
 

 242 

การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้  
(Primary Medical Care) 

 
รหสัวชิา    พย.1425  
หน่วยกติ   2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา  
 ศึกษาแนวคิด หลกัการการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น  การ
ประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค  การวินิจฉัยและการ
รกัษาพยาบาลเบือ้งต้นด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรม  ตามระเบยีบ
กระทรวงสาธารณสุข  การปฐมพยาบาล การช่วยเหลอืผู้ป่วยใน
ภาวะฉุกเฉิน  อุบตัเิหตุหมูแ่ละสาธารณภยั   การบาํบดัทางด้าน
หตัถการ  การบนัทกึขอ้มลู การคดักรองผู้มปีัญหาสุขภาพ ส่งตอ่
และการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น การให้คําแนะนํา โดยคํานึงถึง
ความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรม  หลักสิทธิมนุษยชน และ
กฎหมายวชิาชพี 
สมรรถนะรายวชิา 
 ประเมิน วนิิจฉัยแยกโรค และรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นผู้ที่มี
ปัญหาด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรม  ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข คัดกรอง ส่งต่อให้คําแนะนําผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ  
การปฐมพยาบาล ช่วยเหลอืผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบตัเิหตุหมูแ่ละ
สาธารณภยั  การบําบดัทางด้านหัตถการโดยคํานึงถึงความเป็น
มนุษย ์ ยึดหลกัจริยธรรม  หลกัสิทธมินุษยชน และกฎหมาย
วชิาชพี 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิ หลกัการ การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ได ้
2. บอกวธิกีารประเมนิปญัหาสุขภาพเพือ่การวนิิจฉัยแยกโรค

ได ้
3. จาํแนกวธิกีารวนิิจฉัยและรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ดา้นอายุ

รกรรม ศัลยกรรมตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขได ้
4. บอกหลกัการการปฐมพยาบาล การช่วยเหลอืผู้ป่วยใน

ภาวะฉุกเฉิน อุบตัเิหตุหมู ่ และสาธารณภยัได้ 
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5. ระบุการใช้การบาํบดัทางดา้นหตัถการได ้
6. อธบิายวธิกีารบนัทกึขอ้มลูการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ได ้
7. ระบุแนวทางการคดักรองการแนะนําและการส่งตอ่ได ้
8. ระบุบทบาทพยาบาลในการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ตาม

ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขไดโ้ดยคาํนึงถงึความเป็น
มนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรม และหลกัสิทธมินุษยชน 

สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 แนวคดิ หลกัการการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

1.1 ความสําคญัของการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
1.2 แนวคดิและหลกัการการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
1.3 บทบาทของพยาบาลในการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้

ตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 
1.4 การใช้ยา 

1.4.1 ยาสามญัประจาํบา้น 
 1.4.2 สมุนไพร 
 1.4.3 การใช้ยาตามพระราชบญัญตัยิา 

 บทที ่ 2 การประเมนิปญัหาสุขภาพเพือ่การวนิิจฉัยโรค 
  2.1  การซกัประวตั ิ

2.2 การตรวจรา่งกาย 
2.3 การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 

บทที ่ 3 บทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลอืผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุหมูแ่ละ 

สาธารณภยั 
 3.1  การจดับรกิารในหน่วยฉุกเฉิน 

3.2 การจาํแนกผู้ป่วยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
3.3 หลกัการเตรยีมรบัผู้ป่วยอุบตัเิหตุหมู ่
3.4 หลกัการบรรเทาสาธารณภยั 
3.5 หลกัการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน   อุบตัเิหตุหมู ่  

และสาธารณภยั 
บทที ่ 4 การคดักรอง การช่วยเหลอืรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้

และการส่งตอ่ผู้ป่วยเด็ก วยัรุน่    
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         วยัผู้ใหญแ่ละวยัผู้สงูอายุทีม่ปีัญหาดา้นอายุรกรรม ตาม
ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 

Convulsion 
Shock 
Coma 
Respiratory Obstruction 
Poisoning 
Acute Diarrhea 
Pulmonary Edema 
Hypertension 
Chest Pain 
Asthma 
Burn 
การแพย้า 
พษิจากแมลงสัตว ์ กดัตอ่ย 

 
บทที ่ 5 การคดักรอง การช่วยเหลอืรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้

และการส่งตอ่ผู้ป่วยผู้ป่วยเด็ก   
           วยัรุน่ วยัผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุทีม่ปีญัหาดา้นศัลยกรรม 

ตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 
  Acute Abdominal Pain 

   Appendicitis 
   Cholecystitis 
   Peptic Ulcer 
   Peptic  Perforate 
   Gut Obstruction 
   Peritonitis 
   G I Hemorrhage 
   Acute Urine Retention 
   Spinal Injury 
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   Head Injury 
Chest Injury 

 บทที ่ 6 การบาํบดัทางดา้นหตัถการ 
 6.1  การชะลา้งตกแตง่บาดแผล 

 6.2 การฉีดยาระงบัความรู้สึกทางผวิหนงั 
 6.3 การเย็บบาดแผลทีไ่มส่าหสั 
 6.4  การผา่ฝี 

 6.5 การผา่หรอืนําเอาส่ิงแปลกปลอมทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งที่
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่อวยัวะสําคญัของรา่งกายออก 

บทที ่ 7 การบนัทกึขอ้มลูการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 
การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ประเมนิภาวะสุขภาพ
เพือ่การวนิิจฉัยแยก
โรค การคดักรอง 
รกัษาพยาบาล
เบือ้งต้นดา้น  อายุ
รกรรม  ศัลยกรรม
การบนัทกึข้อมูลการ
รกัษาพยาบาล
เบือ้งต้นและการส่งตอ่  
โดยคาํนึงถงึสิทธิ
มนุษยชน หลกั
จรยิธรรม และ
กฎหมายวชิาชพี 

ศึกษาการประเมนิภาวะ
สุขภาพจากสถานการณ์
จรงิ /วดิทิศัน ์  นํามา
อภปิรายและตัง้คาํถามให้
เกดิการเรยีนรู้ในการ
วนิิจฉัยแยกโรค  การ
คดักรอง รกัษาพยาบาล
เบือ้งต้น  ดา้นอายุรกรรม  
ศัลยกรรม  ตามระเบยีบ
กระทรวงสาธารณสุข  
บนัทกึข้อมูลการ
รกัษาพยาบาล เบือ้งต้น
และการส่งตอ่  

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

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

บทบาทของพยาบาล
ในการปฐมพยาบาล
ช่วยเหลอืผู้ป่วยใน

1. ศึกษาจากสถานการณ์
จาํลองและรว่มกนัสรุป
ความรู้และบทบาทของ

1.หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม
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ภาวะฉุกเฉิน 
อุบตัเิหตุหมู ่ สา
ธารณภยั การบาํบดั
ทางดา้นหตัถการ
โดยคาํนึงถงึหลกั
จรยิธรรม  หลกั
สิทธมินุษยชน และ
กฎหมายวชิาชพี 

พยาบาลในการปฐม
พยาบาลช่วยเหลอืผู้ป่วย
ในภาวะฉุกเฉิน 
อุบตัเิหตุหมู ่  สาธารณ
ภยั 
2. สาธติและสาธติ
ย้อนกลบัเทคนิค วธิกีาร
ปฐมพยาบาล 
3.สรุปความรู้เกีย่วกบัการ
บาํบดัทางดา้นหตัถการ 

และการแสดง
ความคดิเห็น 
3. การทดสอบ
ความรู้ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1.  ห้องสมุด 
2.  บุคคล 
2.  สถานบรกิารสุขภาพ 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. กรณศึีกษา 
2. วดิทิศัน/์คอมพวิเตอรช่์วยสอน 
3. หุ่น อุปกรณ ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
ปรชีา สุนทรานนัท.์ (2544). เสรมิทกัษะ CPR สําหรบัผู้เรยีน

และผู้สอน.  กรุงเทพฯ :                  ลฟิวิง่ทรานสมเีดยี. 
พรทพิย ์  คาํพอ. (2543).  การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้.  ขอนแกน่ 

: มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 
วจิติรา  กุสุมภ.์ (2543).  การกู้ชวีติ (CPR 2000).  กรุงทพฯ : 

บรษิทับพธิการพมิพ.์ 
สุดาพรรณ  ธญัรา, บรรณาธกิาร. (2540).  การพยาบาลฉุกเฉิน

และอุบตัภิยัหมู.่ พมิพค์รัง้ที ่ 2.กรุงเทพฯ :  สามเจรญิ
พานิชย.์  

สุรเกยีรต ิ  อาชานนุภาพ.  (2544). ตาํราการตรวจรกัษาโรค
ทัว่ไป. พมิพค์รัง้ที ่ 3. กรุงเทพฯ   

             :  หมอชาวบา้น. 
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สุรยี ์  ธรรมกิบวร, ผู้เรยีบเรยีง.  (2540).  การบนัทกึทางการ
พยาบาล. พมิพค์รัง้ที ่ 2. นนทบุร ี    

             : โครงการสวสัดกิารสถาบนัพระบรมราชชนก. 
Fuller, J:II and Schaller – Ayers, Jennifer. (1999). Health 

Assessment A Nursing   Approach. 3rd ed. 
Philadelphia: Lippincott. 

  
ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้  

(Primary Medical Care Practicum) 
 
รหสัวชิา    พย.1426  
หน่วยกติ   2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา  

ฝึกปฏบิตักิารประเมนิสุขภาพเพือ่การวนิิจฉัยแยกโรค และ
การคดักรองเพือ่การส่งตอ่ การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นด้านอายุรก
รรม และศัลยกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ให้
คําแนะนําผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ปฏิบตัิการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน อุบตัภิยัหมู่ การบําบดัด้านหัตถการ
ตามขอบเขตของพยาบาล โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกั
จริยธรรม  หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายวิชาชีพ และการ
บนัทกึรายงาน 
สมรรถนะรายวชิา 
 ประเมิน คดักรอง วินิจฉัยแยกโรค และรักษาพยาบาล
เ บื้ อ ง ต้ น ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ปั ญ ห า ด้ า น                  
อายุรกรรม  ศัลยกรรม  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ใ ห้คําแนะนําผู้ ที่มีปัญหาสุขภาพ  ใ ห้การปฐมพยาบาล 
ช่วยเหลอืผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบตัเิหตุหมูแ่ละสาธารณภยั การ
บาํบดัทางด้านหตัถการโดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัหลกั
จรยิธรรม หลกัสิทธมินุษยชน และกฎหมายวชิาชีพ ทาํงานได้
อยา่งอสิระโดยตดัสินใจทางคลนิิกและแกป้ญัหาสุขภาพได ้
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วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้  
เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
1. ประเมนิภาวะสุขภาพ   การคดักรอง  วนิิจฉัยโรค  

และรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ผู้ป่วยทีม่ปีัญหาดา้นอายุรกรรม  
ศัลยกรรมไดต้ามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขโดยคาํนึงถงึ
ความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัหลกัจรยิธรรม หลกัสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายวชิาชพี   

2. ปฏบิตักิารปฐมพยาบาลเพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน   
อุบตัเิหตุหมูแ่ละ 
สาธารณภยัได ้   

 3.   ปฏบิตักิารการบาํบดัทางดา้นหตัถการได ้
4.   ส่งตอ่ผู้ทีม่ปีญัหาทางสุขภาพไดใ้นขอบเขตของกฎหมาย

วชิาชพี 
5.    บนัทกึผลการประเมนิภาวะสุขภาพและการรกัษาพยาบาล
เบือ้งตน้ได ้

การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการ

เรยีนรู้ 
การวดัและประเมนิผล 

การประเมนิภาวะ
สุขภาพเพือ่การ
วนิิจฉัยแยกโรค 
การคดักรอง 
รกัษาพยาบาล
เบือ้งต้นดา้นอายุ
รกรรม  
ศัลยกรรมตาม
ระเบยีบกระทรวง 
สาธารณสุข  
บนัทกึข้อมูลการ
รกัษาพยาบาล
เบือ้งต้นและการ

ฝึกปฏบิตักิาร
ประเมนิภาวะ
สุขภาพเพือ่การ
วนิิจฉัยแยกโรค  
การคดักรอง 
รกัษาพยาบาล
เบือ้งต้นดา้นอายุ
รกรรม  
ศัลยกรรมตาม
ระเบยีบกระทรวง
สาธารณสุข  
บนัทกึข้อมูลการ
รกัษาพยาบาล 

1. ครู  ครูพีเ่ลีย้งใน
แหลง่ฝึกและนกัศึกษา
รว่มกนัประเมนิทกัษะการ
ประเมนิภาวะสุขภาพเพือ่
การวนิิจฉัยแยกโรค  
การคดักรอง 
รกัษาพยาบาลเบือ้งต้น 
การบนัทกึข้อมูลการ
รกัษาพยาบาลเบือ้งต้นและ
การส่งตอ่ 
2. สังเกตพฤตกิรรมขณะ
ฝึกปฏบิตังิานในดา้นความ
รบัผดิชอบ  ความเอือ้
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มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการ
เรยีนรู้ 

การวดัและประเมนิผล 

ส่งตอ่โดยคาํนึงถงึ
หลกัจรยิธรรม  
หลกัสิทธมินุษยชน 
และกฎหมาย
วชิาชพี  

เบือ้งต้นและการส่ง
ตอ่โดยคาํนึงถงึ
หลกัจรยิธรรม 
หลกัสิทธมินุษยชน 
และกฎหมาย
วชิาชพีใน
สถานการณจ์รงิ 

อาทร  การคาํนึงถงึหลกั
สิทธมินุษยชนและศักดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย ์
3. ทดสอบความรู้กอ่น-หลงั
การฝึกปฏบิตังิาน 

ปฏบิตักิารปฐม
พยาบาลช่วยเหลอื
ผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุ
หมู ่             สา
ธารณภยั การ
บาํบดัทางดา้น
หตัถการโดย
คาํนึงถงึหลกั
จรยิธรรม หลกั
สิทธมินุษยชน 

ฝึกปฏบิตักิารปฐม
พยาบาลช่วยเหลอื
ผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุ
หมู ่               
สาธารณภยั การ
บาํบดัทางดา้น
หตัถการโดย
คาํนึงถงึหลกั
จรยิธรรม หลกั
สิทธมินุษยชนใน
สถานการณจ์รงิ 
 

1. ครู  ครูพีเ่ลีย้งใน
แหลง่ฝึกและนกัศึกษา
รว่มกนัประเมนิทกัษะการ
ปฐมพยาบาลช่วยเหลอื
ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
อุบตัเิหตุหมู ่  สาธารณ
ภยั การบาํบดัทางดา้น
หตัถการ 
2. ประเมนิพฤตกิรรมขณะ
ฝึกปฏบิตังิานในดา้นความ
รบัผดิชอบ  ความเอือ้
อาทร  การคาํนึงถงึหลกั
สิทธมินุษยชนและศักดิศ์รี
ของความเป็นมนุษย ์
3. ทดสอบความรู้กอ่น-หลงั
การฝึกปฏบิตังิาน 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. หน่วยอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน/แผนกผู้ป่วยนอก/หน่วยกูช้พี 
2. โรงพยาบาลชุมชน 
3. หน่วยบรกิารสาธารณสุขปฐมภมู ิ

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. ส่ือบุคคล 
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2. แฟ้มรายงานผู้ป่วย 
3. อุปกรณ ์  เครือ่งมอื  เครือ่งใช้ในการตรวจรกัษา 
4. วดิทิศัน ์ / โปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยสอน 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
ปรชีา สุนทรานนัท.์  (2544). เสรมิทกัษะ CPR สําหรบัผู้เรยีน

และผู้สอน.  กรุงเทพฯ :           ลฟิวิง่ทรานสมเีดยี. 
พรทพิย ์  คาํพอ. (2543).  การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น. ขอนแกน่ 

: มหาวทิาลยัขอนแกน่. 
วจิติรา  กุสุมภ.์ (2543).  การกู้ชวีติ (CPR 2000).  กรุงทพฯ : 

บรษิทับพธิการพมิพ.์ 
วทิยา  ศรดีามา, บรรณาธกิาร. (2539). การสัมภาษณป์ระวตัแิละ

ตรวจร่างกาย. พมิพค์รัง้ที ่ 7กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

สุดาพรรณ  ธญัรา, บรรณาธกิาร. (2540).  การพยาบาลฉุกเฉิน
และอุบตัภิยัหมู.่ พมิพค์รัง้ที ่ 2.  กรุงเทพฯ : สามเจริญ
พานิชย.์  

สุรเกยีรต ิ  อาชานานุภาพ. (2544). ตาํราการตรวจรกัษาโรค
ทัว่ไป. พมิพค์รัง้ที ่ 3. กรุงเทพฯ  : หมอชาวบา้น. 

สุรยี ์  ธรรมกิบวร, ผู้เรยีบเรยีง.  (2540).  การบนัทกึทางการ
พยาบาล. พมิพค์รัง้ที ่ 2. นนทบุร ี           : โครงการ
สวสัดกิาร สถาบนัพระบรมราชชนก. 

Fuller, J:II and Schaller – Ayers, Jennifer. (1999). Health 
Assessment A Nursing  

  Approach.  3rd ed.  Philadelphia : Lippincott. 
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การบรหิารการพยาบาล 
(Nursing Administration) 

 
รหสัวชิา พย. 1427 
หน่วยกติ     2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 
         ศึกษาแนวคดิ หลกัการและทฤษฎกีารบรหิาร กระบวนการ
และเทคนิคการบรหิาร   ภาวะผู้นําการบรหิารและการเป็นผู้นํา
ทางการพยาบาลตามขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผู้บรหิาร
การพยาบาลในสถานบรกิารสุขภาพทุกระดบั ดว้ยกระบวนการ
ศึกษาค้นควา้ การศึกษาดงูาน  การคดิสร้างสรรคแ์ละพฒันา
วชิาชพี โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกั
สิทธมินุษยชนในการบรหิาร 
สมรรถนะรายวชิา 
 ใช้กระบวนการบรหิารในการปฏบิตังิานในสถานการณต์า่งๆ 
โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธิ
มนุษยชนในการบรหิาร 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้    

เมือ่เรยีนวชิานีจ้บ   นกัศึกษาสามารถ 
              1.  อธบิายแนวคดิ  หลกัการและทฤษฎทีางการ
บรหิารได ้
              2.  วเิคราะหก์ระบวนการบรหิาร  เทคนิคการ
บรหิาร    การบรหิารการพยาบาล และการบรหิารคุณภาพ
ได ้
              3.  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางการเสรมิสร้างภาวะ
ผู้นําของตนเองได ้
              4. วเิคราะหบ์ทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ผู้บรหิารการพยาบาลในสถานบรกิารสุขภาพทกุระดบัได ้ โดย
คาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน 
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              5. บอกแนวทางในการประยุกตใ์ช้การบรหิารการ
พยาบาลหลกัในสถานบรกิารสุขภาพ          ทกุระดบัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระการเรยีนรู ้
        บทที ่ 1 ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 
               1.1  ความหมาย  ความสําคญั  หลกัการบรหิาร 
               1.2  แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิาร 
               1.3  ววิฒันาการและทฤษฎกีารบรหิาร 
               1.4  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิาร   
 บทที ่ 2 องคป์ระกอบและกระบวนการบรหิาร 
                2.1  องคป์ระกอบของการบรหิาร 

             2.2 กระบวนการบรหิาร 
                       2.2.1 การวางแผน 
                       2.2.2.การจดั
องคก์าร  
                       2.2.3 การ
อาํนวยการ  
                       2.2.4 การ
ประสานงาน  
                       2.2.5 การ
ควบคุมตดิตามและประเมนิผล 

        บทที ่ 3  หลกัการบรหิารและพฒันาองคก์าร 
             3.1  การบรหิารบุคคล 
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                3.2  การบรหิารพสัดุ 
                3.3  การบรหิารงบประมาณ 
                3.4  การบรหิารระบบ 
                3.5  การพฒันาองคก์าร 
        บทที ่ 4  ภาวะผู้นําทางการพยาบาล 
                4.1  แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้นํา 
                4.2  ทฤษฎภีาวะผู้นํา  
                4.3  คุณลกัษณะผู้นํา 
                    4.4  การพฒันาภาวะผู้นําทางการพยาบาล 
                4.5  การพฒันาทมีงานและการทาํงานเป็นทมี        
 บทที ่ 5  เทคนิคการบรหิารทางการพยาบาล 
             5.1  การเจรจาตอ่รอง 
             5.2  การตดัสินใจแกป้ญัหา 
             5.3  การบรหิารเวลา 
            5.4  การบรหิารความขดัแยง้ 
             5.5  การเสรมิสร้างพลงัอาํนาจ  
            5.6  การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
        บทที ่  6  การบรหิารองคก์ารพยาบาล 
             6.1  ขอบเขตความรบัผดิชอบของผู้บรหิารการ
พยาบาลในหน่วยบรกิารสุขภาพ  
                          ระดบัในระดบัตา่ง ๆ 
                    6.1.1  การบรหิารงานในหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ  
                      6.2.2  การบรหิารงานในหน่วยบรกิารทตุยิภมูแิละ
ตตยิภูม ิ
             6.2  บทบาทหน้าทีข่องผู้บรหิารการพยาบาล 
                           6.2.1  บทบาทหน้าทีข่องหวัหน้าพยาบาล 
ผู้ตรวจการพยาบาล และหวัหน้า 

    หอผู้ป่วย 
                           6.2.2  บทบาทหน้าทีข่อง หวัหน้าเวร หวัหน้า
ทมี และสมาชกิ 
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            6.3  การบรหิารหอผู้ป่วย 
                           6.3.1  การจดัหอผู้ป่วย 
                           6.3.2  การจดัอตัรากาํลงั 
                           6.3.3  การมอบหมายงาน  
                           6.3.4  การนิเทศงาน  
                           6.3.5  ระบบการดแูลผู้ป่วย เช่น Functional 
method, Team method,  
                       Primary nurse, Case Management 
        บทที ่ 7   การบรหิารคุณภาพทางการพยาบาล 
                    7.1  แนวคดิและหลกัการบรหิารคุณภาพ 
                    7.2  ระบบการบรหิารคุณภาพ  เช่น HA, ISO, 
TQM, PMQA  
                    7.3  มาตรฐานการพยาบาล   
                    7.4  การบรหิารความเส่ียง           
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

แนวคดิ 
หลกัการ 
ววิฒันาการ  
ทฤษฎกีาร
บรหิาร และ
ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลตอ่
การบรหิาร  

1. สืบค้นสาระสําคญัของ
แนวคดิ หลกัการ  
ววิฒันาการ ทฤษฎกีารบรหิาร 
และปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การ
บรหิาร จากแหลง่ศึกษา
หลากหลายเป็นรายกลุม่ 
2.วเิคราะหส์ถานการณจ์าํลอง
เชือ่มโยงกบัสาระสําคญัทีสื่บค้น 
3.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 

1.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 
3. การทดสอบ 
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มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

องคป์ระกอบ
และ
กระบวนการ
บรหิาร 
 

       
 

1. สัมภาษณผู้์บรหิารหรอืศึกษา
ในสถานการณจ์รงิเกีย่วกบั
กระบวนการบรหิารในองคก์ร 
2. วเิคราะหก์ระบวนการบรหิาร
จากผลการศึกษาในข้อ 1. 
และอภปิรายรว่มกนั 
3. สรุปสาระสําคญัของ
กระบวนการบรหิาร 

1. รายงานการ
วเิคราะห ์
2. พฤตกิรรมการมี
ส่วนรว่มในการ
อภปิราย 
3.การทดสอบ 

หลกัการ
บรหิารและ
การพฒันา
องคก์าร 

        

1. ศึกษาค้นคว้าและสรุปเป็น
แผนผงัความคดินําเสนอราย
กลุม่เกีย่วกบัหลกัการ
บรหิารงานบุคคล พสัด ุ
งบประมาณและระบบ และการ
พฒันาองคก์าร 
2.ศึกษาดงูานในสถาบนัทีม่กีาร
บรหิารทีเ่ข้มแข็ง 
3.วเิคราะหจ์ุดเดน่จุดดอ้ย
เกีย่วกบัหลกัการบรหิารงาน
และการพฒันาองคก์ารของแต่
ละสถาบนัทีไ่ปศึกษาดงูาน 
และเสนอแนวทางแก้ไข 

1.ประเมนิผลจาก
รายงานกลุม่ 
2.ประเมนิ
กระบวนการกลุม่
โดยนกัศึกษา
(ตนเอง) และเพือ่น
รว่มกลุม่ 
3. การทดสอบ 
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มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

ภาวะผู้นํา 
        

1. ศึกษาค้นคว้าและสรุปเป็น
แผนผงัความคดินําเสนอรายกลุม่
เกีย่วกบัทฤษฎภีาวะผู้นํา 
2.ศึกษาภาวะผู้นําและ
คุณลกัษณะผู้นําในบคุคลที่
นกัศึกษาเชือ่ถอืศรทัธา/สังคม
หรอืชุมชนยอมรบัและวเิคราะห์
เชือ่มโยงกบัทฤษฎแีละ
สถานการณใ์นปจัจุบนั 
3. วเิคราะหแ์ละสรุปแนว
ทางการพฒันาตนเองและ
ทมีงาน 

1.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 
3.ประเมนิการ
พฒันาตนเองและ
ทมีโดยนกัศึกษา
(ตนเอง)และเพือ่น
รว่มทมี 
4. การทดสอบ 
 

การบรหิาร
การพยาบาล 
 

 
 

1. อภปิรายรว่มกนัเกีย่วกบั 
การนําหลกัการและทฤษฎี
ทางการบรหิารมาประยุกตใ์ช้
ทางการพยาบาล 
2. ศึกษาดงูาน การบรหิารการ
พยาบาลและบทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบของผู้บรหิาร
การพยาบาลในหน่วยบรกิาร 
ปฐมภูม ิ ทุตยิภูม ิ  ตตยิภูม ิ
และวเิคราะหจ์ุดเดน่จุดดอ้ยใน
แตล่ะสถาบนั 
3. อภปิรายและสรุปประเด็น
สําคญัของการบรหิารการ
พยาบาล 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 
3. การทดสอบ 
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มโนทศัน์
หลกั 

กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผล 

การบรหิาร
คุณภาพ
ทางการ
พยาบาล 
     

1.  ศึกษาค้นควา้ความรู้
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ 
ระบบคุณภาพและอภปิราย
รว่มกนัในการเชือ่มโยงไปสู่
การประกนัคุณภาพทางการ
พยาบาล 
2.  ศึกษามาตรฐานการ
พยาบาล 
3.  ศึกษาดงูานการประกนั
คุณภาพทางการพยาบาลใน
สถานการณจ์รงิ และรว่มกนั  
วเิคราะหแ์นวคดิและวธิี
ดาํเนินงานการบรหิารคุณภาพ
ทางการพยาบาล ตลอดจน
ผลงานทีไ่ดร้บัในสถานบรกิาร
สุขภาพทีเ่ป็นแหลง่ศึกษา 
4.  บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 

1. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
2. การมส่ีวนรว่ม
และการแสดงความ
คดิเห็น 
3. การทดสอบ 
 

แหลง่การเรยีนรู ้
1.  ห้องสมุด 
2.  องคก์รวชิาชพี 
3.  ผู้บรหิารการพยาบาล/การสาธารณสุข 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณ ์
2. ส่ือบุคคล 
3. วดิทิศัน ์
4. สถานบรกิาร 
5.   ตาํรา / เอกสาร 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
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ปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาล   
(Nursing Administration Practicum) 
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รหสัวชิา พย. 1428 

หน่วยกติ    1(0-4-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ฝึกปฏบิตับิทบาทหวัหน้าเวร หวัหน้าทมี  สมาชกิทมี และ
การเป็นผู้นําทางการพยาบาลของสถานบรกิารสุขภาพโดยคาํนึงถงึ
ความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชนในการ
บรหิาร  แสดงวุฒภิาวะทางอารมณไ์ดเ้หมาะสม  เป็นสมาชกิที่
ดขีองวชิาชพีและสถาบนั 
สมรรถนะรายวชิา 
 ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาลในสถานการณต์า่งๆ โดย
คาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรมและหลกัสิทธมินุษยชน
ในการบรหิาร เป็นหวัหน้าทมีการพยาบาลและหวัหน้าเวรประจาํ
หอผู้ป่วย  แสดงวุฒภิาวะทางอารมณไ์ดเ้หมาะสม  เป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองวชิาชพีและสถาบนั 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   
        เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 

1. วางแผน  มอบหมาย  ประสานงาน นิเทศตดิตามและ
ประเมนิผลการทาํงานในบทบาท    
   ของหวัหน้าทมีและหวัหน้าเวรได้ 

          2. บรหิารจดัการทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่ใช้ในการปฏบิตังิานได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
          3. วเิคราะหบ์ทบาทของผู้บรหิารการพยาบาลในสถาน
บรกิารสุขภาพทีเ่ป็นแหลง่ฝึกได ้
          4. วเิคราะหคุ์ณภาพในการบรหิารจดัการสถานบรกิารสุขภาพและ
บอกแนวทางการพฒันาได ้
          5. วเิคราะหบ์ทบาทตนเองตอ่การมส่ีวนรว่มในการบรกิาร
สุขภาพในระบบคุณภาพของ 
              องคก์รทีเ่ป็นแหลง่ฝึกได ้
          6. ตระหนกัถงึความสําคญัของบทบาทผู้บรหิารการพยาบาล 
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          7. แสดงวุฒภิาวะทางอารมณไ์ดเ้หมาะสม  
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 

มโนทศันห์ลกั กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล 
ปฏบิตับิทบาท
หวัหน้าเวรหวัหน้า
ทมี  สมาชกิทมี
และการเป็นผู้นํา 
ทางการพยาบาล
ของสถานบรกิาร
สุขภาพ  

1. ฝึกวเิคราะหบ์ทบาทผู้บรหิาร
ทางการพยาบาล 
2.ฝึกปฏบิตัใินบทบาท
หวัหน้าเวร หวัหน้าทมี  
สมาชกิทมี และการเป็นผู้นํา
ทางการพยาบาลของสถาน
บรกิารสุขภาพ 
 

1.ประเมนิจากผล
การฝึกปฏบิตังิาน 
2.ประเมนิจาก
รายงานการฝึก
วเิคราะหต์า่งๆ 
 

วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิการ
บรกิารทางการ
พยาบาลและการ
บรหิารคุณภาพ
ทางการพยาบาล
ในสถานบรกิาร
สุขภาพ 

1. ฝึกวเิคราะหก์ารบรหิาร
จดัการสถานบรกิารสุขภาพ
และเสนอแนวทางการ
พฒันา 
2. ฝึกวเิคราะหอุ์บตักิารณ์
การบรหิารจดัการและการ
บรกิารในสถานบรกิาร
สุขภาพ 
3. ฝึกวเิคราะหบ์ทบาทของ
ตนเองในการมส่ีวนรว่ม 

 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. สถานบรกิารดา้นสุขภาพ 
2.  ผู้บรหิารการพยาบาล / การสาธารณสุข 

ส่ือการเรยีนการสอน 
1. สถานการณจ์รงิ/หน่วยบรกิารสุขภาพ 
2. ส่ือบุคคล 
3.   กรณศึีกษา/ตาํรา/เอกสาร 

เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
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การวจิยัทางการพยาบาล 
(Nursing Research) 

 
รหสัวชิา       พย. 1329 
หน่วยกติ      3 (2–2–5) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคดิ ความสําคญัของการวจิยั กระบวนการวจิยั
ซึ่งประกอบดว้ย การกาํหนดปญัหาการวจิยั  การออกแบบการ
วจิยั การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั เครือ่งมอื
การวจิยั  การเก็บรวบรวมข้อมลู  การวเิคราะหข์อ้มลู การ
เขยีนโครงรา่งและรายงานการวจิยั การวเิคราะหผ์ลการวจิยัเพือ่
นําไปใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาล โดยการศึกษาค้นควา้ และ
รว่มทาํวจิยั โดยคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์ ยดึหลกัจรยิธรรม    
หลกัสิทธมินุษยชนและจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
สมรรถนะรายวชิา 
 รว่มทาํวจิยัและวเิคราะหผ์ลการวจิยัเพือ่นําไปใช้ในการ
ปฏบิตักิารพยาบาล   จดัทาํ 
รายงานทางวชิาการและนําเสนอ  และใช้ภาษาองักฤษในวชิาชพี 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้   
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
              1. อธบิายความสําคญั ประเภท ประโยชน ์ของการวจิยั
และจรรยาบรรณของนกัวจิยัได้ 
              2. วเิคราะห ์กาํหนดปญัหาและวตัถุประสงคก์ารวจิยัได ้
              3. ออกแบบการวจิยัและเลอืกกลุม่ตวัอยา่งได ้
              4. เลอืกใช้เครือ่งมอืการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้
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              5. ระบุสถติทิีใ่ช้ในการวจิยั และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรปูได ้
              6.  เขยีนโครงรา่งและรายงานการวจิยัได ้
              7. รว่มทาํวจิยัขัน้พืน้ฐานไดแ้ละใช้หลกัสิทธมินุษยชน
และจรรยาบรรณของนกัวจิยัใน   
                  การทาํวจิยั 
              8. วเิคราะหผ์ลการวจิยัเพือ่นําไปใช้ในการปฏบิตักิาร
พยาบาลได ้
สาระการเรยีนรู ้
        บทที ่1  แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยั 
                1.1 ความหมาย และความสําคญัของการวจิยั 
                1.2 ประเภทของการวจิยั 
                1.3 ประโยชนข์องการวจิยั 
                1.4 จรรยาบรรณของนกัวจิยั 
        บทที ่2  การกาํหนดปญัหาและวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
                 2.1  การเลอืกและกาํหนดปญัหาการวจิยั 
                 2.2  การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
        บทที ่3  การทบทวนวรรณกรรม 
               3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
        บทที ่ 4   การกาํหนดตวัแปรและสมมตฐิานการวจิยั 
               4.1 การกาํหนดตวัแปร 
               4.2  การกาํหนดสมมตฐิานการวจิยั 
               4.3  การกาํหนดขอบเขตการวจิยั 
               4.4  กรอบแนวคดิการวจิยั 
        บทที ่ 5  การออกแบบการวจิยั 
               5.1  การออกแบบการวจิยั 
               5.2 ลกัษณะของการวจิยัทีด่ ี
        บทที ่ 6 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
               6.1  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
               6.2  วธิเีลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
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               6.3  ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งทีด่ ี
        บทที ่ 7  เครือ่งมอืการวจิยั 
               7.1  ขอ้มลูและประเภทของขอ้มลู 
               7.2  ประเภทของเครือ่งมอืการวจิยั  
                     7.2.1 เครือ่งมอืวดัทางกายภาพ 
                     7.2.2 แบบการสัมภาษณ ์
                     7.2.3 แบบการสังเกต 
                    7.2.4 แบบทดสอบ 
                    7.2.5 แบบสอบถาม 
              7.3 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืการวจิยั 
        บทที ่8  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
               8.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยเครือ่งมอืวดัทางกายภาพ 
แบบสัมภาษณ ์  

     แบบสังเกต   แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 
  บทที ่9  การวเิคราะหข์อ้มลู 
                9.1 การเตรยีมขอ้มูลเพือ่การวเิคราะห ์
                9.2  การเลอืกวธิวีเิคราะหข์อ้มลู 
                9.3  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั 
                9.4  การแปลผลการวเิคราะหข์้อมลู 
                9.5  การรายงานผลการวเิคราะหข์อ้มูล 
               9.6  การอภปิรายผล 
        บทที ่10  การเขยีนโครงรา่ง และ รายงานการวจิยั 
               10.1  การเขยีนโครงรา่งการวจิยั 
               10.2  การเขยีนรายงานการวจิยั 
        บทที ่11  การนําผลการวจิยัไปใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาล 
               11.1  การวเิคราะหผ์ลการวจิยั 
               11.2  การน าผลการวจิยัไปใช้ในการปฏบิตักิาร
พยาบาล 
การจดัการเรยีนรู้  การวดัและประเมนิผล 
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แนวคดิเกีย่วกบั
การวจิยั     

1.อภปิรายและสรุปเป็น
แผนผงัความคดิรว่มกนั 

การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 

การกาํหนด
ปญัหาและ 
วตัถุประสงคก์าร
วจิยั 
    

1.ฝึกวเิคราะหแ์ละกาํหนด
ปญัหาการวจิยั การตัง้
วตัถุประสงคก์ารวจิยัจาก
สถานการณจ์าํลอง/
สถานการณจ์รงิทีต้่องการ
ศึกษา  

1.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
2.หลกัฐานการเรยีนรู้ 

การทบทวน
วรรณกรรม 
 

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม
เกีย่วกบัความสําคญัของ
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.ฝึกรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษตา่งๆ  และ
วเิคราะหข์้อมูลทีร่วบรวมได้
นํามาเขยีนอยา่งเป็นระบบ 
จากสถานการณจ์าํลอง/
สถานการณจ์รงิทีต้่องการ
ศึกษา 

1.ทกัษะการรวบรวม
ข้อมูล   และ  
การวเิคราะหข์้อมูล
จากสถานการณ์
จาํลอง/สถานการณ์
จรงิทีต้่องการศึกษา 
2.หลกัฐานการเรยีนรู้ 

การกาํหนดตวั
แปรและ
สมมตฐิานการ
วจิยั 
   
 

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2. ศึกษาการกาํหนดตวัแปร
จากตวัอยา่งการวจิยัและให้
เหตุผลในการกาํหนดตวัแปร
ทีใ่ช้ 
3.ฝึกกาํหนดปญัหา  
วตัถุประสงค ์ สมมตฐิานการ
วจิยั และตวัแปรทีใ่ช้ในการ
วจิยั  จากสถานการณ์
จาํลอง/สถานการณจ์รงิที่
ต้องการศึกษา 

1.การเขยีนปญัหา 
วตัถุประสงค์
สมมตฐิาน และตวั
แปรทีใ่ช้ในการวจิยั
จากสถานการณ์
จาํลอง/สถานการณ์
จรงิทีต้่องการศึกษา 
2.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3.การทดสอบ 
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4. สร้างสมมตฐิานการวจิยั
จากสถานการณจ์าํลอง/
สถานการณจ์รงิทีต้่องการ
ศึกษา 

การเลอืกกลุม่
ตวัอยา่ง 
    

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2. ศึกษาการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่ง จากตวัอยา่งการ
วจิยัและให้เหตุผลในการ
กาํหนดประชากร/กลุม่
ตวัอยา่งและวธิกีารเลอืกกลุม่
ตวัอยา่ง  
3.ฝึกกาํหนดปญัหา  
วตัถุประสงค ์ สมมตฐิานการ
วจิยั ตวัแปรทีใ่ช้ในการ
วจิยั และการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งในสถานการณ์
จาํลอง/สถานการณจ์รงิที่
ต้องการศึกษา 

1.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
2.หลกัฐานการเรยีนรู้ 
3.การทดสอบ 

การออกแบบการ
วจิยั 
     

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.ศึกษาการออกแบบการวจิยั 
จากตวัอยา่งการวจิยัและให้
เหตุผลในการออกแบบการ
วจิยั 
3. ฝึกกาํหนดปญัหา  
วตัถุประสงค ์ สมมตฐิานการ
วจิยั ตวัแปรทีใ่ช้ในการ
วจิยั การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
และการออกแบบการวจิยัใน
สถานการณจ์าํลอง/

1.การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
2.ประเมนิผลงานกลุม่ 
การทาํงานเป็นทมี 
3. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
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สถานการณจ์รงิทีต้่องการ
ศึกษา 

เครือ่งมอืการ
วจิยั 
    

1.บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2.ศึกษาเครือ่งมอืการวจิยั
จากตวัอยา่งรายงานการวจิยั
หรอืปรญิญานิพนธ ์ และ
สรุปสาระทีไ่ด้ 
3.ฝึกสร้างเครือ่งมอืและ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 

1. การมส่ีวนรว่มและ
การแสดงความ
คดิเห็น 
2.ประเมนิผลงานกลุม่ 
การทาํงานเป็นทมี 
3.การทดสอบ 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
    

1. ศึกษาวธิกีารเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานการวจิยั
หรอืปรญิญานิพนธ ์ และ
สรุปสาระทีไ่ด้ 
2. บรรยายอยา่งมส่ีวนรว่ม
ในประเด็นสําคญั 
2.ฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครือ่งมอืวจิยัทีส่ร้างขึน้ 
 
 

1.การมส่ีวนรว่ม 
2.ผลงานกลุม่ การ
ทาํงานเป็นทมี 
3.การทดสอบ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 
    
    

 

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่มใน
ประเด็นสําคญั 
2. ศึกษาวธิกีารวเิคราะห์
ข้อมูลจากรายงานการวจิยั
หรอืปรญิญานิพนธ ์ และ
สรุปสาระทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบ
กนัหลายๆวธิ ี
3.ฝึกการเตรยีมข้อมูลและ
วเิคราะหข์้อมูลทีไ่ด้ในการ
ฝึกรวบรวมของนกัศึกษาใน

1. การมส่ีวนรว่ม 
2. ผลงานกลุม่ การ
ทาํงานเป็นทมี 
3. หลกัฐานการ
เรยีนรู้ 
4. การทดสอบ 
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การทาํงานกลุม่   
การเขยีนโครง
รา่ง  รายงาน
การวจิยั และรว่ม
ทาํวจิยัขัน้
พืน้ฐาน 
   

 

1.อภปิรายปญัหาทีพ่บใน
สถานการณก์ารเรยีน/การ
ฝึกงาน/ความเป็นอยูใ่น
หอพกั/อืน่ๆทีส่นใจ และนํา
ปญัหาทีไ่ด้มาแก้ไขดว้ย
วธิกีารวจิยัทีม่คีวามเป็นไป
ไดใ้นการดาํเนินการวจิยั 
2.เขยีนโครงรา่งการวจิยั 
3.ดาํเนินการวจิยัตามแผนใน
โครงรา่งโดยรว่มทาํวจิยัขัน้
พืน้ฐานเป็นกลุม่ยอ่ย และ.
เขยีนรายงานและสรุป
ผลการวจิยัออกมาเป็นรูปเลม่
เป็นรายกลุม่ 

1. โครงรา่งและ
รายงานการวจิยั 
2. การทาํงานเป็นทมี 
3. การมส่ีวนรว่ม 
 

การนํา
ผลการวจิยัไป
ใช้ในการ
ปฏบิตักิาร
พยาบาล 
    

1. ศึกษาค้นคว้า และ
วเิคราะหผ์ลการวจิยัจาก
รายงานการวจิยัหรอืปรญิญา
นิพนธ ์
2.นําผลการวจิยัไปทดลอง
ใช้ในการเรยีน การ
ปฏบิตักิารพยาบาล การ
ดาํเนินชวีติและสรุปสาระที่
ได้ 

1.รายงานการ
วเิคราะหผ์ลการวจิยั 
2.สรุปสาระทีไ่ดจ้าก
การทดลองนํา
ผลการวจิยัไปใช้ 

แหลง่การเรยีนรู ้
1. ห้องสมุด 
2. นกัวจิยั 
3. อนิเทอรเ์น็ต 
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ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. ตาํรา วารสาร รายงานการวจิยัหรอืปรญิญานิพนธ ์

2. ฐานขอ้มลูตา่งๆ 
3. ส่ือบุคคล 
4. คอมพวิเตอร ์ และ ซอฟทแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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วา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี  
 

 พลวตักลุม่และการทาํงานเป็นทมี 
 สารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา 
 การพฒันากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
 การพฒันาบุคลกิภาพและวุฒภิาวะทาง

อารมณ ์
 หลกัรฐัศาสตรเ์บือ้งต้นและการปกครอง

ของไทย 
 ภมูปิญัญาไทยกบัการดแูลสุขภาพ 
 การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 
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 เทคโนโลยทีางการศึกษา 
 พชืสมุนไพร 
 ธุรกจิเบือ้งต้นในการบรกิารสุขภาพและ

การตลาด 
 การนวดเพือ่บาํบดัแผนไทย 
 การศึกษาอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วา่ง 
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  พลวตักลุม่และการทาํงานเป็นทมี 
(Group Dynamic and Team Working) 

 
รหสัวชิา ล 1001 
หน่วยกติ 2(1-2-3) 
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คาํอธบิายรายวชิา 
ศึกษาความหมายของกลุม่ พลวตักลุม่ กระบวนการและการ

ทํางานเป็นทีม  ปัจจยัที่มีผลต่อการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม  
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม   กระบวนการกลุ่มและ
ฝึกทกัษะการทาํงานเป็นทมี เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นและนําหลักพลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีมไปใช้ในการ
วเิคราะหแ์ละตดัสินใจในการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกบัสถานการณ์
จรงิในการดาํเนินชวีติและการทาํงาน 
สมรรถนะรายวชิา 

สามารถทาํงานเป็นทมี และแสดงบทบาทการเป็นสมาชกิกลุม่
ได้เหมาะสม ตลอดจนนําหลกัพลวตักลุม่และการทาํงานเป็นทมีไป
ใช้ในการวเิคราะหแ์ละตดัสินใจในการแก้ปัญหาได้สอดคล้องกบั
สถานการณจ์รงิในการดาํเนินชวีติและการทาํงาน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิาย ลกัษณะของกลุม่ พลวตักลุม่ กระบวนการกลุม่ 
 2.  อธบิายองคป์ระกอบสําคญัของการสร้างความสัมพนัธ ์
และการทาํงานเป็นทมีทีม่ ี
               ประสิทธภิาพ 
 3.  แสดงบทบาทของตนเองในสถานภาพตา่งๆ ของการ
ทาํงานเป็นทมี 
 4.  สํารวจตนเองและพฒันาตนเองในการทาํงานเป็นกลุม่
อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
 5.  วเิคราะหพ์ลวตักลุม่นํามาประยุกตใ์นชวีติประจาํวนัและ
การปฏบิตังิาน 
สาระการเรยีนรู ้
 บทที ่ 1 เรือ่งของกลุม่ 
  1.1  ความหมายของกลุม่ 
  1.2  ธรรมชาตแิละโครงสร้างของกลุม่ 



 

 277 

  1.3  ประเภทของกลุม่ และลกัษณะการจดักลุม่แบบ
ตา่งๆ 
  1.4  การสร้างความคุ้นเคย 
  1.5  บรรยากาศกลุม่กบัการทาํงาน 

บทที ่ 2 พลวตักลุม่ 
  2.1  ความหมายและประโยชนข์องพลวตักลุม่ 
  2.2  องคป์ระกอบของพลวตักลุม่ 
  2.3  ขัน้ตอนของพลวตักลุม่ 
  2.4  ทกัษะในพลวตักลุม่ 
  2.5  กระบวนการของพลวตักลุม่ 

บทที ่ 3 องคป์ระกอบทีสํ่าคญัในการทาํงานเป็นทมี 
  3.1  องคป์ระกอบด้านการส่ือสาร 
  3.2  องคป์ระกอบด้านผู้นํากบัสมาชกิ 

บทที ่ 4 กระบวนการทาํงานในการทาํงานเป็นทมี 
  4.1  การกาํหนดจุดมุง่หมายในการทาํงานเป็นทมี 
  4.2  การวางแผนงาน 
  4.3  การควบคุมงาน การประเมนิผลและการปรบัปรุง
งาน 

บทที ่ 5 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การทาํงานรว่มกนั 
  5.1  อคต ิ คา่นิยม ความแตกตา่งทางความคดิ 
  5.2  มนุษยสัมพนัธ ์ ผลประโยชน ์
  5.3  การเสรมิสร้างความเขา้ใจในตนเองและผู้อืน่ 
  5.4  การตดัสินใจและการแกป้ญัหา 
  5.5  การสํารวจตนเองและการพฒันาตนเอง 

บทที ่ 6 การวเิคราะหพ์ลวตักลุม่ และการนําไปใช้ในการ
ปฏบิตังิาน 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1.  การบรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2.  กระบวนการกลุม่ 
 3.  สถานการณจ์าํลอง 
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 4.  สถานการณจ์รงิ 
 5.  อภปิรายกลุม่ 
 6.  ฝึกทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1.  แผน่ใส 
 2.  วดิทิศัน ์
 3.  อุปกรณใ์นการทาํกจิกรรมกลุม่ 
 4.  หนงัสืออา่นประกอบ 
 
 
การวดัและประเมนิผล 
 1. การสอบ 
 2. โครงการ 1 โครงการ 
 3. กจิกรรมกลุม่ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ  
ชาญชยั อาจนิสมาจาร, (2544) ทกัษะการบรหิารทมีงาน : Team 

management skills. 
พมิพค์รัง้ที ่ 2.กรุงเทพฯ : มลัตอินิฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย.ี 

ชยัวฒัน ์ ถริะพนัธแ์ละคณะ, (2543) การประชุมอยา่งสร้างสรรค.์ 
พมิพค์รัง้ที ่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบนัการเรยีนรู้และพฒันา
ประชาสังคม.  

ทรงวทิย ์ เขมเศรษฐ.์(2542) กลไกสร้างผู้นํา : The leadership 
engine / โนเอล เอ็ม ทซิี,่ เอไล  โครเฮน.พมิพค์รัง้ที ่
1.กรุงเทพฯ : เออาร ์ บซิเินส เพรส. 

ณฏัฐพนัธ ์ เขจรนันทน์.(2546).การสร้างทมีงานทีม่ปีระสิทธภิาพ 
= Team building & team efficiency.พมิพค์รัง้ที ่  2.
กรุงเทพฯ : เอ็กซเ์ปอรเ์น็ท.  

พงษพ์นัธ ์ พงษโ์สภา. (2542) พฤตกิรรมกลุม่, กรุงเทพฯ : วสิิทธิ ์
พฒันา จาํกดั 

http://58.137.23.5/library/search.php?swhat=%B3%D1%AF%B0%BE%D1%B9%B8%EC+%E0%A2%A8%C3%B9%D1%B9%B7%B9%EC&snewname=%B3%D1%AF%B0%BE%D1%B9%B8%EC+%E0%A2%A8%C3%B9%D1%B9%B7%B9%EC&olp1=&sf1=selau&sw1=000065&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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วริวุธ มาฆะศิรานนท.์(2542).การพฒันาวสัิยทศันผ์ู้นํา:Visionary 
Leadership.พมิพค์รัง้ที ่4กรุงเทพฯ : เอ็กซเ์ปอรเ์น็ท.   

สมพร สุทศันีย,์ (2544). มนุษยสัมพนัธ,์ กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั. 

Chrislip, D.(2002).The Collaborative  Leadership. San 
Francisco : Jossey - Bass. 

French, FRSH (June , 2000),” Evidence-based nursing: a 
change dynamic in a 
managed care system,” Journal of Nursing 
Management. 8 (3) , 141–147  

Hope, J.M., Lugassy, D., Meyer, R., et. al. (2005).”Bringing 
interdisciplinary and multicultural team  building to 
health care education : The downstate team  building 
initiative,” Academic Medicine. 80(1) : 74-83. 

Kouzes, J. and Posner, B.(2000). Leadership Challenge 
Planner. San Francisco : Jossey Bass. 

McPherson, K., Headrick, L., Moss, F. (2001) “ Working and 
learning together good  

 quality care depends on it, but how can we achieve 
it?,” Quality in Health  

 Care.10 (2), 46-53. 
 
 
 
 

สารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา 
(Nursing Information and Search) 

 
รหสัวชิา ล.1002 
หน่วยกติ 2 (1-2-3) 
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คาํอธบิายรายวชิา 
ศึกษาแนวคดิความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสารสนเทศ  ระบบและ

วธิกีารค้นหา   สารสนเทศในห้องสมุดและทางคอมพวิเตอร ์   
การเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยใีนการ
จดัทําโครงการ   เพือ่มุ่งให้แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี    
วเิคราะหแ์ละเลอืกใช้สารสนเทศทางการพยาบาลได้อยา่งเหมาะสม
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
สมรรถนะรายวชิา 
           แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยอียา่งตอ่เน่ือง  
วเิคราะหแ์ละเลอืกใช้สารสนเทศทางการพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม
ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
       เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  
 อธบิายแนวคดิของสารสนเทศตอ่การค้นหา และคุณคา่ของ
สารสนเทศตอ่สังคมและ 

   เครอืขา่ยโลกได ้
  2.  

 บอกถงึวธิกีารเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการ. 

     เปลีย่นแปลง 
 3.  

 วเิ
คราะหแ์ละเลอืกใช้สารสนเทศทางการพยาบาลไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง 

 4.   นําเสนอสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการศึกษาค้นควา้ดว้ยภาษา
และรปูแบบทีถู่กต้อง 
 5.   ศึกษาค้นควา้แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ และแสวงหาความรู้
อยา่งตอ่เน่ือง 
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สาระการเรยีนรู ้
บทที ่ 1 ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัสารสนเทศ 

  1.1  ความหมาย ความสําคญั และประเภทของ
สารสนเทศ 
  1.2  แหลง่สารสนเทศ 
  1.3  การใช้ประโยชนจ์ากสารสนเทศ 

บทที ่ 2 ระบบสารสนเทศในห้องสมุดและวธิกีารค้นหา 
  2.1  การจดัระบบห้องสมุด 
  2.2  วธิกีารค้นหาและการใช้ประโยชนจ์ากสารสนเทศ
ในห้องสมุด 
    2.2.1 บตัรรายการ 
    2.2.2 ดรรชนี 
    2.2.3 ระบบการเขยีนอา้งองิจากแหลง่ตา่งๆ 
    2.2.4 ส่ิงพมิพต์อ่เน่ือง 

บทที ่ 3 ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอรแ์ละวธิกีารค้นหา 
  3.1  ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์
  3.2  อนิเตอรเ์น็ต 
    3.2.1 ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัอนิเตอรเ์นต 
    3.2.2 ประโยชนข์องอนิเตอรเ์นต 
    3.2.3 จรยิธรรมในการใช้อนิเตอรเ์นต 
    3.2.4 การค้นหาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นต 
    3.2.5 เวบไซตท์างดา้นการแพทยแ์ละการ
พยาบาล 
    3.2.6 การรบัส่งจดหมายอเิลคทรอนิคส์ 

บทที ่ 4 ฐานขอ้มลู 
  4.1  ความหมายและประเภทของฐานข้อมลู 
  4.2  วธิกีารเขา้ถงึฐานขอ้มลู 
  4.3  การใช้บรกิารฐานขอ้มลู 
    ฐานขอ้มลูภายในองคก์ร 
    ฐานขอ้มลูของสถานบรกิารทางสาธารณสุข 
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    ฐานขอ้มลูทางการแพทยแ์ละการพยาบาล 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2. สาธติ 

3. ศึกษาดว้ยตนเองโดยใช้เทคโนโลยใีนการศึกษาค้นควา้ 
 4. อภปิราย 
 5. ทาํโครงการ 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. ตวัอยา่งวสัดุสารสนเทศประเภทตา่งๆ 
 2. ภาพนิ่ง วดิทิศัน ์ สไลด ์ CD ROM ฐานขอ้มลูเพือ่การ
สืบค้น 
 3. Computer และ Internet 
การวดัและประเมนิผล 
 1.รายงานรายบุคคลและรายกลุม่ 
 2. แบบฝึกหดั 
 3. การประเมนิผลโครงการ 
 4. การสอบ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ  
กุสลวฒัน์  คงประดิษฐ.์(2548).แหล่งสารสนเทศอ้างอิง ใน 

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า.ชลบุร:ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยับรูพา. 

ชชัวาลย ์ วงษ์ประเสรฐิ.(2548).การจดัการสารสนเทศเบือ้งต้น.
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเ์น็ท. 

เดชพนัธุ ์ ประวชิยั.(2549).การส่ือสารเพือ่การพฒันา.พมิพค์รัง้ที ่
5 .กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพม์หาวทิยาลยักรุงทพ.  

ทพิวรรณ  หล่อสุวรรณรตัน์.(2547).ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัการ : Management information systems. พมิพค์รัง้
ที ่ 3.กรุงเทพฯ : แซทโฟรพ์ริน้ติง้. 

http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=A2F813545748P.6827&profile=rsu&uri=search=AL@!%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90&ri=1&aspect=home&menu=search&source=172.27.0.90@!hzndb
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=A2F813545748P.6827&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%20/&term=&aspect=home&menu=search&source=172.27.0.90@!hzndb
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=A2F813545748P.6827&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%20/&term=&aspect=home&menu=search&source=172.27.0.90@!hzndb
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การพฒันากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ  
(Systems Thinking Process Development) 

 
รหสัวชิา ล. 1003 
หน่วยกติ 2 (1-2-3) 
คาํอธบิายรายวชิา  

ศึกษาแนวคิดและหลกัการคิดในมิติต่างๆ   การพฒันา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม   กระบวนการกลุ่มและฝึกกระบวนการคดิอย่างเป็น
ระบบโดยมีการเชื่อมโยงถึงเหตุผลด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพือ่มุ่งให้มกีารคดิอย่างมเีหตุผลและเป็น
ระบบรวมทัง้มคุีณธรรมจรยิธรรม 
สมรรถนะรายวชิา  

 ใช้หลักการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจ คิด
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวนัและวิชาชีพ 
โดยมกีารเชือ่มโยงถงึเหตุผลดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธบิายแนวคดิ หลกัการคดิ และกระบวนการคดิอยา่ง
เป็นระบบ 
 2.  แสดงการคดิอยา่งเป็นระบบได ้                              

3.  ใช้กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบเชือ่มโยงกบัคุณธรรม
จรยิธรรม 
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สาระการเรยีนรู ้
บทที ่ 1  แนวคดิและหลกัการคดิ         

  1.1 ความรู้เบือ้งต้นทีเ่กีย่วข้องกบัการคดิ            
1.1.1 ข้อมลูหรอืเนื้อหาทีใ่ช้ในการคดิ 
1.1.2 คุณสมบตัทิีเ่อือ้อาํนวยในการคดิ 
1.1.3 ทกัษะการคดิ 
1.1.4 กระบวนการคดิ 
1.1.5 การควบคุมและประเมนิการคดิของตน 

1.2 ลกัษณะการคดิ 
1.3 มติขิอง “การคดิ” 6 ดา้น 

1.3.1 มติดิา้นขอ้มูลหรอืเนือ้หาทีใ่ช้ในการคดิ 
1.3.2 มติดิา้นคุณสมบตัทิีเ่อือ้อาํนวยตอ่การคดิ 
1.3.3 มติดิา้นทกัษะการคดิ 
1.3.4 มติดิา้นลกัษณะการคดิ 
1.3.5 มติดิา้นกระบวนการคดิ 
1.3.6 มติดิา้นการควบคุมและประเมนิการคดิของ
ตนเอง 

บทที ่ 2  การพฒันากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
   2.1 แนวคดิของการคดิอยา่งเป็นระบบทัง้ทาง
ตะวนัตกและตะวนัออก 

2.1.1 แนวคดิของฟรติจ๊อฟ คาปารา (Frifjof 
Capra)  
2.1.2 แนวคดิของปีเตอร ์ เอ็ม เซ็งเก ้ (Peter 
M.Senge) 
2.1.3 แนวคดิของแบรร์ี ่ รชิมอนด ์ (Barry 
Richmond) 
2.1.4 การคดิแบบแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 

2.2 การคดิอยา่งเป็นระบบ 
2.2.1 ระบบ 
2.2.2 คุณสมบตัขิองระบบ 
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2.2.3 สถานการณ ์ (Events) แบบแผน (Patterns) 
และโครงสร้าง (Structure)  
2.2.4 แนวคดิและหลกัการของการคดิอยา่งเป็น
ระบบ 
2.2.5 ความคดิรวบยอดทีสํ่าคญัของการคดิอยา่ง
เป็นระบบ 

2.3 กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
2.3.1 ขัน้ตอนของกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
2.3.2 ทกัษะการคดิยอ่ย 7 ทกัษะทีใ่ช้ใน
กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 

2.4 กระบวนการคดิเชือ่มโยงเรือ่งเหตุและผล 
2.4.1 การลากเส้น 
2.4.2 การตัง้คาํถาม 
2.4.3 การคดิทบทวน 
2.4.4 การนําเสนอ 

2.5 การป้อนกลบัของเรือ่งราว 
2.5.1 วงจรป้อนกลบั 
2.5.2 การป้อนกลบัแบบเพิม่กาํลงัทวคีูณ 
2.5.3 การป้อนกลบัแบบสมดุล 

2.6 กรณศึีกษากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
ฝึกทดลอง 

1. ฝึกกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอน 
1.1 กาํหนดปญัหา 

     1.2 ระบุปจัจยัยอ่ย (ตวัแปร) ทีเ่ป็นสาเหตุของ
ปญัหา 
     1.3 วเิคราะหค์วามสัมพนัธข์องปจัจยัยอ่ย และ
กาํหนดสมมตฐิาน 
     1.4  เขยีนวงจรปญัหา 

 2.  ฝึกกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบกบักรณศึีกษา 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2. อภปิราย 
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 3. ศึกษาดว้ยตนเองโดยใช้เทคโนโลยใีนการศึกษาค้นควา้ 
 4. กจิกรรมกลุม่ 
 5. ฝึกกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการเรยีนรู้        
 2. โจทยก์ารเรยีนรู้ 
 3. กรณศึีกษา  
 4. ชุด LCD Projector, Visual presentation  
 5. CD/Video ประกอบการเรยีนรู้ 
 6. Fish Bone Diagram, Mind Mapping, Concept 
Mapping  
การวดัและประเมนิผล 
 1. การคะแนนระหวา่งภาค 
 ภาคทฤษฎ ี
 คะแนนกระบวนการกลุม่และการอภปิราย 
 คะแนนชิน้งาน 

     ภาคทดลอง 
การพฒันากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
กรณศึีกษากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 

2. การสอบปลายภาค 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ  
เกรยีงศักดิ ์ เจรญิวงศ์ศักดิ.์ (2543). ค้นควา้ ค้นคดิ : กรอบ

ความคดิวาระการวจิยัแห่งชาต.ิ   
กรุงเทพ ฯ : สํานกัพมิพซ์ดีเซลมเีดยี. 

ชยัวฒัน ์ ถริะพนัธุ.์ (2546). วธิคีดิกระบวนระบบ (System 
Thinking). เอกสารประกอบการ 
ฝึกอบรมเรือ่งวธิคีดิกระบวนระบบ (Systems Thinking). 
สถาบนัการเรยีนรู้ และพฒันา 
ประชาคม. 
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มกราพนัธุ ์ จูฑะรสก. (2550). การคดิอยา่งเป็นระบบ : การ
ประยุกตใ์ช้ในการเรยีน 
การสอน. ตาํราประกอบการเรยีนการสอนชุดวชิา การ
พฒันากระบวนการคดิอยา่ง 
เป็นระบบ (รา่ง). วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรนิทร.์ (อดัสําเนา). 

มนตร ี แยม้กสิกร.(26-27 กรกฎาคม 2550).“การคดิเชงิระบบ 
(Systems Thinking),”เอกสารประกอบการบรรยายการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่อบรมอาจารยใ์นการจดัการเรยีน
การสอนชุดวชิา การพฒันากระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ 
ณ ห้องประชุม 4703. สถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข. 
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การพฒันาบุคลกิภาพและวุฒภิาวะทางอารมณ ์

(Development of Personality and Emotional ) 
 
รหสัวชิา ล.1004 
หน่วยกติ 2(2-0-4) 
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คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบับุคลิกภาพ       สุขภาพจิต   
แรงจูงใจ  การสร้างความสัมพันธ์    การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ  การควบคุมอารมณ์    การสนทนาให้เกิด
ความสัมพนัธ ์  โดยใช้การบรรยายแบบมส่ีวนร่วม กระบวนการ
กลุม่  ฝึกการวเิคราะหต์นเอง เพือ่นําหลกัทางจติวทิยามาใช้ใน
การพฒันาบุคลกิภาพและวุฒภิาวะทางอารมณ ์
สมรรถนะรายวชิา 
 เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี จัดการและควบคุมตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสังคม   สามารถเผชญิปัญหา 
และบรหิารความขดัแยง้ทางอารมณไ์ด ้
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายทฤษฎทีางจติวทิยาเพือ่วเิคราะหต์นเองได ้
 2.   วเิคราะหว์ธิกีารและแนวทางปฏบิตัใินการนํามาใช้
พฒันาตนเองดา้นความคดิ ดา้น 

     อารมณ ์ แรงจงูใจ บุคลกิภาพ พฤตกิรรมแสดงออก 
 3.   วเิคราะหต์นเอง  ประยุกตท์ฤษฎทีางจติวทิยาไป
พฒันาบุคลกิภาพและภาวะทาง 

     อารมณข์องตนเอง สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผู้อืน่
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 4.   สามารถเผชญิปญัหา และบรหิารความขดัแยง้ทาง
อารมณไ์ด ้
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 บุคลกิภาพ 
  1.1  ทฤษฎบีุคลกิภาพ 
  1.2  โครงสร้างบุคลกิภาพ 
  1.3  กลไกป้องกนัตนเอง 
  1.4  พฒันาการทางจติ-เพศ 
  1.5  การประเมนิบุคลกิภาพ 
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  1.6  บุคลกิภาพแปรปรวน 
บทที ่ 2 สุขภาพจติ 

  2.1  ความหมายสุขภาพจติ 
  2.2  ความคบัขอ้งใจ (Frustration) 
  2.3  ความขดัแยง้ใจ (Couflict) 
  2.4  ความกงัวลใจ (Anxiety) 
  2.5  พฤตกิรรมอปกต ิ (Abnormal Behavior) 

บทที ่ 3 แรงจงูใจ 
  3.1  ความหมายแรงจงูใจ 
  3.2  ทฤษฎแีรงจงูใจ 
  3.3  ประเภทของแรงจงูใจ 

บทที ่ 4 การสร้างความสัมพนัธ ์
  4.1  ความหมายของมนุษยสัมพนัธ ์
  4.2  ความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ ์
  4.3  คุณลกัษณะของมนุษยสัมพนัธ ์
  4.4  วธิกีารสัมพนัธ ์
  4.5  การพฒันาดา้นความสัมพนัธ ์
  4.6  ส่ือสัมพนัธข์องมนุษยสัมพนัธ ์

บทที ่ 5 การแตง่กายเสรมิสร้างบุคลกิภาพ 
บทที ่ 6 การควบคุมอารมณ ์
บทที ่ 7 คุณธรรมเป็นหลกัมนุษยสัมพนัธ ์
บทที ่ 8 การสนทนาให้เกดิความสัมพนัธ ์

  8.1  หลกัการสนทนาทีด่ ี
  8.2  การสัมมนาทีเ่สรมิสร้างบุคลกิภาพ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1.  บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2.  กจิกรรมกลุม่ 
 3.  สถานการณจ์าํลอง 
 4.  การสาธติ 

5.  ฝึกการวเิคราะหต์นเอง 
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ส่ือการเรยีนการสอน 
 1.  แผน่ใส 
 2.  วดิทิศัน ์
 3.  เอกสารหรอืหนงัสืออา่นประกอบ 
การวดัและประเมนิผล 
 1.  การสอบ 
 2.  ผลงานจากกจิกรรมกลุม่ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
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ผูกมติรและจงูใจคน : How To Win Friends and 
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กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพร์วมสาส์น. 
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California : Telos. 

Ciarrochi, Joseph., Forgas, Joseph P., Mayer, John 
D.(2001). Emotional intelligence in everyday life : a 
scientific inquiry.Philadelphia, PA : Psychology 
Press. 
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http://www.cmmu.mahidol.ac.th/main/library/lib_Resource_Item.asp?search_word=Ciarrochi,%20Joseph
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หลกัรฐัศาสตรเ์บือ้งต้นและการปกครองของไทย 
(Elementary Political Science and Thai Governmence) 

 
รหสัวชิา  ล.1005 
หน่วยกติ 2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาความหมายของรฐัศาสตร ์ การพฒันาการปกครองของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย    ก า ร เ มื อ ง กับ ก า ร ป ก ค ร อ ง ป ร ะ เ ท ศ    
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง สั ง ค ม ปั จ จุ บัน    ก ล ไ ก ท า ง ก า ร เ มือ ง   
นโยบายความมั่นคงของประเทศ แนวโน้มทางการเมอืงและการ
ปกครองของประเทศ โดยการบรรยายแบบมส่ีวนรว่ม การอภปิราย  
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http://www.cmmu.net/main/library/lib_Resource_Item.asp?search_word=The%20emotional%20intelligence%20activity%20book%20:%2050%20activities%20for%20developing%20EQ%20at%20work
http://www.cmmu.mahidol.ac.th/main/library/lib_Resource_Item.asp?search_word=Customer%20Relationship%20management
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การวเิคราะหก์รณีศึกษา  และการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลย ี  
เพื่อนําหลักรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและคิด
แก้ปัญหาอยา่งมเีหตุผลในการดาํเนินชวีติและการปฏบิตังิาน เพือ่
การเป็นสมาชกิทีด่ขีองวชิาชพีและสถาบนั   
สมรรถนะรายวชิา 
 มีการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี และใช้หลัก
รฐัศาสตรใ์นการตดัสินใจและคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในการ
ดาํเนินชวีติและการปฏบิตังิาน เพือ่การเป็นสมาชกิทีด่ขีองวชิาชพี  
สถาบนัและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสังคม    
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี ้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.   อธบิายความหมายของรฐัศาสตร ์ ววิฒันาการของหลกั
รฐัศาสตรใ์นประเทศ 
 2.   อธบิายเกีย่วกบัพืน้ฐานความเป็นมาของการปกครอง
และการเมอืงของประเทศ 
 3.   บอกโครงสร้างระบบการปกครองและสังคมของประเทศ
ไทยในปจัจุบนัได ้
 4.   เขยีนแผนภมูหิรอืแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบั
ความสัมพนัธร์ะหวา่งกลไกทาง 

     การเมอืง วธิทีางการเมอืง การปกครอง และความ
มัน่คงของประเทศตามแนวความ 
     เชือ่ของตนเองได้ 

 5.  ประยุกตค์วามรู้ในเรือ่งการปกครองและการเมอืงไทยมา
ใช้ในชวีติประจาํวนัได ้
 6.  วเิคราะหป์ญัหาทางการเมอืงและการปกครองของประเทศ
ไทยซึ่งมส่ีวนสัมพนัธต์อ่ 

     ระบบและปญัหาสาธารณสุขของประเทศ 
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 หลกัรฐัศาสตรข์องประเทศไทย 
  1.1  ความหมายของรฐัศาสตร ์
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  1.2  ววิฒันาการของรฐัศาสตรใ์นประเทศไทย 
บทที ่ 2 การพฒันาการปกครองของประเทศไทย  

     2.1  พืน้ฐานความเป็นมาของระบบการ
ปกครองประเทศ 
  2.2  การเปลีย่นแปลงการปกครอง 
  2.3  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

บทที ่ 3 การเมอืงกบัการปกครองประเทศ   
     

  3.1  ความหมายของการเมอืง 
  3.2  รปูแบบของการเมอืงกบัระบบการปกครองประเทศ 
  3.3  ววิฒันาการทางการเมอืงของประเทศไทย 

บทที ่ 4 โครงสร้างของสังคมปจัจุบนั    
    

  4.1  รปูแบบสังคม 
  4.2  องคก์รทางการเมอืง 
  4.3  การเกดิกลุม่พลงัทางการเมอืง 
  4.4  ผลกระทบของอทิธพิลของกลุม่ตา่งๆ ทาง
การเมอืง 

บทที ่ 5 กลไกทางการเมอืง     
   

  5.1  บทบาทของนกัการเมอืง 
  5.2  วถิทีางการเมอืงและการปกครอง 
  5.3  สภาพการเกดิเปลีย่นแปลง และดาํเนินกลยุทธท์าง
การเมอืง 
        และการปกครอง 

บทที ่ 6 นโยบายความมัน่คงของประเทศ   
     
บทที ่ 7 แนวโน้มทางการเมอืงและการปกครองของ

ประเทศไทย 
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บทที ่ 8 วเิคราะหป์ญัหาทางการเมอืงและการปกครองของ
ประเทศไทยซึ่งมส่ีวนสัมพนัธ ์
            ตอ่ระบบและปญัหาสาธารณสุขของประเทศ  
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2. อภปิรายดว้ยการแสดงความคดิอยา่งมเีหตุผล 
 3. ทาํรายงาน 
 4. วเิคราะหส์ภาพทางการเมอืงจากแหลง่ขา่วตา่งๆ 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. แผนภาพแสดงการปกครอง 
 2. ภาพ 
 3. หนงัสืออา่นประกอบ 
 
การวดัและประเมนิผล 
 1. รายงานและการวเิคราะหข์า่วทางการเมอืง 
 2. การแสดงความคดิในการอภปิราย 
 2. การสอบ 
เอกสาร/หนงัสือต้องอา่นเพิม่เตมิ  
ธเนศวร ์ เจรญิเมอืง.(2542).100 ปี การปกครองท้องถิน่ไทย พ.ศ. 

2440-2540.(พมิพค์รัง้ที ่ 2) กรุงเทพฯ : คบไฟ.  
นิธ ิ   เอยีวศรวีงศ์.(2547).วฒันธรรมการเมอืงไทย.กรุงเทพฯ : 

มตชิน. 
บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ.(2542). การสร้างธรรมาภบิาลในสังคมไทย.

กรุงเทพ:วญิญชน.  
พทัยา สายหู. (2544) กลไกของสังคม. พมิพค์รัง้ที ่ 10. กรุงเทพฯ 

: จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั.  
พรชยั    รศัมแีพทย.์ (2541). หลกักฎหมายการปกครอง

ท้องถิน่ไทย. พมิพค์รัง้ที ่ 4.นนทบุร ี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 



 

 297 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.(2541).โครงสร้างการบรหิาร
ราชการนโยบายสาธารณะกบัการบรหิารราชการไทย
กาํลงัคนในการบรหิารราชการไทย.นนทบุร ี:มหาวทิยาลยั 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
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วนัชยั  วฒันศัพท.์(2543). การมส่ีวนรว่มของประชาชนในการ
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http://202.28.103.52/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2008041501320509204&skin=stou&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=4&scant1=JQ1745%20%e0%b8%aa74%202544%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20000083453&scanu1=20&u1=4&t1=4%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%8d%20%3a%20%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%20%2f%20%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
http://202.28.103.52/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2008041501320509204&skin=stou&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=2009&scant1=JQ1745%20%e0%b8%aa74%202544%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20000083453&scanu1=20&u1=2009&t1=%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%20%3a%20%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2,%20%5b%202544%3f%5d&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
http://202.28.103.52/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2008041501320509204&skin=stou&conf=.%2fchameleon.conf&lng=en&itemu1=2009&scant1=JQ1745%20%e0%b8%aa74%202544%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20000083453&scanu1=20&u1=2009&t1=%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%20%3a%20%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2,%20%5b%202544%3f%5d&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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รหสัวชิา ล.1006 
หน่วยกติ 2(1-2-3) 
คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของภูมิปัญญาไทย การ
ฟ้ืนฟูและส่งเสรมิภูมปิัญญาไทยในปัจจุบนั   ภูมปิัญญาไทยกบัการ
ดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  แนวทางการพฒันาเพือ่กาพึง่ตนเองทาง
สุขภาพ  บทบาทพยาบาลกบัการส่งเสรมิภูมปิัญญาไทย   โดย
เรยีนรู้วถิชีวีติและภูมปิัญญาในชุมชน แลกเปลีย่นประสบการณท์ี่
ได้ร ับ   และสรุปแนวคิดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ            
ภูมปิัญญาไทย และนําไปประยุกตใ์ช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมของบุคคล   ครอบครวัและชุมชน  
สมรรถนะรายวชิา 

นําภมูปิัญญาไทยมาประยุกตใ์ช้ในการดแูลสุขภาพแบบองค์
รวมของบุคคล   ครอบครวัและชุมชนเพือ่นําไปสู่การพึง่ตนเอง
ได ้ 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธบิายความสําคญัของภมูปิญัญาไทยได ้
 2. อธบิายความสัมพนัธข์องภูมปิญัญาไทยกบัการดแูลสุขภาพ
ได ้
 3. นําภมูปิญัญาไทยมาประยุกตใ์ช้ในการดแูลสุขภาพตนเอง   
ครอบครวั และประชาชน   
              เพือ่นําไปสู่การพึง่ตนเองได ้
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 ภมูปิญัญาไทย  
  1.1  ความหมาย ความสําคญั และคุณคา่ของภมูิ
ปญัญาไทย 
  1.2  ลกัษณะของภูมปิญัญาไทย 
  1.3  ขอบขา่ยของภมูปิญัญาไทย 
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  1.4  ภูมปิญัญารากฐานการดาํเนินชวีติของคนไทย 
บทที ่ 2 การฟ้ืนฟแูละส่งเสรมิภูมปิญัญาไทยในปจัจุบนั 

  2.1  สภาพปญัหาของภมูปิัญญาไทย 
  2.2  นโยบายรฐับาลทีเ่กีย่วกบัการพฒันาภมูปิัญญาไทย 
  2.3  การฟ้ืนฟ ู และส่งเสรมิภูมปิญัญาไทยดา้นตา่งๆ 

บทที ่ 3 ภมูปิญัญาไทยกบัการดแูลสุขภาพ 
  3.1  แนวคดิการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม 
  3.2  ภูมปิญัญาไทยเป็นองคร์วม 
  3.3  ภูมปิญัญาไทยกบัการดแูลสุขภาพทัง้องคร์วม 

บทที ่ 4 แนวทางการพฒันาเพือ่การพึง่ตนเองทางสุขภาพ 
  4.1  แนวคดิเกีย่วกบัการพึง่ตนเองและการพึง่ตนเองทาง
สุขภาพ 
  4.2  ภูมปิญัญาไทยกบัการพฒันาเพือ่การพึง่ตนเอง 
 4.2.1 วถิแีห่งภมูปิัญญาแนวทางของการพฒันา 
 4.2.2 กระบวนการเรยีนรู้ และการถา่ยทอดภมูิ
ปญัญาไทย 
 4.2.3 การผสมผสานองคค์วามรู้ใหมก่บัภมูปิญัญา
ไทย 
 4.2.4 การประยุกตใ์ช้ภมูปิัญญาไทยในการดแูล
สุขภาพ 
 4.2.5 วธิบีาํบดั รกัษาโรคทางกาย จติ และ
ประสาท(วญิญาณ) 

บทที ่ 5 บทบาทพยาบาลกบัการส่งเสรมิภูมปิญัญาไทย 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2. การแลกเปลีย่นความคดิเห็นจากประสบการณ ์
 3. เรยีนรู้วถิชีวีติและภมูปิัญญาในชุมชน 
 4. สังเกต สอบถาม สัมภาษณแ์หลง่ภมูปิญัญา 
 5. วเิคราะหป์ระสบการณก์ารเรยีนรู้ 
 6. ศึกษาดงูาน 
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 7. สรุปแนวคดิทีไ่ด้เพือ่การนําไปประยุกตใ์ช้ 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. เอกสารประกอบคาํสอน/เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 2. เครือ่งฉายขา้มศีรษะ/เครือ่งฉายวดิทิศัน ์
 3. ทรพัยากรบุคคล เช่น ปราชญช์าวบา้น นกัศึกษาทีม่ี
ประสบการณ ์
 4. ชุมชนเรยีนรู้ 
การวดัและประเมนิผล 
 1. การสอบ 
 2. สรุปผลการศึกษาดงูาน 
 3. พฤตกิรรมความสนใจและการมส่ีวนรว่มในการเรยีนรู้ 
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การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 

(Exercise for Health) 
 
รหสัวชิา ล.1007 
หน่วยกติ 2 (1-2-3) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ    รูปแบบของ
การออกกาํลงักายชนิดตา่งๆ   การฝึกสมาธเิบือ้งต้น    การใช้ดนตรี
เพือ่สุขภาพ   ศิลปะการต่อสู้ และการป้องกนัตวัขัน้พืน้ฐานโดย
กระบวนการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม  อภปิราย   กระบวนการ
กลุม่ จดัทาํโครงการและฝึกปฏบิตักิจิกรรมการออกกาํลงักายอยา่ง
ถูกต้องตามหลกัการของสรรีวทิยา เพือ่เสรมิสร้างมนุษยสั์มพนัธท์ี่
ดแีละความสามคัคีในสังคม รวมทัง้เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการดูแล
สุขภาพ    
สมรรถนะรายวชิา 
 เลอืกรปูแบบการออกกาํลงักายทีเ่หมาะสมกบัตนเองและ
ผู้รบับรกิาร  เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการดแูลสุขภาพ และเป็น
สมาชกิทีด่ขีองวชิาชพีและสถาบนั 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
 1. ปฏบิตักิจิกรรมการออกกาํลงักายได้ถกูต้องตามหลกัการ
ของสรรีวทิยา 
 2. แสดงรปูแบบของการออกกาํลงักายชนิดตา่งๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 3. เป็นผู้นําการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ นนัทนาการ 
กจิกรรมเขา้จงัหวะ และอืน่ๆได้ 
 4. เสรมิสร้างมนุษยสัมพนัธแ์ละความสามคัคใีนสังคมได้ 
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 5. ปฏบิตัทิกัษะเบือ้งตน้ของศิลปะการตอ่สู้และการป้องกนัตวั
แขนงตา่งๆ ได ้
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1. หลกัการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 
  1.1 ความหนกั (Intensity) 
  1.2 ความนาน (Duration) 
  1.3 ความบอ่ย (Frequency) 
  1.4 การฝึกความอดทน แอโรบคิ (Acrobic 
endurance training) 
  1.5 การฝึกความแข็งแรงกลา้มเนือ้ (Muscular 
strength training) 
  1.6 ผลของการออกกาํลงักายตอ่สุขภาพกาย 
  1.7 ผลของการออกกาํลงักายตอ่สุขภาพจติ 
 
 

บทที ่ 2.  รปูแบบของการออกกาํลงักายชนิดตา่งๆ 
   2.1 การออกกาํลงักายแบบแอโรบคิ 
   วา่ยน้ํา 
   วิง่ 
   ถบีจกัรยาน 
   เดนิเร็ว 
   แอโรบกิดานซ ์
   กรรเชยีง 
    ยกน้ําหนกัแบบแอโรบกิ 
    กระโดดเชอืก 
    วิง่อยูก่บัที ่

บทที ่ 3 การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพและนนัทนาการ 
   3.1 กจิกรรมเขา้จงัหวะ /ลลีาศ 
  3.2 การบรหิารรา่งกายแบบโยคะ 
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  3.3 การออกกาํลงักายแบบไทเก็ก และการบรหิาร (ชี่
กง) กบัสุขภาพ 
  3.4 การออกกาํลงัดว้ยไมพ้ลอง 

บทที ่ 4  การฝึกสมาธเิบือ้งตน้  และดนตรเีพือ่สุขภาพ 
บทที ่5  ศิลปะการตอ่สู้และการป้องกนัตวัขัน้พืน้ฐาน 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2. ศึกษาค้นควา้ 
 3. อภปิราย 
 4. กจิกรรมกลุม่ 
 5. ฝึกปฏบิตักิจิกรรมการออกกาํลงักาย 
 6. จดัทาํโครงการออกกาํลงักาย 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. อุปกรณก์ฬีา และสถานทีฝึ่กปฏบิตัจิรงิ 
 2. อุปกรณท์ดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 3. วดิทิศัน ์ โทรทศัน ์
 4. บุคคล 
การวดัและประเมนิผล 
 1. สอบการฝึกปฏบิตัจิรงิ 
 2. จดัทาํโครงการการออกกาํลงักาย 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
กฤษฎา บานชืน่. (2544). คูม่อืวิง่เพือ่สุขภาพ. กรุงเทพฯ : 

สํานกัพมิพห์มอชาวบา้น. 
กรมสุขภาพจติ.(2547).คูม่อืการออกกาํลงักาย เพือ่ส่งเสรมิ
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การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั.  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. (2545). ขยบักาย สบายชวี.ี 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศึก 
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เทคโนโลยทีางการศึกษา 
(Educational Technology) 

 
รหสัวชิา ล.1008 
หน่วยกติ 2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาหลกัการและวธิใีช้เทคโนโลยทีางการศึกษาประเภท
ตา่งๆ  การผลติส่ือการสอน การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา แนวโน้มและพฒันาการทางเทคโนโลยทีางการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบมส่ีวนรว่ม การผลติส่ือการสอนเป็น
รายบุคคลและรายกลุม่ เพือ่ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยไีดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาพจรงิและมกีารทาํงานเป็นทมี 
สมรรถนะรายวชิา 
 ดดัแปลงและเลอืกใช้เทคโนโลยเีพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพจรงิและมกีารทาํงานเป็นทมี   
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 เมือ่เรยีนจบวชิานี้  นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธบิายเกีย่วกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาในปจัจุบนัได ้
 2. บอกหลกัการและวธิกีารพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 3. พฒันาส่ือการสอนไดเ้หมาะสมกบัสภาพท้องถิน่ 
 4. เลอืกใช้และดดัแปลงอุปกรณท์ีป่ระกอบการสอนได้
เหมาะสมกบัสภาพจรงิ 
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 บทนํา 
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  1.1 แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคโนโลยทีาง
การศึกษา 
  1.2 ความหมายของเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  1.3 บทบาทของเทคโนโลยทีางการศึกษากบัการจดัการ
เรยีนการสอน 
  1.4 นวตักรรมทางการศึกษา 

บทที ่ 2 ประเภทเครือ่งมอืเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 2.1 เครือ่งฉาย 
 2.2 ภาพนิ่ง 
 2.3 ภาพเคลือ่นไหว 
 2.4 ภาพประกอบเสียง 
 2.5 เครือ่งเสียง 
 2.6 คอมพวิเตอร ์

บทที ่ 3 การผลติส่ือการสอนประเภทตา่งๆ 
 3.1 การเขยีนตวัหนงัสือ กราฟฟิคและการออกแบบ 
 3.2 การผนึกภาพ, การเขยีนการต์นู 
 3.3 การทาํโปสเตอร,์ ภาพแผน่ใส, ภาพหลกั 
 3.4 ส่ือการสอนประเภทวสัดุ กราฟฟิค 
 3.5 ป้ายนิเทศและวสัดุสามมติ ิ
 3.6 สร้างสรรคน์ิทรรศการ 

บทที ่ 4 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยทีางการศึกษาให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
  และความจาํเป็นทางการสอน 

บทที ่ 5 แนวโน้มและพฒันาการทางเทคโนโลยทีางการ
ศึกษาดา้นเครือ่งมอืความ 
  กา้วหน้าทางวชิาการและการวจิยั 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1. บรรยาย 
 2. การผลติส่ือการสอนเป็นรายบุคคล/รายกลุม่ 
 3. ให้นกัศึกษาจดันิทรรศการเป็นกลุม่ 
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ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. ของจรงิ เช่น ตวัอยา่งภาพโปสเตอร ์ ภาพปิดผนึก 
ภาพพลกิ 
 2. ภาพแผน่ใส ภาพสไลด ์ และเครือ่งฉายตา่งๆ 
 3. คอมพวิเตอร ์
 4. หนงัสืออา่นประกอบ 
การวดัและประเมนิผล 
 1. การสอบ 
 2. ส่ือการสอนทีผ่ลติขึน้ 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
กดิานนัท ์ มลทิอง. (2543). เทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรม.

พมิพค์รัง้ที ่ 2.กรุงเทพฯ : อรุณการพมิพ.์ 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ์.(2545). มติทิี3่ ทางการศึกษา: สานฝันสู่

ความเป็นจรงิ. กรุงเทพฯ : เอส อาร ์พริน้ติง้ แมสโปร
ดกัส์.  

ชม ภมูภิาค. (2546).เทคโนโลยกีารศึกษา :การออกแบบและ
พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนบนเครอืขา่ย. 
กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร.์ 

บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ.์ (2546). เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
วทิยาศาสตรศึ์กษา. กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

บุญเกือ้ ควรหาเวช.(2543). นวตักรรมการศึกษา. นนทบุร ี : 
หจก SR Printing. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.(2543).เอกสารการสอนชุด
วชิาการออกแบบทางการพมิพ.์พมิพค์รัง้ที ่2.นนทบุร ี :
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาช. 

ยนื  ภูวรวรรณ (2544) .การสร้างเครอืขา่ยการเรยีนรู้ .(On 
Line).Available http:www.thaicai.com. 
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การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : หจก. เม็ดทรายพริน้ติง้. 

วชริะ อนิทร อุดม.(2545). ประมวลบทความเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการศึกษา.ขอนแก น 
: ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร  
มหาวทิยาลยัขอนแก น. 
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พชืสมุนไพร 
(Medicinal Plants) 

 
รหสัวชิา ล.1009 
หน่วยกติ 2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 

ศึ ก ษ า ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พื ช ส มุ น ไ พ ร    
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัพชืสมุนไพร      และการประยุกตค์วามรู้
มาใช้ในงานสาธารณสุข   โดยใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า    การศึกษาดูงานและการอภปิรายกลุม่  เพือ่มุง่ให้
มกีารแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลย ีและสามารถนํา
ความรู้เกีย่วกบัพชืสมุนไพรมาประยุกตใ์ช้ในการดูแลสุขภาพบุคคล   
ครอบครวัและชุมชน 
สมรรถนะรายวชิา 
 มกีารแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองโดยใช้เทคโนโลยอียา่ง
ตอ่เน่ือง และนําความรู้เกีย่วกบัพชืสมุนไพรมาประยุกตใ์ช้ในการ
ดแูลสุขภาพบุคคล   ครอบครวัและชุมชนได ้
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
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 1.  อธบิายเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของพชืสมุนไพร 
ประโยชน-์โทษของพชืสมุนไพร  

    และรายละเอยีดของพชืสมุนไพรแตล่ะชนิดซึ่งแบง่ตาม
หมวดอาการ 

 2.  จาํแนกลกัษณะพชืสมุนไพรตามหลกัพฤกษศาสตรไ์ด ้
 3.  บอกสารประกอบสําคญัและประโยชนท์างยาของสมุนไพร
แตล่ะชนิดได ้
 4.  ประยุกตค์วามรู้เกีย่วกบัสมุนไพร ให้เป็นประโยชนต์อ่
ตนเอง งานสาธารณสุขและ 

    ในชุมชน 
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 ความสําคญัและประเภทของพชืสมุนไพร 
  1.1  ความหมายและความสําคญัของยาสมุนไพร 
  1.2  ประเภทของพชืสมุนไพรโดยแบง่ตามหมวดอาการ 
   สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาขบัลม 
   สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาแกท้้องเสีย 
   สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาแกไ้ขแ้ละขบัปสัสาวะ 
   สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาระบายและขบัพยาธ ิ
   สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาฆา่แมลงและไลแ่มลง 
   สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาแกโ้รคผวิหนงั 
          สมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาแตง่สี 
  1.3   พชืทีใ่ช้เป็นอาหาร 
  1.4   พชืทีม่พีษิ 

บทที ่ 2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสมุนไพร 
  2.1   วธิเีก็บสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยา 
  2.2   การแปรรปู และการเก็บรกัษาพชืสมุนไพร 
  2.3   วธิเีตรยีมยาสมุนไพร 
  2.4   ขอ้แนะนํา และขอ้ความระวงัในการใช้ยา
สมุนไพร 
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บทที ่ 3 รายละเอยีดของพชื สมุนไพรแตล่ะชนิด 
  3.1   ชือ่ทัว่ไป ชือ่ท้องถิน่ ชือ่วทิยาศาสตร ์ วงศ์ 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์
  3.2   ส่วนทีใ่ช้เป็นยา สารประกอบสําคญั ประโยชน์
ทางยา 

บทที ่ 4 การประยุกตค์วามรู้สมุนไพรในงานสาธารณสุข 
  4.1   การประยุกตใ์ช้ในคลนิิก 
  4.2   การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสมุนไพร 
  4.3   งานวจิยั 
  4.4   งานเผยแพร-่ประชาสัมพนัธ ์
  4.5   งานอบรม 
  4.6   บทบาทขององคก์รทีเ่กีย่วกบัการพฒันาดา้น
สมุนไพร 
  4.7   อืน่ๆ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1. การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี
 2. ทาํรายงาน 
 3. ศึกษาและดงูาน 
 4. อภปิรายกลุม่ 
ส่ือการเรยีนการสอน 

1. ตวัอยา่งของจรงิแสดงสมุนไพรชนิดตา่งๆ ทัง้ชนิดเป็นพชื
สด ตากแห้งบด หรอืหั่นเป็นชิน้ยา และยาผสมเสร็จ 
(เช่น  ยาลูกกลอน  ยาถา่น)  สถานทีศึ่กษาดูงาน  
เช่น          สวนครวัของวทิยาลยัพยาบาล  บ้าน ชุมชน  
สวนสมุนไพรของโรงพยาบาล  หรอืของชุมชน   ร้าน
ขายยาจนี ยาไทยทัว่ไป 

 2. ภาพแสดงตวัอยา่งพชืและยาชนิดตา่งๆ 
 3. ภาพสไลดต์วัอยา่งยา 
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การวดัและประเมนิผล 
 1. การสอบ 
 2. รายงาน 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ      
คณะกรรมการสาธารณสุขมลูฐาน.(2548).ยาสมุนไพรงาน

สาธารณสุขมลูฐาน.กรุงเทพฯ :               โรงพมิพ ์องคก์าร
สงเคราะหท์หารผา่นศึก,  

จรยิา  เดชกุญชร.(2547).เครือ่งดืม่และน้ําสมุนไพรเพือ่สุขภาพ.
กรุงเทพฯ :เพชรการเรอืน. 

ชวนี ทองโรจน.์(2544).สมุนไพรตามแนวพระราชดาํร.ิกรุงเทพฯ : 
พฒันาคุณภาพวชิาการ.  

ซเีอ็ด.(2549).สมุนไพร เพือ่สุขภาพ.กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ ์ บรษิทั 
ซเีอ็ดยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน). 

ปทัมาวด ี กสิกรรม, วนิิต อศัวกจิวริ,ี สุวไิล วงศ์ธรีะสุต ,
บรรรณาธกิาร.(2545).คูม่อืผลติภณัฑย์าจากสมุนไพรเพือ่
เศรษฐกจิชุมชน .พมิพค์รัง้ที ่ 3. กรุงเทพฯ  : โครงการ
พฒันาตาํรา กองทนุสนบัสนุนกจิกรรม มลูนิธแิพทยแ์ผน
ไทยพฒันา สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย. 

พเยาว ์  เหมอืนวงษญ์าต.ิ(2544). น้ําสมุนไพร.พมิพค์รัง้ที ่ 1.
กรุงเทพฯ  : เมดคิลั มเีดยี. 

เพ็ญจนัทร ์กรุณามยัวงศ์.(2545).การแปรรปูสมุนไพรไทย.เลม่ 1. 
กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพ ์ ตวั น. 

เพ็ญนภา ทรพัยเ์จรญิ ,บรรณาธกิาร.2548.การดแูลสุขภาพแบบ
พึง่ตนเองดว้ยยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมลูฐาน.
นนทบุร ี : ศนูยพ์ฒันาตาํราการแพทยแ์ผนไทย มลูนิธิ
การแพทยแ์ผนไทยพฒันา. 

เพ็ญนภา ทรพัยเ์จรญิ และ กญัจนา  ดวิเิศษ .(2544). 
การแพทยแ์ผนไทยการแพทยแ์บบองคร์วม.พมิพค์รัง้ที ่ 3.
นนทบุร ี : มลูนิธกิารแพทยแ์ผนไทยพฒันา. 

http://library.bu.ac.th/onlineservice/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%E0%BE%E7%AD%A8%D1%B9%B7%C3%EC%20%A1%C3%D8%B3%D2%C1%D1%C2%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=yes
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มารศิ  ชาญอุไร.(ม.ค.-ก.พ. 2549).” พชืเครือ่งเทศและ
สมุนไพร,” วารสาร กสิกร.79(1) 84-94. 

มนตร ี ภูม่.ี(2545).สุขภาพแบบองคร์วม : มองยอ้นการแพทย์
ตะวนัออก.  กรุงเทพฯ : ประพนัธส์าส์น. 

สุทธชิยั  ปทุมลอ่งทอง.(2545).เคล็ดลบัสมุนไพร.พมิพค์รัง้ที ่ 2.
กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพธ์ารบวัแกว้.  

สมภพ ประธานธุรารกัษ ์ และพร้อมจติ ศรลมัพ ์ .
(2547).สมุนไพร การพฒันาเพือ่การใช้ประโยชนท์ีย่ ัง่ยนื. 
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรข่อ้มลูและตรวจสอบ
มาตรฐานสมุนไพร ศนูยป์ระยุกตแ์ละบรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล.                        

เสาวภรณ ์ วงัวรรธนะ.(2546).ชาสมุนไพรและน้ําผกัสมุนไพร : 
เพือ่สุขภาพและพลงังาน. 
กรุงเทพฯ : ส่งเสรมิอาชพีธุรกจิ เพชรกะรตั. 

 
 
 

 
ธุรกจิเบือ้งตน้ในการบรกิารสุขภาพและการตลาด 

(Elementary to Business in Health Care Service and 
Marketing) 

 
รหสัวชิา ล.1010 
หน่วยกติ 2(2-0-4) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคดิเบือ้งต้นทางธุรกจิและการตลาด  การจดัองคก์าร 
การวางแผนและการควบคุม การตลาด  ธุรกจิงานบรกิารและ
เศรษฐศาสตรสุ์ขภาพ    การบรหิารการตลาดด้านการส่งเสรมิการ
บรกิารพยาบาล  กฎหมายทีม่ผีลตอ่การส่งเสรมิสุขภาพของไทย   
และการคลงัเพือ่การส่งเสรมิสุขภาพ   โดยการบรรยายแบบมส่ีวน
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ร่วม   การวิเคราะห์กรณีศึกษารายบุคคล/รายกลุ่ม   การ
อภปิรายกลุ่ม    การศึกษาดูงานและจดัทําโครงการนําร่องใน
การบรกิารพยาบาลเชงิธุรกจิและการตลาด   เพือ่ส่งเสรมิบทบาท
ของพยาบาลต่อองคก์ารสุขภาพตามแนวคดิเชิงธุรกจิ  คุณธรรม
และกฎหมายทีสั่มพนัธก์บัการบรกิาร   
สมรรถนะรายวชิา 
 แสดงบทบาทของพยาบาลตอ่องคก์ารสุขภาพตามแนวคดิเชงิ
ธุรกจิ คุณธรรมและกฎหมายทีสั่มพนัธก์บัการบรกิาร 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธบิายแนวคดิเบือ้งตน้ทางธุรกจิในงานบรกิารและ
เศรษฐศาสตรสุ์ขภาพและระบบ 

    บรกิารพยาบาลตามแนวคดิเชงิธุรกจิได ้
 2.  อธบิายแนวคดิดา้นบรกิารพยาบาลทีส่ร้างความพอใจตอ่
ผู้ใช้บรกิารได ้
 3.  อธบิายการตลาดกบัการบรกิารพยาบาลและการส่งเสรมิ
การบรกิารตามแนวคดิ 

    การตลาดได ้
 4.  อธบิายคุณธรรมและกฎหมายทีสั่มพนัธก์บับรกิารพยาบาล
เชงิธุรกจิ บทบาทของ 

   พยาบาลตอ่องคก์ารสุขภาพและองคก์ารพยาบาลตาม
แนวคดิเชงิธุรกจิ 

 5.  วเิคราะหร์าคาการพยาบาลตอ่ประโยชนแ์ละความคุ้มคา่
ในการลงทนุได ้
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 บทนํา 
  1.1  ความหมายของธุรกจิ 
  1.2  แนวคดิการประกอบธุรกจิ 
  1.3  ประเภทของระบบเศรษฐกจิ 
  1.4  ประเภทของธุรกจิ 
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  1.5  การวางแผนทางธุรกจิ 
บทที ่ 2 แนวคดิเบือ้งของการตลาด 

  2.1  ความหมายของการตลาด 
  2.2  การจาํแนกประเภทตลาด 
  2.3  ความหมายของการบรหิารการตลาด 
  2.4  ระบบสารสนเทศการตลาด 
  2.5  ปรชัญาการบรหิารการตลาด 

บทที ่ 3 การจดัองคก์าร การวางแผนและการควบคุม
การตลาด 

  3.1  การจดัองคก์ารการตลาด 
  3.2  การวางแผนการตลาด 
  3.3  การควบคุมการตลาด 
  3.4  การตลาดเฉพาะดา้นในการบรกิาร 

บทที ่ 4 ธุรกจิงานบรกิารและเศรษฐศาสตรสุ์ขภาพ 
  4.1  กลไกเศรษฐกจิพืน้ฐานงานบรกิาร 
  4.2  ตน้ทนุของบรกิารสุขภาพ 
  4.3  การบรกิารสุขภาพเชงิธุรกจิ 
  4.4  วเิคราะหต์น้ทุนของวางบรกิารสุขภาพ 

บทที ่ 5 การบรหิารการตลาดดา้นการส่งเสรมิการบรกิาร
พยาบาล 
บทที ่ 6 กฎหมายทีม่ผีลตอ่การส่งเสรมิสุขภาพของไทย 
บทที ่ 7 การคลงัเพือ่การส่งเสรมิสุขภาพ 

  7.1  หลกัการวเิคราะหต์น้ทนุงานบรกิารสาธารณสุข
สถานบรกิารสุขภาพ 
  7.2  ยุทธศาสตรก์ารปฏริปูระบบการเงนิการคลงั
สาธารณสุข (Health care  

      financing  reform) 
  7.3  การประกนัสุขภาพกบัประสิทธภิาพในระบบ
สุขภาพ 
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  7.4  ความคุ้มคา่หรอืประสิทธภิาพเชงิเศรษฐศาสตร ์
(Economic efficiency) 

บทที ่ 8 การคดิคา่ใช้จา่ยในการโครงการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์

บทที ่ 9 บทบาทของพยาบาลตอ่องคก์ารสุขภาพและ
องคก์ารพยาบาลความคดิเชงิธุรกจิ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1.  บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
 2.  การวเิคราะหก์รณศึีกษารายบุคคล/รายกลุม่   
 3.  อภปิรายกลุม่ 
 4.  ศึกษาดงูาน และจดัทาํโครงการนํารอ่ง 
 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. แผน่ใส 
 2. วดิทิศัน ์
 3. แหลง่เรยีนรู้ 
 4. หนงัสืออา่นประกอบ 
การวดัและประเมนิผล 
 1. สอบ 
 2. กจิกรรมกลุม่ 
 3. โครงงาน 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ 
จริุตม ์ ศรรีตันบลัล.์ (2543). ประสิทธภิาพในระบบสุขภาพ. 

กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
จุฬาภรณ ์ลมิวฒันานนท ์และคณะ.(ม.ค.-ม.ิย. 2550). “ Cost-

Effectiveness Analysis of Type 2 Diabetes Disease 
Management in District Hospital Context : an 
Analysis Using CORE Diabetes Model,” วารสารเภสัช
ศาสตรอ์สีาน. 3 (1), 78-93 . 

http://kkulib.kku.ac.th:81/search/a%7b680%7d%7b728%7d%7b716%7d%7b722%7d%7b704%7d%7b707%7d%7b691%7d%7b748%7d+%7b709%7d/a|a8d8ccd2c0c3b3ec+c5d4c1c7d1b2b9d2b9b9b7ec/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th:81/search/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b736%7d%7b704%7d%7b714%7d%7b721%7d/j|c7d2c3cad2c3c0e0cad1aac8d2cab5c3eccdd5cad2b9/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th:81/search/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b736%7d%7b704%7d%7b714%7d%7b721%7d/j|c7d2c3cad2c3c0e0cad1aac8d2cab5c3eccdd5cad2b9/-3,-1,0,B/browse
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ประเวศน ์มหารตันส์กุล.(2544).การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์
ดว้ยเทคโนโลย ี สารนิเทศ.พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ : 
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่่น). 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธริาช. (2544). เอกสารการสอนชุด
วชิา  การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร  หน่วยที ่ 7 - 
15 . พมิพค์รัง้ที ่ 12.นนทบุร ี : มหาวทิยาลยัสุโขทยั                    
ธรรมาธริาช 

วชิยั   จนัทรก์ติวิฒัน,์  รุจนิาถ  อรรถสิษฐ  และสุธาทพิย ์ จนัทร
รกัษ.์(2541). การบรหิารจดัการงานสาธารณสุขมลูฐาน
ภายใตร้ะบบงบประมาณแนวใหม.่ กรุงเทพฯ  : โรงพมิพ ์ 
องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศึก. 

สุนนัทา เลาหนนัทน.์(2546).การบรหิารทรพัยากรมนุษย(์Human 
Resource Management).กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยา. 

สุวมิล  ตริกานนท.์ (2547).  การประเมนิโครงการ  แนวทางสู่การ
ปฎบิตั.ิ  พมิพค์รัง้ที ่ 5.กรุงเทพฯ : โรงพมิพศ์นูยส่์งเสรมิ
วชิาการ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

อุรา แสงเงนิ.(เม.ย.-ม.ิย. 2550). “การวเิคราะหต์น้ทนุกจิกรรมการ
พยาบาลหออภบิาลผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ = 
Cost analysis of nursing service activities in the 
Intensive Care Unit, Prince  of  Songklanakarind 
Hospital,” วารสารความปลอดภยัและสุขภาพ.1,(1) 25-3 

 
การนวดเพือ่บาํบดัแผนไทย 

(Thai Traditional Therapeutic Massage) 
 
รหสัวชิา ล.1011 
หน่วยกติ 2(1-2-3) 

http://kkulib.kku.ac.th:81/search/a%7b717%7d%7b728%7d%7b707%7d%7b722%7d+%7b737%7d%7b714%7d%7b679%7d%7b736%7d%7b679%7d/a|cdd8c3d2+cae1a7a7e0d4b9/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th:81/search/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b676%7d%7b711%7d%7b722%7d%7b705%7d/j|c7d2c3cad2c3a4c7d2c1bbc5cdb4c0d1c2c5e1d0cad8a2c0d2be/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th:81/search/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b676%7d%7b711%7d%7b722%7d%7b705%7d/j|c7d2c3cad2c3a4c7d2c1bbc5cdb4c0d1c2c5e1d0cad8a2c0d2be/-3,-1,0,B/browse
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คาํอธบิายรายวชิา   
 ศึกษาประวัติการนวดไทย   หลักการนวดพื้นฐาน   
หลกัการตรวจ  การวินิจฉัยและการรักษาทางหัตถเวชกรรม   
การประคบ  การบรหิารแบบฤาษีดดัตน   โดยการบรรยายมส่ีวนรว่ม   
สาธติและสาธติย้อนกลบั  ศึกษาดูงาน  อภปิรายกลุม่ และฝึก
ปฏบิตัเิพื่อนํามาประยุกตใ์ช้ในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของ
บุคคล   ครอบครวัและชุมชน 
สมรรถนะรายวชิา 
 นําหลกัการนวดเพือ่บาํบดัแผนไทยมาประยุกตใ์ช้ในการดูแล
สุขภาพแบบองคร์วมของบุคคล   ครอบครวัและชุมชน 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้    

เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธบิายประวตักิารนวดและระเบยีบการนวดในราชสํานกัได ้
 2. ระบุหลกัศีลธรรมและจรรยาบรรณของวชิาหตัถเวชศาสตร์
ได ้
 3. จาํแนกความแตกตา่งของการนวดในราชสํานกัและการ
นวดทัว่ไปได ้
 4. ระบุหลกัการตรวจ การวนิิจฉัย และการรกัษาทางหตัถ
เวชกรรมได ้
 5. อธบิายหลกัการนวดพืน้ฐานได ้
 6. แสดงการบรหิารรา่งกายแบบฤาษีดดัตนได ้
 7. เตรยีมลกูประคบและประคบเพือ่คลายกลา้มเนื้อได ้
 8. นวดไดถ้กูตอ้งตามหลกัการนวดพืน้ฐาน 
สาระการเรยีนรู ้

บทที ่ 1 ประวตักิารนวดไทย 
  1.1  ประวตักิารนวด 
  1.2  หลกัศีลธรรม และจรรยาบรรณของวชิาหตัถเวช
ศาสตร ์
  1.3  ประเภทของการนวด 
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  1.4  ความแตกตา่งของการนวดในราชสํานกัและการ
นวดทัว่ไป 

บทที ่ 2 หลกัการนวดพืน้ฐาน 
  2.1  การนวดพืน้ฐาน 
  2.2  ขอ้พจิารณาในการนวด 
   ทา่นวด การวางมอื 
   จุดนวด แรงทีใ่ช้นวด 
   ระยะเวลาการนวด 
  2.3  ขอ้จาํกดัในการนวด 
  2.4  การจดัสถานทีแ่ละส่ิงแวดลอ้ม 

บทที ่ 3 หลกัการตรวจ การวนิิจฉัยและการรกัษาทาง
หตัถเวชกรรม 

  3.1  การซกัประวตั ิ
  3.2  หลกัการตรวจและการวนิิจฉัยโรค 
  3.3  โรคทีพ่บบอ่ยทางหตัถเวชกรรมไทย 
  3.4  การบาํบดัและการรกัษาทางหตัถเวชกรรมไทย 

บทที ่ 4 การประคบ 
  4.1  ขอ้บง่ชีใ้นการประคบ 
  4.2  การเตรยีมลูกประคบ 
  4.3  วธิกีารประคบ 

บทที ่ 5 การบรหิารแบบฤาษีดดัตน 
  5.1  ประวตัคิวามเป็นมา 
  5.2  ประโยชนข์องการบรหิารแบบฤาษีดดัตน 
  5.3  ทาํฤาษีดดัตนแบบประยุกต ์
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1. บรรยายแบบมส่ีวนรว่ม 
2. สาธติและสาธติยอ้นกลบั 
3. ศึกษาดงูาน 
4.  อภปิรายกลุม่ 



 

 321 

5.  ฝึกปฏบิตักิารนวด การทาํลกูประคบและประคบ และ
การบรหิารฤาษีดดัตน 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. วดิทิศัน ์
 2. เอกสาร ตาํรา วารสาร 
 3. ภาพประกอบ 
 4. หุ่นจาํลอง 
 5. อุปกรณก์ารนวด และการทาํลกูประคบ 
 6. แหลง่การเรยีนรู้ 
 
การวดัและประเมนิผล 
 1. การสอบ 
 2. สอบปฏบิตักิารการนวด 
 3. รายงานการศึกษาดงูาน 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ  
ชุมพล  พนูยิง่.(2543). นวดกดจุดฝ่าเทา้ = Reflexology. พมิพ์

ครัง้ที ่5 .กรุงเทพฯ : นานมบีุ๊คส์.      
ธรรมนญู นวลใจ,บรรณาธกิาร.(2541).การนวด กดจุด มอืและ

เทา้ : มติใิหมใ่นการรกัษาสุขภาพ .พมิพค์รัง้ที ่ 2. 
กรุงเทพฯ : กาํแกว้.  

ธรรมนญู  นวลใจ.(2541).มติใิหมใ่นการรกัษาโรค ปวดหลงั.
พมิพค์รัง้ที ่ 1.กรุงเทพฯ  :สายส่งศึกษิต. 

พริยิา    .(2546).ชะลอความแกด่ว้ยการนวดตวัเอง.  กรุงเทพฯ : 
ปาฏหิารย.์   

เพ็ญนภา ทรพัยเ์จรญิ.(2545).การแพทยแ์ผนไทยสายใยแห่งชวีติ
และวฒันธรรม 3.กรุงเทพฯ : โครงการพฒันาตาํรา กองทนุ
สนบัสนุนกจิกรรม มลูนิธกิารแพทยแ์ผนไทย. 

มานพ ประภาษานนท.์(2543).นวดไทยสัมผสับาํบดัสุขภาพ.
กรุงเทพฯ :ดกีารพมิพ.์ 
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มานพ ประภาษานนท.์(2546).นวดแผนโบราณ = Old style 
Thai massage.  พมิพค์รัง้ที ่ 2 กรุงเทพฯ : น้ําฝน. 

มิง่มติร นวรตัน ์ .(2543).นวดกดจุดบาํบดัโรค.พมิพค์รัง้ที ่2.
กรุงเทพฯ : นานมบีุ๊คส์.   

มลูนิธกิารแพทยแ์ผนไทยพฒันา.(2545).กายบรหิารแบบไทย ทา่ฤาษีดดั 
ตนพืน้ฐาน 15 ทา่. 
กรุงเทพฯ : ทนุสนบัสนุนกจิกรรม มลูนิธกิารแพทยแ์ผนไทย. 

มนตร ี ภูม่.ี(2545).สุขภาพแบบองคร์วม : มองยอ้นการแพทย์
ตะวนัออก.กรุงเทพฯ :  
ประพนัธส์าส์น. 

วุฒ ิ วุฒธิรรมเวช. (2542) หลกัเภสัชกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : เอ็น.
พ.ีสกรนีพริน้ติง้. 

สิทธพิร ชืน่ชุ่มจติร ์ และสรวุฒ ิ เหลา่รตันวรพงษ.์ (2545). นวด
บาํบดักบัวนัเรง่รบี.  กรุงเทพฯ : มาสเตอรพ์คี.        
  

อธยิุต วรรณโพยม.(2545).เปิดกรุ กระบวนทา่ ฤาษีดดัตน ลลีา
ไทย คลายเส้น.กรุงเทพฯ : สายธาร.  
 

 
  
  
 

การศึกษาอสิระ 
(Independence  Study) 

 
รหสัวชิา ล.1012 
หน่วยกติ 2(0-8-0) 
คาํอธบิายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคดิและกระบวนการเกีย่วกบัการศึกษาอสิระ โดย
ใช้การวางแผนการเรยีนรู้   ดว้ยตนเอง   ดาํเนินการศึกษาตาม
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แผนทีก่าํหนดไว ้ การแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลย ี    
ประเมนิผลการเรยีนรู้  นําเสนอผลงานการศึกษา และการ
อภปิรายกลุม่  เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบนําตนเอง  มภีาวะ
ผู้นําและความคดิสร้างสรรคใ์นการพฒันาตนเองและวชิาชพี 
สมรรถนะรายวชิา 
 แสดงออกถงึความสามารถในการเรยีนรู้แบบนําตนเอง  มี
ภาวะผู้นําและความคดิสร้างสรรค ์  มกีารพฒันาตนเองและ
วชิาชพีอยา่งตอ่เน่ือง 
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 เมือ่เรยีนจบวชิานี้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธบิายแนวคดิของการเรยีนแบบนําตนเองได้ 
 2. วางแผนการเรยีนรู้ดว้ยตนเองโดยเลอืกศึกษาหวัขอ้ทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่การดาํเนิน 

   ชวีติและวชิาชพีได ้
 3. แสดงออกถงึความสามารถในการบรหิารจดัการ คดิ
ตดัสินใจและแก้ปัญหาได ้
 4. บอกแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีศึ่กษาได ้
 5. แสดงออกถงึความสามารถในการเรยีนรู้แบบนําตนเองได ้
สาระการเรยีนรู ้
 1. แนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาอสิระ 
  1.1 แนวคดิและความสําคญัของการศึกษาอสิระ 
  1.2 ขอบเขตหวัขอ้ทีค่วรศึกษา 
 2. การวางแผนการเรยีนรู้ 
  2.1 เลอืกเรือ่งทีจ่ะศึกษาซึ่งเกีย่วขอ้งกบัวชิาชพี
ศิลปวฒันธรรมหรอืส่ิงแวดลอ้ม 
  2.2 ศึกษาค้นควา้และเลอืกแหลง่ขอ้มูลทีจ่ะใช้ในการ
เรยีนรู ้
  2.3 กาํหนดแผนการเรยีนรู้ 
 3. การดาํเนินการศึกษาตามแผนทีก่าํหนดไว ้
  3.1 นําแผนทีก่าํหนดไวไ้ปปฏบิตั ิ
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  3.2 นําเสนอความกา้วหน้าของการศึกษาเป็นระยะๆ  
 4. การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
  4.1 การนําเสนอผลงานการศึกษา 
  4.2 การอภปิรายปัญหาและข้อเสนอแนะในการศึกษา 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1. เลอืกประเด็นการศึกษาตามความสนใจ 
2. กระบวนการเรยีนรู้แบบนําตนเอง 
3. อภปิรายกลุม่ 
4. นําเสนอผลงานการศึกษา 

แหลง่การเรยีนรู ้
 1. ห้องสมุด 
 2. Internet 
 3. ชุมชน 
 4. ผู้ทรงคุณวุฒใินชุมชนและจากแหลง่ตา่งๆ 
การวดัและประเมนิผล 
 1. แผนการศึกษาอสิระ 
 2. การมส่ีวนรว่มในการอภปิรายกลุม่ 
 3. การประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่ป็นทีป่รกึษาของผู้เรยีน 
 4. รายงานผลงานการศึกษาอสิระและ/หรอืชิน้งานทีเ่ป็นผล
จากการศึกษา 
 5. การนําเสนอผลงาน/ชิน้งาน 
เอกสาร/หนงัสือทีต่อ้งอา่นเพิม่เตมิ    
ทศินา แขมมณี.(2548).ปรทิศันห์นงัสือ “ศาสตรก์ารสอน: องค์

ความรู้เพือ่การจดักระบวนการเรยีนรู้ทีม่ปีระสิทธภิาพ”.พมิพ์
ครัง้ที ่ 4.กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง คณะศึกษาศาสตร ์ คณาจารยภ์าควชิา
บรหิารการศึกษาและอุดมศึกษา.(2543). การศึกษาอสิระ. 
พมิพค์รัง้ที ่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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วทิยากร เชยีงกลู.(2549).การเรยีนรู้อยา่งมปีระสิทธภิาพ. กรุงเทพฯ 
: สายธาร. 

  (หนงัสือเพิม่เตมิอืน่ๆ เลอืกตามประเด็นทีผู่้เรยีนสนใจ
ศึกษา) 

 
 
 
 
 


