประเภทของการพดู 
   การพดูอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
   การสนทนา 
   อธบิาย 
   อภปิราย 
   การพดูโตแ้ยง้ 
   การรายงาน 
   การปาฐกถา 
  4.4 มารยาทในการพดู 

4.5 ฝึกทกัษะการพดู 
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         บทที ่ 5  การเขยีนประเภทตา่ง ๆ 
 5.1 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการเขยีนประเภท
ตา่ง ๆ 
 5.2  หลกัการ  วธิกีารเขยีน  รปูแบบ  ส่วนประกอบ
และถอ้ยคาํภาษาทีใ่ช้ในการเขยีน 
 5.3 ประเภทของการเขยีน                       

การเขยีนจดหมายเชงิธุรกจิหรอืราชการ 
รายงานการประชุม 
รายงานทางวชิาการ 
คาํกลา่วรายงาน  / บทความ 
บทความ /  บทวจิารณ ์

การจดัการเรยีนรู้  การวดัประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและการ

ประเมนิผล 
ความรู้ทัว่ไป
เกีย่วกบั
ภาษาไทย 
หลกัการและ
ทกัษะในการ
ฟังและการ
อา่น 

1.อภปิรายเกีย่วกบัลกัษณะ 
ประเภทประโยชนแ์ละ
คุณคา่ของภาษาไทย 
2. ฝึกการฟังและการอา่น
และจดัทาํแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio )ทีป่ระกอบดว้ย 

2.1 การสรุปความ
จากหนงัสือทีเ่ลอืก
อา่น 

2.2 การวจิารณ์
หนงัสือ  บทความ 

2.3 การเข้ารว่มฟัง
บรรยายทางวชิาการ
และสรุปสาระทีไ่ด้
จากการฟงั 

2.4 เขยีนบนัทกึ
รายงาน/ จดหมาย
ราชการ 

1. พฒันาการทกัษะ
ในการใช้ภาษา 
จาก การฟังและการ
อา่นจากแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio ) 
2. การสอบ 
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การสรุปความ
และ 
การยอ่ความ 

ฝึกการสรุปความและการยอ่
ความและจดัทาํแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio ) ที่
ประกอบดว้ย 
1. การสรุปความจาก
หนงัสือ/บทความ/  
   นวนิยายทีเ่ลอืกอา่น
หลายๆ ประเภท 
2. บนัทกึส่วนตวัในหน่ึงภาค
การศึกษา 
3. การเข้ารว่มฟังบรรยาย
ทางวชิาการ 
    และสรุปสาระทีไ่ดจ้าก
การฟัง 

1. พฒันาการการ
สรุปความและการยอ่
ความจากแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) 
2. การสอบ 

การพูดและ
การวจิารณ ์

1.ฝึกพูดอยา่งเป็นทางการ 
เช่นการอภปิราย การ
รายงาน การปาฐกถา 
และการวจิารณแ์ละจดัทาํ
แฟ้มสะสมงาน  
2.จดัโต้วาท ี / แสดง
บทบาทสมมต ิ

1. พฒันาการ การ
พูดจากแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) 
2. กจิกรรมโต้วาท ี / 
บทบาทสมมตใิน
สถานการณต์า่ง ๆ 
3. การสอบ 

การเขยีน
ประเภท  
ตา่ง ๆ 

ฝึกการเขยีนประเภทตา่งๆ
และจดัทาํแฟ้มสะสมงาน 
ประกอบดว้ย 
1.การเขยีนจดหมายเชงิธุรกจิ
หรอืราชการ 
2.รายงานการประชุม 
3.รายงานทางวชิาการ 
4.คาํกลา่วรายงาน/ 
บทความ /บทวจิารณ ์
5.เขยีนบนัทกึรายงาน/ 
จดหมายราชการ 

1. พฒันาการ การ
เขยีนจากแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) 
2. การสอบ 
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แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด / ศนูยส์ารสนเทศ 
2. Website 
3. การประชุมวชิาการตา่ง ๆ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ตวัอยา่ง  Portfolio 
2. ตาํรา หนงัสือ  วารสาร 
3. ใบงาน 
4. โทรทศัน ์  วดิทิศัน ์  ส่ิงพมิพต์า่ง ๆ  

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่ 
กองเทพ   เคลอืบพณชิกุล.(2542).การใช้ภาษาไทย.กรุงเทพฯ 
: โอเดยีนสโตร.์  
กระทรวงศึกษาธกิาร.(2546). ภาษาไทยวนันี้ เลม่ 7 .กรุงเทพฯ : 
โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว , 
จํานง  ทองประเสริฐ.(2543).เกร็ดความรู้เกี่ยวกบัภาษาไทย. 
กรุงเทพฯ : สํานกังานเลขาธกิาร 
 วุฒสิภา. 
จํานง ทองประเสรฐิ.(2545). ภาษาไทย วฒันธรรมไทย และ

ภาษาไทย 5 นาท ี ชุดที ่ 5.กรุงเทพฯ : บรษิัทสหธรรมกิ 
จาํกดั. 

นิพนธ ์ ทิพยศ์รีนิมิต. (2542). หลกัการพูด.กรุงเทพฯ : 
สํานกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
พรทพิย ์ กาญจนนิยต.(2543). อยูห่น้าไมคอ์ยา่งมัน่ใจ. พมิพค์รัง้ที ่
1. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์ ทพี ี พริน้ท ์ จาํกดั 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช .(2543).การใช้ภาษาไทย 

หน่วยที ่ 1-8. นนทบุร ี:มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธริาช . 
--------------(2543).การใช้ภาษาไทย หน่วยที ่ 9-15. นนทบุร ี :
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  
ยุพด ี ทรงทอง.(2547).ทกัษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ.กรุงเทพฯ : 
บรษิทั พฒันาวชิาการจาํกดั 

http://lib.western.ac.th/listsearch.php?txtauthor_b=กองเทพ%20%20เคลือบพณิชกุล&xsearchcho=2&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=printplace&txtdata01_b=กรุงเทพฯ&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=โอเดียนสโตร์&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?txtauthor_b=กระทรวงศึกษาธิการ&xsearchcho=2&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=printplace&txtdata01_b=กรุงเทพฯ&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?txtauthor_b=จำนงค์%20%20ทองประเสริฐ&xsearchcho=2&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=printplace&txtdata01_b=กรุงเทพฯ&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=บริษัทสหธรรมิก%20จำกัด&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=บริษัทสหธรรมิก%20จำกัด&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?txtauthor_b=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&xsearchcho=2&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=printplace&txtdata01_b=นนทบุรี&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=printplace&txtdata01_b=นนทบุรี&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?txtauthor_b=ยุพดี%20ทรงทอง&xsearchcho=2&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=printplace&txtdata01_b=กรุงเทพฯ&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
http://lib.western.ac.th/listsearch.php?chkField01=imprint&txtdata01_b=บริษัท%20พัฒนาวิชาการ%20(2535)%20จำกัด&xsearchcho=1&stype1=and&xsearch=444
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กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

สุทธวิงศ์  พงศ์ไพบลูย.์ (2543). หลกัภาษาไทย. กรุงเทพฯ :โรง
พมิพว์ฒันาพานิช 
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อมรา  ประสิทธิร์ฐัสินธุ.์ (2542). ภาษาในสังคมไทย : ความ
หลากหลายการเปลีย่นแปลงและการพฒันา.กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์
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ภาษาองักฤษ 1 
(English I) 

 
รหสัวชิา ภ. 1102 
หน่วยกติ    3 (2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการ และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ในการอา่น 
การฟัง  การพูด  การเขยีน  ทีใ่ช้ในชีวติประจําวนั และ
ใช้ในการเรียนรู้ โดยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม  อภิปราย 
และฝึกปฏบิตัทิกัษะตา่งๆเป็นรายบุคคล  และรายกลุม่  เพือ่ให้
มทีกัษะในการใช้ภาษาองักฤษสําหรบัการส่ือสารในชวีติประจําวนั
ในสถานการณต์่างๆ   กล้าแสดงออก และมั่นใจในการใช้
ภาษาองักฤษ 
สมรรถนะรายวชิา 
 มทีกัษะในการอา่น ฟัง พูดและเขยีน  ภาษาองักฤษเพือ่
การ ส่ือสารในชีวิตประจําวัน และในการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นทมี กล้าแสดงออก 
และมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษ 
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วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 

 1. อา่น และออกเสียงภาษาองักฤษไดถ้กูต้อง 
 2. อา่นจบัใจความสําคญั และจาํแนกขอ้เท็จจรงิกบัความ
คดิเห็นได ้
 3. ฟงั และพดูภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชวีติประจาํวนัใน
สถานการณต์า่งๆไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
 4. เขยีนภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชวีติประจาํวนัได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 หลกัการใช้ภาษาองักฤษ 
  1.1  การใช้พจนานุกรม  สารานุกรม 
  1.2  การเข้าใจรากศัพทท์ีใ่ช้ทัว่ไป และวชิาชพีการ
พยาบาล  
 บทที ่ 2 การอา่น 

2.1 พืน้ฐาน และวธิกีารอา่นออกเสียง (Phonetics) 
2.2 วธิกีารอา่น 
2.3 ฝึกทกัษะการอา่นส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติประจาํวนั 

 บทที ่ 3 การฟงั การพดู 
  3.1 หลกัสําคญัในการฟงั 
 
 
  3.2 การฟัง  และการพูดทีใ่ช้ในสถานการณต์า่งๆใน
ชวีติประจาํวนั และในการ   

     เรยีนรู้ 
การทกัทาย 
การซือ้ของ 
การเดนิทาง/ทอ่งเทีย่ว 
การโทรศัพท ์   
การจองทีพ่กั จองตัว๋รถโดยสาร รถไฟ 

และเครือ่งบนิ 
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การรบัประทานอาหาร 
การไปงานสังสรรค ์  
การกฬีา บนัเทงิ 
การฟงั และเลา่เรือ่งจากส่ิงตา่งๆ  

 บทที ่ 4 การเขยีน 
  4.1  หลกัการเขยีนทัว่ไป 
  4.2  การเขยีนประวตัส่ิวนตวั     
  4.3  การเขยีนในโอกาสตา่งๆ เช่น จดหมาย สมคัร
งาน บตัรเชญิ บตัรอวยพร 
 ภาคทดลอง 

1. ฝึกทกัษะการอา่นออกเสียง 
2. ฝึกการอา่นจบัใจความสําคญั 
3. ฝึกการอา่นและสรุปสาระสําคญั 
4. ฝึกการอ่านเพื่อจําแนกข้อความที่เ ป็นจริง กับ

ขอ้ความทีเ่ป็นความคดิเห็น 
ในเนือ้หา 

5.  ฝึกการอา่นและเขยีนทางอนิเตอรเ์นต 
6.  ฝึกการฟงัและพูดในชวีติประจาํวนั 
7.  ฝึกการเลา่เรือ่ง 
8.  ฝึกการเขยีน 
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การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
หลกัการใช้
ภาษาองักฤษ
เกีย่วกบัการ
เข้าใจรากศัพท ์

1.วเิคราะหร์ากศัพทใ์น
คาํศัพทท์ีใ่ช้บอ่ย หรอืพบ
เห็นเป็นประจาํ 
2.ฝึกออกเสียงตามรากศัพท ์

การมส่ีวนรว่ม 

การอา่น  
การฟัง  การ
พูด  การ
เขยีนทีใ่ช้ใน
ชวีติประจาํวนั 

ฝึกการอา่น  การฟัง  
การพูด  การเขยีนและ
จดัทาํแฟ้มสะสมงาน  
ประกอบดว้ย 
1.การสรุปความจากหนงัสือ
ทีเ่ลอืกอา่น 
2.การอา่นเอกสาร หรอื
ข้อความตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัชวีติประจาํวนั 
3.การเขยีนประวตัส่ิวนตวั 
/ จดหมายถงึเพือ่น/จดหมาย
สมคัรงาน 
4.การทาํบตัรอวยพรใน
วาระตา่งๆ 
5.การบนัทกึส่วนตวั 1 
ภาคการศึกษา 
6.การแสดงบทบาทสมมติ
เกีย่วกบัการฟังการพูดใน
สถานการณต์า่งๆใน
ชวีติประจาํวนั 
7.ฝึกทกัษะการอา่นออก
เสียง 
8.ฝึกการสัมภาษณบ์คุคลกบั
ครูหรอืเพือ่น 

1. การพฒันาทกัษะ
การฟัง พูด อา่น  
เขยีน โดยตนเอง 
เพือ่น และครู 
2. กจิกรรมบทบาท
สมมตแิละการมส่ีวน
รว่ม 
3.การพฒันาการ
จากแฟ้มสะสมงาน 
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แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด / ศนูยส์ารสนเทศ 
2. Website 
3. ชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. วดิทิศัน ์  แถบเสียง ภาพยนตร ์ ส่ือส่ิงพมิพ ์
2. ห้องปฏบิตักิารทางภาษา 
3. บทสนทนา  / บทละคร 
4. เอกสารประกอบการสอน ตาํรา หนงัสืออา่นเพิม่เตมิ 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
นาฏยา  วพุิธศิริ.(2543). องักฤษอ้างอิง. พมิพค์รั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์
มหาวทิยาลยั. 

 
พฒัน ์  น้อยแสงศร(ี2542). ไวยากรณอ์งักฤษ. กรุงเทพฯ : โรง
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รววิงศ์  ศรีทองรุ่ง.(2542). การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ .์ 
กรุงเทพฯ : นานาส่ิงพมิพ.์ 
สรรเสริฐ  สุวรรณประเทศ (2543). Conversation II.  
กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพว์ทิยพฒัน.์ 
Eastwood. John (1999) Oxford Practice 
Grammar.2nd.ed.Toronto:Oxford University Press. 
Murphy, Raymond. (1999) Essential Grammar in Use. 4th 

.ed. Great Britain : Cambridge University Press,  
Robert, Liesenborghs (1998) English for Nurses E Health 
Care Students. Bangrak :  
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Swan, Michael.(2000).Practice English Usage, 2nd.Ed. New 

York : Oxford University Press. 
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ภาษาองักฤษ 2 
    (English II)  

 
รหสัวชิา  ภ. 1203 
หน่วยกติ          3(2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการอา่นบทความภาษาองักฤษเพือ่สรุปสาระสําคญั
และการอา่นวเิคราะห ์ (Critical reading)  การฟังเพือ่ความเข้าใจ
และจับใจความสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  การพูดใน
สถานการณต์า่งๆ การพูดเพือ่นําเสนอ และการเขยีนยอ่หน้าส้ันๆ 
ทางวชิาการโดยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม อภปิราย และฝึก
ปฏบิตัทิกัษะต่างๆ  เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การสืบค้น  
เพือ่ให้มทีกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารเชงิวชิาการ  มี
ความคดิรเิริม่สร้างสรรคแ์ละคดิอยา่งเป็นระบบ  สามารถทาํงาน
เป็นทมี กล้าแสดงออก และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใช้ภาษาองักฤษใน
การศึกษาค้นควา้ 
สมรรถนะรายวชิา    

มีทกัษะในอ่านวิเคราะห์ และสรุปความ  ฟังเพื่อความ
เข้าใจและจับใจความสาระทางวิชาการและวิชาชีพ พูดใน
สถานการณ์ต่างๆ  และเขียนย่อหน้าส้ันๆทางวิชาการเป็น
ภาษาองักฤษ   มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรคแ์ละคดิอยา่งเป็นระบบ     
สามารถทาํงานเป็นทมี กล้าแสดงออก และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใช้
ภาษาองักฤษในการศึกษาค้นควา้ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อา่น วเิคราะหแ์ละสรุปสาระสําคญับทความวชิาการ
ภาษาองักฤษได ้   

2.  ฟงั และสรุปสาระทางวชิาการและวชิาชพีเป็น
ภาษาองักฤษได ้
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3.  พดูในสถานการณต์า่งๆ และพดูเพือ่นําเสนอสาระทาง
วชิาการเป็นภาษาองักฤษได ้

4.  เขยีนยอ่หน้าส้ันๆ ทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษได ้
5.  ใช้ทกัษะภาษาองักฤษในการศึกษาค้นควา้ได ้

สาระการเรยีนรู้  
 บทที ่1 การอา่นสาระทางวชิาการและสรุปสาระสําคญั 

1.1 การอา่นจบัใจความสําคญั ความคดิหลกั 
1.2 อา่นและแปลความ 
1.3 การอา่นและสรุปสาระสําคญั 
1.4 การอา่นเพือ่จาํแนกขอ้ความทีเ่ป็นจรงิ กบัขอ้ความ
ทีเ่ป็นความคดิเห็น 
 

 บทที ่ 2 การฟงั และการพูด  
  2.1 การฟงั การพูด ในสถานการณต์า่งๆ 
   การแนะนําตวั 
   การขอบคุณ 

การขอโทษ 
การบอกทศิทาง 
การสัมภาษณ ์

   การขอร้อง 
   การแสดงความคดิเห็น 
   การตอ่รอง 
   การแจ้งขา่ว 
   การกลา่วในโอกาสตา่งๆ เช่นแสดงความยนิด ี
เสียใจฯลฯ 

2.2 การฟงัสาระทางวชิาการและวชิาชพี 
2.3 การนําเสนอสาระทางวชิาการ 

บทที ่ 3 การเขยีน 
3.1 หลกัการเขยีนเชงิวชิาการ (Academic writing) 
3.2 การสรุปสาระทางวชิาการ 
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 ภาคทดลอง 
1. ฝึกอา่นจบัใจความสําคญัสาระทางวชิาการ 
2. ฝึกอา่นและเขยีนสรุปสาระสําคญัทางวชิาการ 
3. ฝึกสนทนาในสถานการณต์า่งๆ 
4. ฝึกการฟงัสาระทางวชิาการ และวชิาชพี 
5. ฝึกการนําเสนอสาระทางวชิาการ และวชิาชพี 
6. ฝึกการเขยีนยอ่หน้าเชงิวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
การอา่นและ
สรุปสาระสําคญั
ของบทความ
เชงิวชิาการ 

1. อภปิรายเกีย่วกบัลกัษณะ
ของภาษาองักฤษ ประโยค
หลกัและประโยครอง 
2.ฝึกการอา่นรวมทัง้สรุป
สาระสําคญัและจดัทาํแฟ้ม
สะสมงานประกอบด้วยการ
สรุปสาระจากการอา่น
หนงัสือ  บทความ 
วารสารทางการพยาบาลใน
หวัข้อทีเ่กีย่วกบัวทิยาการ
ดา้นสุขภาพ 

1. การพฒันาการการ
อา่นจากแฟ้มสะสม
งาน 
2. การสอบ 

การฟัง การพูด 1.อภปิรายประเด็นการ 1. การพฒันาทกัษะ  
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ในสถานการณ์
ตา่งๆ 

ส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษใน
สถานการณต์า่งๆ 
2.การแสดงบทบาทสมมติ
การสนทนาในสถานการณ์
ตา่งๆ 
3.ฝึกการฟังสาระทาง
วชิาการและวชิาชพีและ
บนัทกึประเด็นสําคญั 
4. ฝึกการนําเสนอสาระทาง
วชิาการ 

การฟัง  การพูดใน
สถานการณต์า่งๆ 
2. การนําเสนอสาระ
ทางวชิาการ 
3. การบนัทกึประเด็น
สําคญัในแฟ้มสะสม
งาน และการสอบ 

การเขยีน 
   

1.อภปิรายเกีย่วกบัหลกัการ
เขยีนเชงิวชิาการ 
(Academic writing) 
2. ฝึกการสรุปสาระทาง
วชิาการ 
3.  ฝึกการเขยีนเชงิวชิาการ 

1. การพฒันาการ
ทกัษะการเขยีนจาก
แฟ้มสะสมงาน 
2. การสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด/ศนูยส์ารสนเทศ 
2. Web site 
3. ชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. หนงัสือ  บทความ  วารสารทางการพยาบาล 
2. ตวัอยา่งแฟ้มสะสมงาน 
3. ใบงาน 
4. วดิทิศัน ์  ส่ิงพมิพต์า่งๆ 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่  
นาฏยา  วิพุธศิริ.(2543). องักฤษอ้างอิง. พิมพค์รั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพแ์ห่ง 
           จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
พฒัน ์  น้อยแสงศร(ี2542). ไวยากรณอ์งักฤษ. กรุงเทพฯ : โรง
พมิพไ์ทยวฒันาพานิช. 
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รววิงศ์  ศรีทองรุ่ง.(2542). การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ .์ 
กรุงเทพฯ : นานาส่ิงพมิพ ์
รุง่รตัน ์ ชยัสําเร็จ.(2544). การเขยีนเพือ่การประชาสัมพนัธ.์ พมิพ์
ครัง้ที ่ 2.กรุงเทพฯ : 

 สํานกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
สรรเสรฐิ  สุวรรณประเทศ. (2543). Conversation II.  กรุงเทพฯ 
: สํานกัพมิพว์ทิยาลยั. 
Daly, William M. (1998).  “Critical thinking as an outcome of 

nursing education.                 What is it ?  Why is it 
important to nursing practice? ," Journal of 
Advanced 

  Nursing. 28 (2) : 323 - 331. 
Duke, Sue & Appleton, Jane. (2000). ”The Use of Reflection 

in a Palliative Care of the Development of Reflective 
Skills over an Academic Year," Journal of Advanced 
Nursing. 32 (6) : 1558. 

Eastwood, John(1999). Oxford Practice Grammar.2nd 
.ed.Toronto:Oxford UniversityPress. 
Murphy, Raymond. (1999). Essential Grammar in Use. 4th 

.ed. Great Britain :     Cambridge University Press.  
Robert, Liesenborghs (1998). English for Nurses  E - Health 
Care Students. Bangkok :  

 Vsat M Co.Ltd.  
Swan, Michael.(2000).Practice English Usage.2nd. Ed. New 
York: Oxford UniversityPress. 
Swan, Michael and Walter Catherine. (1997). How English 

Work. New York : Oxford University Press. 
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ภาษาองักฤษ  3 
(English III) 

 
รหสัวชิา   ภ. 1304 
หน่วยกติ   3(2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาหลกัการอา่นและการฟังบทความทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ
และการพยาบาล การสนทนาและส่ือสารกับผู้มาใช้บริการ
พยาบาลและทมีสุขภาพ รวมทัง้การบนัทกึและเขยีนรายงานตา่งๆ 
ทีใ่ช้ในวชิาชีพ โดยการบรรยายแบบมส่ีวนร่วม  อภปิรายและ
ฝึกปฏบิตัทิกัษะต่างๆ  เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม การศึกษา
ค้นคว้าและการสืบค้น  เพือ่ให้มทีกัษะ และเจตคตทิีด่ตีอ่การใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ และสามารถคดิอยา่งเป็นระบบ  สามารถทาํงานเป็น
ทมี  กลา้แสดงออก 
สมรรถนะรายวชิา 
              มทีกัษะและเจตคตทิีด่ตีอ่การใช้ภาษองักฤษในวชิาชพีทัง้
ด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  มี
ความคดิรเิริม่สร้างสรรค ์  คดิอยา่งเป็นระบบ  สามารถทาํงาน
เป็นทมี และกลา้แสดงออก 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานีแ้ลว้ นกัศึกษาสามารถ 
1.  อา่น  ฟงั และสรุปสาระสําคญัจากบทความ และ

รายงานทางวชิาการและวชิาชพีได้ 
2.  ฟงัและสรุปสาระสําคญัของรายงานทางวชิาการได ้
3.  สนทนาเป็นภาษาองักฤษเกีย่วกบัวชิาชพีการพยาบาลได ้
4.  เขยีนบนัทกึและรายงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพีได ้  

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 การอา่น 



 

 52 

  1.1  การอา่นจบัใจความสําคญัจากเอกสารและรายงาน
ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง   
                          กบัการปฏบิตังิาน 

1.2  การอา่นและสรุปสาระสําคญัจากบทความ 
รายงานทางวชิาการ 
1.3  การอา่นและถอดความ 
1.4  การอา่นและวพิากย ์

 บทที ่ 2 การฟงั การพดู การสนทนาเป็นภาษาองักฤษ
เกีย่วกบัวชิาชพีการพยาบาล 
  2.1  ภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการประเมนิภาวะสุขภาพ 
(การซกัประวตั ิ  ตรวจ 
                          รา่งกาย สังเกต ตรวจทางห้องปฏบิตักิาร) 
  2.2 การสนทนากบัผู้ใช้บรกิารในหอผู้ป่วย 
  2.3 การส่ือสารกบัทีมสุขภาพ เช่น การส่งเวร การ
รายงานอาการผู้ป่วย การขอคาํปรกึษา                          
  2.4 การให้คาํแนะนําทางสุขภาพ 
 บทที ่ 3 การเขยีนรายงานทางวชิาการและวชิาชพี 
  3.1 หลกัการเขยีนรายงานทางวชิาการ 
  3.2 หลกัการเขยีนบนัทกึและรายงานทางการพยาบาล
  
 ภาคทดลอง 

1. ฝึกอา่นสรุปสาระสําคญัจากบทความภาษาองักฤษ 
2. ฝึกการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณต์า่งๆ

เกีย่วกบัวชิาชพีการพยา 
    และบทบาทสมมุต ิ
3. ฝึกการเขยีนรายงานทางวชิาการ 
4. ฝึกการเขยีนบนัทกึและรายงานทางการพยาบาล 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศัน์

หลกั 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
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การอา่นและ
สรุป
สาระสําคญั 

1. อภปิรายเกีย่วกบัความสําคญั 
หลกัวธิกีารอา่นและสรุป
สาระสําคญัในบทความวชิาการ  
2.ฝึกการอา่นการสรุปสาระจาก
การบทความ 
วชิาการ การถอดความและจดัทาํ
แฟ้มสะสมงาน 

การพฒันาการการ
อา่นจากแฟ้มสะสม
งาน 

การฟัง  
การพูด 

1.อภปิรายประเด็นการส่ือสาร
ดว้ยภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบั
วชิาชพีการพยาบาล 
2.ฝึกการฟังบทสนทนาทาง
วชิาชพี  สาระทางวชิาการ
และวชิาชพี 
3. ฝึกการสนทนาและการแสดง
บทบาทสมมตกิารสนทนา
ภาษาองักฤษเกีย่วกบัวชิาชพี 

1. กจิกรรมบทบาท
สมมต ิ
2.การประเมนิการ
พฒันาทกัษะ  
การฟัง  การพูด 

การเขยีน
รายงานทาง
วชิาการและ
วชิาชพี 
  

1.อภปิรายหลกัไวยากรณอ์งักฤษ
ทีใ่ช้ในการเขยีนรายงานทาง
วชิาการและวชิาชพี 
2. ฝึกการเขยีนรายงานทางการ
พยาบาล 
3.ฝึกการเขยีนบนัทกึทางการ
พยาบาล 
4.จดัทาํแฟ้มสะสมงาน 

การพฒันาการ
ทกัษะการเขยีนจาก
แฟ้มสะสมงาน 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด / ศนูยส์ารสนเทศ 
2. Website 
3. หอผู้ป่วย 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. วดิทิศัน ์ โทรทศันแ์ถบเสียง ภาพยนตร ์
2. ส่ือส่ิงพมิพ ์ ขา่วสุขภาพจาก internet 
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3. ใบงาน 
4. ตวัอยา่งแฟ้มสะสมงาน 
5. บุคคล 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่ 
นาฏยา  วพุิธศิริ.(2543). องักฤษอ้างอิง. พมิพค์รั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 
พฒัน ์  น้อยแสงศร(ี2542). ไวยากรณอ์งักฤษ. กรุงเทพฯ : โรง

พมิพไ์ทยวฒันาพานิช. 
รววิงศ์  ศรีทองรุ่ง.(2542). การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ .์ 

กรุงเทพฯ : นานาส่ิงพมิพ.์ 
สรรเสริฐ  สุวรรณประเทศ (2543). Conversation II.  

กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพว์ทิยาลยั. 
Eastwood. John (1999). Oxford Practice Grammar. 2nd . ed. 

Totonto : Oxford University Press. 
Frankish, James ., Moulton, Glen ., Gray Diane 

.(2000).HEALTH PROMOTION IN PRIMARY    HEALTH 
CARE SETTINGS: A SUGGESTED APPROACH TO 
ESTABLISHING . University of British Columbia : 
Institute of Health Promotion Research. 

Kalucy, Libby., Bowers, Jackson .,McIntyre, Ellen.(2007). 
Primary Health Care : Research Impact 
Project.Australian   Government :  Department  of   
Health and   Ageing. 

Prinjha S, Chapple A, Herxheimer A, McPherson A.( 2005). 
“ Many people with epilepsy want to know more: a 
qualitative study,” Family Practice. 22; 435-441. 

Swan, Michael. (2000). Practice English Usage, 2nd. Ed. 
New York : Oxford University  
 Press. 
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Tan, Joseph .(2005). E-Health Care  Information Systems : 
An Introduction for Students and Professionals . San 
Francisco : John Wiley & Sons, Inc 

 
 
 
 
 

ภาษาองักฤษ  4 
(English IV) 

 
รหสัวชิา     ภ. 1405 
หน่วยกติ   3(2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการอ่าน   การฟังและสรุปบทความวิจัยและ
บทความวชิาการที่เกีย่วข้องกบัวชิาชีพ  การพูดและการเขยีน
เชิงธุรกิจ  การเขียนเรียงความทางวิชาการ (Academic 
essay) การนําเสนอรายงาน รวมทัง้การกลา่วสุนทรพจนแ์ละการ
พูดในโอกาสต่างๆ    โดยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
อภปิรายและฝึกปฏบิตัทิกัษะด้านการอา่น  ฟัง  เขยีน  และ
นําเสนอรายงานและบทความทางวชิาการ  เป็นรายบุคคลและราย
กลุม่ เพือ่ให้มทีกัษะ และเจตคตทิีด่ตีอ่การใช้ภาษาองักฤษในการ
ปฏบิตังิานในวชิาชพี  มคีวามคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ คดิอยา่งเป็น
ระบบ ทาํงานเป็นทมี และกลา้แสดงออก  
สมรรถนะรายวชิา 
 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  และสรุปสาระสําคัญของ
บทความวชิาการและรายงาน  การเขยีนเรยีงความทางวชิาการ 
การนําเสนอรายงาน รวมทัง้การกล่าวสุนทรพจน์และการพูดใน
โอกาสตา่งๆได้อยา่งมัน่ใจ  มคีวามคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์   คดิ
อยา่งเป็นระบบ   ทาํงานเป็นทมีและกลา้แสดงออก  
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วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายหลกัการอา่น การเขยีนเอกสารวชิาการได ้
2. อา่นและสรุปสาระสําคญับทความวชิาการและรายงานวจิยั

ได ้
3.  ฟงัและสรุปสาระสําคญัของรายงานทางวชิาการได ้
4. เขยีนรายงาน และบทความทางวชิาการได ้

 5. นําเสนอรายงาน และบทความทางวชิาการได้ 
6. พดูในโอกาสตา่งๆได ้

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 การอา่น 

1.1 หลกัการอา่นเอกสารวชิาการ ตาํรา งานวจิยั 
  1.2 การอา่นและสรุปสาระสําคญัจากเอกสารวชิาการ 
ตาํรา งานวจิยั 
 บทที ่ 2 การพดูในโอกาสตา่งๆ 

2.1 หลกัการพดูเพือ่เสนอบทความทางวชิาการ 
  2.2 การพดูเพือ่เสนอบทความทางวชิาการ 
  2.3 การกลา่วสุนทรพจน ์
  2.4 การกลา่วในโอกาสตา่งๆ 
 บทที ่ 3 การฟงั 
  3.1 หลกัการฟงัสาระทางวชิาการ 

3.2 การฟงั สาระทางวชิาการ และการบนัทกึยอ่ 
3.3 การฟงัและการถอดความ 

 บทที ่ 4 การเขยีน 
  4.1 หลกัการเขยีนรายงานทางวชิาการ 
  4.2 หลกัการเขยีนรายงานทางการพยาบาล 
  4.3 หลกัการเขยีนบทความทางวชิาการ  
ภาคทดลอง 

1. ฝึกอา่นและสรุปสาระสําคญัจากการอา่น 
2.  ฝึกฟงั การถอดความ การบนัทกึสาระสําคญัจากการฟัง 
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3.  ฝึกการพดูโดยนําเสนอในชัน้เรยีน  และในสถานการณ์
สมมุต ิ  

4. ฝึกการเขยีนบทความทางวชิาการและรายงานทาง
วชิาการ 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
การอา่นและการ
ฟังสาระทาง
วชิาการ 

1. อภปิรายหลกัการอา่น
เอกสารวชิาการ ตาํรา 
รายงานการวจิยั 
2. ฝึกอา่นและสรุป
สาระสําคญัจากการอา่น 
3. ฝึกฟัง การถอดความ
และการบนัทกึสาระสําคญัจาก
การฟัง 
4. จดัทาํแฟ้มสะสมงาน 

 การพฒันาการอา่น
และการฟังจากแฟ้ม
สะสมงาน 

การนําเสนอ
รายงาน และ
การพูดใน
โอกาสตา่งๆ 

1. อภปิรายหลกัการนําเสนอ
รายงาน และการพูดในโอกาส
ตา่งๆ 
2. ฝึกการพูด โดยการนําเสนอ 
ทัง้ในชัน้เรยีน 
และในสถานการณส์มมต ิ

ทกัษะการพูดจาก
การนําเสนอทัง้ใน
ชัน้เรยีนและใน
สถานการณส์มมุต ิ

การเขยีน
ภาษาองักฤษ
เชงิวชิาการ 

1. อภปิรายหลกัการเขยีน
ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
2. ฝึกการเขยีนบทความทาง
วชิาการ และรายงานทาง
วชิาการ  
3. จดัทาํแฟ้มสะสมงาน 

การพฒันาทกัษะ
การเขยีนบทความ
วชิาการ และ
รายงานจากแฟ้ม
สะสมงาน 
 

แหลง่การเรยีนรู ้
1.ห้องสมุด / ศนูยส์ารสนเทศ 
2.Website 
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3.ชุมชน 
ส่ือการเรยีนการสอน 
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คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
(Mathematics and Statistics) 

 
รหสัวชิา     วค. 1101 
หน่วยกติ    3(3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาความสําคญัของคณิตศาสตรแ์ละสถติติอ่ชีวติประจําวนั
และวชิาชีพ   แนวคดิและความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละ
สถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่  การ
ประมาณค่าประชากร  ทฤษฎีความน่าจะเป็น การทดสอบ
สมมตฐิาน  สถติชิพี และการประยุกตท์างการพยาบาล โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การวิเคราะห์โจทยป์ัญหา  
เพื่อแสดงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบในการนําหลัก
คณติศาสตรแ์ละสถติมิาใช้ในชวีติประจาํวนัและวชิาชพี 
สมรรถนะรายวชิา 
 ใช้หลกัคณิตศาสตร ์  สถติแิละสถติชิีพ เพือ่การตดัสินใจ  
คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล 
ในชวีติประจาํวนัและวชิาชพี  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. มคีวามตระหนกัถงึความสําคญัของการใช้หลกัคณติศาสตร์
และ สถติ ิ ในชวีติประจาํวนั       
    และวชิาชพีพยาบาล  
2. อธบิายจาํนวนจรงิ  และเซท ได ้
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 3. จาํแนกประเภทของข้อมลู และวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู
ได ้
 4. อธบิายการประมาณคา่ประชากรได ้
 5. คาํนวณสถติพิืน้ฐานได ้
 6. วเิคราะหโ์จทยป์ัญหาและเลอืกใช้สถติทิดสอบสมมุตฐิาน
และความสัมพนัธไ์ด ้
 7. ระบุชนิดของสถติชิพีและนําไปประยุกตใ์ช้ทางการ
พยาบาลได ้
 8. นําความรู้ ความเขา้ใจทางคณติศาสตร ์ และสถติไิปใช้
ในชวีติประจาํวนัและวชิาชพีได้ 

9. คดิอยา่งมเีหตุผล และแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นระบบ 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 บทนํา 
 1.1  ความสําคญัของคณติศาสตรแ์ละสถติติอ่
ชวีติประจาํวนั 
 1.2  ความสัมพนัธข์องคณติศาสตรแ์ละสถติกิบัศาสตร์
อืน่ๆ 
 1.3  การประยุกตค์วามรู้ทางคณติศาสตรแ์ละสถติใิน
การปฏบิตักิารพยาบาล 
 1.3.1 การคาํนวณยา การคาํนวณอตัราการไหล
ของสารน้ํา 
   1.3.2 การเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์ 
   1.3.3 การคาํนวณน้ําหนกั การคาํนวณอายุ 
การคาํนวณความต้องการ 

        ของน้ําและพลงังาน 
บทที ่ 2 ความรู้พืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

2.1 ความรู้พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
       ระบบจาํนวนจรงิ 
   เซท 
   เวกเตอร ์
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   จาํนวนเชงิซ้อน 
2.2  ความรู้พืน้ฐานทางสถติ ิ

   ความหมายของสถติ ิ
      ประเภทของสถติ ิ
   นิยามของคาํศัพท ์
   ตวัแปรและมาตรการวดัตวัแปร 
      การตัง้สมมุตฐิานทางสถติ ิ
      การเลอืกสถติทิีเ่หมาะสมสําหรบัการทดสอบ
สมมุตฐิาน 
      การกาํหนดเขตวกิฤต 
      การตดัสินใจและการสรุปผล 
 บทที ่ 3  สถติเิชงิบรรยาย 
  3.1  การแจกแจงความถี ่  
  3.2  การวดัแนวโน้มเขา้สู่ ส่วนกลาง 
  3.3  การวดัการกระจาย 
  3.4  ความเบ ้  ความโค้ง 
  3.5  การวดัตาํแหน่งเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์ เดไซดแ์ละควอร์
ไทล ์
 บทที ่ 4 ความน่าจะเป็นและแจกแจงสุ่ม 
  4.1 ความน่าจะเป็น 
  4.2 การแจกแจงการสุ่มของสถติทิดสอบ 
   การแจกแจงปกต ิ  
   การแจกแจงไคสแควร ์
   การแจกแจงแบบท ี
   การแจกแจงเอฟ 
 
 
 บทที ่ 5   การใช้สถติทิดสอบสมมุตฐิานเกีย่วกบัคา่เฉลีย่และ
ความแปรปรวน 
  5.1 การทดสอบคา่เฉลีย่กรณหีน่ึงกลุม่ 
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  5.2 การทดสอบคา่เฉลีย่ความแปรปรวนสองกลุม่ทีเ่ป็น
อสิระตอ่กนั 
  5.3 การทดสอบคา่เฉลีย่กรณกีลุม่ตวัอยา่งสองกลุม่ทีม่ี
ความสัมพนัธก์นั 

5.4 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีวสําหรบั
ทดสอบคา่เฉลีย่มากกวา่สองกลุม่ทีเ่ป็นอสิระตอ่กนั 

 บทที ่ 6   การใช้สถติทิดสอบสมมุตฐิานเกีย่วกบัสัดส่วน  
  6.1 การทดสอบสัดส่วนกรณหีน่ึงกลุม่ 
  6.2 การทดสอบสัดส่วนกรณีสองกลุม่สัมพนัธก์นั 

6.3 การทดสอบสัดส่วนกรณีสองกลุม่ทีเ่ป็นอสิระตอ่กนั 
6.4 การทดสอบสัดส่วนกรณีมากกวา่สองกลุม่ทีเ่ป็น

อสิระตอ่กนั 
 บทที ่  7  การใช้สถติทิดสอบความสัมพนัธ ์
  7.1  การทดสอบคา่สหสัมพนัธก์รณีตวัอยา่ง 1 กลุม่ 
  7.2  การทดสอบคา่สหสัมพนัธก์รณีตวัอยา่งหลายกลุม่ที่
เป็นอสิระตอ่กนั 
  7.3  การทดสอบความเป็นอสิระของตวัแปรดว้ยไคส
แควร ์
  7.4  การทดสอบไคสแควร ์
 บทที ่ 8  การนําเสนอขอ้มลู 
  8.1  การนําเสนอข้อมลูในรปูบทความ 
  8.2  การนําเสนอข้อมลูในรปูบทความกึง่ตาราง 
  8.3  การนําเสนอข้อมลูในรปูตาราง 
  8.4  การนําเสนอข้อมลูในรปูแผนภูม ิ
 บทที ่  9  สถติชิพี 
  9.1  ความหมายและความสําคญัของสถติชิพี 
  9.2  สถติเิกีย่วกบัการเกดิ 
   อตัราการเกดิอยา่งหยาบ 
   อตัราการเจรญิพนัธุ ์
   อตัราการเจรญิพนัธุ ์ เฉพาะกลุม่อายุ 
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  9.3 สถติเิกีย่วกบัการตาย 
   อตัราตายอยา่งหยาบ 
   อตัราตายเฉพาะกลุม่อายุ เฉพาะเพศ 
   อตัราทารกตาย 
   อตัรามารดาตาย 
 
  9.4 สถติอินามยั 
   อตัราป่วย 
   อตัราผู้ป่วยตาย 
   อตัราตายเฉพาะโรค 
  9.5 ตารางชพี 
   ความหมายของตารางชพี 
   ประโยชนข์องตารางชพี 

การนําตารางชพีมาประยุกตท์างการพยาบาล  
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล  
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ความสําคญัของ
คณติศาสตรแ์ละ
สถติติอ่
ชวีติประจาํวนั
และวชิาชพี 

1. นําเสนอสภาพปัญหาที่
เกีย่วข้องกบัการดาํเนิน
ชวีติประจาํวนัและวชิาชพีที่
เกดิขึน้ในปจัจุบนั 
2. การนําหลกัการของ
คณติศาสตรแ์ละสถติใินการ
วเิคราะหส์ภาพปญัหา การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะหข์้อมูล การ
สรุปผลการศึกษา เพือ่หา
แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
3. อภปิรายและสรุปความ
คดิเห็นรว่มกนั 

1. การนําเสนอสภาพ
ปญัหา 
2. การวเิคราะห์
สภาพปญัหาและหา
แนวทางในการแก้ไข
ปญัหาโดยนํา
หลกัการของ
คณติศาสตรแ์ละสถติิ
มาประยุกตใ์ช้ 
3. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 

ความรู้พืน้ฐาน 1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 1. ประเมนิผลจาก 
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ทางคณติศาสตร์
และสถติ ิ

2. แบง่กลุม่วเิคราะหโ์จทย์
ปญัหา 
3. ทาํผงัความคดิรวบยอด 
4. อภปิรายและสรุปความ
คดิเห็นรว่มกนั 

   1.1 การวเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
   1.2 ผงัความคดิ
รวบยอด 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
3. การสอบ 

สถติชิพีและการ
ประยุกตใ์ช้
ทางการ
พยาบาล 

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2. แบง่กลุม่วเิคราะหโ์จทย์
ปญัหา 
3. ทาํผงัความคดิรวบยอด 
4. อภปิรายและสรุปความ
คดิเห็นรว่มกนั 

1. ประเมนิผลจาก 
   1.1 การวเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
   1.2 ผงัความคดิ
รวบยอด 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
3. การสอบ 
 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. สถานบรกิารทางสุขภาพ 
2. ห้องสมุด / ศนูยส์ารสนเทศ 
3. Website 

ส่ือการเรยีนการสอน 
 1.  ใบงาน/โจทยป์ัญหา 
 2.  โปรแกรมวเิคราะหส์ถติสํิาเร็จรปู 
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เคม ี   
(Chemistry)  

 
รหสัวชิา     วค.1102 
หน่วยกติ   2(1-2-3) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาความสําคัญของเคมีต่อชีวิตประจําวันและวิชาชีพ  
แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานทางเคม ี  สารประกอบ สารละลาย
และบฟัเฟอร ์ คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองสารอนิทรยี ์
ความสัมพนัธข์องเคมกีบัศาสตรส์าขาอืน่ การประยุกตค์วามรู้ทาง
เคมใีห้เกดิประโยชนต์อ่การดาํเนินชวีติ โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้
แบบมีส่วนร่วม  การวเิคราะหโ์จทยป์ัญหา การศึกษาค้นคว้า
และการทดลอง  เพือ่มุ่งเน้นการคดิอยา่งมเีหตุผล การแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี  และนําหลกัการทางเคมมีาประยุกตใ์ช้
ในการดแูลสุขภาพ 
สมรรถนะรายวชิา 
 แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยแีละนําหลกัการทางเคมมีา
ประยุกตใ์ช้ในการคดิแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผลในชวีติประจาํวนัและ
วชิาชพี เพือ่การดูแลสุขภาพตนเองและผู้อืน่  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้    

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. มคีวามตระหนกัถงึความสําคญัของการใช้สารเคมใีน

ชวีติประจาํวนัและวชิาชพีพยาบาล 
2.  อธบิายแนวคดิและหลกัเคมพีืน้ฐานได ้

 3.  แจกแจงคุณสมบตัขิองสารทีพ่บในรา่งกายและจาํเป็นตอ่
ชวีติประจาํวนัได ้

4.  วเิคราะหส์าเหตุและปจัจยัของการเกดิปฏกิริยิาและ
เชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลงของรา่งกายได ้

 5.  ประยุกตค์วามรู้ทางเคมมีาใช้ในชวีติประจาํวนัได ้
 6.  แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี
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สาระการเรยีนรู ้
 บทท ี 1 บทนํา 
  1.1 ความสําคญัของเคมตีอ่ชวีติประจาํวนั 
  1.2 ความสัมพนัธข์องเคมกีบัศาสตรอ์ืน่ๆ 
  1.3 การประยุกตค์วามรู้ทางเคมใีนการปฏบิตักิาร
พยาบาล 
 บทที ่ 2 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐานทางเคม ี  
  
  2.1 ปฏกิริยิาเคม ี
  2.2 สมดุลเคม ี
 บทที ่ 3 สารประกอบ สารละลาย และบฟัเฟอร ์
     
  3.1 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมพีร้อมทัง้การ
ประยุกตใ์ช้ของ 

น้ํา 
กรด  
เบส 
เกลอื 

       3.2 สารละลาย 
        ชนิดของสารละลาย 

                ความสัมพนัธข์องหน่วยความเข้มข้นตา่งๆทีใ่ช้ใน
การปฏบิตักิารพยาบาล 
  3.3 บฟัเฟอร ์
        การทาํงานของระบบบฟัเฟอรต์า่งๆในรา่งกาย 
 บทที ่ 4 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีอง
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนและ         
                    อนุพนัธ ์  
  4.1 อลัเคน  อลัคนี อลัไคน ์

4.2 อลัคลิเฮไลด ์
4.3 แอลกอฮอล ์
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4.4 อเีธอร ์
4.5 เอมนี 

 บทที ่ 5 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองสารประกอบ
คารโ์บนิล 

 5.1  อลัดไีฮดแ์ละคโีตน   
 5.2  กรดคารบ์อกซลิกิ 

  5.3  เอสเธอร ์
  5.4  เอไมด ์
 บทที ่ 6 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองสารประกอบ
วงแหวน 
  6.1  เบนซนีและอนุพนัธ ์
  6.2  สเตยีรอยด ์
  6.3  อลัคาลอยด ์

บทที ่ 7 คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองชวีโมเลกุล
     7.1 คารโ์บไฮเดรต 

 7.2 โปรตนี 
  7.3 ไขมนั 
  7.4 กรดนิวคลอีกิ 
 
 บทที ่ 8 เคมกีบัสภาวะแวดล้อม     
   
  8.1 สารสังเคราะหใ์นชวีติประจาํวนั และการนําไปใช้ 
 สบู ่ และผงซกัฟอก 
 โพลเิมอร ์  สี 
  8.2 มลพษิ 

ภาคทดลอง 
1.  ปจัจยัทมีผีลตอ่การละลายและการตกตะกอนของสาร 
2.  การทดสอบคุณสมบตัขิองกรด เบสและเกลอื 
3.  การทดสอบคุณสมบตัขิองบฟัเฟอร ์
4.  การทดสอบคุณสมบตัขิองแอลกอฮอล ์
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  5.  การทดสอบคุณสมบตัขิองอลัดไีฮดแ์ละคโีตน 
  6.  การทดสอบคุณสมบตัขิองกรดคารบ์อกซลิกิ 
  7.  การทดสอบคุณสมบตัขิองคารโ์บไฮเดรต 
  8. การทดสอบคุณสมบตัขิองโปรตนี 
  9. การทดสอบคุณสมบตัขิองไขมนัและกรดนิวคลอีกิ
  
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ความสําคญัของเคมี
ตอ่ชวีติประจาํวนัและ
วชิาชพี 

1. นําเสนอสภาพปัญหา
ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้
สารเคมใีน
ชวีติประจาํวนัและ
วชิาชพี 
2. การนําหลกัการของ
เคมไีปใช้ในการแก้ไข
ปญัหาในชวีติประจาํวนั
และวชิาชพี 
3. อภปิรายและสรุป
ความคดิเห็นรว่มกนั 

1. การนําเสนอสภาพ
ปญัหา 
1. การวเิคราะหส์ภาพ

ปญัหาและหา
แนวทางในการ
แก้ไขปญัหาโดย
นําหลกัการของ
เคมมีาประยุกตใ์ช้ 

2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 

แนวคดิและหลกัการ
ทางเคมเีกีย่วกบั
น้ํากรด  เบส  
เกลอืและบฟัเฟอร ์

1. บรรยายแบบมส่ีวน
รว่ม 
2. แบง่กลุม่วเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
3. การศึกษาค้นคว้า 
4. ทาํผงัความคดิรวบ
ยอด 
5. อธปิรายและสรุป
ความคดิเห็นรว่มกนั 

1. ประเมนิผล 
   1.1 การวเิคราะห์
โจทย ์
        ปญัหา 
   1.2 ผงัความคดิรวบ
ยอด 
2. การมส่ีวนรว่มใน
การ 
อภปิรายและแสดง
ความคดิเห็น 
3. การสอบ 
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มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและการ

ประเมนิผล 
คุณสมบตัทิาง
กายภาพและทางเคมี
ของสารเคมแีละ 
ชวีโมเลกุล 

1. บรรยายแบบมส่ีวน
รว่ม 
2. แบง่กลุม่วเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
3. การศึกษาค้นคว้า 
4. ทาํผงัความคดิรวบ
ยอด 
5. อภปิรายและสรุป
ความคดิเห็นรว่มกนั 

1. ประเมนิผล 
   1.1 การวเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
   1.2 ผงัความคดิรวบ
ยอด 
2. การมส่ีวนรว่มใน
การอภปิรายและ
แสดงความคดิเห็น 
3. การสอบ 

การประยุกตค์วามรู้
ทางเคมใีห้ 
เกดิประโยชนต์อ่การ
ดาํเนินชวีติ 

1. แบง่กลุม่วเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
2.ปฏบิตักิารใน
ห้องทดลอง 
3.อภปิรายและสรุป
ความคดิเห็นรว่มกนั 

1. ประเมนิผล 
   1.1 การวเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
2. การมส่ีวนรว่มใน
การ 
อภปิราย/สรุปผลการ
ทดลอง 
3. การสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องปฏบิตักิารเคม ี
2. ศนูยส์ารสนเทศ / ห้องสมุด 
3. Website 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สารเคม ี
2. อุปกรณท์ดลอง 
3. โจทยป์ญัหา 
4. เอกสารประกอบการสอน ตาํราและหนงัสืออา่นประกอบ 
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ฟิสิกส์ 
(Physics)  

 
รหสัวชิา   วค. 1103 
หน่วยกติ    3(2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาความสําคัญของหลักฟิสิกส์ต่อชีวิตประจําวันและ
วชิาชีพ แนวคิดพืน้ฐาน หลกัและกฎเกณฑท์างฟิสิกส์เกี่ยวกบั
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การวดั แรง การเคลือ่นที ่ พลงังาน ความดนั ความร้อน แสง 
เสียง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ นิวเคลียรฟิ์สิกส์ ความก้าวหน้า
ทา ง ฟิ สิ ก ส์  ก า ร นํ า เ ทค โ น โ ล ยีใ หม่ ๆ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ใ น ก า ร
รักษาพยาบาล  และการดํา เนิ นชีวิตประจํ า วัน  โดยใ ช้
กระบวนการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม   การวเิคราะหโ์จทยป์ัญหา  
การศึกษาค้นคว้าและการทดลอง เพือ่มุง่เน้นการคดิอยา่งมเีหตุผล 
การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยแีละนําหลกัการทางฟิสิกส์มา
ประยุกตใ์ช้ในการดแูลสุขภาพ  
สมรรถนะรายวชิา 
 แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี และนําหลกัการทางฟิสิกส์
มาประยุกตใ์ช้ในการคดิแก้ปัญหาอย่างมเีหตุผลในชีวติประจําวนั
และวชิาชพีเพือ่การดแูลสุขภาพตนเองและผู้อืน่ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.   มคีวามตระหนกัถงึความสําคญัของการใช้หลกัการ
ฟิสิกส์ในชวีติประจาํวนัและ 

     วชิาชพีพยาบาล 
2.  อธบิายหลกั กฎเกณฑท์างฟิสิกส์ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ทาํงานของรา่งกายได ้
3. วเิคราะหก์ารทาํงานของรา่งกายในภาวะปกตแิละผดิปกติ

โดยใช้หลกัทางฟิสิกส์ได้ 
4. นําความรู้ทางฟิสิกส์ไปวเิคราะหโ์จทยป์ญัหาและ

ประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวนัโดยใช้ 
กระบวนการกลุม่ 

  5.  ประยุกตห์ลกัการทางฟิสิกส์ไปใช้ในการปรบัปรุงอุปกรณ์
การรกัษาพยาบาลและให้ 

การพยาบาลไดเ้หมาะสม 
 6.  ใช้เครือ่งมอืทีท่าํงานตามหลกัฟิสิกส์ในการรกัษาพยาบาล
ได ้
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 7.  เลอืกวธิป้ีองกนัอนัตรายอนัอาจเกดิจากวสัดุอุปกรณต์า่งๆ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 8.  แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 บทนํา       
   
  1.1  ความสําคญัของหลกัการฟิสิกส์กบัการดาํเนิน
ชวีติประจาํวนั 
  1.2  ความสัมพนัธข์องฟิสิกส์กบัศาสตรอ์ืน่ๆ 

1.3  ฟิสิกส์กบัการประยุกตใ์ช้ในการรกัษาพยาบาล 
  1.4  ระบบของหน่วยมาตรฐาน 
  1.5  ระบบหน่วยทางการรกัษาพยาบาล 
  1.6  การวดัและความเทีย่งตรงของการวดั 
  1.7  การวดัความยาว  วดัปรมิาตร วดัน้ําหนกั และ
การวดัอุณหภมู ิ

1.8  น้ําหนกัและมวลสาร 
 บทที ่ 2 แรงและการเคลือ่นที ่     
   
  2.1  แรง 
  2.2  แรงโน้มถว่งของโลก 
  2.3  แรงโน้มถว่งในรา่งกายมนุษยแ์ละการพยาบาล 
  2.4  แรงกลา้มเนื้อและการทาํงานของกลา้มเนือ้ 
  2.5  การดงึ (Traction) 
 2.5.1 หลกัการดงึและแรงทีเ่กีย่วข้อง 
 2.5.2 การดงึกระดกูให้เขา้ทีแ่บบตา่งๆ 
  2.6  การเคลือ่นทีข่องแรง 
 2.6.1 การเคลือ่นทีใ่นเชงิเส้น 
 2.6.2 การไหลเวยีนของโลหติในรา่งกาย 
  2.7  กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั 
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  2.8  การเคลือ่นทีข่องวตัถุเป็นรปูวงกลมและการ
ประยุกตใ์ช้ 
  2.9  จุดศนูยก์ลางความถว่ง ความถว่งจาํเพาะ 
  2.10 จุดศนูยถ์ว่งในรา่งกายกบัการพยาบาล 
  2.11 ทา่นอนทีเ่หมาะสมในชวีติประจาํวนั 
  2.12 กฎของอารค์มิดิสีและการประยุกตใ์ช้ 
 บทที ่ 3 งาน พลงังานและกาํลงั    
   
  3.1  งาน 
  3.2  พลงังานและการคงตวัของพลงังาน 
  3.3  การใช้หลกัของงาน พลงังาน และกาํลงัในการ
ทาํงานของรา่งกาย 
  3.4  หลกัของเครือ่งกล การไดเ้ปรยีบและประสิทธภิาพ
เชงิกล 
  3.5  แรงเสียดทานและการนําไปประยุกตท์างการ
พยาบาล 
  3.6  เครือ่งกลอยา่งงา่ยและการนําไปประยุกตท์างการ
รกัษาพยาบาล 
 
 
 บทที ่ 4 คุณสมบตัขิองสสาร     
  
  4.1  สถานภาพและคุณสมบตัขิองสสาร ของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ 
  4.2  ความตงึผวิ และการนําไปประยุกตใ์ช้ 
  4.3  การแพรก่ระจาย การแลกเปลีย่นสารอาหารและ
ก๊าซ 
  4.4  การออสโมซสี ไดอะลซิสีของเลอืดและการทาํงาน
ของไต 
  4.5  ความยดืหยุน่ ของอวยัวะและการประยุกตใ์ช้ 
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  4.6  ความหนืดและผลตอ่การทาํงานของเลอืดใน
รา่งกาย 
 บทที ่ 5 ความดนัของของไหล     
   
  5.1  ของไหล 
 5.1.1 ความดนัในของเหลวทีอ่ยูน่ิ่งและการ
ประยุกตใ์ช้ทางการพยาบาล 
 5.1.2 กฎของปาสคลั และการประยุกตใ์ช้ 
 5.1.3 ความดนัในของไหลทีเ่คลือ่นที ่
 5.1.4 การไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายมนุษย ์
  5.2  ความดนับรรยากาศ 
  5.3  ความดนัในระบบปิด และความดนัในทอ่ปลายเปิด 
  5.4  หลกัการวดัความดนัโลหติ การหาคา่ C.V.P. 
  5.5  องคป์ระกอบในการไหลของๆเหลวและหลกัการให้
สารเหลวเขา้สู่รา่งกาย 
  5.6  ความกดดนัของก๊าซ และกฎของก๊าซตา่งๆ กฎ
ของก๊าซกบั การ 

       ประยุกตใ์ช้ทางการรกัษาพยาบาล 
5.7  ความกดดนัทีต่ํา่กวา่ความดนัของบรรยากาศ 

(Subatmospheric pressure) 
 บทที ่ 6 ความร้อนและอุณหพลศาสตร ์   
    
  6.1  อุณหภูม ิ ความร้อนและการวดัปรมิาณความร้อน 
  6.2  ปรมิาณความร้อนและการเปลีย่นสถานะของสาร 
  6.3  ความดนัไอและความชืน้สัมพทัธ ์
  6.4  การเคลือ่นทีข่องความร้อนในรา่งกายมนุษย ์
  6.5  การใช้ความร้อนและความเย็นในการ
รกัษาพยาบาล 
  6.6  อุณหพลศาสตร ์ (Thermodynamic) 
  6.7  กฎของอุณหพลศาสตร ์
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  6.8  อุณหพลศาสตรก์บัการดาํรงชวีติของมนุษย ์
บทที ่ 7 คลืน่และเสียง      

  
7.1  ธรรมชาตแิละอตัราเร็วของเสียง 

  7.2  คุณภาพของคลืน่เสียงและการไดย้นิ 
  7.3  คุณสมบตัขิองคลืน่เสียงและการนําไปใช้ประโยชน ์
  7.4  การพดูและการไดย้นิ 
  7.5  คลืน่เสียงกบัการรกัษาพยาบาล 
  7.6  อลัตราซาวดแ์ละการประยุกตใ์ช้ในการ
รกัษาพยาบาล 
 บทที ่ 8 ทศันศาสตร ์      
   
  8.1  ธรรมชาตขิองแสง 
  8.2  เซลลสุ์รยิะ (Solar cell) 
  8.3  เลเซอรแ์ละการประยุกตใ์นการรกัษาพยาบาล 
  8.4  เส้นใยนําแสง และการประยุกตใ์นการตรวจ
วนิิจฉัยโรค 
  8.5  การเกดิภาพของกระจกและเลนซ ์
 8.5.1 กระจกเงากบัชวีติประจาํวนัและการแพทย ์
 8.5.2 แกลร(์glare) 
 8.5.3 เลนซแ์ละการประยุกตใ์ช้ทางการแพทย ์
  8.6  สี 
  8.7  นยันต์าและการมองเห็น 
  8.8  ทศันอุปกรณท์างการแพทย ์
 บทที ่ 9 แมเ่หล็กไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์   
    
  9.1  คุณสมบตัขิองแมเ่หล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถติกบัการ
นําไปใช้ประโยชน ์

      ในการรกัษาพยาบาล 
9.2  ไฟฟ้ากระแส และกฎของโอหม์ 
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9.3  ไฟฟ้ากบัมนุษยแ์ละการนําไปใช้ในการ
รกัษาพยาบาล 
9.4  เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีใ่ช้ในการวนิิจฉัยและรกัษาโรค 
9.5  อนัตรายจากไฟฟ้าและการป้องกนั 
9.6  อเิล็กทรอนิกส์ 
  9.6.1 วตัถุกึง่ตวันําและไดโอดผลกึ 
  9.6.2 Oscilloscope และการนําไปใช้ประโยชน ์

 บทที ่ 10  นิวเคลยีรฟิ์สิกส์      
  10.1  สารรงัสีและกมัมนัตภาพรงัสี 
  10.2  สมบตัขิองสารรงัสีและกมัมนัตภาพรงัสี 
  10.3  หน่วยวดั และเครือ่งมอืวดักมัมนัตภาพรงัสี 
  10.4  แหลง่ทีม่าและปรมิาณกมัมนัตภาพรงัสีและสาร
รงัสีทีย่อมให้รบัไดต้าม 

        ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการวา่ดว้ยการป้องกนั
รงัสีระหวา่งประเทศ (ICRP) 

10.5  ปฏกิริยิาของรงัสีตอ่รา่งกายมนุษย ์
10.6  ผลกระทบตอ่อวยัวะตา่งๆทีถ่กูรงัสี รวมทัง้อาการ

ป่วยจากรงัสี 
10.7  การป้องกนัรงัสี 
10.8  การขจดัสารปนเป้ือนสารรงัสี 
10.9  เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์

 ภาคทดลอง 
  1.  การชัง่ ตวง วดั 
  2.  สมดุลของแรง การใช้แรงดงึกระดกู 
  3.  แรงโน้มถว่ง การเคลือ่นทีต่ามแนวดิง่ การทดสอบ
หลกัอารค์มีดิสี การหาคา่ 

    ความถว่งจาํเพาะ 
  4.  การใช้พลงังานของรา่งกายในกจิกรรมตา่งๆ 
  5.  การทดสอบแรงตงึผวิ การเคลือ่นทีผ่า่นช่องแคบ 
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  6.  การเคลือ่นทีข่องสารเหลวทีม่คีวามหนืด การหา
แรงเค้น ความเครยีด และ 

    ความยดืหยุน่ของสาร 
  7.  การวดัคา่ความดนัในภาวะตา่งๆการไหลของสาร
เหลวในชุดให้สารน้ํา 
  8.  การใช้เครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้า การตอ่เซลลแ์ละ
ความตา้นทานไฟฟ้า 
  9.  การสะท้อนและการหกัเหของแสง 
  10. ความร้อนจาํเพาะ ความจุความร้อน และผลที่
เกดิขึน้ตอ่วตัถุเมือ่ไดร้บัความร้อน      
  11. การตรวจวดักมัมนัตภาพรงัสี 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
ความสําคญัของ
ฟิสิกส์กบัการดาํเนิน
ชวีติและการพยาบาล 

1. นําเสนอสภาพ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน
ชวีติประจาํวนั 
2. การนําหลกัการ
ของฟิสิกส์ไปใช้ใน
การแก้ไขปญัหาใน
ชวีติประจาํวนัและ
วชิาชพี 
3. อภปิรายและแสดง
ความคดิเห็นรว่มกนั 

1. การนําเสนอสภาพ
ปญัหา 
2. การวเิคราะหส์ภาพ
ปญัหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขปญัหา
โดยนําหลกัการของ
ฟิสิกส์มาประยุกตใ์ช้ 
3. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความคดิเห็น 

หลกัและกฎเกณฑ์
ทางฟิสิกส์เกีย่วกบั
การวดั  แรง  
การเคลือ่นที ่  
พลงังาน  ความดนั  
ความร้อน  แสง  
เสียง ไฟฟ้า  
อเิล็กโทรนิกส์  

1. บรรยายแบบมส่ีวน
รว่ม 

2. แบง่กลุม่วเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 

3. การศึกษาค้นคว้า 
4. ทาํผงัความคดิรวบ

ยอด 
5.  ปฏบิตักิารใน

1. ประเมนิผล 
    1.1 การวเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
    1.2 ผงัความคดิรวบ
ยอด 
     1.3 หลกัฐานการ
เรยีนรู้  
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นิวเคลยีรฟิ์สิกส์ ห้องทดลอง 
มโนทศันห์ลกั การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

 6. สาธติ 
7. อภปิรายและ
แสดงความคดิเห็น
รว่มกนั 

2. การมส่ีวนรว่มใน
การ 
    อภปิราย/ 
3. สรุปผลการทดลอง 
4. การสอบ 

การนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกตใ์น
การรกัษาพยาบาล
และการดาํเนิน
ชวีติประจาํวนั 

1.  บรรยายแบบมี
ส่วนรว่ม 
2.  แบง่กลุม่
วเิคราะหโ์จทย์
ปญัหา 
1. การศึกษาค้นควา้ 
2. ทาํผงัความคดิ

รวบยอด 
3. ปฏบิตักิารใน

ห้องทดลอง 
4. สาธติ 
5. อภปิรายและแสดง

ความคดิเห็น
รว่มกนั 

1. ประเมนิผล 
    1.1 การวเิคราะห์
โจทยป์ญัหา 
    1.2 ผงัความคดิรวบ
ยอด 
    1.3 หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่มในการ
อภปิราย/ 
สรุปผลการทดลอง 
3. การสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องปฏบิตักิารฟิสิกส์ 
2. หอผู้ป่วย / แผนกรงัสี / แผนกหู  ตา  คอ จมกู / 

ฯลฯ 
3. ศนูยส์ารสนเทศ / ห้องสมุด 
4. Website 

ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. โจทยป์ัญหา/ใบงาน 
 2. สไลด ์ วดิuทศัน ์
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 3. อุปกรณก์ารทดลอง 
 4. ตาํรา และหนงัสืออา่นประกอบ 
 5. บุคคล  
เอกสาร/หนงัสืออา่นเพิม่เตมิ 
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ฟิสิกส์และวทิยาศาสตรท์ัว่ไป  
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  ชวีเคม ี
  โภชนาการ 
  เศรษฐศาสตรก์บัระบบสุขภาพ 
  เภสัชวทิยา 
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หน่วยกติ 3(2-2-5) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาชนิดรปูรา่ง ลกัษณะคุณสมบตัแิละสรรีวทิยาของ
จุลนิทรยีแ์ละปรสิตทีม่ผีลตอ่สุขภาพการตดิเชือ้ การเกดิโรค การ
แพรก่ระจายกลไกการตา้นทานโรค การควบคุมป้องกนัการตดิเชือ้
ของรา่งกาย การทาํลายและการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
จุลนิทรยี ์ ปรสิต โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นควา้ คดิวเิคราะห์
อยา่งมเีหตุผล มคีวามรบัผดิชอบ และสามารถดแูลตนเองได ้
สมรรถนะรายวชิา 
 คดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล มคีวามรบัผดิชอบ สามารถดูแล
ตนเองได้ในการป้องกนัและดูแลสุขภาพอนามยัของตนเองและผู้อืน่
ในการรักษาความสะอาดและการป้องกันการแพร่กระจายของ            
เชือ้โรค  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายชนิด รูปรา่ง ลกัษณะ คุณสมบตั ิ และสรรีวทิยา
ของจุลนิทรยี ์ ปรสิตทีม่ผีลตอ่ 

สุขภาพได้ 
 2. วเิคราะหส์าเหตุ การเกดิโรค การแพรก่ระจายของโรค 
ทีเ่กดิจากจุลนิทรยี ์ ปรสิตได้ 
 3. อธบิายการตดิเชือ้ และกลไกการต้านทานโรคได ้
 4. ระบุวธิกีารทาํลาย และยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
จุลนิทรยี ์ ปรสิตได ้
 5. ระบุวธิกีารป้องกนัโรค การควบคุมและการแพร่กระจาย
ของโรคจากจุลนิทรยี ์ ปรสิตได ้

6. มคีวามรบัผดิชอบในการศึกษาค้นควา้และสืบค้นขอ้มลู
เกีย่วกบัจุลนิทรยี ์ ปรสิตได ้
 7. ตรวจวนิิจฉัย จุลนิทรยีแ์ละปรสิตจากส่ิงส่งตรวจอยา่งงา่ย
ได ้
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8. ดแูลสุขภาพอนามยัของตนเองในการรกัษาความสะอาด
และการป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โรค 

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 ชนิด รปูรา่ง ลกัษณะ คุณสมบตัแิละสรรีวทิยา
ของจุลนิทรยี ์
  1.1 แบคทเีรยี 
  1.2 เชือ้รา 
  1.3 ไวรสั 
 
 บทที ่ 2 แบคทเีรยีทีท่าํให้เกดิพยาธสิภาพ 
  2.1 Aerobic gram positive cocci 
   Staphylococci 
   Streptococci 
  2.2 Aerobic gram negative cocci 
   Neisseria 
  2.3 Aerobic gram positive bacilli 
   Corynebacterium 
   Bacillus 
  2.4 Aerobic gram negative bacilli 
   Enterobacteriaceae 
   Vibrionaceae 
   Pseudomonadaceae 
   Acinotobacter 
   Hemophilus 
   Bordetella 
   Pasteurella 
   Francisella 
   Brucella 
  2.5 Mycobacterium, Actinomycetes, Spirochetes 
  2.6 Mycoplasma,Chlamydia and Rickettsia 
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  2.7 Anaerobic bacteria 
 บทที ่ 3 เชือ้ราทีท่าํให้เกดิพยาธสิภาพ 
  3.1 Systemic Mycoses 
  3.2 Subcutaneous Mycoses 
 บทที ่ 4 ไวรสัทีท่าํให้เกดิพยาธสิภาพ 
  4.1 DNA Virus 
  4.2 RNA Virus 
 บทที ่ 5 ปรสิตทีท่าํให้เกดิพยาธสิภาพ 
  5.1 Protozoa 
  5.2 Metazoa 

บทที ่ 6 จุลนิทรยีใ์นส่ิงแวดลอ้ม 
  6.1 น้ํา 
  6.2 นม 
  6.3 อาหาร 
  6.4 อากาศ 
 บทที ่ 7 การส่งตวัอยา่งเพือ่การตรวจวนิิจฉัย 
  7.1 การส่งตวัอยา่ง 
   อุจจาระ 
   ปสัสาวะ 
   เลอืด 
  7.2 การตรวจวนิิจฉัย   

7.3 การแปลผลการตรวจ 
 บทที ่ 8 การตดิเชือ้ และกลไกการตา้นทานโรคของ
รา่งกาย 
  8.1 การตดิเชือ้ 
   จุลนิทรยีท์ีพ่บในรา่งกายในภาวะปกต ิ
   วธิกีารเขา้สู่รา่งกายของจุลนิทรยี ์
   ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดิเชือ้ 
   ชนิดของการตดิเชือ้ 
   การระบาดของเชือ้โรค 



 

 88 

  8.2 กลไกการตา้นทานโรคของรา่งกาย 
   ภมูคุิ้มกนั 
   ภมูแิพ ้
 บทที ่ 9 หลกัการทาํลายและยบัยัง้ การเจรญิเตบิโตของ
จุลนิทรยีแ์ละปรสิต 
  9.1 วธิทีางกายภาพ 
   ความร้อน 
   คลืน่เสียง 
   รงัสี 
   การปั่น 
  9.2 วธิทีางเคม ี
   ก๊าซ 
   สารเคม ี
 
 
ภาคทดลอง 
 การทดลองที ่ 1 ศึกษารปูรา่ง ลกัษณะ ของแบคทเีรยีโดย
วธิกีารยอ้มสีแกรม 
   ชนิดของสี 
   หลกัการย้อมสี 
   วธิยีอ้มสี 
   การรายงานผล 
 การทดลองที ่ 2 ศึกษาลกัษณะของแบคทเีรยีจากกล้อง
จุลทรรศน ์
   ลกัษณะ Colony บนอาหารเลีย้งเชือ้ 
   วธิทีดสอบทางชวีเคมทีีใ่ช้ช่วยจาํแนกชนิดของ
แบคทเีรยีชนิดตา่งๆ ดงันี ้
    Aerobic Gram Positive Cocci 
    Aerobic Gram Negative Cocci 
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    Aerobic Gram Positive Bacilli 
    Aerobic Gram Negative Bacilli 
 การทดลองที ่ 3 ศึกษาเชือ้วณัโรค โดย 
    ทาํ Acid fast stain 
    ดลูกัษณะเชือ้ทางกลอ้งจุลทรรศน ์
    ดลูกัษณะ Colony บนอาหารเลีย้งเชือ้ 
 การทดลองที ่ 4 ศึกษาวธิกีารทดสอบความไวของแบคทเีรยี
ตอ่สารตา้นจุลชพี 
   วธิอีา่นผลและการแปลผล 
 การทดลองที ่ 5 ศึกษาวธิกีารตรวจทางห้องปฏบิตักิาร เพือ่
ช่วยวนิิจฉัยโรคตอ่เชือ้รา 
    KOH Preparation 
    Indian ink Preparation 
   ศึกษาลกัษณะ Colony และลกัษณะจากกลอ้ง
จุลทรรศนข์องเชือ้ราที ่

กอ่โรคในคน 
 การทดลองที ่ 6 ศึกษาการทดสอบเพือ่วนิิจฉัยโรคตดิเชือ้
ไวรสั 
    HIV – Ab 
    HBsAg 
    Dengue Blot 
    Western Blot 
 การทดลองที ่ 7 การทดสอบโดยใช้ปฏกิริยิาระหวา่ง
แอนตเิจน และแอนตบิอด ี เพือ่ช่วย 

วนิิจฉัยโรคตดิเชือ้แบคทเีรยี 
 VDRL 
 ASO 
 Widal’s Test 

 การทดลองที ่ 8    ศึกษาลกัษณะตวัแกแ่ละระยะตดิตอ่ของ
ปรสิตทีก่อ่โรคในคน 
     วธิกีารตรวจทางห้องปฏบิตักิารเพือ่ช่วย
วนิิจฉัยโรคตดิเชือ้ parasite 
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    Anti – E. histolytica 
    ตรวจอุจจาระหาไขพ่ยาธ ิ

การทดลองที ่ 9  ดลูกัษณะของอาหารทีใ่ช้ในการเก็บตวัอยา่ง
ส่งตรวจ และอาหารทีใ่ช้ในการ    

                     เพาะเลีย้งเชือ้จาก Clinical Specimen 
 การทดลองที1่0  การเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ การตรวจ การ
แปลผล อุจจาระ ปสัสาวะ เลอืด 
 
การจดัการเรยีนรู้   การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ชนิด รูปรา่ง 
ลกัษณะ 
คุณสมบตัแิละ
สรรีวทิยาของ   
จุลนิทรยีแ์ละ
ปรสิต 

1.อภปิรายเกีย่วกบั ชนิด 
รูปรา่ง ลกัษณะ คุณสมบตัิ
และสรรีวทิยาของจุลนิทรยี ์
ปรสิตทีม่ผีลตอ่สุขภาพ 
2.ทาํการทดลองศึกษาชนิด 
รูปรา่ง ลกัษณะคุณสมบตัแิละ
สรรีวทิยาของจุลนิทรยี ์ และ
ปรสิตโดยกลอ้งจุลทรรศนแ์ละ
การย้อมสี 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. รายงานการ
ทดลอง 
3. การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 
4.การทดสอบ 
        

แบคทเีรยีทีท่าํ
ให้เกดิพยาธิ
สภาพ 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.อภปิรายสรุปเป็นผงัความคดิ
รวบยอด 
3.ทดลองศึกษาลกัษณะของ
แบคทเีรยี โดยกล้องทรรศน์
และการเพาะเชือ้ 
4.ทดลองการทดสอบความไว
ตอ่สารต้าน 
  จุลชพี 
5.ทดลองการทดสอบการใช้
ปฏกิรยิาระหวา่งกนัของ

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ ผงัความคดิ
รวบยอด 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
4.การทดสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แอนตเิจนและแอนตบิอดี ้ เพือ่
ช่วยการวนิิจฉัยโรคตดิเชือ้
แบคทเีรยี 

เชือ้ราทีท่าํให้
เกดิพยาธิ
สภาพ 

1.ศึกษาค้นคว้าโดยแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยแีละจาก
เอกสาร นําเสนอรายกลุม่
เกีย่วกบัเชือ้ราทีท่าํให้เกดิ
พยาธสิภาพ 
2.อภปิรายและสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด 
3.ทดลองการศึกษาลกัษณะ
ของเชือ้ราโดยกลอ้งจุลทรรศน์
และการเพาะเชือ้ 
 
 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
4.การทดสอบ 

ไวรสัทีท่าํให้
เกดิพยาธิ
สภาพ 

1.บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม 
2. สรุปเป็นผงัความคดิรวบ
ยอดรว่มกนั 
3.ทดลองการทดสอบเพือ่
วนิิจฉัยโรคตดิเชือ้ 
  ไวรสั 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การมส่ีวนรว่มและ
การ  
  แสดงความคดิเห็น 
4.การทดสอบ 

ปรสิตทีท่าํให้
เกดิพยาธิ
สภาพ 

1.ศึกษาจากกรณตีวัอยา่งและ
อภปิรายรว่มกนัโดยแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยแีละจาก
เอกสาร 
2.ทดลองการตรวจทาง
ห้องปฏบิตักิารเพือ่ช่วย

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การมส่ีวนรว่มและ
การ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

วนิิจฉัยโรคตดิเชือ้ปรสิต   แสดง  ความ
คดิเห็น 
4.การทดสอบ 

1.จุลนิทรยี ์
และปรสิตใน
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.หลกัการ
ทาํลายและ
ยบัยัง้การ
เจรญิเตบิโต
ของ      
จุลนิทรยีแ์ละ
ปรสิต 

1.ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
แสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.จดัทาํโครงงานการสํารวจ  
ควบคุมและป้องกนั จุลนิทรยี ์
และปรสิตในส่ิงแวดลอ้มใน
ชวีติประจาํวนั 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้และการมี
ส่วนรว่ม 
2.การประเมนิผล
โครงการ 
3.การทดสอบ 

การเก็บ
ตวัอยา่งและ
การตรวจ
วนิิจฉัย 

1. ศึกษาจากกรณตีวัอยา่งและ
อภปิรายรว่มกนั 
2.สรุปผลการเรยีนรู้ของ
ตนเอง 
3. สาธติการเก็บตวัอยา่งและการ
ตรวจวนิิจฉัย 
4.ฝึกการอา่นและแปลผลการ
ตรวจวนิิจฉัย ส่ิงส่งตรวจ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้และการมี
ส่วนรว่ม 
2.การทดสอบ  
 

การตดิเชือ้ 
และกลไกการ
ต้านทานโรค
ของรา่งกาย 

1.แบง่กลุม่วเิคราะหก์รณี
ตวัอยา่งผู้ป่วยทีม่ปีัญหาการตดิ
เชือ้ 
2.เขยีนแผนผงัความคดิรวบ
ยอด 
3.อภปิราย 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.ประเมนิ
กระบวนการกลุม่ 
3.การทดสอบ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ผู้ป่วยตดิเชือ้ประเภทตา่งๆ 
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2. หน่วยควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
3. หน่วยปฏบิตักิารตรวจชนัสูตรโรคของโรงพยาบาล 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ตวัอยา่งของจรงิประกอบการทดลอง 
2. สไลด ์วดิทิศัน ์
3. ผลงานวจิยั 
4. กรณศึีกษา  สถานการณจ์าํลอง 
5. อุปกรณ ์สาธติ/สาธติย้อนกลบั 
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กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา 1    

(Anatomy and Physiology I) 
 

รหสัวชิา พ. 1102 
หน่วยกติ 3(2-2-5)  
คาํอธบิายรายวชิา  
  ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทํางานรวมทั้ง
ความสัมพนัธ ์ ของเซลล ์ เนื้อเยือ่และอวยัวะในร่างกายเกีย่วกบั 
ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท  
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ระบบการไหลเวียน และระบบหายใจ เพื่อให้มีการทํางาน
ประสานกนัในภาวะปกตอิย่างสมดุล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมส่ีวนร่วม เรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือจําลองหรือส่ือของจรงิ 
แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
และมคีวามรบัผดิชอบ  
สมรรถนะรายวชิา   

แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล แสวงหาความรู้ โดยใช้
เทคโนโลยแีละมคีวามรบัผดิชอบ ใช้องคค์วามรู้เกีย่วกบักายวภิาค
ศาสตรแ์ละสรีรวิทยา ในเรื่องของโครงสร้าง   หน้าที่และ
กลไกการทํางานของเซลล ์  เนื้อเยื่อและอวยัวะ  ตลอดจน
ความสัมพนัธข์องระบบต่างๆในร่างกายเกี่ยวกบัระบบ ผิวหนัง  
ระบบกระดูกและข้อตอ่ กล้ามเนื้อ ประสาท การไหลเวยีน การ
หายใจ ในการดาํเนินชีวติประจําวนัและเชื่อมโยงไปสู่การปฏบิตัิ
พยาบาลได ้    
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทํางานของเซลล์

และเนือ้เยือ่ได ้
 2. ระบุชื่อ ส่วนประกอบ และตําแหน่งอวัยวะของระบบ
ผวิหนงั กระดกู กลา้มเนือ้  
  ประสาท การไหลเวยีนและระบบการหายใจได ้
 3. อธิบายหน้าที่และการทํางานของอวยัวะในระบบผิวหนัง 
กระดกู กลา้มเนือ้ ประสาท   
  การไหลเวยีนและระบบการหายใจได ้
 4. อธบิายกลไกการทาํงาน ของระบบประสาทในการควบคุม
การทาํงานของอวยัวะตา่งๆได ้

5. สามารถวเิคราะหค์วามสัมพนัธข์องระบบและกลไกหน้าที่
ได ้

6. มคีวามรบัผดิชอบในการค้นคว้า สืบหาข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลย ีและประยุกตใ์ช้ในการ 
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 ดําเนินชีวิตประจําวัน และเชื่อมโยงไปสู่ ปฏิบัติการ
พยาบาลได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 บทนํา         
  1.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวชิากายวภิาคศาสตรแ์ละ
สรรีวทิยา 
  1.2 ส่วนประกอบและโครงสร้างของรา่งกาย 

1.2.1  เซลล ์ ส่วนประกอบ โครงสร้างและหน้าที่
ของเยือ่หุ้มเซลล ์  
         ไซโตพลาสซมึและนิวเคลยีส 
1.2.2  หน้าทีแ่ละการทาํงานของเซลล ์
     การตดิตอ่ 
     การแบง่ตวั 
     การขนส่งสาร 
     การเผาผลาญสารอาหาร 

1.3 เนือ้เยือ่ในรา่งกาย 
1.3.1  เนือ้เยือ่บุผวิ ชนิด ตาํแหน่งโครงสร้าง

และหน้าที ่
1.3.2  เนือ้เยือ่เกีย่วพนั  
1.3.3  เนือ้เยือ่กลา้มเนือ้  
1.3.4  เนือ้เยือ่ประสาท เซลลป์ระสาท  

1.4 การรกัษาสมดุลทางสรรีะ (Homeostasis) 
1.4.1  ส่ิงแวดลอ้มของเซลล ์
1.4.2  กลไกการทาํงานเพือ่รกัษาสมดุลทางสรรีะ 

 บทที ่ 2 ระบบโครงรา่งของรา่งกาย (Skeletal system) 
     
  2.1 ศัพทเ์ฉพาะทีใ่ช้ในการศึกษาเรือ่งกระดกู 
  2.2 การเกดิของกระดกู 
  2.3 การกาํหนดชนิดตา่งๆของกระดกู 
  2.4 หน้าทีแ่ละการทาํงานของกระดกู 
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  2.5 โครงกระดกูในส่วนตา่งๆของรา่งกาย 
   2.5.1  กระดกูแกนกลาง (Axial Skeletal) 
   2.5.2  กระดกูระยางค ์ (Appendicular skeletal) 
  2.6 ขอ้ตอ่และการเคลือ่นไหว 
 บทที ่ 3 ระบบกลา้มเนื้อ (Muscular system)  
    
  3.1 ชนิดของกลา้มเนือ้ 
  3.2 โครงสร้าง ส่วนประกอบคุณสมบตัทิัว่ไปและกลไก
การหดตวัของกลา้มเนือ้  

       3.2.1  กลา้มเนือ้ลาย 
  3.2.2  กลา้มเนือ้เรยีบ 
 3.2.3  กลา้มเนือ้หวัใจ (เรยีนในระบบไหลเวยีน) 
3.3 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การทาํงานของกล้ามเนือ้ 
 
 

 บทที ่ 4 ระบบประสาท (Nervous System)  
    
  4.1 เนือ้เยือ่ประสาท: โครงสร้าง ชนิดและหน้าที ่
   4.1.1  เซลลป์ระสาท  
   4.1.2  เซลลค์ํา้จุน  
   4.1.3  เนือ้เยือ่อืน่ๆ : เยือ่หุ้มสมอง 
  4.2 สารส่ือประสาท (Neurotransmitter) 
  4.3 การทาํงานของเซลลป์ระสาท 
   4.3.1  กลไกการเกดิดโีพลาไรเซชัน่ 
       4.3.2  ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําสัญญาณไฟฟ้า 
   4.3.3  พลงังานทีใ่ช้ในการทาํงานของเซลล์
ประสาท 
   4.3.4  เส้นประสาท ขนาด หน้าที ่ การทาํงาน
และการยบัยัง้ 
  4.4 วงจรประสาท (Neuronal Circuit) 
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   4.4.1  การเรยีงตวัของเซลล ์ (Hierarchy & 
Order) 
   4.4.2  การประสาน (Synapse) โครงสร้างชนิด
และการทาํงาน 
   4.4.3  รเีฟล็กซ ์ วงจร ชนิด และการทาํงาน
ของรเีฟล็กซ ์ รวมทัง้ประโยชน ์

        ของรเีฟล็กซ ์ การตรวจรเีฟล็กซใ์นคลนิิก 
  4.5 การจาํแนกระบบประสาทตามโครงสร้าง 
   4.5.1  ระบบประสาทส่วนกลาง ไดแ้ก ่ สมองไข
สันหลงั 
   4.5.2  ระบบประสาทส่วนปลาย ไดแ้ก ่
เส้นประสาทสมอง และไขสันหลงั 
   4.5.3  ระบบประสาทอตัโนมตั ิ : ซมิพาเธตคิและ
พาราซมิพาเธตคิ 
  4.6 ระบบประสาทส่วนกลาง 
   4.6.1  สมอง ส่วนหน้า ส่วนกลางและส่วนหลงั 
กลา่วถงึโครงสร้าง  

        ตาํแหน่ง หน้าทีแ่ละการทาํงาน 
4.6.2  ไขสันหลงั : โครงสร้างส่วนประกอบ

หน้าทีแ่ละกลไกการทาํงาน 
        ห้องสมอง น้ําหลอ่สมอง การไหลเวยีน

เลอืดในสมอง 
  4.7 ระบบประสาทส่วนปลาย 
   4.7.1  เส้นประสาทสมอง : โครงสร้างตาํแหน่ง
หน้าทีแ่ละการทาํงาน 
   4.7.2  เส้นประสาทไขสันหลงั : โครงสร้าง 
ตาํแหน่ง หน้าทีแ่ละการ 

         ทาํงาน 
  4.8 ระบบการรบัความรู้สึก(Sensory system) 
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   4.8.1  การรบัความรู้สึกทัว่ไป : ชนิด 
โครงสร้าง หน้าทีแ่ละการทาํงาน 
   4.8.2  การรบัความรู้สึกพเิศษ : ชนิด 
โครงสร้าง หน้าทีแ่ละการทาํงาน 
 
  4.9 ระบบประสาททีค่วบคุมการเคลือ่นไหว 
   4.9.1 การเคลือ่นไหวในอาํนาจจติใจ : อวยัวะ 
วถิปีระสาทและการทาํงาน 
   4.9.2 การเคลือ่นไหวนอกอาํนาจจติใจ : อวยัวะ 
วถิปีระสาทและการ 

        ทาํงาน 
  4.10 ระบบประสาทอตัโนมตั ิ
   ชนิด โครงสร้าง วถิปีระสาท  สารส่ือ หน้าที่
และการทาํงาน 
  4.11 การทาํงานของสมองขัน้สงู 
   การคดิ ความจาํ  การเรยีนรู้ การพดู 
   คลืน่ไฟฟ้าสมอง  การนอนหลบั สต ิ สมาธ ิ
 บทที ่ 5 ระบบไหลเวยีน (Circulatory system)  
    
  5.1 ระบบการไหลเวยีนเลอืด (Blood circulatory 
system) 
   5.1.1 เลอืด เซลลเ์ม็ดเลอืด น้ําเลอืด หมูเ่ลอืด 
    กลไกการแข็งตวัของเลอืด 

   การควบคุมการสร้างและการทาํลายเม็ด
เลอืด 
   5.1.2 หวัใจ: โครงสร้างและหน้าทีข่องหวัใจ 
    คุณสมบตัทิางไฟฟ้าและการเตน้ของหวัใจ 
    วงจรการทาํงานของหวัใจ 

   คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ เสียงหวัใจ 
    การทาํงานของหวัใจ และการควบคุม 
   5.1.3 หลอดเลอืด: โครงสร้าง ชนิดและหน้าที ่
    จลนศาสตรข์องการไหลเวยีน 
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   การไหลเวยีนเลอืดในหลอดเลอืดจุลภาค 
    การควบคุมการทาํงานของหลอดเลอืด 
    ความดนัเลอืด ชพีจร และปจัจยัทีม่ผีลตอ่
การเปลีย่นแปลง 
  5.2 ระบบการไหลเวยีนของน้ําเหลอืง (Lymphatic 
circulatory system) 

      โครงสร้างตาํแหน่งของน้ําเหลอืง หลอด
น้ําเหลอืง และตอ่มน้ําเหลอืง 

 การไหลเวยีนของน้ําเหลอืงอวยัวะน้ําเหลอืง 
โครงสร้างและหน้าที ่
5.3 การควบคุม การทาํงานของระบบไหลเวยีน 

 บทท ี 6 ระบบหายใจ (Respiratory system)   
   
  6.1 ระบบทางเดนิหายใจส่วนบน : โครงสร้าง ตาํแหน่ง
และหน้าทีข่องจมกู  

      หลอดคอ กลอ่งเสียง 
6.2 ระบบทางเดนิหายใจส่วนลา่ง: โครงสร้างและหน้าที่

ของหลอดลม ถุงลม  
      ปอด และเยือ่หุ้มปอด 
6.3 กลไกการป้องกนัในระบบหายใจ 
6.4 กลไกการหายใจ (mechanism of breathing) 

6.4.1 การหายใจเขา้ อวยัวะ ความดนั กลไก
การทาํงาน 
 6.4.2 การหายใจออก อวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง 
6.5 ความสามารถในการเปลีย่นแปลงปรมิาตรปอด 
 6.5.1 แรงตงึผวิ สารลดแรงตงึผวิ 
 6.5.2 การวดัปรมิาตรอากาศในระบบการหายใจ 
6.6 การขนส่งก๊าซและการแลกเปลีย่นก๊าซ 
6.7 การควบคุมการหายใจ 
6.8 ลกัษณะตา่งๆของการหายใจ 

ภาคทดลอง   
  การทดลอง 1  เซลลเ์นือ้เยือ่และการซมึผา่นเนือ้เยือ่ 
  การทดลอง 2 ระบบโครงรา่งของรา่งกาย 
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  การทดลอง 3 ระบบกลา้มเนื้อ 
  การทดลอง 4 ระบบประสาท: สมองไขสันหลงั  
  การทดลอง 5 การตรวจรเีฟล็กซ ์ การรบัความรู้สึก 
  การทดลอง 6 ระบบไหลเวยีน หวัใจ 
  การทดลอง 7 การเปลีย่นแปลงของชพีจร ความดนั
เลอืด และการหายใจ 

ในสภาวะตา่งๆ ของรา่งกาย 
  การทดลอง 8 ระบบการหายใจ : อวยัวะตา่งๆ 
  การทดลอง 9 การวดัปรมิาตรความจุปอดในการ
หายใจ 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ความรู้ทัว่ไป
เกีย่วกบัวชิากาย
วภิาคศาสตรแ์ละ
สรรีวทิยา ส่วน 
ประกอบและ
โครงสร้างของ
รา่งกาย 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.ทดลองเรือ่งเซลลเ์น้ือเยือ่

และการซมึผา่นเน้ือเยือ่ 
3.สรุปและอภปิรายผล 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การมส่ีวนรว่ม
และการแสดง
ความคดิเห็น 
4.การทดสอบ 

1.ระบบโครงสร้าง
ของ 
   รา่งกาย 
2.ระบบกลา้มเน้ือ 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.ทดลองเรือ่งระบบ
โครงสร้างของรา่งกาย และ
ระบบกลา้มเน้ือ 
3.ทดสอบการเรยีนรู้ของ
ตนเองโดยการทาํแบบฝึกหดั 

1.ประเมนิผลการ
เรยีนรู้ของตนเอง
จากการทาํ
แบบฝึกหดั 
2.ประเมนิ
โครงการ 
3.การทดสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ระบบประสาท 1.ศึกษาค้นคว้าและสรุปเป็น
ผงัความคดิรวบยอดนําเสนอ
รายกลุม่เกีย่วกบัระบบ
ประสาท   
2.ทดลองเรือ่งระบบประสาท 
การตรวจ 
รเีฟล็กซ ์ การรบัความรู้สึก 
3.จดัทาํรายงานการวาง
แผนการพฒันาศักยภาพของ
สมองตนเอง 
4.วเิคราะหก์รณตีวัอยา่งทีม่ี
ความผดิปกตทิางระบบ
ประสาท 

1.ประเมนิผลการ
เรยีนรู้จากรายงาน
การศึกษาและผงั
ความคดิรวบยอด 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.รายงานการ
วเิคราะหก์รณี
ตวัอยา่ง 
4.กระบวนการกลุม่ 
5.การทดสอบ 

ระบบไหลเวยีน 1.ศึกษาจากกรณศึีกษาและ
สรุปเป็นผงัความคดิรวบยอด
นําเสนอรายกลุม่ 
2.ทดลองระบบไหลเวยีน  
การเปลีย่นแปลงของชพีจร  
ความดนัเลอืด และการ
หายใจในสภาวะตา่งๆ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การทดสอบ 

ระบบหายใจ 1.ศึกษาจากกรณศึีกษาและ
สรุปเป็นผงัความคดิรวบยอด
นําเสนอรายกลุม่ 
2.ทดลอง เรือ่งระบบหายใจ 
วดัปรมิาตรความจุปอดใน
การหายใจ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
ทดลอง 
3.การทดสอบ      

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ผู้ป่วย นกัศึกษา/เพือ่น 
2. ห้องชนัสูตรโรค 
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3. หน่วยพยาธวิทิยา  
4. ห้องทดลอง 
5. Web site 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สไลด ์ วดิทิศัน ์ ภาพยนตร ์
2. ของจรงิชิน้ส่วนอวยัวะ รา่งชาํแหละ 
3. ฟิลมเ์อกซเ์รย ์
4. หุ่นจาํลอง แผน่ภาพ 
5. อุปกรณก์ารทดลอง 
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         กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา  2   
                                   (Anatomy and Physiology II) 
  

รหสัวชิา พ. 1103  
หน่วยกติ 3 (2-2-5)  
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาโครงสร้าง หน้าที ่ และกลไกการทาํงานรวมทัง้
ความสัมพนัธ ์ ของเซลล ์ เนือ้เยือ่ และอวยัวะในรา่งกายเกีย่วกบั
ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถา่ยปสัสาวะ ระบบตอ่มไร้ทอ่  
ระบบสืบพนัธุ ์  การปฏสินธแิละคพัภวทิยา การควบคุมอุณหภูมิ
รา่งกาย และสมดุลน้ําอเิล็กโทรไลต ์ และกรดดา่งของรา่งกาย  
เพือ่ให้มกีารทาํงานประสานกนัในภาวะปกตอิยา่งสมดุล โดยใช้
กระบวนการเรยีนรู้แบบมส่ีวนรว่ม เรยีนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือจาํลอง
หรอืส่ือของจรงิ  แสดงความคดิอยา่งมเีหตุผล แสวงหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยแีละมคีวามรบัผดิชอบ    

สมรรถนะรายวชิา   
              แสดงความคดิอยา่งมเีหตุผล แสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยแีละมคีวามรบัผดิชอบ ใช้องคค์วามรู้ทางกายวภิาค
ศาสตรแ์ละสรรีวทิยาเกีย่วกบัโครงสร้าง หน้าทีแ่ละความสัมพนัธ์
ของระบบยอ่ยอาหาร  ระบบขบัถา่ยปสัสาวะ  ระบบตอ่มไร้ทอ่  
ระบบสืบพนัธุ ์  การปฏสินธแิละคพัภวทิยา การควบคุมอุณหภูมิ
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รา่งกาย สมดุลน้ําอเิล็กโทรไลตแ์ละกรดดา่งของรา่งกาย ในการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั และเชือ่มโยงสู่การปฏบิตักิารพยาบาล 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายโครงสร้าง หน้าทีแ่ละการทาํงานของอวยัวะใน

ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถา่ย  
              ปสัสาวะ ระบบตอ่มไร้ทอ่ และระบบสืบพนัธุไ์ด ้
 2.  ระบุชือ่ ส่วนประกอบ และตาํแหน่งอวยัวะในระบบ

ยอ่ยอาหาร การขบัถา่ย ตอ่มไร้ทอ่  
      และระบบสืบพนัธุไ์ด ้
 3.  อธบิายกลไกการหลัง่กรด การทาํงานของน้ํายอ่ยและ

น้ําดไีด ้
 4.  อธบิายกลไกการสร้าง การหลัง่ การควบคุมและการ

ทาํงานของฮอรโ์มนได ้
          5.  สามารถวเิคราะหค์วามสัมพนัธข์องระบบและกลไก

หน้าทีไ่ด ้
 6.  มคีวามรบัผดิชอบในการค้นควา้ สืบหาขอ้มลูโดยใช้

เทคโนโลย ี และประยุกตใ์ช้ใน  
      การดาํเนินชวีติประจาํวนั และเชือ่มโยงไปสู่ปฏบิตักิาร

พยาบาลได้ 
 
 

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 ระบบยอ่ยอาหาร (Digestive System) 
    
  1.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องระบบยอ่ยอาหาร 
        1.1.1  ช่องปาก คอหอย หลอดอาหาร 
        1.1.2  การแบง่บรเิวณตา่งๆ  ของช่องท้อง  และ
เยือ่บุช่องทอ้ง   กระเพาะ 

     อาหาร   ลาํไส้เล็ก  ลาํไส้ใหญแ่ละทวารหนกั  
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1.2 อวยัวะทีเ่กีย่วข้องกบัการยอ่ยอาหาร ตอ่มน้ําลาย 
ลิน้ ฟนั ตบั ถุงน้ําด ี ตบัออ่น 

1.3 การทาํงานของระบบยอ่ยอาหาร 
      1.3.1  การเคีย้วและการกลนื 
  1.3.2  การเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหาร ลาํไส้

เล็ก และลาํไส้ใหญ ่
  1.3.3  การหลัง่น้ํายอ่ย 
      1.3.4  การหลัง่น้ําลาย 
      1.3.5  การสร้างการหลัง่ การทาํงานและการ

ควบคุมน้ํายอ่ยจากกระเพาะ 
      1.3.6  อาหาร ลาํไส้และตบัออ่น  
      1.3.7  การสร้าง การหลัง่ และการทาํงานของ

น้ําด ี
      1.3.8  การดดูซมึสารอาหาร คารโ์บไฮเดรต ไขมนั

โปรตนี วติามนิ น้ําและเกลอืแร ่
 บทที ่ 2 ระบบขบัถา่ยปสัสาวะ (Urinary system) 
     
  2.1  โครงสร้างและหน้าทีข่องอวยัวะในระบบขบัถา่ย 
       ไต  ทอ่ไต  กระเพาะปสัสาวะ  ทอ่ปสัสาวะ 
  2.2  การสร้างน้ําปัสสาวะ  
                          2.2.1  ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การสร้าง 
        2.2.2  การวดัอตัราการกรอง และการไหลเวยีน
เลอืดผา่นไต 
        2.2.3  การดดูกลบั และการขบัออกสารทีห่ลอดไต
ยอ่ย 
        2.2.4  การทาํให้ปสัสาวะเข้มขน้หรอืเจอืจาง 
  2.3 การขบัถา่ยปัสสาวะ 
 บทที ่ 3 สมดุลน้ําอเิล็กโทรไลต ์ และกรดดา่งในรา่งกาย
     
  3.1 น้ํา 
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       3.1.1  ปรมิาณ องคป์ระกอบและการกระบายของ
น้ํา 
                3.1.2  น้ําทีร่า่งกายไดร้บัและสญูเสีย 
       3.1.3  การควบคุมสมดุลน้ําในรา่งกาย 
  3.2 อเิล็กโทรไลต ์
                3.2.1  ชนิดและปรมิาณในส่วนตา่งๆของรา่งกาย 
       3.2.2  การควบคุมสมดุลอเิล็กโทรไลตข์องรา่งกาย 
  3.3 กรด - ดา่ง 
 3.3.1  การควบคุมสมดุลกรด - ดา่ง 
 3.3.2  ความผดิปกตขิองดุลกรด - ดา่ง 
 บทที ่ 4   ระบบตอ่มไร้ทอ่ (Endocrine System)  
    
 4.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องตอ่มไร้ทอ่ 
 4.1.1  ตอ่มไร้ทอ่ในสมองไฮโปธาลามสั ตอ่มใต้
สมอง ตอ่มไพเนียล 
 4.1.2  ตอ่มไทรอยด ์ ตอ่มไทมสั 
  4.1.3  ตอ่มพาราไทรอยด ์
  4.1.4  ตอ่มหมวกไต 
  4.1.5  ตอ่มเพศ 
  4.1.6  ตบัออ่น 
  4.2  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัฮอรโ์มน 
  4.2.1 ความหมาย คุณสมบตั ิ ชนิด 
  4.2.2 กลไกการออกฤทธิข์องฮอรโ์มน 
   4.2.3 การสร้างและการหลัง่ฮอรโ์มน 
   4.2.4 กลไกการควบคุมการหลัง่ฮอรโ์มน  
  4.3  ฮอรโ์มนทีค่วบคุมการเผาผลาญสารอาหาร 
และพลงังาน 
  4.4  ฮอรโ์มนทีค่วบคุมสมดุลน้ําและเกลอืแร ่
  4.5  ฮอรโ์มนทีค่วบคุมระดบัแคลเซยีมในรา่งกาย 
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  4.6  ฮอรโ์มนทีค่วบคุมการเจรญิเตบิโตและการ
สืบพนัธุ ์
  4.7  สารคลา้ยฮอรโ์มน 
 บทที ่ 5 ระบบสืบพนัธุ ์
  5.1  การกาํเนิดและพฒันาอวยัวะสืบพนัธุ ์
  5.2  ระบบสืบพนัธุเ์พศชาย 
   5.2.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องอวยัวะสืบพนัธุเ์พศ
ชาย 
   5.2.2 การสร้าง การหลัง่และการออกฤทธิข์อง
ฮอรโ์มนเพศชาย 
  5.3 อวยัวะสืบพนัธุเ์พศหญงิ 
   5.3.1 โครงสร้าง และหน้าทีข่องอวยัวะสืบพนัธุ ์
เพศหญงิ 
   5.3.2 การสร้างการหลัง่และการออกฤทธิข์อง
ฮอรโ์มนเพศหญงิ 
   5.3.3 สรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์ การคลอด 
และหลงัคลอด 
 บทที ่6  การปฏสินธแิละคพัภวทิยา (Fertilization and 
Embryology)  
  6.1  กระบวนการปฏสินธ ิ
 6.2  การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของตวัออ่น 
 
 บทที ่ 7 การควบคุมอุณหภูมขิองรา่งกาย  
  7.1 การสร้างและการสญูเสียความร้อนออกจากรา่งกาย 
  7.2 กลไกการควบคุมอุณหภูมขิองรา่งกาย 
  7.3 อุณหภูมขิองรา่งกาย  
  7.4 อุณหภูมขิองรา่งกายทีผ่ดิปกต ิ
 ภาคทดลอง  
  การทดลอง 1 ระบบยอ่ยอาหาร 
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  การทดลอง 2 การทดสอบปฏกิริยิาของเอนไซมจ์าก
ระบบยอ่ยอาหาร 
  การทดลอง 3 ระบบขบัถา่ยปสัสาวะ 
  การทดลอง 4 การทดสอบความเขม้ขน้ของปัสสาวะ 
  การทดลอง 5 ระบบตอ่มไร้ทอ่ 
  การทดลอง 6 ทดสอบการทาํงานของฮอรโ์มนควบคุม
การขบัน้ํา (ADH) 
  การทดลอง 7 ระบบสืบพนัธุ ์
  การทดลอง 8 การปฏสินธแิละคพัภวทิยา 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ระบบยอ่ย
อาหาร 

ศึกษาค้นควา้และสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอดนําเสนอราย
กลุม่เกีย่วกบัระบบการยอ่ย
อาหาร 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การทดสอบ  

ระบบ
ขบัถา่ย
ปสัสาวะ 

บรรยายแบบมส่ีวนรว่มและสรุป
เป็นผงัความคดิรวบยอด
นําเสนอรายกลุม่ 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การทดสอบ  

สมดุลน้ํา
และ 
อเิลคโทร
ไลต ์ และ
กรดดา่งใน
รา่งกาย 

1.ศึกษาและวเิคราะหก์รณี
ตวัอยา่ง 
2.สรุปผงัความคดิรวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การทดสอบ 

ระบบตอ่มไร้
ทอ่ 

1.สัมภาษณแ์ละสังเกตผู้ป่วยที่
มคีวามผดิปกตเิกีย่วกบัตอ่มไร้
ทอ่ เช่น เบาหวาน ไทรอยด ์
2.วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง
และเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎ ี

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
วเิคราะห ์
3.การทดสอบ 
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มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

 
 

 

ระบบ
สืบพนัธุ ์
การปฏสินธิ
และคพัภ
วทิยา 

1.ศึกษาค้นควา้และสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอดนําเสนอราย
กลุม่เกีย่วกบัระบบสืบพนัธุ ์
2.สัมภาษณแ์ละสังเกตการ
เปลีย่นแปลงของหญงิตัง้ครรภ์
วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง
เปรยีบเทยีบกบัทฤษฎ ี
3.ฝึกเขยีนเอกสารคาํแนะนํา
การปฏบิตัติวัสําหรบัหญงิ
ตัง้ครรภ ์
4.ฝึกเขยีนคาํแนะนําในการ
คุมกาํเนิด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.ประเมนิผลการ
เรยีนรู้จากรายงาน
การวเิคราะห ์
3.ผลงานการเขยีน
เอกสารคาํแนะนํา
การปฏบิตัติวั
สําหรบัหญงิ
ตัง้ครรภ ์
4.ผลงานการเขยีน
คาํแนะนําในการ
คุมกาํเนิด 
5.การทดสอบ  

การควบคุม
อุณหภมูิ
ของรา่งกาย 

1.ศึกษาค้นควา้และสรุปเป็นผงั
ความคดิรวบยอด นําเสนอ
รายกลุม่เกีย่วกบัการควบคุม
อุณหภมูขิองรา่งกาย  
2.วเิคราะหก์รณศึีกษาเกีย่วกบั
การเปลีย่นแปลงของอุณหภมูิ
รา่งกายและแนวทางการแกไ้ข 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.รายงานการ
วเิคราะห ์
3.การทดสอบ  

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ผู้ป่วย เพือ่น/นกัศึกษา 
2. ห้องชนัสูตร 
3. หน่วยพยาธวิทิยา 
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4. Web site 
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. วดิทิศัน ์  
2. ภาพยนตร ์ ของจรงิ รา่งชาํแหละ โมเดล หุ่น  
3. ซดีรีอม คอมพวิเตอรช่์วยสอน แผน่ภาพ  
4. อุปกรณก์ารทดลอง  

เอกสาร/หนงัสืออา่นเพิม่เตมิ 
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รหสัวชิา พ. 1104 
หน่วยกติ 3 (2-2-5)  
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้าง และ
คุณสมบัติของชีวโมเลกุล หน้าที่สําคัญของชีวโมเลกุล การ
ทํางานของเอนไซม ์  การเมตาบอลิซึมของสารอาหาร การ
สังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรด
นิวคลอิกิ  ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตา
บอลซิึมในภาวะปกต ิ และการเจ็บป่วย กระบวนการสร้างและการ
สลายของสารอาหาร  กระบวนการเมตาบอลซิึม  การควบคุม
ปฏกิริยิาต่างๆภายในเซลล ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี พนัธุ
วศิวกรรม การประยุกตค์วามรู้ทางชวีเคมใีห้เกดิประโยชนต์อ่การ
ดาํเนินชวีติ โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้
ด้วยตนเอง ใช้เหตุผล คิดวเิคราะห ์  รู้จักแสวงหาโดยใช้
เทคโนโลย ี มกีารเชือ่มโยงความรู้ในการประยุกตใ์ช้ และมคีวาม
รบัผดิชอบ  
สมรรถนะรายวชิา   

มคีวามรบัผดิชอบในการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี มี
เหตุผล คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ ในการประยุกต์ใช้ 
หลกัการทางชวีเคม ี โครงสร้าง  คุณสมบตั ิ และหน้าทีข่องชีว
โมเลกุล  การทํางานของเอนไซม ์  การเมตาบอลิซึมของ
สารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก  
ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการ เมตาบอลซิึมใน
ภาวะปกต ิ และการเจ็บป่วย  การควบคุมปฏกิริยิาต่างๆภายใน
เซลลใ์ห้เกดิประโยชนต์อ่การดาํเนินชวีติและปฏบิตักิารพยาบาล 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธบิายแนวคดิและหลกัการทางชวีเคมไีด ้
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 2. จาํแนกโครงสร้าง  คุณสมบตัแิละหน้าทีข่องชวีโมเลกุล 
ฮอรโ์มน และวติามนิได ้
 3. วเิคราะหก์ระบวนการสร้าง การสลายสารอาหารตา่งๆ 

เพือ่ให้ไดพ้ลงังาน และ      
     ประยุกตใ์ช้ ในการปฏบิตักิารพยาบาลได ้
 4. อธบิายหลกัการ ควบคุมปฏกิริยิาตา่งๆในเซลลไ์ด ้
 5. อธบิายส่วนประกอบของของเหลวในรา่งกาย  และ
สามารถเชือ่มโยงความรู้ในการ  
              ประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวนัได ้
 6. วเิคราะหแ์ละแปลผลการตรวจจากห้องปฏบิตักิารชวีเคมไีด ้
 
 7. มคีวามรบัผดิชอบในการศึกษาค้นควา้และสืบหาขอ้มลู
เกีย่วกบัความกา้วหน้าทาง 
              เทคโนโลยแีละพนัธุวศิวกรรม 
 8. เชือ่มโยงความรู้ในการประยุกตใ์ช้ความรู้ทางชวีเคมไีป
ประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวนัและ 
              การปฏบิตักิารพยาบาลได้ 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 แนวคดิและหลกัการทางชวีเคม ี   
  
  ชวีเคมกีบัภาวะสุขภาพ 
 บทที ่ 2 โครงสร้าง  สมบตัแิละหน้าทีข่องชวีโมเลกุล
      2.1 ชวีโมเลกุล 
  2.2 คารโ์บไฮเดรต 
  2.3 โปรตนี 
  2.4 กรดนิวคลอิกิ 
  2.5 ฮอรโ์มน 
 บทที ่ 3 เอนไซม ์ และโคเอนไซม ์    
    
  3.1 การจาํแนกประเภท 
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  3.2 การทาํงานของเอนไซมแ์ละโคเอนไซม ์   
  3.3 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การทาํงานขอเอนไซมแ์ละโค
เอนไซม ์
 บทที ่ 4 การสร้างและการสลายของสารอาหาร  
    
  4.1 ความสําคญัของ Metabolism 
       4.1.1  Anabolism 
      4.1.2  Catabolism 
  4.2 สารพลงังานสงู 
  4.3 Metabolism ของ 
 4.3.1  คารโ์บไฮเดรต 
 4.3.2  ไขมนั 
 4.3.3  โปรตนี 
 4.3.4  กรดนิวคลอิกิ 
 4.3.5  เกลอืแร ่
 4.4  การควบคุมปฏกิริยิาตา่งๆในเซลล ์
 4.5  การควบคุมกระบวนการสร้างและการสลาย
สารอาหาร 
 4.5.1 ระบบฮอรโ์มน 
        4.5.2 เอนไซม ์
 
 บทที ่ 5 วติามนิ       
   

          5.1  โครงสร้าง และสมบตัขิองวติามนิ 
        5.1.1  วติามนิละลายน้ํา 
        5.1.2  วติามนิไมล่ะลายน้ํา 
  5.2  ประโยชนแ์ละโทษของวติามนิ 
 บทที ่ 6 ของเหลวในรา่งกาย 

6.1  น้ําในรา่งกาย 
6.2  น้ําปสัสาวะ 



 

 117 

6.3  น้ําเลอืด 
บทที ่7 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรม 

   
  7.1  เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรม  
  7.2  ความกา้วหน้าทางวทิยาการชวีเคมใีหม่ๆ  
        7.2.1  Cloning 
        7.2.2  พนัธุวศิวกรรมดดัแปลง (GMO) 
        7.2.3  แผนทีย่นีมนุษย ์
ภาคทดลอง 
      การทดลอง
ที ่ 1 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมขีองของเหลวจาก
รา่งกาย 

      การทดลอง
ที ่ 2 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิอง
ฮอรโ์มน 

      การทดลอง
ที ่ 3 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิอง
เอนไซม ์

      การทดลอง
ที ่ 4 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิอง
ตบั 

      การทดลอง
ที ่ 5 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิองเม
ตาบอลซิึมของ   
 คารโ์บไฮเดรต 

      การทดลอง
ที ่ 6 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิองเม
ตาบอลซิึมของไขมนั 

      การทดลอง
ที ่ 7 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิองเม
ตาบอลซิึมของโปรตนี 

      การทดลอง
ที ่ 8 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิองเม
ตาบอลซิึมของ 
 กรดนิวคลอีกิ 

      การทดลอง
ที ่ 9 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมจีากความผดิปกตขิองเม
ตาบอลซิึมของ  
 วติามนิและแรธ่าตุ 
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      การทดลอง
ที ่ 10 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมขีองปัสสาวะปกตแิละ
ผดิปกต ิ

      การทดลอง
ที ่ 11 

 การวเิคราะหผ์ลทางชวีเคมขีองเลอืด 

 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
แนวคดิ  
หลกัการการศึกษา
ทางเคม ี

ศึกษาจากการฟัง
บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม
และอภปิรายรว่มกนั 

1. การทดสอบกอ่น
และหลงัเรยีน 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความคดิเห็น 

โครงสร้าง สมบตัิ
และหน้าทีข่องชวี
โมเลกุล 

1.ศึกษาค้นคว้าและสรุป
เป็นผงัความคดิรวบ
ยอด  นําเสนอ          
รายกลุม่ 
2.ทดสอบผลการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองโดยการทาํ
แบบฝึกหดั 

1. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความคดิเห็น 
3. การทดสอบความรู้ 

เอนไซมแ์ละโค
เอนไซม ์
 

ศึกษาค้นคว้าและสรุป
เป็นผงัความคดิรวบ
ยอดนําเสนอรายกลุม่ 

1. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความคดิเห็น 
3. การทดสอบความรู้ 

การสร้างและการ
สลายของ
สารอาหาร 

ศึกษาจากการบรรยาย
แบบม ี  ส่วนรว่ม/ตาํรา 
และรว่มกนัสร้างผงั
ความคดิรวบยอด 

1. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความคดิเห็น 
3. การทดสอบความรู้ 

ของเหลวใน
รา่งกาย 
 

ศึกษาจากการบรรยาย
แบบมส่ีวนรว่ม/ตาํรา 
และรว่มกนัสร้าง      ผงั

1. หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความคดิเห็น 
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ความคดิรวบยอด 3. การทดสอบความรู้ 
ภาคทดลอง  

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ี

รบัผดิชอบใน
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยแสวงหา
ความรู้จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นําเสนอ 

หลกัฐานการเรยีนรู้ 
 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมขีองของเหลว
จากรา่งกาย 

 

1.ทดลองวเิคราะหผ์ล
ทางชวีเคมขีอง
ของเหลวจากรา่งกาย 
วเิคราะหส์ถานการณ์
ตวัอยา่ง 
2.ทดสอบผลการ
เรยีนรู้ดว้ยตนเองโดย
การทาํแบบฝึกหดั 

1.รายงานการทดลอง
และการบา้น 
2.การสอบ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิองฮอรโ์มน 

วเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคม ี  ความ
ผดิปกตขิองฮอรโ์มน
จากโจทยป์ญัหา 

1.รายงานการ
วเิคราะห ์
2.การสอบ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิองเอนไซม ์

ทดสอบการทาํงาน
ของเอนไซมย์อ่ยแลค
โตส และรายงานผล
การทดลอง 

1.กจิกรรมกลุม่และ
รายงานการทดลอง 
2.การสอบ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิองตบั 

วเิคราะหโ์จทยป์ญัหา
ความผดิปกตขิอง
ชวีเคมจีากตบั  
เขยีนรายงานและ
นําเสนอ 

1.กจิกรรมกลุม่และ
รายงาน  การ
นําเสนอ 
2.การสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิองเมตาโบ
ลซิมึและ
คารโ์บไฮเดรต 

ทดลองทาํ Glucose  
tolerance test และ
รายงานผล 

1.กจิกรรมกลุม่และ
รายงานการทดลอง   
2.การสอบ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิอง                     
เมตาบอลซิมึของ
ไขมนั 

1.การสังเกตการเจาะ
เลอืดและตรวจหา
กลโูคส  อลับมูนิ
และโคเลสเตอรอล 
จากห้องปฏบิตักิารใน
สถานบรกิาร 
2.อภปิรายผลทีไ่ดจ้าก
การสังเกตจาก
ห้องปฏบิตักิารใน
สถานบรกิาร 
3.สาธติและสาธติ
ย้อนกลบัการเจาะ
เลอืดและตรวจหา
กลโูคส  อลับมูนิ
และโคเลสเตอรอล 

1.กจิกรรมกลุม่ 
2.การมส่ีวนรว่มใน
การอภปิราย 
3. สาธติย้อนกลบั 
4.การสอบ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิอง               
เมตาบอลซิมึโปรตนี 
การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิอง                  
เมตาบอลซิมึของกรด
นิวคลอิกิ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมขีองปสัสาวะ
ปกตแิละผดิปกต ิ
 

ตรวจปสัสาวะผู้ป่วย
เบาหวาน   
โรคน่ิวเพือ่วเิคราะห์
หาส่วนประกอบเขยีน
รายงาน 

1.กจิกรรมกลุม่และ
รายงาน   
2.การสอบ 

การวเิคราะหผ์ลทาง
ชวีเคมจีากความ
ผดิปกตขิองเลอืด 
 

วเิคราะห ์  โจทย์
ปญัหาความผดิปกติ
ทางชวีเคมขีองเลอืด
ของผู้ป่วยตบัแข็ง  
โรคไต  โรคหวัใจ 

1.กจิกรรมกลุม่และ
รายงาน  การ
นําเสนอ 
2.การสอบ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
โรคเลอืด โดย
แบง่เป็นกลุม่ ทาํ
รายงานและนําเสนอ 

 
แหลง่การเรยีนรู ้

1.   ผู้ป่วย เพือ่น/นกัศึกษา 
2. ห้องชนัสูตร 
3. หน่วยพยาธวิทิยา 
4. Web site 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. โจทยป์ญัหา 
2. สารเคม ี อุปกรณก์ารทดลอง 
3. เครือ่งปั่นหนีศนูยก์ลาง (Centrifuge) 
4. เครือ่งเขยา่หลอด  
5. เครือ่งแยกความเข้มสี (Spectophotometer) 
6. เครือ่งชัง่ 
7. หมอ้ตม้น้ํา (Water bath) 
8. เอกสารประกอบการสอน ตาํรา หนงัสืออา่นประกอบ 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
นัยนา บุญทวยุีวฒัน์.(2548).ชีวเคมทีางโภชนาการ.กรุงเทพฯ : 
ซกิมา่ดไีซนก์ราฟฟิก. 
นีโลบล  เน่ืองต้น. (2542) ชวีเคม ี 2. พมิพค์รัง้ที ่ 5 กรุงเทพฯ 
:ธรรมสารจาํกดั. 
ปิยะรตัน์ โตสุโขวงศ์และคณะ.(2549).Medical biochemistry 

Review for basic medical science. กรุงเทพฯ : โรง
พมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

มนตร ี  จุฬาวฒันทล และคณะ.(2542) ชวีเคม ี . พมิพค์รัง้ที ่ 2 
กรุงเทพฯ : จริรชัการพมิพ.์  
รชัฎา  แกน่สาร.(2544) ชีวเคม.ี พมิพค์รัง้ที ่ 2 กรุงเทพฯ : 
ประชุมช่าง. 
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วชิยั เอือ้สิยาพนัธ.์ชวีเคมทีางการแพทย:์Metabolism. กรุงเทพฯ 
: บุ๊ดเน็ท. 
Campbell,P.N.,Smith,A.D.(2000). Biochemistry 

Illustrated.4th ed.New York: Churchill Livingstone. 
Murrey R.K.,Granner,D.K.,Mayes,P.A.,Rodwell,V.W. 

(2003). Harper’s Biochemistry.  26thed, East 
Norwalk:Appleton & Lange. 

Stryer,L. Biochemistry. 14th ed. New York : Freeman. 
 
 
 
 
 

โภชนาการ 
(Nutrition) 

 
รหสัวชิา พ. 1105 
หน่วยกติ 3 (2-2-5)  
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคดิด้านโภชนาการ ความสําคญัของโภชนาการ
ตอ่ภาวะสุขภาพ  ชนิดและคุณค่าสารอาหารทีจ่ําเป็นตอ่ร่างกาย
ของบุคคลแต่ละวัย  การคํานวณปริมาณและพลังงานจาก
สารอาหารต่างๆ การรกัษาคุณค่าสารอาหาร การประกอบและ
การจดัอาหารทีเ่หมาะสมตอ่บุคคลในภาวะสุขภาพปกตแิละเจ็บป่วย   
รวมทัง้การให้โภชนศึกษา โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้จากสภาพจรงิ 
ศึกษาค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จกัแสวงหาโดย
ใช้เทคโนโลย ี  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้เหตุผล 
มคีวามรบัผดิชอบและสามารถดแูลสุขภาพตนเอง 
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สมรรถนะรายวชิา   
รบัผดิชอบแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี  เข้าใจความ

แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถประยุกตใ์ช้หลกัโภชนาการกบั
สุขภาพ ที่เหมาะสมกับบุคคลในสภาวะปกติ และผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพในภาวะตา่งๆ และสามารถดแูลตนเอง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้    

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายแนวคิดและความสําคญัของโภชนาการต่อภาวะ

สุขภาพ ชนิดและคุณค่าของสารอาหารที่จําเป็นต่อ
ร่างกายของบุคคลวยัต่างๆ การรกัษาคุณค่าสารอาหาร
รวมทัง้วธิกีารโภชนศึกษา 

 2.  วเิคราะหค์วามสําคญัของโภชนาการตอ่สุขภาพของบุคคล
วยัตา่งๆ ได ้              
3.  คิดวิเคราะห์และคํานวณปริมาณและพลังงานจาก

สารอาหารทีจ่าํเป็นตอ่รา่งกายของบุคคลวยัตา่งๆ ได ้   
4.  จดัเตรยีมอาหารทีเ่หมาะสมกบับุคคลในสภาวะปกต ิ และผู้
ทีม่ปีญัหาสุขภาพในภาวะ  
     ตา่งๆได ้

 5.  วเิคราะหส์าเหตุและปัญหาเกีย่วกบัภาวะโภชนาการของ
ตนเองและบุคคล 

6.    ให้ความรู้ทางดา้นโภชนาการกบับุคคลทีม่ปีญัหา 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 แนวคดิดา้นโภชนาการ    
    
  1.1 ความสําคญัของโภชนาการดา้นภาวะสุขภาพ 
  1.2 อาหารและพลงังาน 
  1.3 ความสัมพนัธข์องโภชนาการตอ่มนุษย ์

1.4 หน้าทีแ่ละประโยชนข์องอาหาร 
1.5 ปจัจยัทมีผีลตอ่สภาวะโภชนาการ 

  1.5 บทบาทของพยาบาลดา้นโภชนาการ 
  1.6 การคุ้มครองผู้บรโิภค 
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 บทที ่ 2 ชนิดและคุณคา่ของสารอาหาร 
2.1 สารอาหารทีจ่าํเป็นตอ่รา่งกาย   

   
2.1.1 อาหารหลกั 5 หมู ่
2.1.2 สารอาหาร 6 หมวด 
2.1.3 อาหารครบมาตรฐาน 

2.2 การรกัษาคุณคา่ของสารอาหาร 
2.2.2 การถนอมอาหาร 
2.2.3 การแปรรปูอาหาร 

 บทที ่ 3 พลงังานจากสารอาหาร    
    
  3.1 ความตอ้งการพลงังานของรา่งกาย 

3.1.1 ความต้องการอาหารใน 1 วนั 
3.1.2 ลกัษณะอาหาร  ชนิด  ปรมิาณพลงังาน
ของสารอาหาร 
3.1.3 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเผาผลาญอาหาร 
3.1.4 การคาํนวณปรมิาณและพลงังานจาก
สารอาหาร 
3.1.5 การประเมนิภาวะโภชนาการ 

 บทที ่ 4 การประกอบและการจดัอาหาร   
    
  4.1 รายการอาหารแลกเปลีย่น 6 หมวด 
  4.2 การวางแผนอาหารตลอดวนั 
  4.3 การกระจายแผนอาหาร 
  4.4 การจดัรายการอาหาร 
 บทที ่ 5 อาหารทีเ่หมาะสมสําหรบับุคคลในภาวะและวยั
ตา่งๆ     5.1 หญงิตัง้ครรภ ์
  5.2 หญงิเลีย้งบุตรดว้ยนมมารดา 
  5.3 ทารก 
  5.4 วยักอ่นเรยีน 
  5.5 วยัเรยีน 
  5.6 วยัรุน่ 
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  5.7 วยัผู้ใหญ ่
5.8 วยัผู้สงูอายุ 

 บทที ่ 6 การให้โภชนศึกษา     
   
  6.1 องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่ความเชือ่และบรโิภคนิสัย 
  6.2 การประเมนิความต้องการอาหารในชุมชน 
  6.3 แหลง่ทีใ่ห้การสนบัสนุนดา้นโภชนาการ 
  6.4 หลกัและวธิกีารให้โภชนศึกษา 
  6.5 อาหารส่งเสรมิสุขภาพ 
 บทที ่ 7 หลกัโภชนบาํบดั 
  7.1 วตัถุประสงคข์องโภชนบาํบดั 
  7.2 อาหารประเภทตา่งๆทีใ่ช้ในโรงพยาบาล 
  7.3 หลกัการบรหิารอาหารทีด่แีกผู่้ป่วย 
  7.4 สารอาหารพเิศษทีใ่ช้ในการบาํบดั 
 บทที ่ 8 อาหารทีเ่หมาะสมกบัผู้ทีม่ปีัญหาสุขภาพ 
  8.1 โรคเบาหวาน 
  8.2 โรคตบั 
  8.3 โรคไต 
  8.4 โรคเก๊าท ์
  8.5 โรคเอดส์ 
  8.6 โรคมะเร็ง 
  8.7 โรคระบบทางเดนิอาหาร กระเพาะ ลาํไส้ น้ําด ี
ตบัออ่นผดิปกต ิ
  8.8 โรคระบบไหลเวยีนและหวัใจ 
  8.9 ผู้ป่วยหลงัผา่ตดั ไฟไหม ้ น้ําร้อนลวก 
  8.10 อาหารสําหรบัผู้ทีข่าดสารอาหารโปรตนี และ
แคลอร ี
  8.11 อาหารสําหรบัผู้ทีข่าดวติามนิและเกลอืแร ่
  8.12 อาหารส าหรบัผู้ทีม่นี ้าหนกัมาก 
  8.13 อาหารส าหรบัผู้ทีม่นี ้าหนกัน้อย 
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ภาคทดลอง 
1. ฝึกการคาํนวณหาความตอ้งการพลงังานของรา่งกาย 
2. ฝึกการจดัเมนูอาหารทัว่ไปและเมนอูาหารสําหรบัผู้ทีม่ี

ปญัหาสุขภาพตา่งๆ 
3. ฝึกการจดัทาํอาหารเสรมิสําหรบับุคคลในภาวะและวยัตา่งๆ 
4. ฝึกคาํนวณสัดส่วนของอาหารสําหรบัผู้ป่วย หรอืเด็กขาด

สารอาหาร 
5. ฝึกการเตรยีมอาหารทัว่ไป และอาหารเฉพาะโรคโดยใช้

อาหารทีม่ใีนท้องถิน่ 
6. ฝึกการทาํอาหารพเิศษทีใ่ช้ในการบาํบดั 
7. ฝึกการให้โภชนศึกษา 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิดา้น
โภชนาการ 

ศึกษาจากการบรรยาย/ตาํรา
และรว่มกนัสรุปผงัความคดิรวบ
ยอด 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 

ชนิดและคุณคา่
ของสารอาหาร 

1.ศึกษาค้นคว้าและสร้างผงั
ความคดิรวบยอดโดยแบง่กลุม่
เรยีนรู้แบบจกิซอว ์
2.ทดสอบผลการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเองดว้ยการทาํแบบฝึกหดั 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ 

1.พลงังานจาก
สารอาหาร 

1. ศึกษาจากการบรรยาย/
ตาํราและรว่มกนัสรุปผงั

1. หลกัฐานการ
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2.การประกอบ
และการจดั
อาหาร 

ความคดิรวบยอด 
2. วเิคราะหก์รณตีวัอยา่งและ
ฝึกจดัอาหาร 
3. คาํนวณปรมิาณและ
สารอาหารจากกรณ ี      
ตวัอยา่ง 
4.ทดสอบผลการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเองดว้ยการทาํแบบฝึกหดั 
5.จดัทาํโครงงานโภชนาการ
เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพสําหรบั
ตนเอง 

เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม 
3. การทดสอบ 
4. โครงงาน การ
จดั   
   โภชนาการ
สําหรบัตนเอง  
5. แบบฝึกหดั 

การจดัอาหารที่
เหมาะสมกบัผู้ทีม่ี
ปญัหาสุขภาพ 

1.ศึกษาดงูานโรงอาหารสถาน
บรกิารสุขภาพ และรว่มกนั
วเิคราะหแ์ผนนโยบายการจดั
อาหารทีเ่หมาะสมกบัผู้ทีม่ี
ปญัหาสุขภาพของสถาน
บรกิารนั้นๆ 
2.ศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิจาก
ข้อมูลการศึกษาดงูานโดย
แบง่กลุม่เรยีนรู้แบบจกิซอวแ์ละ
สรุปแผนผงัความคดิ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.ประเมนิจากการ
ให้ 
โภชนศึกษาแกผู้่ที่
มปีญัหาสุขภาพ
ความถูกต้องของ
เน้ือหาวธิกีารและ
รูปแบบการ
นําเสนอข้อมูล  

 3.วเิคราะหก์รณตีวัอยา่งและ
การจดัรายการอาหารสําหรบัผู้
มปีญัหาสุขภาพชนิดตา่งๆ 
ตลอดจนเขยีนแผนการให้
โภชนศึกษาสําหรบั ผู้ทีม่ี
ปญัหาสุขภาพตา่ง ๆ  

 

   3.1 ฝึกการเตรยีมอาหาร
ทัว่ไป 
  3.2 การจดัทาํอาหาร
เสรมิสําหรบับุคคลใน   
       ภาวะ และวยัตา่งๆ 
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  3.3 ฝึกการท าอาหารพเิศษที่
ใช้ในการ  
       บ าบดั 
  3.4 ฝึกการเตรยีมอาหาร
สําหรบัผู้ทีม่ ี
        ปญัหาสุขภาพ 

มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การศึกษา
ภาค
ทดลอง 
 

 โดยมหีลกัการคอื 
 1. คาํนวณหาความต้องการพลงังาน
ของรา่งกาย 
 2. คาํนวณสัดส่วนของอาหาร
สําหรบัผู้ป่วย หรอืเด็กขาด
สารอาหาร 
 3. ใช้อาหารทีม่ใีนท้องถิน่ 
 4. ให้โภชนศึกษาแกผู้่รบับรกิาร 
 5.นําเสนอผลงานทุกครัง้ทีฝึ่ก 

 
ประเมนิจาก 
1.การพฒันาการ
เรยีนรู้จากรายงาน
และพฤตกิรรมการ
ทาํอาหาร 
2. วธิกีารและ
รูปแบบการนําเสนอ
ข้อมูลและการให้
โภชนศึกษา 
3.พฤตกิรรมการ
ทาํงานเป็นทมี 
ความรบัผดิชอบ 
ความมวีนิยั ความ
มน้ํีาใจ 
4.การทดสอบ
ความรู้ 

แหลง่การเรยีนรู้   
1. หอผู้ป่วย 
2. แผนกโภชนบาํบดัของโรงพยาบาล 
3. นกัโภชนากร 
4. แหลง่ถนอมอาหารในชุมชน 
5. ศนูยส่์งเสรมิสุขภาพ 
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ส่ือการเรยีนการสอน 
1. กรณศึีกษา/โจทยป์ัญหา/สถานการณจ์รงิ 
2. ใบงาน 
3. อุปกรณแ์ละตวัอยา่งของจรงิ 
4. ผู้ป่วย 
5. วดิทิศัน ์ สไลด ์ ภาพยนตร ์
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หน่วยกติ 3 (3-0-6)  
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ์  
กลไกเศรษฐกจิพืน้ฐาน    ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อุป
สงค ์ อุปทานของระบบสุขภาพ  ระบบสุขภาพ การปฏริูปสุขภาพ
ไทย   ต้นทุนของการบรกิารสุขภาพ และการบรกิารสุขภาพ
เชิงธุรกิจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากศึกษาค้นคว้าและสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  คิด
วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบการให้เหตุผล  ความรบัผดิชอบและการ
ทาํงานเป็นทมี  
สมรรถนะรายวชิา   

นําแนวคิด  หลกัการด้านเศรษฐศาสตร ์ และปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง มาใช้ในการบรกิารสุขภาพและการดาํเนินชวีติ  
คิดวิเคราะห์อย่างเ ป็นระบบ   การให้ เหตุผล  ความ
รบัผดิชอบและการทาํงานเป็นทมี  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิและหลกัการพืน้ฐานดา้นเศรษฐศาสตร ์ อุปสงค ์

อุปทาน ตอ่บรกิารสุขภาพได ้
2. อธบิายหลกัการของระบบสุขภาพ และ ระบบบรกิารสุขภาพ

ได ้
3. วเิคราะหต์น้ทนุของระบบบรกิารสุขภาพโดยใช้หลกั

เศรษฐศาสตร ์
4. วเิคราะหแ์ละประเมนิระบบในการประเมนิตน้ทนุของระบบ

บรกิารสุขภาพ 
5. แสดงบทบาทในการทาํงานเป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ 

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่1  แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร ์
  1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร ์
  1.2 ระบบเศรษฐกจิมหภาค 
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  1.3 ระบบเศรษฐกจิจุลภาค 
  1.4 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 บทที ่2  กลไกเศรษฐกจิพืน้ฐาน 

2.1 หลกัอุปสงค ์อุปทาน 
2,2 สภาวะเศรษฐกจิไทย 
2.3 สภาวะเศรษฐกจิโลก 

 บทที ่3 อุปสงค ์ อุปทานตอ่บรกิารสุขภาพ 
3.1 ความสัมพนัธร์ะหวา่งเศรษฐศาสตรก์บัระบบสุขภาพ 
3.2 ความหมาย  ปจัจยัทีก่าํหนดความยดืหยุน่ของอุป

สงค ์
3.3 ความจาํเป็นกบัอุปสงคต์อ่บรกิารสุขภาพ 
3.4 ความหมาย ปจัจยัทีก่าํหนดความยดืหยุน่ของ

อุปทาน 
3.5 ความสัมพนัธร์ะหวา่งอุปสงคก์บัอุปทานและกลไก

ราคา 
         อุปทานการบรกิารสุขภาพ 

บทที ่4 ระบบสุขภาพไทย 
  4.1 แนวคดิและหลกัการของระบบสุขภาพไทย 
  4.2 ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสุขภาพ 
  4.3 ระบบสุขภาพไทยทีพ่งึประสงค ์
  4.4 ระบบบรกิารสุขภาพ 
 4.4.1  ทรพัยากรทางสุขภาพ 
        บุคลากรทางสุขภาพ 
          เครือ่งมอื อุปกรณ ์เทคโนโลยทีาง
การแพทย ์

          องคค์วามรู้เพือ่พฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพ 
 4.4.2  ระบบการเงนิการคลงัเพือ่สุขภาพ 

         แหลง่ทีม่าของเงนิเพือ่สุขภาพ 
         แหลง่ทีไ่ปของเงนิเพือ่สุขภาพ 
         กลไกการจา่ยเงนิเพือ่สุขภาพ 
 4.4.3  การบรหิารระบบบรกิารสุขภาพ 
        แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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   แผนสุขภาพแห่งชาต ิ
   ระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นสุขภาพ 
 4.4.4  โครงสร้างองคก์รของระบบบรกิารสุขภาพ
ไทย 
   หน่วยงานภาครฐั เอกชน องคก์รทอ้งถิน่ 
ชุมชน และปจัเจกบุคคล 
   เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ 
 4.4.5 การบรกิารสุขภาพ 
   ระดบัการให้บรกิารสุขภาพ 

  การสร้างหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
มาตรฐานและคุณภาพการ  

                         ให้บรกิาร 
 บทที ่5 การปฏริปูระบบสุขภาพ 
  5.1 แรงผลกัดนัให้มกีารปฏริปูระบบสุขภาพ 

     5.1.1  ปญัหาระบบบรกิารสุขภาพ และ คา่ใช้จา่ย
ทางสุขภาพทีส่งูขึน้ 

                         5.1.2  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 
                         5.1.3  พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อาํนาจให้องคก์รปกครองส่วน  
                          5.1.4  ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
    5.1.5  พ.ร.บ. องคก์รมหาชน พ.ศ. 2542 

5.2 ประเด็นสําคญัของระบบสุขภาพทีต่อ้งปฏริปู 
  5.2.1 การสร้างองคค์วามรู้สุขภาพเชงิบวก สุขภาพ
เชงิรุก และสุขภาพพอเพยีง 

  5.2.2 หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
  5.2.3 การแยกอาํนาจผู้ซือ้-ผู้ขายบรกิารสุขภาพ 
  5.2.4 การปรบัระบบบรกิารให้มปีระสิทธภิาพ และ
ความเป็นธรรม 
  5.2.5 พระราชบญัญตัสุิขภาพแห่งชาต ิ

บทที ่6 ตน้ทนุของบรกิารสุขภาพ 
  6.1 ตน้ทนุทางเศรษฐศาสตร ์
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  6.2 ตน้ทนุการบรกิารดา้นสุขภาพ 
  6.3 การประเมนิคา่ของชวีติในสถานะสุขภาพ 
  6.4 การประเมนิตน้ทนุทัง้ประสิทธภิาพและประสิทธผิล 
  6.5 ผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุและคา่เสียโอกาส 

บทที ่7 การบรกิารสุขภาพเชงิธุรกจิ 
  7.1 การนําหลกัการตลาดเบือ้งตน้มาใช้ในระบบบรกิาร
สุขภาพ 
  7.2 การสร้างความพงึพอใจแกผู่้ใช้บรกิารสุขภาพ 

7.3 การบรกิารพยาบาลตามแนวคดิการตลาด 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวคดิและ
หลกัการพืน้ฐาน
เกีย่วกบั
เศรษฐศาสตร ์

1.แบง่กลุม่ให้ศึกษาจาก
การบรรยาย/ตาํราและ
รว่มกนัสรุปผงัความคดิ
รวบยอด 
2.ศึกษาปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
และอภปิรายรว่มกนั 
3.วเิคราะหก์ารใช้จา่ย
ของตนเอง  
4.แบง่กลุม่จดัทาํโครงงาน
การประหยดัในวทิยาลยั
และนําเสนอโดย
นิทรรศการ 

1.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. รายงานการ
วเิคราะหศึ์กษา
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
3.รายงานการ
วเิคราะหก์ารใช้จา่ย
ของตนเอง 
4.ประเมนิโครงการใน
ประเด็นความคดิรเิริม่ 
สร้างสรรค ์

กลไกเศรษฐกจิ
พืน้ฐาน 

วเิคราะหส์ถานการณ ์
เศรษฐกจิไทย 
เปรยีบเทยีบ  กบัเศรษฐกจิ
ตา่งประเทศ 

รายงานการวเิคราะห์
และการมส่ีวนรว่ม 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ระบบสุขภาพ
ไทย 

ศึกษาค้นคว้าความรูเ้กีย่วกบั
ระบบสุขภาพ และนําเสนอ
ดว้ยผงัความคดิรวบยอด 

หลกัฐานการเรยีนรู้ 

1.การปฏริูป
ระบบสุขภาพ 

1.วเิคราะหค์วามเป็นระบบ
เกีย่วกบัสถานการณ์
หลกัประกนัสุขภาพของระบบ
บรกิารสุขภาพในประเทศ
ไทย 
2.สรุปผงัความคดิรวบยอด
หลกัเศรษฐศาสตรข์องระบบ
บรกิารสุขภาพในประเทศ
ไทย 

รายงานการวเิคราะห์
สถานการณ ์

2.อุปสงค ์  
อุปทานตอ่
บรกิารสุขภาพ 

ต้นทุนของ
บรกิารสุขภาพ 

ฝึกหดัการวเิคราะหต้์นทุน
ของหน่วยงานยอ่ย 

รายงานการวเิคราะห์
ต้นทุน 

การบรกิาร
สุขภาพเชงิ 
ธุรกจิ 

ศึกษาดงูานสถานบรกิาร
สุขภาพของเอกชน และ
รฐับาล และวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบ  เขยีน
แนวทางในการปรบับรกิาร
สุขภาพเชงิธุรกจิโดยใช้หลกั
เศรษฐศาสตร ์

รายงานการวเิคราะห์
หลกัอุปสงค ์  
อุปทาน และ
แนวทางการปรบั
บรกิาร 

 แหลง่การเรยีนรู ้
   1. ตาํรา เอกสาร 
   2. Website 
   3. สถานบรกิารสุขภาพ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. กรณศึีกษา/โจทยป์ญัหา/สถานการณจ์รงิ 

2. ใบงาน 
3. วดิทิศัน ์ สไลด ์ ภาพยนตร ์
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ปฏริูประบบสุขภาพ.พษิณุโลก   : สุรสีหก์ราฟฟิค. 
เภสัชวทิยา 

(Pharmacology) 
 

รหสัวชิา พ. 1207 
หน่วยกติ 3 (3-0-6)  
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์ และ
กลศาสตรข์องยา ปฏิกริิยาต่อกนัของยา กลุ่มยาประเภทต่างๆ 
สมุนไพรทีใ่ช้ในการบาํบดัรกัษา  บญัชยีาตามระเบยีบกระทรวง
สาธารณสุข บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
บริหารยาโดยใช้กระบวนการศึกษาและสืบเสาะหาความรู้ด้วย
ตนเอง ศึกษากรณีตัวอย่างการให้คําแนะนําการใช้ยา รู้จัก
แส ว ง หา โ ด ยใ ช้ เ ทค โ น โล ยี  มีก า ร คิด เ ป็ นร ะ บ บ  แ ล ะ มี
ความสามารถในการส่ือสารกบับุคคลได ้
สมรรถนะรายวชิา   

บริหารยาและสมุนไพรที่ใช้ในการบําบดักลุ่มต่างๆ ตาม
บทบาทและความรบัผดิชอบของพยาบาล และหลกัทางเภสัชวทิยา
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โดยรู้จักแสวงหาโดยใช้เทคโนโลยี มีการคิดเป็นระบบ และมี
ความสามารถในการส่ือสารกบับุคคลได ้
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธบิายจลนศาสตรแ์ละกลศาสตรข์องยาได ้
 2. อธบิายการออกฤทธิแ์ละสรรพคุณยารวมทัง้สมุนไพรแตล่ะ
ประเภทได ้
 3. คาํนวณขนาดและความเขม้แข็งของยาทีใ่ช้ได้ 

4. บอกบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ และบญัชยีาตามระเบยีบ
กระทรวงสาธารณสุขได ้
 5. วเิคราะหส์าเหตุการเกดิปฏกิริยิาระหวา่งกนัของยาได ้

6. วเิคราะหก์ลไกการเกดิอาการพษิและวธิป้ีองกนัและ
ช่วยเหลอืการเกดิอาการเป็นพษิ  จากการใช้ยาไดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ ์

 7. วเิคราะหบ์ทบาท ขอบเขต และความรบัผดิชอบของ
พยาบาลในการใช้ยาได ้
 8. ให้คาํแนะนําในการให้ยาแกผู่้รบับรกิารไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ ์  

9. สืบค้นข้อมลูเกีย่วกบัยาจากแหลง่ข้อมลูได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่  1  แนวคดิพืน้ฐานทางเภสัชวทิยา   
    
  1.1 ความหมายของเภสัชวทิยา 
  1.2 ความสําคญัของเภสัชวทิยาตอ่พยาบาล 
  1.3 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัยา 
  1.4 การคาํนวณยา 
  1.5 การใช้ยาในภาวะตา่งๆ 
 บทที ่ 2 จลนศาสตรแ์ละกลศาสตรข์องยา   
    
  2.1 การดดูซมึยา 
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  2.2 การกระจายยา 
  2.3 การเปลีย่นแปลงของยา 
  2.4 การขบัถา่ยของยา 
  2.5 ฤทธิแ์ละชนิดของยา 
  2.6 พษิของยา 
 บทที ่ 3 ปฏกิริยิาตอ่การใช้ยา     
   
  3.1 กลไกการเกดิปฏกิริยิาตอ่กนัของยา 
       3.1.1 Pharmacodynamic interaction 
       3.1.2 Pharmacokinetic interaction 
  3.2 การผสมรวมกนัไมไ่ด ้ (Incompatibility) 
 บทที ่ 4 ขอบเขตความรบัผดิชอบของพยาบาลในการใช้ยา 
  4.1 ขอบเขต ความรบัผดิชอบของพยาบาลในการใช้ยา 
เพือ่การบาํบดัรกัษาเบือ้งตน้ 
  4.2 บทบาทพยาบาลกบัการใช้ยา 
  4.3 การเฝ้าระวงัผลขา้งเคยีงจากการใช้ยา 
       4.3.1 Adverse drug reaction 
       4.3.2 การช่วยเหลอืและการรายงาน 
  4.4 แหลง่ขอ้มลูการใช้ยาสําหรบัพยาบาล 
  4.5 ศนูยข์้อมลูขา่วสารทางยาและการใช้ประโยชน ์
 บทที ่ 5 ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS 
drug)    
  5.1 Sedative and Hypnotics 
  5.2 CNS stimulant 
  5.3 Psychotherapeutic agents 
   Antipsychotic agents 
   Antianxiety 
   Antidepressant 
   Mood Stabilizer 
  5.4 Antiparkinsonism 
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  5.5 Antiepileptic agents 
  5.6 Antimigrain 
  5.7 General and Local anesthetic 
  5.8 Opioid analgesics and Antagonists 
 บทที ่ 6 ยาออกฤทธิต์อ่ระบบประสาทอตัโนมตั ิ (ANS 
drug)    
  6.1 Cholinergic Agents 
  6.2 Cholinergic Blocking Agents 
  6.3 Adrenergic Agents 
  6.4 Adrenergic Blocking Agents 
  6.5 Skeletal Muscle Relaxants 
 บทที ่ 7 ยาออกฤทธิต์อ่ระบบทางเดนิหายใจ  
   
  7.1 Antihistamine agent 
  7.2 Antitussive 
  7.3 Nasal decongestant 
  7.4 Expectorant 
  7.5 Bronchodilator drugs 
 บทที ่ 8 ยาออกฤทธิต์อ่ระบบหวัใจ หลอดเลอืดและไต 
    
  8.1 ยาขบัปสัสาวะ (Diuretic drugs) 
  8.2 ยาลดความดนัโลหติสงู (Antihypertensive 
drugs) 
  8.3 ยารกัษาปวดเค้นอก (Antianginal drugs) 
  8.4 ยารกัษาภาวะหวัใจลม้เหลว (Drug in 
Congestive Heart Failure) 
  8.5 ยารกัษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 
(Antiarrhythmic drugs) 
 บทที ่ 9 ยาออกฤทธิต์อ่ระบบทางเดนิอาหาร   
   
  9.1 ยารกัษาแผลในทางเดนิอาหาร (Agent for 
treatment of Peptic Ulcer) 
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       9.1.1 Antacid 
       9.1.2 Antisecretory drugs 
       9.1.3 Mucosal resistance 
       9.1.4 Miscellaneous 
  9.2 ยารกัษาอาการทอ้งเดนิ (Antidiarrhea drugs) 
  9.3 ยารกัษาโรคท้องอดื (Antiflatulants) 
  9.4 ยาถา่ยและยาระบาย (Laxative and Cathastics) 
  9.5 ยาระงบัอาเจยีน (antiemetics drugs) 
 บทที ่ 10 ฮอรโ์มน และยาตา้นฮอรโ์มน   
    
  10.1 Insulin and Oral Hypoglycemic drugs 
  10.2 Thyroid and Anti - Thyroid drugs 
  10.3 Oxytocin and Contraceptive agents 
 บทที ่ 11  ยาฆา่เชือ้       
  
  11.1 หลกัในการใช้ยาตา้นจุลชพี 
  11.2 ยาตา้นแบคทเีรยี (Anti - bacterial drugs) 
         11.2.1 Penicillin 
         11.2.2 Cephalosporins 
         11.2.3 Aminoglycosides 
         11.2.4 Chloramphenical 
         11.2.5 Tetracycline 
         11.2.6 Sulfonamides 
  11.3 ยาตา้นวณัโรค (Anti-tuberculous drugs) 
  11.4 ยาตา้นไวรสั (Anti-viral agents) 
  11.5 ยารกัษาโรคปรสิต (Anti-parasite agents) 
  11.6 ยารกัษาโรคมาเลเรยี (Anti-malarial drugs) 
  11.7 ยาตา้นเชือ้รา (Anti-fungal drugs) 
  11.8 ยาฆา่เชือ้ (Antiseptic and disinfectants) 
 บทที ่ 12 ยาระงบัปวด ลดไข ้ และตา้นการอกัเสบ 
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  11.1 Analgesic and Antipyretics 
  12.2 Antiinflammatory drug 
         12.2.1 Nonsteroidal Anti Inflammatory Drugs 
(NSAIDs)  
         12.2.2 Agents for Gout 
         12.2.3 Antirheumatoid drugs 
         12.2.4 Steroid 
 บทที ่ 13 สารน้ําและสารอาหารทางหลอดเลอืด  
    
  13.1 Vitamins and Mineral 
  13.2 Fluid and Electrolytes 
  13.3 Enteral and Parenteral Nutrition 
 บทที ่ 14 ยาออกฤทธิต์อ่ระบบเลอืด    
   
  14.1 ยาตา้นการแข็งตวัของเลอืด (Anticoagulants) 
  14.2 Antianemia drugs 
  14.3 Antiheparinic Agents 
  14.4 ยาละลายไขมนั (Antilipidemia) 
  14.5 Antagonists Blood Product and Substitutes
  
 
 บทที ่ 15  ยาทีม่ผีลตอ่ระบบภมูคุิ้มกนัรา่งกาย  
    
    15.1 Active immunization 
    15.2 Passive immunization 
    15.3 Immunomodulation 
    15.4 Immunosuppressive Agents 

บทที ่ 16  ยาตา้นมะเร็ง      
  

   16.1 คุณสมบตัขิองสารต้านมะเร็ง  
    16.2 การจดัแบง่กลุม่ยาตา้นมะเร็ง 
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    16.3 ยาตา้นมะเร็ง 
          16.3.1 กลไกการออกฤทธิข์องยาตา้นมะเร็ง 
          16.3.2 ประโยชนท์างคลนิิก 
          16.3.3 อาการขา้งเคยีง 
 บทที ่ 17 พษิและยาตา้นพษิ     
   
  17.1 สารพษิ 
  17.2 หลกัสําคญัในการรกัษาสารพษิ 
  17.3 ยาตา้นพษิ 

บทที ่ 18 ยาเฉพาะที ่       
  

 18.1 ยาหยอดตา 
 18.2 ยาหยอดหูและจมกู   
 18.3 ยาทาผวิหนงั 
 18.4 ยาเหน็บช่องคลอด 
บทที ่ 19 พชืสมุนไพร 
 19.1 ประเภทของพชืสมุนไพรตามหมวดอาการ 
 19.2 การนําพชืสมุนไพรมาใช้ในการบาํบดัรกัษา 
บทที ่ 20 บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ บญัชยีาตามระเบยีบ

กระทรวงสาธารณสุข   
 20.1 บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ  
 20.2 บญัชยีาตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
แนวคดิพืน้ฐาน
ทางเภสัชวทิยา 
 

1. ศึกษาจากการฟังบรรยาย / 
ตาํราและรว่มกนัสร้างผงั
ความคดิรวบยอดเกีย่วกบั
แนวคดิพืน้ฐานทางเภสัชวทิยา 
2.ทดสอบผลการเรยีนรู้การ
คาํนวณยาดว้ยตนเองโดยการ
ทาํแบบฝึกหดั 
3.ศึกษาดว้ยตนเองเกีย่วกบั

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การคาํนวณยา 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

อุปกรณก์ารให้ยา 
จลนศาสตรแ์ละ 
กลศาสตรข์อง
ยา 

ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองและ
การสรุป 
ผงัความคดิรวบยอด 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
 

ปฏกิรยิาตอ่กนั
ของยา 

ศึกษาจากการฟังบรรยาย / 
ตาํราและให้สรุปผงัความคดิ
รวบยอด 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
 

ขอบเขตความ
รบัผดิชอบของ
พยาบาลในการ
ใช้ยา 

วเิคราะหส์ถานการณจ์าํลอง
เพือ่ศึกษาขอบเขตความ
รบัผดิชอบของพยาบาลในการ
ใช้ยา 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
 

ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่
ระบบประสาท
ส่วนกลาง 

1.ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
และสรุปผงัความคดิรวบยอด 
2.วเิคราะหส์ถานการณ์
ตวัอยา่งเกีย่วกบัการออกฤทธิ ์  
ผลข้างเคยีง 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
 

ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่
ระบบประสาท
อตัโนมตั ิ

1. ศึกษาจากการฟังบรรยาย / 
ตาํราและสรุปเป็นผงัความคดิ
รวบยอด 
2.ฝึกเขยีนคาํแนะนําผู้ทีไ่ดร้บั
ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่ระบบประสาท
อตัโนมตั ิ

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
 

ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่
ระบบทางเดนิ
หายใจ 

ศึกษาค้นคว้าเป็นกลุม่และสรุป
เป็นผงัความคดิรวบยอด 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
 

ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่
ระบบหวัใจ  
หลอดเลอืดและ
ไต 

1.ศึกษากรณตีวัอยา่งผู้ป่วยที่
ไดร้บัยาทีอ่อกฤทธิต์อ่ระบบ
หวัใจ  หลอดเลอืดและไต 
2.อภปิราย 

หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
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 3.สรุปโดยสร้างผงัความคดิ
รวบยอด 

ยาทีอ่อกฤทธิต์อ่
ระบบทางเดนิ
อาหาร 

ศึกษาค้นคว้าและการสรุปผงั
ความคดิรวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 

ฮอรโ์มนและยา
ต้านฮอรโ์มน 
 

1.ศึกษาจากการฟังบรรยาย
อยา่งมส่ีวนรว่ม 
2.อภปิราย 
3.สรุปโดยสร้างผงัความคดิ
รวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 

ยาฆา่เชือ้ 
 
 

1.ศึกษาจากกรณตีวัอยา่ง
เกีย่วกบัผู้ป่วยทีม่กีารตดิเชือ้ 
การใช้ยา  
2.วเิคราะหบ์ทบาทของ
พยาบาลในการดแูลผู้ทีไ่ดร้บั
ยาฆา่เชือ้ 
3.ฝึกเขยีนคาํแนะนําผู้ทีไ่ดร้บั
ยาฆา่เชือ้ 
 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.รายงานการ
วเิคราะหบ์ทบาท
ของพยาบาล 
 

ยาระงบัปวด  
ลดไข้และต้าน
การอกัเสบ 

1. ศึกษาจากกรณตีวัอยา่ง
เกีย่วกบัผู้ป่วยทีใ่ช้ยาระงบั
ปวด                                              
2.อภปิรายและสรุปผงัความคดิ
รวบยอด 
3.ฝึกเขยีนคาํแนะนําสําหรบัผู้
ทีใ่ช้ยาระงบัปวด  ลดไข้
และต้านการอกัเสบ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.ทดสอบความรู้ 

สารน้ําและ
สารอาหารทาง

1.วเิคราะหส์ถานการณ์
ตวัอยา่ง 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
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หลอดเลอืด 
 

2.ฝึกคาํนวณปรมิาณสารน้ํา
และสารอาหารทางหลอดเลอืด 

2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การคาํนวณ
ปรมิาณสารน้ํา
และสารอาหารที่
ให้แกผู้่ป่วยใน
สถานการณต์า่งๆ 
และการวเิคราะห์
บทบาทของ
พยาบาลในการ
ดแูลผู้ทีไ่ดร้บัสาร
น้ําและสารอาหาร
ทางหลอดเลอืด 

ยาออกฤทธิต์อ่
ระบบหลอด
เลอืด 
 

ศึกษาค้นคว้าและการสรุปผงั
ความคดิรวบยอดโดยการเรยีน
แบบจกิซอว ์ (แบง่กลุม่
ค้นคว้าและนํากลบัมาอธบิาย
ให้เพือ่นในกลุม่) 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 

ยาทีม่ผีลตอ่
ระบบภูมคุ้ิมกนั
รา่งกาย 

ศึกษาค้นคว้าและการสรุปผงั
ความคดิรวบยอดโดยการเรยีน
แบบจกิซอว ์ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 

ยาต้านมะเร็ง 
 

1.ศึกษาดงูานทีศ่นูยม์ะเร็ง/ 
สัมภาษณแ์ละสังเกตผู้ป่วย
มะเร็ง 
2.อภปิราย การออกฤทธิ ์  
ฤทธิข์้างเคยีงและบทบาทของ
พยาบาลในการดแูลผู้ทีไ่ดร้บั
ยาต้านมะเร็ง จาก

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 
4.รายงานการ
วเิคราะหบ์ทบาท
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สถานการณส์มมต ิ พยาบาล 
พษิและยาต้าน
พษิ 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.อภปิรายและสรุปผงัความคดิ
รวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 

1.ยาเฉพาะที ่
2.บญัชยีาตาม
ระเบยีบ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1.ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองและ
บนัทกึผลการเรยีนรู้ 
2.อภปิรายและสรุปผงัความคดิ
รวบยอด 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 
4.ผู้เรยีน
ประเมนิผลการ
เรยีนรู้ของตนเอง 
5.การทาํ
แบบฝึกหดั
ทดสอบความรู้
ของตนเอง 

พชืสมุนไพร 
 

1.ศึกษาดงูานในชุมชน
เกีย่วกบัพชืสมุนไพรทีชุ่มชน
นั้นใช้และอภปิรายรว่มกนั 
2.จดัทาํโครงการการใช้
สมุนไพรในการดแูลสุขภาพ
ของนกัศึกษาในชัน้เรยีน 

1.รายงาน
การศึกษาดงูาน
และวเิคราะหก์าร
เลอืกใช้สมุนไพร
ของชุมชน 
2.ประเมนิ
ความคดิ
สร้างสรรคแ์ละ
ความเป็นไปได้
ในการจดัทาํจาก
โครงการที่



 

 147 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

นกัศึกษาคดิขึน้ 
แหลง่การเรยีนรู ้

1. แผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาล 
2. ศนูยส์วนสมุนไพร 
3. หอผู้ป่วย  
4. ศนูยสุ์ขภาพชุมชน 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ตวัอยา่งของจรงิ ผู้ป่วย 
2. สถานการณจ์รงิ/หอผู้ป่วย 
3. ใบงาน 
4. สไลด ์ วดิทิศัน ์
5.   เอกสารประกอบการสอน ตาํรา หนงัสืออา่นประกอบ 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
จนัทนี อิทธพิานิชพงศ์และคณะ.(2550).เภสัชวิทยา.พิมพค์รั้งที ่

4. กรุงเทพฯ:โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั คณะแพทยศาสตร.์เภสัชวทิยา1.พมิพค์รัง้
ที ่ 4. กรุงเทพฯ:โรงพมิพเ์ท็กซแ์อนดเ์จอรน์ลั. 

 

ธานี เมฆะสุวรรณดษิฐ.์(2550).ต าราเภสัชบ าบดั Textbook of 
Pharmacotherapy.พมิพค์รัง้       ที ่ 4. กรุงเทพฯ:โฮลสิตกิ
พบัลชิชิง่. 

ธิด า  นิ ง สานนท์.(2549).คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ย าส า ห รับ บุ ค ล ากร
สาธารณสุข.พมิพค์รัง้ที ่ 3. กรุงเทพฯ:ประชาชน. 

ธิดา นิงสานนทแ์ละจันทิมา โยธาพิทกัษ์.(2550).ตรงประเด็น
เรือ่ง Adverse Drug Reaction.พมิพค์รัง้ที ่ 5. กรุงเทพฯ:

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). 
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พยาธสิรรีวทิยา 
(Pathophysiology) 

 
รหสัวชิา พ. 1208 
หน่วยกติ 3 (3-0-6)  
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาสาเหตุ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ และอวัยวะในระบบต่างๆ  กลไกการปรับตัว  
ปฏกิรยิาตอบโต ้ การปรบัตวัของรา่งกาย เมือ่เกดิพยาธสิภาพโดย
กระบวนการศึกษาและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง วเิคราะหก์รณี
ตวัอย่าง สรุปเป็นผังความคิดรวบยอด แสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลย ี รู้จกัใช้ภาษาองักฤษในการค้นคว้าและมกีารคดิอย่าง
เป็นระบบ 
สมรรถนะรายวชิา   

สามารถดูแลป้องกนัและฟ้ืนฟูร่างกาย เมือ่เกดิพยาธสิภาพ 
แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี รู้จกัใช้ภาษาองักฤษในการ
ค้นคว้าและมกีารคดิอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความรู้เกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงทางพยาธวิทิยาไปประยุกตใ์ช้ในชวีติประจําวนั และ
การปฏบิตักิารพยาบาลได ้
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายสาเหตุและกลไกทีท่าํให้เซลลบ์าดเจ็บ 

2.  อธบิายกลไกการเปลีย่นแปลง โครงสร้างและการ
ทาํงานของเซลล ์ เนือ้เยือ่ และอวยัว ทีเ่กดิพยาธสิภาพ 

 3.  วเิคราะหก์ลไก การปรบัตวัของเซลลแ์ละอวยัวะของ
ระบบตา่งๆเมือ่เกดิโรค 
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 4.  วเิคราะหอ์าการและอาการแสดงทีเ่กดิจากพยาธสิภาพ
ของระบบตา่งๆ 

 5.  เชือ่มโยงความรู้เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางพยาธวิทิยา
ไปประยุกตใ์ช้ใน 

        ชวีติประจาํวนัและการรกัษาพยาบาลได ้
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัพยาธวิทิยา   
     1.1 การศึกษาทางพยาธวิทิยา  
  1.2 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างและการสญูเสียหน้าที ่
 บทที ่ 2 การบาดเจ็บและการเปลีย่นแปลงของเซลล ์
   
  2.1 การบาดเจ็บของเซลล ์
 
       2.1.1  สาเหตุ (การขาดเลอืด สารเคมแีละยา 
จุลนิทรยี ์ เหตุทางกายภาพ) 
       2.1.2  พยาธสิภาพ   

ทวนกลบัได ้
    ไมท่วนกลบั 
       2.1.3  การเกดิอนุมลูอสิระและการตอ่ตา้น 

     2.1.4  การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง  
        2.1.5  เซลลต์าย และการเปลีย่นแปลงหลงัตาย 
 2.2 การปรบัตวัของเซลลแ์ละการสะสมภายในเซลล ์  

     2.2.1  การปรบัตวัของเซลล ์
   Atrophy 

 Hypertrophy 
 Hyperplasia  
 Metaplasia  
 Dysplasia 

    2.2.2  การสะสมของสารภายในเซลล ์
 บทที ่ 3 พยาธสิภาพตอ่รา่งกายทัว่ไป (General 
pathology)  
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  3.1 การอกัเสบและการซ่อมแซม (Inflammation and 
healing) 
      3.1.1  พยาธสิรรีวทิยาของการอกัเสบ 
       3.1.2  ชนิดของการอกัเสบ 
    การอกัเสบเฉียบพลนั 
    การอกัเสบเรือ้รงั 
       3.1.3  การหายและการซ่อมแซม 
    ชนิดของการสมานแผล 
    ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การหายของแผล 
    ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิจากการหายของแผล 
  3.2 การตดิเชือ้ (Infection) 
       3.2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการตดิเชือ้ 
       3.2.2 สาเหตุ พยาธสิภาพและอาการของการตดิ
เชือ้ 
    แบคทเีรยีแกรมบวก  
  Staphylococcus 
  Streptococcus 
 แบคทเีรยีแกรมลบ  
     Tuberculosis bacilli 
    Pseudomonas 
    ไวรสั  
    DNA Virus 
    RNA Virus  
    รา   
    ราทัว่ไป 
                   ราฉวยโอกาส 
    โปรโตซวั  
    มาลาเรยี 
    บดิ 
    พยาธ ิ  

พยาธติวัแบน 
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พยาธติวักลม  
พยาธใิบไมใ้นตบั 

  3.3  ความผดิปกตทิางระบบภมูคุิ้มกนั (Immune 
system) 
                          3.3.1  ลกัษณะทัว่ไปของระบบภมูคุิ้มกนั 
 3.3.2  สารส่ือเคมแีละเซลลท์ีเ่กีย่วข้องในระบบ
ภมูคุิ้มกนั 
 3.3.3  การตอบสนองในระบบภมูคุิ้มกนั 
 3.3.4  ขัน้ตอนการตอบสนองของรา่งกาย 
 3.3.5  การตอบสนองทีผ่ดิปกตขิองระบบภมูคุิ้มกนั
    3.3.6  ภาวะพรอ่งทางภูมคุิ้มกนั 
(Immunodeficiency) 
  3.3.7  ภาวะภมูไิวเกนิ (Hypersensitivity) 
                           3.3.8  ภาวะแพภู้มตินเอง-ความคงทน 
                           3.3.9 กลไกการเกดิ SLE และ Rheumatoid 
Arthritis 
                           3.3.10 การปลกูถา่ยอวยัวะ(Transplantation) 
และ การสลดักราฟท ์     
       (Graft rejection)  
  3.4 เนือ้งอก (Neoplasm) 
        3.4.1 ความหมายของเนื้องอกและชนิดของเนื้องอก 
        3.4.2 ความแตกตา่งระหวา่งเนือ้งอกธรรมดาและ
ชนิดร้ายแรง 
        3.4.3 ทฤษฎกีารเกดิมะเร็ง 
    ทฤษฎสีองขัน้ตอน (Initiator, promoter) 
    ทฤษฎหีลายขัน้ตอน (Initiator promoter, 
progressive)  

Maligmant 
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        3.4.4 สาเหตุของการเกดิมะเร็ง (สารเคม ี ไวรสั 
สารรงัสี) 
        3.4.5 กลไกของการเกดิมะเร็ง 
 การแบง่ระยะของมะเร็ง (grading & 
staging of tumor) 
 การแพรก่ระจายของมะเร็ง 
 อาการและอาการแสดงของโรคมะเร็ง 

       3.4.6 การค้นหาและป้องกนัโรคมะเร็ง 
 การตรวจรา่งกายประจาํปี 
 สัญญาณอนัตราย 
 บญัญตั ิ 10 ประการในการป้องกนัมะเร็ง 
 การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร (Tumor 
marker) 
  3.5 ความผดิปกตทิางพนัธุกรรม 

     3.5.1 แนวคดิการทาํงานของสารพนัธุกรรม 
     3.5.2 สาเหตุทีท่าํให้เกดิความผดิปกต ิ
 ความผดิปกตขิองโครโมโซม 
  โครโมโซมกาย = Down syndrome 

                                         โครโมโซมเพศ = Turner 
syndrome, Klinefelter syndrome  
 ความผดิปกตขิองยนีเดีย่ว 

 ความผดิปกตจิากหลายปจัจยั 
        3.5.3 การค้นหาและป้องกนัความผดิปกตทิาง
พนัธุกรรม 
 บทที ่4 พยาธวิทิยาส่ิงแวดลอ้ม    
    
  4.1 กลไกการเกดิพษิ 
  4.2 ส่ิงแวดลอ้มทีพ่บบอ่ยและการสัมผสั 
    โดยบุคคล ไดแ้ก ่บุหรี ่ แอลกอฮอล ์
ยาเสพยต์ดิ ยาคุมกาํเนิด                  
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ยา (พาราเซตามอล แอสไพรนิ) 
มลพษิทัง้ในบา้นและนอกบา้น : ก๊าซพษิ 
การสัมผสัสารพษิในโรงงาน: สารหนู ปรอท

ตะกัว่ ถา่นหนิ 
สารพษิทางการเกษตร : ยาฆา่แมลง วชัพชื 
สารพษิธรรมชาต ิเช่น พชื สัตว ์ 
สารทางกายภาพ:รงัสี อุณหภูม ิพลงังาน ไฟฟ้า 
การเปลีย่นแปลง 
ความกดดนัอากาศ   

 บทที ่5 นิตเิวชและการตรวจทางพยาธกิายวภิาค 
    
  5.1 หลกัเกณฑใ์นการวนิิจฉัยวา่ตาย 
  5.2 สาเหตุการตาย 
  5.3 การเปลีย่นแปลงหลงัตาย 
  5.4 การตรวจทางพยาธกิายวภิาค 
   ชนิดและวธิกีารตรวจ 
   การเก็บส่ิงส่งตรวจ 
 บทที ่6 การเปลีย่นแปลงปรมิาณน้ําและการไหลเวยีนเลอืด 
  6.1 ภาวะบวมน้ํา (Edema) และภาวะขาดน้ํา 
(Dehydration) 
  6.2 ภาวะเลอืดคัง่(Congestion) และภาวะมเีลอืดออก 
(Hemorrhage) 
  6.3 ภาวะช็อค (Shock) 
  6.4 ภาวการณอ์ุดตนัในหลอดเลอืด (Thrombosis) และ
ลิม่หลุดอุด (Embolism) 
  6.5 ภาวะการขาดเลอืดชัว่คราว (Ischemia) และ 
ภาวะการขาดเลอืดถาวร  
                         (Infarction) 
 บทที ่7 พยาธสิรรีภาพของระบบการหายใจ 
                      อาการและอาการแสดง 
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    การหายใจลาํบาก (Dyspnea) 
 การระบายอากาศน้อย/มากกวา่ปกต ิ
(Hypoventilation/Hyperventilation) 

    อาการไอ (Cough) 
    เสมหะผดิปกต ิ(Abnormal sputum) 
    อาการเขยีวคลํา้ (Cyanosis) 
    Chest pain, clubbing 

 Hypercapnia  
 Hypoxemia   
 Atelectasis  
 Pulmonary edema  

     Respiratory  failure 
 บทที ่8 พยาธสิรรีภาพของระบบประสาท 
  8.1 การเปลีย่นแปลงของเซลลป์ระสาทเมือ่ไดร้บั
บาดเจ็บ 
   เฉียบพลนั 
   เรือ้รงั 
  8.2 อาการและอาการแสดงของโรคระบบประสาท 

8.2.1 ความผดิปกตขิองสมดุลสมอง สมองบวม, 
ความดนัเพิม่ในกะโหลก 

8.2.2 ความผดิปกตขิองการรบัรู้ ไดแ้ก ่Coma 
seizure Aphasia (Broca’s  

        และ Sensory) Alzheimer 
 
8.2.3 ความผดิปกตขิองการรบัความรู้สึก 
8.2.4 ความผดิปกตใินการเคลือ่นไหว ไดแ้ก ่
Hypertonia, Hypotonia  
8.2.5 ความผดิปกตขิองรอยตอ่ประสาทและ
กลา้มเนือ้ 
8.2.6 อาการปวดศีรษะ 
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 บทที ่9 พยาธสิรรีภาพของระบบไหลเวยีน   
   
  อาการและอาการแสดง 
   โลหติจาง  (Anemia) 
   Polycythemia 
   Purpura 
   Dysrhythmia 
   การบบีตวัของหวัใจผดิปกต ิ
   การเปลีย่นแปลงโครงสร้างหวัใจ 
   ความดนัโลหติสงู 
 บทที ่10 พยาธสิรรีภาพของระบบยอ่ยอาหาร   
   
  10.1. อาการและอาการแสดงของโรคในระบบการยอ่ย
อาหาร ไดแ้ก ่
          Vomiting. Constipation Diarrhea, Abdominal 
pain, Gastrointestinal  
             Bleeding 
  10.2  ความผดิปกตทิางการเคลือ่นไหว : Dysphagia 
Regurgitation, Hiatal hernia, 
          Pyrolic and Intestinal Obstruction 
  10.3  ความผดิปกตขิองตบัและน้ําด ีJaundice, Ascites 
, Portal Hypertension 
 บทที ่11 พยาธสิรรีภาพของระบบการขบัถา่ยปัสสาวะ 
   
  11.1  อาการและอาการแสดงของโรคในระบบการ
ขบัถา่ยปัสสาวะ ไดแ้ก ่ 
                            Hematuria, Proteinuria, Polyuria, 
Retention and Incontinence of   
                            urine, Oliguria, Uremia 
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11.2  ความผดิปกตขิองสมดุลอเิล็กโทรไลตใ์นรา่งกาย 
ไดแ้ก ่Acidosis, Alkalosis  
        Hyponatremia และกรดดา่ง Hypernatremia, 
Hypokalemia/Hyperkalemia 

บทที ่12 ความผดิปกตขิองระบบตอ่มไร้ทอ่   
  
  12.1  ฮอรโ์มนทาํงานน้อยเกนิ 
  12.2  ฮอรโ์มนทาํงานมากเกนิ 
 12.2.1 ตอ่มใตส้มองส่วนหน้า : Dwarfism, 
Giantism, Acromegaly 
 12.2.2 ตอ่มใตส้มองส่วนหลงั : Diabetes 
insipidus 
 12.2.3 ตอ่มไทรอยด:์ Cretinism, Myxedema 
Hyperthyroidism, Grave’s  
         disease 

 
 12.2.4 ตอ่มพาราไทรอยด ์:Tetany, นิ่ว 
 12.2.5 ตบัออ่น : Diabetes Mellitus 
         12.2.6 ตอ่มหมวกไต : Cushing’s Syndrome 

 บทที ่13 ความผดิปกตขิองระบบสืบพนัธุ ์   
  
  13.1  ความผดิปกตทิางการเจรญิเตบิโตทางเพศ
 Delayed puberty 

13.2  ความผดิปกตขิองระบบสืบพนัธุห์ญงิ ไดแ้ก ่
Dysmenorrhea, Amenorrhea,     

          Dysfunctional Uterine Bleeding, 
Premenstrual Syndrome 

  13.3  ความผดิปกตขิองระบบสืบพนัธุช์าย : ความ
บกพรอ่งในการผลติอสุจ ิ  
                              Prostatic  hypertrophy 
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การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบั
พยาธวิทิยาการ
บาดเจ็บและการ
เปลีย่นแปลงของเซลล ์

 

1.ศึกษาค้นคว้าโดย
การแสวงหาความรู้
จากเทคโนโลยแีละ
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
สร้างผงัความคดิรวบ
ยอด โดยจดัการ
เรยีนการสอนแบบจกิ
ซอว(์แบง่กลุม่ให้
ค้นคว้าและกลบัมา
นําเสนอให้เพือ่นใน
กลุม่ฟัง) 
2.ทดสอบการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองโดยการทาํ
แบบฝึกหดั 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 

พยาธสิภาพตอ่รา่งกาย
ทัว่ไป การอกัเสบและ
การซ่อมแซม การตดิ
เชือ้ 
ความผดิปกตทิางระบบ
ภูมคุ้ิมกนั 
เน้ืองอก 
ความผดิปกตทิาง
พนัธุกรรม 

1.ศึกษาค้นคว้าโดย
การแสวงหาความรู้
จากเทคโนโลยแีละ
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
สร้างผงัความคดิรวบ
ยอด โดยจดัการ
เรยีนการสอนแบบจกิ
ซอว ์
2.ทดสอบการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองโดยทาํ
แบบฝึกหดั 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 
 

พยาธวิทิยาส่ิงแวดลอ้ม 
 

จดัทาํโครงงานวเิคราะห์
อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม
ในชวีติประจาํวนั 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

นิตเิวชและการตรวจ
ทางพยาธกิายวภิาค 

1.บรรยายแบบมส่ีวน
รว่ม 
2.สร้างผงัความคดิ
รวบยอด 

1.การทดสอบ
ความรู้ 

การเปลีย่นแปลง
ปรมิาณน้ําและการ
ไหลเวยีนเลอืด 

วเิคราะหก์รณีตวัอยา่ง 
การอธบิาย สาเหตุ 
กลไกการเกดิปญัหา  
แนวทางในการดแูล/
แก้ไข 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม 
3. การทดสอบ
ความรู้ 

ความผดิปกตขิองระบบ
ยอ่ยอาหาร 
ความผดิปกตขิองระบบ
การหายใจ 
ความผดิปกตขิองระบบ
ประสาท 
ความผดิปกตขิองระบบ
ไหลเวยีน 
ความผดิปกตขิองระบบ
การขบัถา่ยปสัสาวะ 
ความผดิปกตขิองระบบ
ตอ่มไร้ทอ่ 
ความผดิปกตขิองระบบ
สืบพนัธุ ์

1.ศึกษาค้นคว้าโดย
การแสวงหาความรู้
จากเทคโนโลยแีละ
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
สร้างผงัความคดิรวบ
ยอด 
2.บนัทกึการเรยีนรู้
ของตนเอง 
3.ทาํแบบฝึกหดั
ประเมนิตนเอง 
4.วเิคราะหก์รณี
ตวัอยา่ง กลุม่ละ 1 
เรือ่งนําเสนอผลการ
วเิคราะห ์

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.การมส่ีวนรว่ม 
3.การทดสอบ
ความรู้ 
4.แบบฝึกหดั 
5.การวเิคราะห์
กรณตีวัอยา่ง 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. หน่วยพยาธวิทิยา  
2. ห้องชนัสูตรศพ 
3. หอผู้ป่วย 
4. Website 

ส่ือการเรยีนการสอน 
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1. โจทยป์ญัหา/กรณตีวัอยา่ง/สถานการณจ์รงิ 
2. สไลด ์  คอมพวิเตอร ์ ซดีรีอม 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
นวพรรณ  จารุรกัษ ์ กฤตยา สุธโีสภณ และชยัพร บุญเฉลมิ

วเิชยีร.(2544). พยาธวิทิยาคลนิิคกรุงเทพฯ : คณะ
แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

พรรธนมณฑน ์อุชชนิ.(2550).พยาธวิทิยาคลนิิก CLINICAL 
PATHOLOGY.พมิพค์รัง้ทีก่รุงเทพฯ:สํานกัพมิพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

ลวิรรณ  อุนนาภริกัษแ์ละคณะ.(2550). พยาธสิรรีวทิยาทางการ
พยาบาล. พมิพค์รัง้ที ่7 กรุงเทพฯ : บุญศิรกิารพมิพ.์ 

วสิิทธิ ์ อวริุทธน์นัท.์(2543). พยาธสิรรีวทิยาระบบประสาท. 
กรุงเทพฯ : ยุทธรนิทรก์ารพมิพ.์ 
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สุโขทยัธรรมาธริาช,มหาวทิยาลยั.(2550).พยาธสิรรีวทิยาและเภสัช
วทิยาคลนิิกสําหรบัพยาบาลหน่วยที ่1 - 5. พมิพค์รัง้ที ่9 
นนทบุร ี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  

สุโขทยัธรรมาธริาช,มหาวทิยาลยั.(2550).พยาธสิรรีวทิยาและเภสัช
วทิยาคลนิิกสําหรบัพยาบาลหน่วยที ่6 - 10. พมิพค์รัง้ที ่9 
นนทบุร ี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.   

สุโขทยัธรรมาธริาช,มหาวทิยาลยั.(2550).พยาธสิรรีวทิยาและเภสัช
วทิยาคลนิิกสําหรบัพยาบาลหน่วยที ่11 - 15. พมิพค์รัง้ที ่9 
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สุจนิดา รมิศรทีอง.(2546).พยาธสิรรีวทิยาทางการพยาบาล เลม่ 2.
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Copstead, L.C and Banasik, J.L.(2000). Pathophysiological 
: Biological and behavioral Perspectives. 2nd edition, 
London. W. Bsaunders company. 

Kumar, V., Abbas, A. and N. Fausto. Robbins & Cotran 
(2004). Pathologic Basis of  
Disease. Philadelphia: W. B. Saunders Company.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การส่ือสารทางการพยาบาล 

(Communication in Nursing) 
 

รหสัวชิา พ. 1209 
หน่วยกติ 2 (2-0-4) 
ค าอธบิายรายวชิา 
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   ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี  หลกัการส่ือสาร  วธิกีารส่ือสาร  การ
ส่ือสารในองคก์าร  การประชาสัมพนัธแ์ละการนําเสนอ  การส่ือสาร
ในการพยาบาลกบับุคคล  ครอบครวั  กลุม่คนและชุมชนเพือ่
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ  ภายใต้พระราชบญัญตัขิ้อมูล
ขา่วสารและสิทธขิองประชาชนโดยใช้กระบวนการเรยีนรู้จากการ
ปฏบิตัจิรงิ ศึกษาค้นคว้าและสืบเสาะด้วยตนเอง การคดิอยา่งเป็น
ระบบ ใช้ภาษาไทยทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพีได้อยา่งเหมาะสม การ
ส่ือสารกบับุคคล ครอบครวั กลุม่คนและสังคม การใช้เทคโนโลยใีน
การส่ือสาร การทาํงานเป็นทมี ให้เกยีรตแิละเห็นคุณค่าของผู้อืน่
และมคีวามรบัผดิชอบ 
สมรรถนะรายวชิา   

นําแนวคดิ  ทฤษฎ ี  หลกัการ วธิกีารส่ือสาร การ
ประชาสัมพนัธแ์ละการนําเสนอ มาใช้ในการบรกิารทางสุขภาพและ
การดาํเนินชวีติ มกีารคดิอยา่งเป็นระบบ ใช้ภาษาไทยทีเ่กีย่วข้อง
กบัวชิาชพีได้อยา่งเหมาะสม การส่ือสารกบับุคคล ครอบครวั กลุม่
คนและสังคม การใช้เทคโนโลยใีนการส่ือสาร การทาํงานเป็นทมี 
ให้เกยีรตแิละเห็นคุณคา่ของผู้อืน่และมคีวามรบัผดิชอบ 
วตัถุประสงคร์ายวชิา    

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลกัการและวธิกีารตดิตอ่ส่ือสารและ

การส่ือสารในองคก์ารได ้
2. วเิคราะหค์วามสําคญัของการส่ือสารกบัการพยาบาลได ้
3. ตดิตอ่ส่ือสารกบับุคคล ครอบครวั กลุม่คนและชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธภิาพ 
4. ให้เกยีรตแิละเห็นคุณคา่ผู้อืน่ในการตดิตอ่ส่ือสาร 
5. ใช้เทคโนโลยใีนการส่ือสารและการนําเสนอได้ 
6. ใช้ภาษาไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีในการส่ือสารและนําเสนอ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7. เชือ่มโยงความรู้ทางการส่ือสารให้ผู้ใช้บรกิารภายใต้พ.ร.บ.

ขอ้มลูขา่วสารและสิทธขิองประชาชนได ้
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สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่1 แนวคดิ  ทฤษฎแีละหลกัการส่ือสาร   

1.1 ความหมาย  ความสําคญัของการส่ือสาร 
1.2 วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
1.3 แนวคดิทฤษฎกีารส่ือสาร 
1.4 หลกัการและทกัษะพืน้ฐานในการส่ือสาร 
1.5 พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารและสิทธขิองประชาชน 

บทที ่2  วธิกีารส่ือสาร 
2.1 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
2.2 ชนิดของการส่ือสาร 
2.3  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การส่ือสาร 

บทที ่3 การส่ือสารในองคก์าร 
2.1 ความหมายและความสําคญัของการส่ือสารใน

องคก์าร 
2.2 คุณลกัษณะขององคก์าร 
2.3 ระดบัการส่ือสารในองคก์าร 
2.4 อทิธพิลของการส่ือสารทีม่ตีอ่องคก์าร 

บทที ่4 การส่ือสารทางการพยาบาล 
4.1   เทคนิคการส่ือสารทางการพยาบาล 

4.1.1 การส่ือสารเพือ่การประชาสัมพนัธ ์
4.1.2 การส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ 
4.1.3 การส่ือสารเพือ่การปรกึษาแนะแนว 
4.1.4 การส่ือสารเพือ่การเจรจาตอ่รอง 

4.2 เทคนิคการส่ือสารเพือ่การเขา้ถงึปญัหาอารมณ์
และความรู้สึกของประชาชน 

บทที ่ 5 การนําเสนอและการประยุกตใ์ช้ทางการพยาบาล 
5.1 ความสําคญั  ความหมายและแนวคดิของการ

นําเสนอ 
5.2 ประเภทของการนําเสนอ 
5.3 การใช้ส่ือประกอบการนําเสนอ 
5.4 การนําเสนอความคดิและผลงานตอ่กลุม่และ

สาธารณชน 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวคดิ  ทฤษฎี
และหลกัการ
ส่ือสาร   

1.ระดมสมองเกีย่วกบัความหมาย  
ความสําคญั  วตัถุประสงคข์อง
การส่ือสารและศึกษาค้นคว้าเรือ่ง
หลกัการและทฤษฎกีารส่ือสาร  
2.สรุปเป็นแผนผงัความคดิรวบ
ยอด 
3. ทดสอบการเรยีนรู้โดยการทาํ
แบบทดสอบ 
เกีย่วกบัความหมาย  
ความส าคญั  วตัถุประสงค ์  
ทฤษฎ ี และหลกัการ ของการ
ส่ือสาร 

 
 

1.การแสดงความ
คดิเห็น 
2.การทาํ
แบบทดสอบ 
 

การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ

ประเมนิผล 
การส่ือสารใน
องคก์าร 
 
 
 
 
 

1.แบง่กลุม่ศึกษาค้นควา้และ
สืบค้นขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาร
ส่ือสารในรปูแบบตา่งๆโดย
วธิกีารเรยีนรู้แบบจกิซอวแ์ละ
รว่มกนัสร้างผงัความคดิรวบยอด 
2.นําเสนอผลการค้นควา้ใน
รปูแบบตา่งๆเช่น บทบาทสมมต ิ
วดิทิศันป์ระกอบรายงาน เป็น
ตน้ 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้  
2.รปูแบบการ
นําเสนอ 
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การส่ือสาร
ทางการ
พยาบาลและ
การนําเสนอ 

1.ศึกษากรณตีวัอยา่ง/
สถานการณจ์รงิและวเิคราะหเ์ชงิ
เปรยีบเทยีบ วธิกีาร เทคนิค 
พร้อมทัง้บนัทกึพฤตกิรรมการ
ส่ือสารทีป่ระทบัใจจากทีพ่บเห็น
ในสถานการณจ์รงิและนําเสนอ 
2. คดิอยา่งเป็นระบบในการ
ส่ือสารทางการพยาบาลโดยใช้
กรณตีวัอยา่ง สถานการณจ์รงิ 
ภายใต้พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสารและ
สิทธขิองประชาชน เช่นการจดัทาํ
โครงการส่ือสารเพือ่การ
ประชาสัมพนัธ ์ การส่ือสารเพือ่
โน้มน้าวใจ การส่ือสารเพือ่การ
เจรจาตอ่รอง 
3.ศึกษาดงูานการประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงาน ในสถานบรกิาร
และสัมภาษณผู้์รบับรกิารใน
ประเด็นความพงึพอใจและอืน่ๆที่
เกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ ์นํา
ข้อมูลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าจุดเดน่ 
จุดดอ้ย และเขยีนแนวทางการ
แก้ไข ปรบัปรุง หรอืพฒันา 
4.วเิคราะหส์ถานการณต์วัอยา่ง
การนําเสนอจากโทรทศัน ์  วทิยุ  
หนงัสือ  ส่ิงตพีมิพ ์

1.รายงานการ
วเิคราะห ์
2. พฤตกิรรมการ
ส่ือสาร 
3.ประเมนิโครงงาน
และรูปแบบการ
นําเสนอ การ
ทาํงานเป็นทมี 
ความรบัผดิชอบ  
4.จากการวเิคราะห์
กระบวนการ
ประชาสัมพนัธ ์
   
  

 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. สถานบรกิารทางสุขภาพ  
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2. หน่วยงานหรอืองคก์รทีด่เีดน่ดา้นการประชาสัมพนัธ ์ การ
ตอ้นรบั 
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. วดิทิศัน ์ ภาพยนตร ์
 
2. ส่ิงตพีมิพ ์
3. ส่ือบุคคล 
4. สถานการณจ์าํลอง 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
ธรีารกัษ ์  โพธสิุวรรณและคณะ.(2549). เอกสารการสอนชุดวชิา

หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ ์หน่วยที ่8-15 ฉบบั
ปรบัปรุงครัง้ที ่1.พมิพค์รัง้ที ่9 กรุงเทพฯ: อรุณการพมิพ.์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.(2547) เอกสารการสอนชุดวชิา
ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการส่ือสาร หน่วยที ่1-7.พมิพค์รัง้ที ่2 
นนทบุร:ี ชวนพมิพ.์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.(2547)เอกสารการสอนชุดวชิา
ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการส่ือสาร หน่วยที ่ 8-15.กรุงเทพฯ: 
อรุณการพมิพ ์

ลดัดา  ปิยเศรษฐแ์ละคณะ.(2550). “กระบวนการส่ือสารด้าน
สุขภาพทางวทิยุชุมชน” วารสารควบคุมโรค.33(1): 69-79. 

วริชั  ลภริตันกุล. (2546). การประชาสัมพนัธ.์ พมิพค์รัง้ที ่ 10 
กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

เวคนิ  นพนิตยแ์ละชยัณรงค ์  อภณิหพฒัน.์(2547).เทคนิคการ
นําเสนอทางวชิาการด้วยวาจา. พมิพค์รัง้ที ่2 นนทบุร:ี เอส.
อาร.์ พริน้ติง้แมสโปรดกัส์ จาํกดั. 

สงวน  สุทธเิสิศอรุณ.(2547).พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาคน. 
พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: หจก.ทพิยวสิุทธิ.์ 

อมรรตัน ์  ทพิยเ์ลศิ.(2550).รู้ทนัตนเอง รู้เกง่ใช้ส่ือ: แนวคดิใหม่
ของการรู้เท่าทนัส่ือเพือ่สุขภาพ.กรุงเทพฯ: บรษิัทมสิเตอร์
ก๊อบป้ี(ประเทศไทย) จาํกดั. 
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Leckmann,Joan.(1999).Trancultural Communication in 
Nursing. New York:Delmar. 

Pruitt. D.G. & Carncvale, P.J.(2003). Negotiation in Social 
Conflict. Buckingham: Open University Press. 

Sherman,Karen.(1996) Communication  and  Image  in  
Nursing. New York:Delmar. 
 

 
 
 
 
 
 

จรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพีการพยาบาล 
(Ethics and Laws in Nursing Profession) 

 
รหสัวชิา พ. 1210 
หน่วยกติ 3 (3-0-6) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวชิาชีพ กฎหมายวชิาชีพ นิตเิวช นิตจิิตเวชและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลและการ
แก้ไข แนวทางการนําไปใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลและการ
ดําเนินชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากสภาพจริง วิเคราะห์
สถานการณ์และจดักจิกรรมพฒันาจรยิธรรม มกีารคิดอย่างเป็น
ระบบ การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง การจดัการและควบคุม
อารมณแ์ละพงึพอใจในการอยูร่ว่มกบัหมูช่น 
สมรรถนะรายวชิา   

มีการคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
การจดัการและควบคุมอารมณแ์ละพงึพอใจในการอยูร่ว่มกบัหมูช่น 
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ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ  กฎหมายวิชาชีพและกฏหมายที่
เกีย่วข้องในการปฏบิตักิารพยาบาล  รวมถงึใช้หลกัจรยิธรรมใน
การดาํเนินชวีติ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   

เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
 1. วเิคราะหป์ระเด็นสําคญัของแนวคดิ ทฤษฎจีรยิศาสตร ์
กฎหมายวชิาชพีและกฎหมายที ่
            เกีย่วขอ้งวชิาชพีการพยาบาล 

2  วเิคราะหค์วามเชือ่มโยงของทฤษฎจีรยิศาสตรแ์ละการ
พฒันาจรยิธรรมกบัการ 
    ปฏบิตักิารพยาบาล 
3. วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้หลกั

จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ 
    กฏหมายวชิาชพีได ้
4. เชือ่มโยงหลกัการและทฤษฎจีรยิศาสตรใ์นการปฏบิตักิาร

พยาบาลและดาํเนินชวีติได้ 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 บทนํา 

1.1 แนวคดิของจรยิศาสตร ์
ความสําคญั ขอบเขตของจรยิศาสตร ์ และ 
คาํศัพทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
จรยิศาสตรช์วีภาพ  

1.2 ทฤษฎจีรยิศาสตร ์
1.3 โครงสร้างของจรยิธรรม 

  
บทที ่ 2  จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  2.1 จรยิธรรมทัว่ไป 
  2.2 หลกัจรยิธรรมวชิาชพี 
 2.2.1 ความยุตธิรรม/ความเสมอภาค  
 2.2.2 การบอกความจรงิ  
 2.2.3 การปกปิดความลบั  
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 2.2.4 การพทิกัษสิ์ทธผิู้ป่วย  
 2.2.5 ความสํานึกรบัผดิชอบ  
 2.2.6 การทาํประโยชนเ์กือ้กลู 
 2.2.7 ความเป็นอสิระของบุคคล  
 2.2.8 การไมท่าํอนัตราย  
  2.3 จรรยาบรรณวชิาชพี 
  2.4 การใช้เหตุผล และ เกณฑก์ารตดัสินเชงิ
จรยิธรรม 
 บทที ่ 3 กฎหมายวชิาชพีการพยาบาล 
  3.1  สิทธมินุษยชน 

3.1.1  สิทธผิู้ป่วย   
3.1.2  สิทธพิยาบาล   

  3.2 พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาล 
  3.3 ระเบยีบและขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล 
 บทที ่ 4 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี 
 4.1 รฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ 
 4.2 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 

4.3 กฎหมายแพง่ และอาญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
วชิาชพี พ.ร.บ.ทีเ่กีย่วข้อง   
     กบัการปฏบิตัวิชิาชพี 

  4.3.1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค 
  4.3.2 พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ 
  4.3.3 พ.ร.บ.ประกนัสังคม 
  4.3.4 พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร 
  4.3.5 พ.ร.บ.สถานพยาบาล 

4.4 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผู้ป่วยทางจติเวช 
 บทที ่ 5 ปญัหาจรยิธรรมทางการพยาบาลและการแกไ้ข 
  5.1 ความสัมพนัธร์ะหวา่งจรยิธรรม กฎหมาย และ
วชิาชพี 
  5.2 สาเหตุและปจัจยัทีท่าํให้เกดิปญัหา 
  5.3 ปญัหาจรยิธรรมและการตดัสินใจเชงิจรยิธรรม 
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การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวคดิและ 
ทฤษฎจีรยิศาสตร ์ 
โครงสรา้งของ 
จรยิธรรม 

วเิคราะหท์ฤษฎจีรยิศาสตร ์
และทฤษฎกีารพฒันา
จรยิธรรม โครงสร้างของ
จรยิธรรม 

1.รายงานการ
วเิคราะหท์ฤษฎจี
รยิศาสตร ์ และ
ทฤษฎกีารพฒันา
จรยิธรรม 
โครงสร้างของ
จรยิธรรม 
2.การทดสอบ 

จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ
วชิาชพี 

1.ศึกษาหลกัจรยิธรรม
ทางการพยาบาลและ
จรรยาบรรณวชิาชพี 
นําเสนอเป็นรายกลุม่ 
2.จดัทาํโครงงานพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรมของ
ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
3.จดัทาํโครงการคดัเลอืก
นกัศึกษาทีม่จีรยิธรรมดเีดน่
ของชัน้ปี 

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2.ประเมนิผล
โครงการ 
 

กฏหมายวชิาชพี
การพยาบาล 

วเิคราะหก์รณีศึกษา/กรณี
ตวัอยา่งตามส่ือตา่งๆ และ
เชือ่มโยงไปสู่กฎหมาย
วชิาชพีทัง้สิทธมินุษยชน 
สิทธผู้ิป่วย สิทธพิยาบาล 
พ.ร.บ.วชิาชพีการพยาบาล 
และระเบยีบและข้อบงัคบัของ
สภาการพยาบาล 

รายงานการ
วเิคราะหแ์ละการ
ใช้กฎหมาย
วชิาชพี 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการประกอบ

1.ศึกษาดงูานนิตเิวชและนิติ
จติเวช สภาการพยาบาล  

การสรุปบทบาท
พยาบาลและ
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วชิาชพี สมาคมพยาบาล 
2.สรุปการศึกษาดงูานและ
บทบาทของพยาบาลในงาน
นิตเิวชและนิตจิติเวช 

กฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัการ
ประกอบวชิาชพี 

ปญัหาจรยิธรรม
ทางการพยาบาล
และการแก้ไข 

วเิคราะหส์ถานการณต์วัอยา่ง
และเสนอแนวทางแก้ไข 

1.รายงานการ
วเิคราะหก์าร
ประยุกตใ์ช้จาก
กรณตีวัอยา่งและ
แนวทางแก้ไข 
2. เสนอแนวทาง
ปฏบิตัใิน
ชวีติประจาํวนัใน
การอยูร่ว่มกนัใน
สังคม 

แหลง่การเรยีนรู ้
1 รพ.นิตเิวช 
2 รพ.นิตจิติเวช 
3 บุคคลตวัอยา่งดา้นจรยิธรรม 
4 สภาการพยาบาล 
5 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
6 นกักฎหมายสาธารณสุข 
7 หน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
8 หน่วยงานประกนัสังคม 
9 Website 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ต ารา เอกสาร 
2. บุคคลในวชิาชพี และทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. สถานการณจ์รงิ/ จ าลอง 
4. วดิทิศัน ์
5. แบบประเมนิคุณธรรมจรยิธรรม 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
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ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภแ์ละการ
รกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
พ.ศ.2530  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
104 ตอนที ่ 108 
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