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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 

ประวัติ   

            โดยด ำริของรัฐบำลเม่ือ พ.ศ. 2484 มีนโยบำยให้มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค แต่ได้

เกิดสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ขึ้น กำรด ำเนินงำนจึงชะงักลง ต่อมำในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติในหลักกำรให้ตั้ ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำมที่มหำวิทยำลัย

แพทยศำสตร์และกระทรวงสำธำรณสุขเสนอและให้จัดตั้ง “โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” 

ขึ้นพร้อมกัน 

            ต่อมำในปี พ.ศ. 2502 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งคณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ ใน

มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ และให้โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยเป็นแผนกวิชำด้ำนกำร

พยำบำลเรียกช่ือวำ่ “แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตร

ผู้ช่วยพยำบำล  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลักสูตรอนุปริญญำพยำบำลและอนำมัยในปี พ.ศ. 2504 และ

หลักสูตรประกำศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507 

             ในปี  พ .ศ . 2508 เม่ือมหำวิทยำลัยเชียงให ม่  ได้ รับอนุ มัติ จัดตั้ งและเปิดสอนใน

ระดับอุดมศึกษำ คณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ได้ย้ำยมำสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แผนกพยำบำลผดุง

ครรภ์และอนำมัย จึงมฐีำนะเป็นแผนกวชิำหนึ่งของคณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่  

             ใน ปี พ.ศ. 2509 ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

(พยำบำล) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือจำกแผนกวิชำ เป็นภำควิชำกำรพยำบำลผดุงครรภ์และ

อนำมัย และคณะกรรมกำรบรหิำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยำบำลศำสตร์ 

ในสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เม่ือวันที่  15 สิงหำคม พ.ศ. 2515 มีกำรแบ่งกำรบริหำรงำน 

ประกอบด้วย 8 ภำควิชำ และส ำนักงำนเลขำนุกำร  

             ในปี พ.ศ. 2551 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็น

มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ เม่ือวันที่ 6 มีนำคม 2551 และตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่    

เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น (ฉบับที่  1) วันที่ 30 ธันวำคม 2551     

ตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในครำวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เม่ือวันที่ 27 ธันวำคม 

2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนของคณะพยำบำลศำสตร์ ประกอบด้วย 1. ส ำนักงำน

คณะพยำบำลศำสตร์ 2. ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 3. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรพยำบำล และ       

4. ศูนยบ์ริกำรพยำบำล 
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ปณธิานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภำค จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยของรัฐและ

เจตนำรมณ์ของประชำชนในภำคเหนือให้เปน็ศูนยก์ลำงทำงวชิำกำรและวชิำชีพช้ันสูงเพื่ออ ำนวย

ประโยชน์แก่ทอ้งถิ่นและประเทศชำติโดยส่วนรวม 

มหำวิทยำลัยแห่งนีเ้ป็นแหล่งสะสม คน้คว้ำ วจิัย และถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ ตำมหลกัแหง่เสรีภำพทำง

วชิำกำร โดยยดึม่ันในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร กำรประยกุต ์เผยแพร ่

และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแห่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พงึฝักใฝ่ในกำรฝึกฝนตน เปน็ผู้รู้จริง คดิเป็น ปฏิบัติได้ สำมำรถ

ครองตน ครองคน ครองงำน ด้วยมโนธรรมและจติส ำนกึต่อสงัคม 

 

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ เป็นสถำบนัช้ันน ำระดับสำกลด้ำนกำรศกึษำและกำรวจิัย 

(โดยตั้งเป้ำหมำยเปน็สถำบันกำรศกึษำทำงกำรพยำบำลใน 100 อันดับแรกของโลก ภำยในปี 2564)  

 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. จัดกำรศกึษำทำงกำรพยำบำลระดบัอุดมศกึษำ 

2. ผลิตผลงำนวจิัยด้ำนสุขภำพ 

3. ให้บริกำรวชิำกำร 

4. ท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ศำสนำ และพัฒนำสิง่แวดล้อม 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 
 

ชื่อหลักสูตร 

ภำษำไทย : หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภำษำไทย  : ช่ือเต็ม  พยำบำลศำสตรบัณฑิต 

    : ช่ือยอ่  พย.บ. 

ภำษำอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Bachelor of Nursing Science 

    : ช่ือยอ่  B.N.S. 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวำ่ 141 หน่วยกิต 
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ปรัชญาของหลักสูตร 

                คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหมเ่ช่ือวำ่วชิำชีพกำรพยำบำลเป็นวชิำชีพที่ต้อง

ปฏิบัติโดยตรงตอ่ชีวิตและสขุภำพของประชำชน กลุ่มคน และชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนเช้ือชำติ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม ในทุกช่วงวัยและทุกภำวะสุขภำพ ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

สังคม และระบบบริกำรสุขภำพ ท ำให้กำรตอบสนองจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมีควำมเป็น

พลวัต กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องใช้กำร

ปฏิบัติตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ ด้วยควำมเอำใจใส่ และเอือ้อำทร ตลอดจนใช้กำรปฏิบัติกำรพยำบำล

แบบองค์รวมที่สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ต่ำงๆ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ รวมถึง

เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัลที่เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแล

สุขภำพของผู้ใช้บริกำรครอบครัว และชุมชน โดยค ำนึงถึงบริบททำงสังคมและวัฒนธรรม ควำม

ปลอดภัย คุณภำพชีวิต และคุณคำ่ของชีวิตมนุษย์อยำ่งเท่ำเทียมกัน 

กำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมเป็นพลเมืองโลก เป็นผู้ที่มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้ เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ

สถำนกำรณ์โลก นโยบำยสุขภำพ รวมทั้งระบบบริกำรสุขภำพของประเทศ และโลก และมีทักษะที่

จ ำเป็นสอดคล้องและเท่ำทันควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์สุขภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัล มีสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรและสัมพันธภำพ มีภำวะผู้น ำ สำมำรถตัดสินใจทำงคลินิก และ

จัดกำร สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลอยำ่งเป็นองคร์วมตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยส ำนึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันใน

จรรยำบรรณวชิำชีพ โดยเน้นกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลและวชิำชีพอยำ่งต่อเนื่อง 

ตลอดจนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อยำ่งมีคุณค่ำและมีคุณภำพ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ทั้งในสถำนบริกำร

สุขภำพและในชุมชน โดยมีคุณลักษณะดังนี ้ 

1. ประยุกต์ใช้ควำมรอบรูในศำสตรทำงกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ และศำสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลอยำ่งเหมำะสม 

2. ปฏิบัติกำรพยำบำลองค์รวมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำรที่เป็นประชำชน 

กลุ่มคน และชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม ทุกช่วงวัยและทุกภำวะ

สุขภำพอยำ่งต่อเนื่อง ในทุกระดับของสถำนบริกำรสุขภำพ โดยค ำนึงกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพ

ของผู้ใช้บริกำร บริบททำงสังคมและวัฒนธรรม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และคุณค่ำของชีวิต 

ภำยใต้กฎหมำย ส ำนึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยดึม่ันในจรรยำบรรณวิชำชีพ  

3. สื่อสำรด้วยภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ สำมำรถสร้ำงและด ำรง

สัมพันธภำพกับผู้อ่ืนได้อยำ่งเหมำะสมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวชิำกำร กำรท ำงำน และชีวิตประจ ำวัน  

4. สำมำรถคดิอย่ำงเป็นระบบและมีวจิำรณญำณ ตัดสินใจทำงคลินิกและแก้ไขปัญหำได้

อยำ่งสร้ำงสรรค ์ 

5. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรพัฒนำตนเอง กำรปฏิบัติงำน กำรสื่อสำร และกำรท ำงำน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยำ่งมีประสิทธภิำพและมีจริยธรรม 

6. สำมำรถใช้กระบวนกำรวิจัยและกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำ

ทำงกำรพยำบำลและทำงสุขภำพ 

7. แสดงภำวะผู้น ำและสำมำรถบริหำรจดักำรในกำรท ำงำนร่วมกับทีมสุขภำพ ผู้ใช้บริกำร 

และผู้เกี่ยวข้องได้อยำ่งเหมำะสม 

8. แสดงออกถึงควำมใฝ่รู้ สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเนื่อง 

9. แสดงออกถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ ควำมเอือ้อำทร และเคำรพ

ในสิทธแิละศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์ 

10. ประยุกต์กำรวเิครำะห์เชิงตัวเลข และสถิติมำใช้ในวิชำชีพอยำ่งเหมำะสม 

11. เคำรพควำมแตกต่ำงทำงควำมเช่ือ ศำสนำและวัฒนธรรม  

12. แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง วชิำชีพกำรพยำบำล และตระหนักในคุณค่ำ

วชิำชีพ และสิทธขิองพยำบำล 

13. แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมอืงโลก และด ำรงชีวิตอยำ่งมีคุณค่ำ 
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โครงสร้างหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชำซ่ึงสอดคล้องกับที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร และของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 

  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                03 หน่วยกติ 

(1.1)  กลุ่มวชิำภำษำและกำรสื่อสำร                                                          12 หน่วยกติ 

(1.2)  กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกติ 

(1.3)  กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร ์ 6 หน่วยกติ 

(1.4)  กลุ่มวชิำกำรเรยีนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกติ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                    135 หน่วยกติ 

(2.1)  กลุ่มวชิำแกน (พื้นฐำนวชิำชีพ) 26 หน่วยกติ 

(2.2)  กลุ่มวชิำชีพ             79 หน่วยกติ 

      (2.2.1) วชิำบังคับ                               73 หน่วยกติ 

                ก. วิชำทฤษฎี 43 หน่วยกติ 

                ข. วชิำฝึกปฏิบัต ิ 30 หน่วยกติ 

      (2.2.2)  วชิำเลือก (ฝึกปฏิบัติ) 6 หน่วยกติ 

(3) หมวดวิชาเลอืกเสรี        ไมน่้อยกว่า                  6 หน่วยกติ 

 
                  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า    141 หน่วยกติ 
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กระบวนวิชาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     General education 

              30 หน่วยกิต 

              30 credits 

              กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร 

              Language and Communication Courses 

      12 หน่วยกติ 

      12 credits 

001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

001102 ม.อ. 102 

ENGL 102 

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

001201 ม.อ. 201 

ENGL 201 

กำรอ่ำนเชิงวิเครำะหแ์ละกำรเขยีนอยำ่งมี

ประสิทธผิล 

Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

001226 ม.อ. 226 

ENGL 226 

ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

English in Health Sciences Context 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

Humanities and Social Sciences Courses 

        9    หนว่ยกติ 

        9    credits 

013110 ม.จว. 110 

PSY 110 

จิตวทิยำกับชีวิตประจ ำวัน 

Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

และให้เลือกจำกกระบวนวิชำต่อไปนีอี้ก 2 กระบวนวชิำ 

And select 2 courses from the followings 

009103 ม.บร. 103 

LS 103 

กำรรูส้ำรสนเทศและกำรน ำเสนอสำรสนเทศ 

Information Literacy and Information Presentation 

3(3-0-6) 

011269 ม.ปร. 269 

PHIL  269 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 

Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

050100 ม.ศท. 100 

HUGE 100 

กำรใช้ภำษำไทย 

Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 

050103 ม.ศท. 103 

HUGE 103 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

050106 ม.ศท. 106 

HUGE 106 

ศิลปะแหง่กำรเป็นมนุษยท์ี่มีคุณค่ำ 

Humanistic Arts 

 

 

3(3-0-6) 
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127100 ร.ปค. 100 

GOV 100 

กำรเมืองในชีวิตประจ ำวัน 

Politics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

140104 ร.ท. 104 

PG 104 

กำรเป็นพลเมือง 

Citizenship 

3(3-0-6) 

571151 พย.ศท. 151 

NGGE 151 

ศำสตรแ์ละศลิป์ในกำรสร้ำงควำมสุข 

Science and Art for Happiness Creation 

3(2-3-4) 

703103 บธ.กจ. 103 

MGMT 103 

กำรเป็นผู้ประกอบกำรและธุรกจิเบื้องต้น 

Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

751100 

 

ศศ. 100 

ECON 100 

เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 

Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         

Science and Mathematics Courses                           

6  หน่วยกติ 

6  credits 

ให้เลือกจำกกระบวนวชิำต่อไปนี ้

Select from the followings 

 

201110 ว.วท. 110 

SC 110 

คณิตศำสตร์บรูณำกำร 

Integrated Mathematical Sciences 

3(2-2-5) 

204100 ว.คพ. 100 

CS 100 

เทคโนโลยสีำรสนเทศและชีวิตสมัยใหม ่

Information Technology and Modern Life 

3(2-2-5) 

261111 วศ.คพ. 111 

CPE 111 

อินเทอร์เนต็และสังคมออนไลน ์

Internet and Online Community 

3(3-0-6) 

362211 ก.อร. 211 

CONS 211 

หลักกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

Principles of Conservation 

3(3-0-6) 

461100 ภ.วภ. 100 

PHPS 100 

สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม 

Herbs for Health and Beauty 

3(3-0-6) 

571111 พย.ศท. 111 

NGGE 111 

กำรคดิเชิงวิพำกษ์และกำรคดิสร้ำงสรรค์ 

Critical Thinking and Creative Thinking 

3(2-2-5) 

571113 พย.ศท. 113 

NGGE 113 

กำรรกัษำสมดลุแห่งชีวิตวัยรุ่น 

Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 

3(3-0-6) 

571115 พย.ศท. 115 

NGGE 115 

สปำเพื่อสุขภำพ 

Spa for Health 

 

 

3(3-0-6) 
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571116 พย.ศท. 116 

NGGE 116 

สุขภำพกับกำรท ำงำนในยุคดิจิทลั   

Health and Working in the Digital Age 

3(3-0-6) 

951100 ศท.อ. 100 

ANI 100 

ชีวิตสมัยใหมก่ับแอนนิเมชัน 

Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

953111 ศท.วว. 111 

SE 111  

ซอฟต์แวร์ส ำหรับชีวิตประจ ำวัน 

Software for Everyday Life 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   

Learning through Activities Courses                                           

3  หน่วยกิต 

3  credits 

571101 พย.ศท. 101 

 NGGE 101 

กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 1 

Learning through Activities 1 

1(0-3-0) 

571102 พย.ศท. 102 

 NGGE 102 

กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 2    

Learning through Activities 2 

1(0-3-0) 

571401 พย.ศท. 401 

 NGGE 401 

กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 

Learning through Activities 3 

1(0-3-0) 

     

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  

         Field of Specialization     

 

       105  หน่วยกิต 

       105  credits 

 (2.1) กลุ่มวิชาแกน (พ้ืนฐานวิชาชีพ)   

       Core Courses  (Foundation of Profession)                                         

26  หน่วยกิต 

26  credits 

202143 ว.ชว. 143 

BIOL 143 

ชีววทิยำส ำหรับนกัศกึษำพยำบำลศำสตร ์

Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

203114 ว.คม. 114 

CHEM 114 

เคมีอินทรีย์ส ำหรับนกัศกึษำพยำบำลศำสตร ์

Organic Chemistry for Nursing Students 

2(2-0-4) 

208141 ว.สถ. 141 

STAT 141 

ชีวสถิติเบื้องตน้ 

Introduction to Biostatistics 

2(1-2-3) 

301221 พ.กว. 221 

ANAT 221 

กำยวภิำคศำสตรส์ ำหรับนักศึกษำพยำบำล 

Anatomy for Nursing Students 

3(2-2-5) 

303221 พ.ชค. 221 

BCHM 221 

ชีวเคมีส ำหรับนกัศกึษำพยำบำล 

Biochemistry for Nursing Students 

3(2-2-5) 

311224 พ.จช. 224 

MICR 224 

จุลชีววทิยำส ำหรบันกัศกึษำพยำบำล 

Microbiology for Nursing Students 

 

 

3(2-3-4) 
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317221 พ.ปร. 221 

PARA 221 

ปรสิตวทิยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร ์

Parasitology for Nursing Students 

2(1-2-3) 

318221 พ.พย. 221 

PATH 221 

พยำธิวิทยำส ำหรับนกัศกึษำพยำบำลศำสตร ์

Pathology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

320221 พ.ภส. 221 

PHCO 221 

เภสัชวทิยำส ำหรับนักศกึษำพยำบำล 

Pharmacology for Nursing Students 

3(3-0-6) 

321224 พ.สร. 224 

PHSO 224 

สรีรวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 

Physiology for Nursing Students 

4(3-3-6) 

 (2.2) กลุ่มวิชาชีพ   

       Major  Courses                                                                

  79  หน่วยกิต 

  79  credits 

        (2.2.1) วิชาบังคับ 

                 Required Courses 

                        70 หนว่ยกติ 

                        70 credits 

 วชิำทฤษฎี 

Theory Courses 

                 43  หน่วยกติ 

                 43  credits 

551311 พย.ส. 311 กำรพยำบำลชุมชน             3(3-0-6) 

 NGC 311 Community Nursing  

551461 พย.ส. 461   กำรรกัษำโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 

 NGC 461 Primary Medical Care  

552216 พย.พ. 216 กำรพยำบำลพื้นฐำน  3(3-0-6) 

 NGF 216 Fundamental Nursing  

552217 พย.พ. 217 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลพื้นฐำนใน

ห้องปฏิบัตกิำร          

2(0-6-0) 

 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  

553312 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สูงอำย ุ               2(2-0-4) 

 NGM312 Gerontological Nursing  

554313 พย.สน. 313 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกดิ  

และกำรผดุงครรภ์ 1           

2(2-0-4) 

 NGOB 313 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  

554314 พย.สน. 314 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกดิ  

และกำรผดุงครรภ์ 2            

4(4-0-8) 

 NGOB 314 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 
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555313 พย.กม. 313 กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 

 NGP 313 Pediatric and Adolescent Nursing  

556311 พย.จว.311 กำรพยำบำลจติเวชและสุขภำพจติ 3(3-0-6) 

 NGPN 311   Psychiatric and Mental Health Nursing  

557433 พย.ศ. 433 กำรพยำบำลภำวะภัยพิบัติ             2(2-0-4) 

 NGS 433 Disaster Nursing  

558101 พย.บพ. 101 ปฐมนิเทศวชิำชีพกำรพยำบำล 1(1-0-2) 

 NGAD 101 Introduction to Nursing Profession  

558411 พย.บพ. 411 กฎหมำยและจริยศำสตร์ทำงกำรพยำบำล 

และกำรผดุงครรภ์   

2(2-0-4) 

 NGAD 411 Laws and Ethics in Nursing and Midwifery 

Profession 

 

558432 พย.บพ. 432   กำรวจิัยทำงกำรพยำบำล      2(2-0-4) 

 NGAD 432 Nursing Research  

558442 พย.บพ. 442 ภำวะผู้น ำ กำรจัดกำร และสำรสนเทศ 

ทำงกำรพยำบำล                 

3(3-0-6) 

 NGAD 442 Leadership, Management  and Nursing 

Informatics 

 

561311 พย.ผญ. 311 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่1          2(2-0-4) 

 NGA 311 Adult Nursing 1  

561312 พย.ผญ. 312 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่2         2(2-0-4) 

 NGA 312 Adult Nursing 2  

562101 พย.รภ 101    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 2(2-0-4) 

 NGID 101 Health Promotion and Disease Prevention     

562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ            3(2-3-4) 

 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  

 วชิำฝึกปฏิบัติ 

Practicum Courses 

30 หน่วยกิต 

30 credits 

551491 พย.ส. 491 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลชุมชน              3(0-9-0) 

 NGC 491   Community Nursing Practicum  

551492 พย.ส. 492 กำรฝึกปฏิบตัิกำรรักษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 

 NGC 492 Primary Medical Care Practicum 
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552291 พย.พ. 291 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลพื้นฐำน 2(0-6-0) 

 NGF 291 Fundamental Nursing Practicum    

554392 พย.สน. 392 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด 

และกำรผดุงครรภ์ 1     

2(0-6-0) 

 NGOB 392 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum 1 

 

554493 พย.สน. 493 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด 

และกำรผดุงครรภ์ 2     

3(0-9-0) 

 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum 2 

 

554494 พย.สน. 494 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด 

และกำรผดุงครรภ์ 3    

2(0-6-0) 

 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum 3 

 

555393 พย.กม. 393 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 

 NGP 393 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  

555394 พย.กม. 394 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 

 NGP 394 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  

556391 พย.จว. 391 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 

 NGPN 391 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  

561391 พย.ผญ. 391 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอำยุ 1 3(0-9-0) 

 NGA 391 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1  

561392 พย.ผญ. 392 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอำยุ 2 3(0-9-0) 

 NGA 392 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2  

561491 พย.ผญ. 491 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอำยุ 3 2(0-6-0) 

 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3 
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 (2.2.2) วิชาเลอืก  

          Elective Courses 

6 หน่วยกติ 

6 credits 

โดยเลือกจำกกระบวนวชิำในกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. กลุ่มละ 1 กระบวนวิชำ 

Select 1 course from group A and 1 course from group B 

        กลุ่ม ก. กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำล (Group A -Nursing Leadership Practicum) 

551481 พย.ส. 481 กำรฝึกปฏิบตัิผู้น ำทีมกำรพยำบำลชุมชน         3(0-9-0) 

 NGC 481   Community Nursing Leadership Practicum  

553481 พย.อย. 481 กำรฝึกปฏิบตัิผู้น ำทีมกำรพยำบำลอำยรุศำสตร ์ 3(0-9-0) 

 NGM 481   Medical Nursing Leadership Practicum  

554481 พย.สน. 481 กำรฝึกปฏิบตัิผู้น ำทีมกำรพยำบำลสูตศิำสตร์และ

นรีเวชวทิยำ              

3(0-9-0) 

 NGOB 481 Obstetric and Gynecological Nursing Leadership  

Practicum 

 

555481   พย.กม. 481 กำรฝึกปฏิบตัิผู้น ำทีมกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร ์ 3(0-9-0) 

 NGP 481 Pediatric Nursing Leadership Practicum  

556481 พย.จว. 481   กำรฝึกปฏิบตัิผู้น ำทีมกำรพยำบำลจิตเวชและ

สุขภำพจิต 

3(0-9-0) 

 NGPN 481    Psychiatric and Mental Health Nursing Leadership 

Practicum 

 

557481 พย.ศ. 481    กำรฝึกปฏิบตัิผู้น ำทีมกำรพยำบำลศัลยศำสตร์    3(0-9-0) 

 NGS 481 Surgical Nursing Leadership Practicum 

 

 

        กลุ่ม ข.  กำรฝึกปฏิบัตกิำรพยำบำลเพื่อเตรียมเขำ้สู่วิชำชีพ  

                    (Group B -Nursing Professional Internship) 

551482 พย.ส. 482 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลชุมชนเพื่อเตรียมเขำ้สู่

วชิำชีพ    

3(0-9-0) 

 NGC 482   Community Nursing Professional Internship  

553482 พย.อย. 482 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพ่ือเตรียม

เขำ้สู่วิชำชีพ 

3(0-9-0) 

 NGM 482 Medical Nursing Professional Internship 
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554482 พย.สน. 482 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลสูตศิำสตร์และนรีเวช

วทิยำเพื่อเตรียมเขำ้สู่วิชำชีพ           

3(0-9-0) 

 NGOB 482 Obstetric and Gynecological Nursing Professional 

Internship 

 

555482 พย.กม. 482 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์เพ่ือ

เตรียมเขำ้สู่วิชำชีพ          

3(0-9-0) 

 NGP 482 Pediatric Nursing Professional Internship  

556482 พย.จว. 482 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต

เพื่อเตรียมเขำ้สู่วิชำชีพ          

3(0-9-0) 

 NGPN 482   Psychiatric and Mental Health Nursing 

Professional Internship 

 

557482 พย.ศ. 482 กำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลศัลยศำสตร์เพ่ือเตรียม

เขำ้สู่วิชำชีพ          

3(0-9-0) 

 NGS 482 Surgical Nursing Professional Internship  

(0) หมวดวิชาเลอืกเสรี                                               ไม่น้อยกวำ่  

     Free  Elective                                                   a minimum of 

6 หน่วยกิต 

6 credits 

  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกวา่ 

Total                                   a minimum of 

141  หน่วยกติ 

141 credits 

 

ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

 

รหัสกระบวนวชิำที่ใช้ก ำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี ้

เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภำควิชำ/สำขำวชิำ ที่กระบวนวชิำนั้นสงักดั 

เลข 3 ตัวทำ้ย จ ำแนกไดด้ังนี ้

เลขตัวแรก (หลกัร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชำ 

“1” แสดงถงึ กระบวนวิชำในระดับปีที ่1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวิชำในระดับปีที ่2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวิชำในระดับปีที ่3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวิชำในระดับปีที ่4 

เลขตัวกลำง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสำขำวชิำ 

เลขตัวทำ้ย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนกุรมในหมวดหมูข่องสำขำวชิำ 

 



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 1 

 
 

    Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I 

001101 : Fundamental English 1 

 

None 

 

- 

 

3(3-0-6) 

013110 : Psychology and Daily Life None - 3(3-0-6) 

202143 : Biology for nursing students None - 2(2-0-4) 

General Education (Humanities and Social Sciences) None -          3  

General Education (Sciences and Mathematics) None -          3  

Free Elective None -          3  

  Total             17   3(3-0-6) 

Semester II 

001102 : Fundamental English 2 

 

001101 or consent of the department 

 

 - 

 

3(3-0-6) 

203114 : Organic Chemistry for Nursing Students None - 2(2-0-4) 

208141 : Introduction to Biostatistics None - 2(1-2-3) 

558101 : Introduction to Nursing Profession None - 1(1-0-2) 

562101 : Health Promotion and Disease Prevention None - 2(2-0-4) 

571101 : Learning through Activities I None - 1(0-3-0) 

General Education (Humanities and Social Sciences) None -          3  

General Education (Sciences and Mathematics) None -          3  

Free Elective None -          3  

  Total        20  
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2   

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I   

001201: Critical reading and effective writing 

 

001102 or consent of the department 

 

001101 or consent of the department 

 

3(3-0-6) 

301221 : Anatomy for Nursing Students 202143 and 202144; or consent of the department - 3(2-2-5) 

303221 : Biochemistry for Nursing Students 2nd  year standing or consent of the department - 3(2-2-5) 

321224 : Physiology for Nursing Students 2nd  year standing or consent of the department - 4(3-3-6) 

Group I 

552216 : Fundamental Nursing 

 

2nd  year standing and consent of the department 

 

 

 

3(3-0-6) 

552217 : Fundamental Nursing Laboratory Concurrent to 552216  2nd year standing and consent of the department 2(0-6-0) 

Group II 

562211 : Nursing Process and Health Assessment 

 

Concurrent to 301221 

 

 

 

 

 

202143 and 202144; or consent of the 

department 

 

3(2-3-4) 

  Total  (Group I)                                        18(13-13-28) 

  Total  (Group II)                                        16(12-10-26) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester II    

001226 : English in Health Sciences Context 

 

001102 or consent of the department  

 

001101 or consent of department 

 

3(3-0-6) 

311224 : Microbiology for Nursing Students  2nd  year standing   

and consent of the department 

- 3(2-3-4) 

317221 : Parasitology for Nursing Students 301221 202143 and 202144; or consent of the department 2(1-2-3) 

318221 : Pathology for Nursing Students 301221 202143 and 202144; or consent of the department 2(2-0-4) 

320221 : Pharmacology for Nursing Students 

 

303221 ; and 321223 or 321224   

or concurrence 

2nd  year standing  or consent of the department 3(3-0-6) 

571102 : Learning through Activities 2 

 

None - 1(0-3-0) 

Group I  

562211 : Nursing Process and Health Assessment 

 

Concurrent to 301221 

 

202143 and 202144 or consent of the department   

 

3(2-3-4) 

Group II 

552216 : Fundamental Nursing 

 

2nd  year standing and consent of the 

faculty 

 

- 

 

3(3-0-6) 

552217 : Fundamental Nursing Laboratory Concurrent to 552216 2nd  year standing and consent of the faculty    2(0-6-0) 

  Total  (Group I)     

                                 

17(13-11-27) 

  Total  (Group II)   

                                 

19(14-14-29) 

17



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester III     

552291 :  Fundamental Nursing Practicum 

 

552217 Concurrent to 552216 2(0-6-0) 

561311 :   Adult Nursing 1 

 

562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

554313 :   Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1 

 

562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

 

 

 Total  (Group I)                                       6(4-6-8) 18



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 3  

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I   

Group I 

553312 : Gerontological Nursing 

 

 

562211 

 

 

Concurrent to 301221 

 

 

2(2-0-4) 

554314 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 554313 562211 4(4-0-8) 

554392 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 Concurrent to 554313 562211 2(0-6-0) 

561312 : Adult Nursing 2 562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

561391 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

562211 3(0-9-0) 

561392 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

562211 3(0-9-0) 

Group II 

551311 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  

 

562211 

 

Concurrent to 301221 

 

3(3-0-6) 

555313 : Pediatric and Adolescent Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

555393 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1 Concurrent to 555313 562211 1(0-3-0) 

555394 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 Concurrent to 555313 and 555393 562211 and Concurrent to 555313 4(0-12-0) 

556311 : Psychiatric and Mental Health Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

556391 : Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum Concurrent to 556311 562211 3(0-9-0) 

  Total  (Group I)                                    16(8-24-16) 

  Total  (Group II)                                  17(9-24-18) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 3 

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester II 

Group I 

551311 : Community Nursing 

 

 

562211 

 

 

Concurrent to 301221 

 

 

3(3-0-6) 

555313 : Pediatric and Adolescent Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

555393 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1 Concurrent to 555313 562211 1(0-3-0) 

555394 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 Concurrent to 555313 and 555393 562211 and Concurrent to 555313 4(0-12-0) 

556311 : Psychiatric and Mental Health Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

556391 : Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum Concurrent to 556311 562211 3(0-9-0) 

Group II 

553312 : Gerontological Nursing 

 

562211 

 

Concurrent to 301221 

 

2(2-0-4) 

554314 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 554313 562211 4(4-0-8) 

554392 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 Concurrent to 554313 562211 2(0-6-0) 

561312 : Adult Nursing 2 562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

561391 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 Concurrent to 561311 and 561312 and 553312 562211 3(0-9-0) 

561392 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 Concurrent to 561311 and 561312 and 553312 562211 3(0-9-0) 

  Total  (Group I)                                 17(9-24-18) 

  Total  (Group II)                               16(8-24-16) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 4 

   

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I    

551461 : Primary Medical Care 

 

561311 and 561312 

 

562211   

 

2(2-0-4) 

551492 : Primary Medical Care Practicum Concurrent to 551461 561311 and 561312 2(0-6-0) 

557433 : Disaster Nursing  4th  year standing and consent of the faculty - 2(2-0-4) 

558411 : Laws and Ethics in Nursing and Midwifery Profession 558101 - 2(2-0-4) 

558432 : Nursing Research Concurrent to 208141 - 2(2-0-4) 

558442 : Leadership, Management  and Nursing Informatics 4th  year standing and consent of the faculty - 3(3-0-6) 

571401 : Learning through Activities 3 none - 1(0-3-0) 

Group I    

554493 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 Concurrent to 554314 554313 3(0-9-0) 

554494 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3 Concurrent to 554314 554313 2(0-6-0) 

Group II 

551491 : Community Nursing Practicum 

 

Concurrent to 551311 

 

562211 

 

3(0-9-0) 

561491 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 3 561391 and 561392 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

2(0-6-0) 

  Total  (Group I) 19(11-24-22) 

  Total  (Group II)                           19(11-24-22) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 4 

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester II   

Major Elective Group A  -Nursing Leadership Practicum  

Major Elective Group B –Nursing Professional Internship 

 

4th year standing and consent of the faculty 

 

- 

- 

 

3(0-9-0) 

3(0-9-0) 

Group I 

551491 : Community Nursing Practicum 

 

 

Concurrent to 551311 

 

562211 

 

3(0-9-0) 

561491 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 3 

 

561391 and 561392 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

2(0-6-0) 

Group II 

554493 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 

 

 

Concurrent to 554314 

 

554413 

 

3(0-9-0) 

554494 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3 

 

Concurrent to 554314 554413 2(0-6-0) 

Total  (Group I)   11(0-33-0) 

   Total  (Group II)   11(0-33-0)  
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 1 

 
 

    Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I 

001101 : Fundamental English 1 

 

None 

 

- 

 

3(3-0-6) 

013110 : Psychology and Daily Life None - 3(3-0-6) 

202143 : Biology for nursing students None - 2(2-0-4) 

General Education (Humanities and Social Sciences) None -          3  

General Education (Sciences and Mathematics) None -          3  

Free Elective None -          3  

  Total             17   3(3-0-6) 

Semester II 

001102 : Fundamental English 2 

 

001101 or consent of the department 

 

 - 

 

3(3-0-6) 

203114 : Organic Chemistry for Nursing Students None - 2(2-0-4) 

208141 : Introduction to Biostatistics None - 2(1-2-3) 

558101 : Introduction to Nursing Profession None - 1(1-0-2) 

562101 : Health Promotion and Disease Prevention None - 2(2-0-4) 

571101 : Learning through Activities I None - 1(0-3-0) 

General Education (Humanities and Social Sciences) None -          3  

General Education (Sciences and Mathematics) None -          3  

Free Elective None -          3  

  Total        20  
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2   

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I   

001201: Critical reading and effective writing 

 

001102 or consent of the department 

 

001101 or consent of the department 

 

3(3-0-6) 

301221 : Anatomy for Nursing Students 202143 and 202144; or consent of the department - 3(2-2-5) 

303221 : Biochemistry for Nursing Students 2nd  year standing or consent of the department - 3(2-2-5) 

321224 : Physiology for Nursing Students 2nd  year standing or consent of the department - 4(3-3-6) 

Group I 

552216 : Fundamental Nursing 

 

2nd  year standing and consent of the department 

 

 

 

3(3-0-6) 

552217 : Fundamental Nursing Laboratory Concurrent to 552216  2nd year standing and consent of the department 2(0-6-0) 

Group II 

562211 : Nursing Process and Health Assessment 

 

Concurrent to 301221 

 

 

 

 

 

202143 and 202144; or consent of the 

department 

 

3(2-3-4) 

  Total  (Group I)                                        18(13-13-28) 

  Total  (Group II)                                        16(12-10-26) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester II    

001226 : English in Health Sciences Context 

 

001102 or consent of the department  

 

001101 or consent of department 

 

3(3-0-6) 

311224 : Microbiology for Nursing Students  2nd  year standing   

and consent of the department 

- 3(2-3-4) 

317221 : Parasitology for Nursing Students 301221 202143 and 202144; or consent of the department 2(1-2-3) 

318221 : Pathology for Nursing Students 301221 202143 and 202144; or consent of the department 2(2-0-4) 

320221 : Pharmacology for Nursing Students 

 

303221 ; and 321223 or 321224   

or concurrence 

2nd  year standing  or consent of the department 3(3-0-6) 

571102 : Learning through Activities 2 

 

None - 1(0-3-0) 

Group I  

562211 : Nursing Process and Health Assessment 

 

Concurrent to 301221 

 

202143 and 202144 or consent of the department   

 

3(2-3-4) 

Group II 

552216 : Fundamental Nursing 

 

2nd  year standing and consent of the 

faculty 

 

- 

 

3(3-0-6) 

552217 : Fundamental Nursing Laboratory Concurrent to 552216 2nd  year standing and consent of the faculty    2(0-6-0) 

  Total  (Group I)     

                                 

17(13-11-27) 

  Total  (Group II)   

                                 

19(14-14-29) 

17



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester III     

552291 :  Fundamental Nursing Practicum 

 

552217 Concurrent to 552216 2(0-6-0) 

561311 :   Adult Nursing 1 

 

562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

554313 :   Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1 

 

562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

 

 

 Total  (Group I)                                       6(4-6-8) 18



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 3  

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I   

Group I 

553312 : Gerontological Nursing 

 

 

562211 

 

 

Concurrent to 301221 

 

 

2(2-0-4) 

554314 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 554313 562211 4(4-0-8) 

554392 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 Concurrent to 554313 562211 2(0-6-0) 

561312 : Adult Nursing 2 562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

561391 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

562211 3(0-9-0) 

561392 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

562211 3(0-9-0) 

Group II 

551311 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  

 

562211 

 

Concurrent to 301221 

 

3(3-0-6) 

555313 : Pediatric and Adolescent Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

555393 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1 Concurrent to 555313 562211 1(0-3-0) 

555394 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 Concurrent to 555313 and 555393 562211 and Concurrent to 555313 4(0-12-0) 

556311 : Psychiatric and Mental Health Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

556391 : Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum Concurrent to 556311 562211 3(0-9-0) 

  Total  (Group I)                                    16(8-24-16) 

  Total  (Group II)                                  17(9-24-18) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 3 

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester II 

Group I 

551311 : Community Nursing 

 

 

562211 

 

 

Concurrent to 301221 

 

 

3(3-0-6) 

555313 : Pediatric and Adolescent Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

555393 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1 Concurrent to 555313 562211 1(0-3-0) 

555394 : Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 Concurrent to 555313 and 555393 562211 and Concurrent to 555313 4(0-12-0) 

556311 : Psychiatric and Mental Health Nursing 562211 Concurrent to 301221 3(3-0-6) 

556391 : Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum Concurrent to 556311 562211 3(0-9-0) 

Group II 

553312 : Gerontological Nursing 

 

562211 

 

Concurrent to 301221 

 

2(2-0-4) 

554314 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 554313 562211 4(4-0-8) 

554392 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 Concurrent to 554313 562211 2(0-6-0) 

561312 : Adult Nursing 2 562211 Concurrent to 301221 2(2-0-4) 

561391 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 Concurrent to 561311 and 561312 and 553312 562211 3(0-9-0) 

561392 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 Concurrent to 561311 and 561312 and 553312 562211 3(0-9-0) 

  Total  (Group I)                                 17(9-24-18) 

  Total  (Group II)                               16(8-24-16) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 4 

   

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester I    

551461 : Primary Medical Care 

 

561311 and 561312 

 

562211   

 

2(2-0-4) 

551492 : Primary Medical Care Practicum Concurrent to 551461 561311 and 561312 2(0-6-0) 

557433 : Disaster Nursing  4th  year standing and consent of the faculty - 2(2-0-4) 

558411 : Laws and Ethics in Nursing and Midwifery Profession 558101 - 2(2-0-4) 

558432 : Nursing Research Concurrent to 208141 - 2(2-0-4) 

558442 : Leadership, Management  and Nursing Informatics 4th  year standing and consent of the faculty - 3(3-0-6) 

571401 : Learning through Activities 3 none - 1(0-3-0) 

Group I    

554493 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 Concurrent to 554314 554313 3(0-9-0) 

554494 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3 Concurrent to 554314 554313 2(0-6-0) 

Group II 

551491 : Community Nursing Practicum 

 

Concurrent to 551311 

 

562211 

 

3(0-9-0) 

561491 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 3 561391 and 561392 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

2(0-6-0) 

  Total  (Group I) 19(11-24-22) 

  Total  (Group II)                           19(11-24-22) 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ช้ันปีท่ี 4 

 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 

Semester II   

Major Elective Group A  -Nursing Leadership Practicum  

Major Elective Group B –Nursing Professional Internship 

 

4th year standing and consent of the faculty 

 

- 

- 

 

3(0-9-0) 

3(0-9-0) 

Group I 

551491 : Community Nursing Practicum 

 

 

Concurrent to 551311 

 

562211 

 

3(0-9-0) 

561491 : Adult and Gerontological Nursing Practicum 3 

 

561391 and 561392 Concurrent to 561311 and 561312 and 

553312 

2(0-6-0) 

Group II 

554493 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 

 

 

Concurrent to 554314 

 

554413 

 

3(0-9-0) 

554494 : Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3 

 

Concurrent to 554314 554413 2(0-6-0) 

Total  (Group I)   11(0-33-0) 

   Total  (Group II)   11(0-33-0)  
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ชั้นปีท่ี 1   

ภาคการศกึษาท่ี 1                                                                                     หน่วยกติ  

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1          3(3-0-6) 

013110   ม.จว. 110                 จิตวทิยากับชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 

202143  ว.ชว. 143   ชีววทิยาส าหรับนกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์ 2(2-0-4) 

  วชิาศึกษาทั่วไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   

   3  

  วชิาศึกษาทั่วไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์

   3  

  วชิาเลือกเสร ี    3  

      รวม                     17  

 

 

ภาคการศกึษาท่ี 2                                                                                    หน่วยกติ 

001102 ม.อ. 102    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

203114 ว.คม. 111 เคมีอินทรีย์ส าหรับนกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์ 2(2-0-4) 

208141 ว.สถ. 111 ชีวสถิติเบื้องตน้ 2(1-2-3) 

558101 พย.บพ. 101 ปฐมนิเทศวชิาชีพการพยาบาล 1(1-0-2) 

562101 พย.รภ. 101 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2(2-0-1) 

571101 พย.ศท. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1(0-3-0) 

  วชิาศึกษาทั่วไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   

   3  

  วชิาศึกษาทั่วไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์

              3  

  วชิาเลือกเสร ี               3  

 

 

       รวม               20  
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 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาท่ี 1                                                                                  หน่วยกติ  

001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมี

ประสิทธผิล 

3(3-0-6) 

301221 พ.กว. 221               กายวภิาคศาสตรส์ าหรับนักศึกษาพยาบาล  3(2-2-5) 

303221 พ.ชค. 221 ชีวเคมีส าหรับนกัศกึษาพยาบาล  3(2-2-5) 

321224 พ.สร. 224              สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาล  4(3-3-6) 

กลุ่มท่ี 1   

552216 พย.พ. 216     การพยาบาลพื้นฐาน 3(3-0-6) 

552217 พย.พ. 217             การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐานใน

ห้องปฏิบัตกิาร 

2(0-6-0) 

กลุ่มท่ี 2   

562211 พย.รภ. 211 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ  3(2-3-4) 

  รวม  กลุม่ท่ี 1      18(13-13-28) 

  รวม  กลุม่ท่ี 2     16(12-10-26) 
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                            ชั้นปีท่ี 2 (ต่อ) 

ภาคการศกึษาท่ี 2                                                                                   หน่วยกติ 

001226 ม.อ. 226     ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 

311224 พ.จช. 224             จุลชีววทิยาส าหรบันกัศกึษาพยาบาล  3(2-3-4) 

317221   พ.ปร. 221             ปรสิตวทิยาส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์                                       2(1-2-3) 

318221 พ.พย. 221             พยาธิวิทยาส าหรับนกัศกึษาพยาบาล                                        2(2-0-4) 

320221      พ.ภส. 221            เภสัชวทิยาส าหรับนักศกึษาพยาบาล  3(3-0-6) 

571102 พย.ศท. 102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1(0-3-0) 

 

กลุ่มท่ี 1  

 

 

 

562211 พย.รภ. 211 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ  3(2-3-4) 

กลุ่มท่ี 2    

552216 พย.พ. 216     การพยาบาลพื้นฐาน 3(3-0-6) 

552217 พย.พ. 217             การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐานใน

ห้องปฏิบัตกิาร 

2(0-6-0) 

  รวม กลุม่ท่ี 1    17(13-11-27) 

  รวม กลุม่ท่ี 2    19(14-14-29) 

 

 

ภาคฤดูร้อน                                                                                            หน่วยกติ  

552291 พย.พ. 291 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐาน 2(0-6-0) 

551313 พย.สน. 313 การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกดิ และการ

ผดุงครรภ์ 1           

2(2-0-1) 

561311 พย.ผญ. 311 การพยาบาลผู้ใหญ ่1          2(2-0-1) 

    

  รวม   6(4-6-8) 
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ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1                                                                                    หน่วยกติ  

กลุ่มท่ี 1  

553312 พย.อย. 312 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ               2(2-0-4) 

551314 พย.สน. 314 การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกดิ และการผดุงครรภ์ 2           1(1-0-8) 

551392 พย.สน. 381 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 1     

2(0-6-0) 

561312 พย.ผญ. 312 การพยาบาลผู้ใหญ ่2          2(2-0-4) 

561391 พย.ผญ. 391 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 

561392 พย.ผญ. 392 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0) 

 

กลุ่มท่ี 2       

551311 พย.ส. 311 การพยาบาลชุมชน             3(3-0-6) 

555313 พย.กม. 313 การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 

555393 พย.กม. 393 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 

555394 พย.กม. 394 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 2            1(0-12-0) 

556311 พย.จว. 311 การพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ 3(3-0-6) 

556391 พย.จว. 391 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต            3(0-9-0) 

  รวม   กลุม่ท่ี 1   16(8-24-16) 

 

 

 รวม   กลุม่ท่ี 2   17(9-24-18) 
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                                                     ชั้นปีท่ี 3 (ต่อ) 

ภาคการศกึษาท่ี 2                                                                                        หนว่ยกติ  

กลุ่มท่ี 1  

551311 พย.ส. 311 การพยาบาลชุมชน             3(3-0-6) 

555313 พย.กม. 313 การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 

555393 พย.กม. 393 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 

555394 พย.กม. 394 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 2            1(0-12-0) 

556311 พย.จว. 311 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช           3(3-0-6) 

556391 พย.จว. 391 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  3(0-9-0) 

 

กลุ่มท่ี 2         

553312 พย.อย. 312 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ               2(2-0-4) 

551311 พย.สน. 311 การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกดิ และการผดุงครรภ์ 2           1(1-0-8) 

551392 พย.สน. 392 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 1   

2(0-6-0) 

561312 พย.ผญ. 312 การพยาบาลผู้ใหญ ่2          2(2-0-4) 

561391 พย.ผญ. 391 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 

561392 พย.ผญ. 392 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0) 

  รวม   กลุม่ท่ี 1   17(9-24-18) 

  รวม   กลุม่ท่ี 2   16(8-24-16) 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 1                                                                                        หนว่ยกติ  

551461 พย.ส. 461   การรกัษาโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 

551192 พย.ส. 492  การฝึกปฏิบตัิการรักษาโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 

557433 พย.ศ. 433 การพยาบาลภาวะภัยพิบัติ             2(2-0-4) 

558411 พย.บพ. 411 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์   

2(2-0-4) 

558432 พย.บพ. 432   การวจิัยทางการพยาบาล      2(2-0-4) 

558412 พย.บพ. 412 ภาวะผู้น า การจัดการ และสารสนเทศทางการพยาบาล                 3(3-0-6) 

571101 พย.ศท. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 1(0-3-0) 

กลุ่มท่ี 1          

551193 พย.สน. 193 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 2     

3(0-9-0) 

551191 พย.สน. 191 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 3     

2(0-6-0) 

กลุ่มท่ี 2           

551191 พย.ส. 191 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลชุมชน              3(0-9-0) 

561491 พย.ผญ. 491 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 3 2(0-6-0) 

  รวม   กลุม่ท่ี 1    19(11-24-22)    กลุ่มท่ี 2  19(11-24-22) 

ภาคการศกึษาท่ี 2                                                                                        หนว่ยกติ  

 วชิาเอกเลือก กลุ่ม ก. -การฝึกปฏิบตัิผู้น าทีมการพยาบาล    3(0-9-0) 

 วชิาเอกเลือก กลุ่ม ข. -การฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ     3(0-9-0) 

กลุ่มท่ี 1           

551191 พย.ส. 191 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลชุมชน                 3(0-9-0) 

561491 พย.ผญ. 491 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 3    2(0-6-0) 

กลุ่มท่ี 2           

551193 พย.สน. 193 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 2     

   3(0-9-0) 

551194 พย.สน. 194 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 3     

รวม   กลุม่ท่ี 1  11(0-33-0)   กลุ่มท่ี 2   11(0-33-0) 

   2(0-6-0) 
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ลักษณะของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  4  ป ี

1. มีระยะเวลาศึกษา 4 ปี ประกอบด้วย 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

2. มีหน่วยกิตบังคับตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต ในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวด

วชิาเฉพาะ 105 หน่วยกิต และหมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
3. ลักษณะการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

3.1 การเทียบช่ัวโมงฝึกปฏิบัติเป็นหน่วยกิต 15 ช่ัวโมง/หน่วยกิต 
3.2 นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่เป็นจริงในทุกแขนงการ

พยาบาลที่จัดไวใ้นหลักสูตร 
3.3 ในแขนงการพยาบาลที่มีการพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมง นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงาน

ทั้ง 3 เวร ตามระบบการจัดเวลาเขา้เวรการพยาบาลของโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นสถานที่

ฝึกปฏิบัติงาน   นักศึกษาจะได้ฝึกเขา้เวรการพยาบาลยามวิกาล เวรบ่าย และเวรดึก   

เวรละประมาณ 3-4 วัน อยา่งน้อย 1 รอบเวรบ่าย และเวรดึกต่อการฝึกในแขนงการ

พยาบาลที่มีคา่วิชา 1 หน่วยกิต เพื่อศึกษาลักษณะความต้องการพยาบาลยามวิกาล    

การฝึกปรับตัวต่องาน และฝึกการตัดสินใจในการพยาบาล 
3.4 เม่ือฝึกปฏิบตัิงานเสร็จสิน้ในแตล่ะช้ันปี ให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที ่3 และช้ันปีที่ 4 น า

สมุดบันทึกประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลายมือช่ือผู้นิเทศ (Clinical 

Instructor) ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการบันทึกประสบการณ์การฝึก

ปฏิบัติงานและให้ความเห็น พร้อมทั้งลงช่ือ วัน เดือน ปี และให้นักศึกษาส่งให้         

หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ก่อนการสอบ

ประมวลความรู้ 
4. การหยุดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

4.1 การหยุดประจ าสัปดาห์และหยุดวันนักขัตฤกษ์ในระยะที่มีการผลัดเปลี่ยนเข้าฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลนั้น อาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดราชการนั้น 
4.2 การหยุดเรียนในโอกาสพิเศษอื่น ๆ จะหยุดเฉพาะการศึกษากระบวนวิชาภาคทฤษฎี 

แต่ไม่หยุดการฝึกปฏิบัติ 
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การประเมินผลนักศึกษา 

สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

 (1) อักษรล าดับข้ันที่มีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนดดังนี้ 

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 

  A ดีเย่ียม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 

  B ดี (GOOD) 3.00 

  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 

  C พอใช้ (FAIR) 2.00 

  D+ อ่อน (POOR) 1.50 

  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 

  F ตก (FAILED) 0.00 

 (2) อักษรล าดับข้ันที่ไม่มีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนดดังนี ้ 

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 

  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

    CE หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ 

     (CREDITS FROM EXAMINATION) 

    CP หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟม้สะสมงาน  

     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 

    CS หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 

     (CREDITS FROM TRAINING) 

    CX หน่วยกิตที่ได้รับจากการยกเวน้การเรียน   

      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
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 (3) อักษรล าดับข้ันที่ยังไมมี่การประเมินผล ให้ก าหนดดังนี ้ 

                     อักษรล าดับขัน้ ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  

  P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 

 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่านั้น จึงจะนับ

หน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 

 

 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้  จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

1. ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวชิาที่ก าหนดไว้ 

2. ต้องมีค่าล าดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  2.00 

3. ต้องมีค่าล าดับข้ันสะสมเฉลี่ยในวชิาเอกไม่น้อยกวา่  2.00 

4. ต้องได้คา่ล าดับข้ันไม่ต่ ากว่าระดบั 2.00  ทุกกระบวนวิชาในกลุม่วิชาเอก 

(วิชาชีพ) 

5. ต้องผ่านการสอบประมวลความรู้  

6. ต้องไม่มีหนีส้ินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

7. ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการพจิารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย-

เชียงใหม่  
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ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

      1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

           1)   มีความซ่ือสัตย ์มีวินัย ตรงต่อเวลา  

           2)   มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

           3)   จัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรมได้อยา่งเหมาะสม 

     1)   แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ  เห็นคุณคา่ ความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ศาสนา และ   

          วัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

           5)   แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม 

     6)   แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคา่ และสิทธขิอง   

          พยาบาล 

        1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ตามขอ้ 1.1 ทุกหัวข้อย่อย ในแต่ละกระบวนวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้

กลยุทธก์ารสอนที่เนน้นักศึกษาเป็นศนูยก์ลาง หรือจัดกระบวนการเรยีนรู้ทีค่ านึงถึงความแตกต่าง

เฉพาะตัวของนักศึกษาตามความเหมาะสม เช่น การสืบคน้ความรู้และขอ้มูลด้วยตนเอง การใช้สื่อ

และเทคโนโลยีทางการศึกษา การฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์จ าลองหรือกรณีศึกษา การ

สนทนาแลกเปลี่ยนกัน การอภิปรายกลุ่มยอ่ย การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นต้น โดยเน้น

ให้ใช้กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ของแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

1) เน้นใหน้ักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์ที่หลากหลาย ทั้งจากสถานการณ์จริงและสมมติ

ที่ครอบคลุมประเด็นการตดัสนิใจเชิงคณุธรรมและจริยธรรมทั้งในชีวิตประจ าวันและการ

ฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล รวมทั้งยกยอ่งชมเชยผู้ที่เป็นแบบอยา่งที่ดีเป็นที่ประจักษ์ 

2) ส่งเสริมใหน้ักศกึษาฝึกปฏิบตัิการพยาบาลที่เนน้ผู้รับบรกิารเป็นศูนยก์ลาง และเคารพใน 

สิทธขิองผู้รับบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

3) ส่งเสริมใหน้ักศกึษาร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรทีส่่งเสรมิการพัฒนาคุณธรรม  และ   

จริยธรรม 

  1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
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     อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมที่แตกต่างกันและหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรยีนการสอน เช่น การเขยีนสะท้อนความรู้สึก การ

สังเกตพฤติกรรม การท าแบบทดสอบ การตอบแบบสอบถาม เป็นต้น โดยเน้นให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

1) ประเมินระหว่างการท า/ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกจิกรรมด้านคุณธรรมและ  

จริยธรรม โดยการสะท้อนคดิประเมินตนเองของนกัศกึษา และการประเมินโดยผู้ที่

เกี่ยวข้องกับนกัศกึษาและกิจกรรมนั้น 

2) ประเมินหลังการท า/ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและ 

จริยธรรม โดยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน/ผู้ร่วมงาน ตลอดจนการ

ประเมินเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2. ความรู้ 

      2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

        1)   แสดงออกถึงการมีความรอบรู้และความเขา้ใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน 

             ชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์   

             สุขภาพ  รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ 21 ตลอดถึงความ  

             เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์และความเป็นพลเมอืงโลก 

2) แสดงออกถึงการมีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคัญของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ 

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบันอย่าง  

กวา้งขวางและเป็นระบบ 

3) แสดงออกถึงการมีความรู้และความเขา้ใจในนโยบายและระบบสุขภาพของประเทศ    

และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 

4) แสดงออกถึงความตระหนักถึงความส าคัญ และการมีความรู้ในผลงานวจิัยและ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และการน ามาใช้ในการปฏิบัติ

ทางการพยาบาล 

5) แสดงออกถึงการมีความรู้และความเขา้ใจในเรื่องการบริหารและการจัดการทางการ    

พยาบาล 

6) แสดงออกถึงการมีความรู้และความเขา้ใจในเรื่องสิทธผู้ิปว่ย กฎหมายวชิาชีพและ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7) แสดงออกถึงการมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องการเลือกใช้เทคโนโลยดีิจิทัลที่เหมาะสม

กับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และผู้รับสาร 

        2.2 กลยทุธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรูด้้านความรู้ 
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           อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านความรู้ ตาม

ขอ้ 2.1 ทุกหัวขอ้ยอ่ย ในแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดยใช้กลยุทธก์ารสอน

ที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ

นักศึกษาตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวชิา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ที่เหมอืนและ

แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) กระบวนวิชาทฤษฎี เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงหลักการและใช้กระบวนการคิด

มากกวา่การจัดการเรียนการสอนแบบ content-oriented teaching ใช้วธิีการและสื่อ

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง เช่น 

การสืบค้นความรู้และขอ้มูลด้วยตนเอง การใช้สื่อและเทคโนโลยทีางการศึกษา การ

ใช้ e-learning การคน้คว้าด้วยตนเอง การฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์จ าลอง เป็น

ต้น เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ two-way communication ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมมากที่สุด 

2) กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 

เสมือนจริงที่หลากหลาย เน้นการฝึกตัดสินใจทางคลินิกโดยการประยุกต์ความรู้ทั้ง

จากทฤษฎีและจากประสบการณ์ รวมทั้ง ฝึกการใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสมกั บ

สถานการณ์ ฝึกการพัฒนา intellectual skills มากกว่า manual skills โดยใช้วิธีการ

ต่างๆ เช่น การสืบคน้ความรู้และขอ้มูลด้วยตนเอง การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา การฝึกปฏิบัติและการฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา การ

สนทนาแลกเปลี่ยนกัน การอภิปรายกลุ่มย่อย การอภิปรายก่อนและหลังการฝึก

ปฏิบัติทุกครั้ง การคน้คว้าวเิคราะห์ท ากรณีศึกษา เป็นต้น 

           2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู้ 

               อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน เลือกใช้กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ที่แตกต่างกันและหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผล

การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ มีกลยุทธ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันหลากหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้

ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้ 

1) กระบวนวิชาทฤษฎี เช่น การสอบวัดโดยใช้ข้อสอบที่มีระดับการวัดครอบคลุม

ตั้งแต่ระดับรู้จ า เข้าใจ และน าไปใช้ในสถานการณ์สมมติที่เสมือนจริง การสอบ

โดยใช้ simulator เพื่อทดสอบการตัดสินใจตามสถานการณ์ที่ถูกต้องตามหลักการ 

การท าโครงการและการน าเสนอปากเปล่า เป็นต้น 

2) กระบวนวิชาปฏิบัติ เช่น การสอบวัดโดยใช้ข้อสอบที่มีระดับการวัดน าไปใช้ใน 
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สถานการณ์สมมติที่เสมือนจริง การสอบโดยใช้ simulator เพื่อทดสอบการ

ตัดสินใจตามสถานการณ์ที่ถูกต้องตามหลักการ การท ารายงานการค้นควา้เดี่ยว

หรือกลุ่ม การท าโครงการและการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง การสอบปากเปล่า 

(oral examination) เป็นต้น 

3. ทักษะทางปัญญา 

         3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

                    1)  สามารถสบืคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ ท า 

     ความเขา้ใจ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหา    

     อยา่งสร้างสรรค ์

                    2) สามารถคดิอยา่งเป็นระบบ คดิอยา่งมีวิจารณญาณ และตดัสนิใจทางคลินกิ เพื่อ 

หาแนวทางใหมใ่นการแก้ไขปัญหาและการจัดการในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

วเิคราะห์ผลกระทบที่จะเกดิตามมาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

3) สามารถใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์กระบวนการวจิัย และนวัตกรรมในการ 

แกไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรคแ์ละเหมาะสม 

4) สามารถพัฒนาโครงการศึกษา/นวตักรรมในการจดัการปัญหาทางสุขภาพและ 

ปัญหาในการปฏิบัติทางการพยาบาลที่เลือกสรรด้วยตนเองอยา่งเป็นอิสระโดยใช้

กระบวนการวจิัยภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

            3.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านทักษะ

ทางปัญญา ตามข้อ 3.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอื่นๆอีก 5 ด้าน ของแต่ละ

กระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธก์ารสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง 

หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาตามความเหมาะสม 

โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ให้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนวิชา

ทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่เหมือนและ

แตกต่างกัน ดังนี้ 

    กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ มีกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา ได้หลากหลายทัง้ที่เหมือนและแตกต่างกัน การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญามีหลักการและวธิีการเช่นเดียวกบัการพัฒนาการเรยีนรูด้้านความรู้ระดับสูง เช่น การเรียน

การสอนที่กระตุ้นกระบวนการคิดแบบต่างๆ การคิดแก้ปัญหาทั้งทั่วไปและเฉพาะ ทั้งเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม เช่น การสะท้อนคดิ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน การท ากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่มแก้ปัญหา การฝึกใช้กระบวนการวจิัย เป็นต้น 
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              3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน เลือกใช้กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ทางปัญญาที่แตกต่างกันและหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนวชิาทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันหลากหลายวิธี/

กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

     การพัฒนาผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญามีหลกัการและวธิีการเช่นเดียวกับการ

พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ระดับสูง ทั้งกระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการคดิและ

การแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา ดังนั้น กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

อาจจะท าเช่นเดียวกัน เช่น การสอบวัดโดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง การ

ประเมินผลงานที่เป็นนวตกรรม เป็นต้น 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

         1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

              1)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการสรา้งสัมพันธภาพอยา่งสร้างสรรคก์บั 

                  ผู้ใช้บรกิาร ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                    2)  แสดงภาวะผู้น า สามารถท างานเปน็ทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมภายใต้ 

 บริบทและสถานการณที่มีความหลากหลาย 

                    3)  สามารถแสดงความคดิเหน็ของตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผลและสร้างสรรค ์ 

   รวมทัง้แสดงออกซ่ึงการเคารพในความคดิเห็นของผู้อ่ืน 

                    1)  มีส่วนร่วมในการพัฒนาวชิาชีพและสังคมอยา่งต่อเนื่อง 

                    5)  แสดงออกถงึความเป็นพลเมอืงโลก 

           1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล   

      และความรับผิดชอบ 

             อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อ 4.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับการ

พัฒนาด้านอื่นๆอีก 5 ด้าน ของแต่ละกระบวนวชิา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์

การสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง

เฉพาะตัวของนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละ

กระบวนวชิา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติมี

กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 
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            อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนต้องเน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อช่วยพัฒนาให้นักศึกษาฝึกความรับผิดชอบในบทบาท

ผู้น าทีมและผู้ร่วมทีมการพยาบาล ฝึกความรับผิดชอบในการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองและศึกษา

ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยผู้สอนช่วยเอื้ออ านวยความสะดวกให้ตามความจ าเป็น เช่น การศึกษา

ด้วยตนเองก่อนการร่วมกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

ของตนเอง การเรียนรู้เนือ้หาวิชาจากเอกสารหรือจาก E-learning ก่อนเขา้ร่วมการเรียนการสอน

ในช้ันเรียน เป็นต้น และเน้นการเรียนการสอนที่มี two-way communication ให้มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษาเอง ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานในการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลในหลากหลายสถานที่ รวมทั้ง การฝึกรายงานปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ผู้รับบริการมี

ปัญหาสุขภาพ กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การท างานกลุ่ม การฝึกให้ค าแนะน าปรึกษา

ผู้รับบริการทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การอภิปรายกลุ่มในช้ันเรียนและในแหล่งฝึก การฝึก

ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

การแพทย์และทางการพยาบาล และทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปในกิจกรรมการเรียนการสอนของ

แต่ละกระบวนวิชาแต่ละกลุ่ม 

      1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันและหลากหลาย ตามความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการ

สอน กระบวนวชิาทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันหลากหลายวธิี/กิจกรรม เพื่อ ให้

ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

  การประเมินหลายแบบที่ให้ความส าคัญกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังเช่น การประเมินพฤติกรรมหรือทักษะที่

แสดงออกของนักศกึษาในการแสดงบทบาทผู้น าและผู้ตามในทีมการพยาบาล ในสถานการณ์การ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาที่หลากหลาย และในสถานการณ์ทั่วไป การประเมิน

ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินการแสดงออกถึง

ความตระหนักในความรับผิดชอบในการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองตามประสบการณ์การเรียนรู้

และความสนใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองในด้านวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

                1)  สามารถประยกุตใ์ช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิต ิในการปฏิบัตงิาน 

                2)  สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษได้อยา่งเหมาะสมและมี             

                     ประสิทธภิาพ 

3) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบดจิิทัลได้อยา่งมีประสิทธภิาพและมี       

จริยธรรม 

                1)  สามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพ่ือให้    

                     ผู้ใช้บรกิาร ได้รับบรกิารสุขภาพอยา่งปลอดภัย 

      5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

               อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านทักษะใน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอ้  5.1 ทุกหัวข้อยอ่ย 

ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอื่นๆอีก 5 ด้าน ของแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ

แตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวชิา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 

              เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการเขา้กับการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชาตามวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข ดังเช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ

ชีพต่างๆ การฝึกค านวณขนาดของยาและการรักษา การอ่านบทความผลงานวจิัยที่มีการน าเสนอ

เชิงตัวเลข การฝึกค านวณวิเคราะห์ผลงานวิจัยของตนเอง เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การค้นควา้เพิ่มเติม

จาก websites ต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การน าเสนอผลงานสารสนเทศด้วย

วธิีการที่เหมาะสมกับเนือ้หาสาระและกลุ่มผู้รับสารสนเทศนั้น เป็นต้น 

       5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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                อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน ต้องเลือกใช้กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะ

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกันและ

หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และ

กิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เหมือนและ

แตกต่างกันหลากหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ทักษะในการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี้ 

                เน้นกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่แสดงถึงการบูรณาการความคดิมีวจิารณญาณและความคิด

สร้างสรรค ์เช่น การน าเสนอผลการวเิคราะห์งานวจิัยที่มีการวเิคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ริเริ่มสร้างสรรคน์่าสนใจและเหมาะสมกับผู้รับสารสนเทศ การประเมินผลงานจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่นการสังเกต การทดสอบการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเชิงวิจัย เป็นต้น 

6. ทักษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

          6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

           1)  สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อยา่งเป็นองคร์วมตามหลักฐานเชิง  

               ประจักษ์ ด้วยความรับผิดชอบ เอือ้อาทร และเคารพในสิทธแิละศักดิ์ศรีความเป็น                

               มนุษยท์ี่มีความหลากหลายด้านความเช่ือ ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย       

               ส านึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยดึม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อความ 

               ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ 

          2)  ปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนการ  

               พยาบาล 

                3)  สามารถปฏิบตัิทักษะการพยาบาลทางคลินิกตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์ได้อยา่ง     

                     ถูกต้องเหมาะสม   โดยเฉพาะการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ (hospital    

based care)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลทางชุมชนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อยา่ง  

                      ถูกต้องเหมาะสม 

      6.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะพสิัย/ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

               อาจารยพ์ยาบาลประจ าทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านทักษะ

พสิัย/ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ ตามขอ้ 6.1 ทุกหัวข้อยอ่ย ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอื่นๆอีก 

5 ด้าน ของแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้น

นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
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นักศึกษาตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพสิัย/

ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชา รวมทั้งกิจกรรม

เสริมหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนวิชาปฏิบัติมีกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ด้านทักษะพสิัย/ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 

               กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพมีหลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประยุกต์กระบวนการพยาบาลโดย

ตลอดทั้งการคดิ การวางแผน การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการติดตามประเมินผล ตั้งแต่

เริ่มต้นการเตรียมและให้นักศึกษาฝึกตามขั้นตอนภายใต้การนิเทศของผู้สอนอย่างใกล้ชิด ฝึก

ปฏิบัติซ้ าๆจนเกิดทักษะ สามารถท าได้ด้วยตนเองอยา่งม่ันใจและถูกต้อง จนสามารถประยุกต์ใน

สถานการณ์ใหม่ได้ ทั้งโดยการช้ีน าของผู้สอนน้อยลงและด้วยตัวของนักศึกษาเองมากขึ้นจนม่ันใจ

ว่าสามารถปฏิบัติได้เอง กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวจะเน้นตามล าดับและตามความ

เหมาะสมของแต่ละกระบวนวิชา เช่น การปฐมนิเทศ การสอนทางคลินิก การสาธิตและการสาธิต

ย้อนกลับ การสอนข้างเตียง การฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกที่หลากหลายระดับและ ผู้รับบริการ

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันหลากหลายวัฒนธรรม ภูมิหลัง และระดับความ

รุนแรงของความเจ็บป่วย เพื่อเพิ่มพูนทั้งทักษะและประสบการณ์ตรง  

           นอกจากนี้ยังเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่ม intellectual skills ดังเช่น การ

ประชุมปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติประจ าวันเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ทางคลินิก 

การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล การท าและเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เป็นต้น 

6.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพสิัย/ทกัษะการปฏิบตัิทางวชิาชีพ 

    อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน เลือกใช้กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

พิสัย/ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพที่แตกต่างกันและหลากหลาย ตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวน

วชิาปฏิบัติมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพทั้งที่

เหมอืนและแตกต่างกันหลากหลายวธิี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะพสิัย/ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ ดังนี้ 

    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะ

เน้นการประเมินหลากหลายและรอบด้าน ดังนี ้ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตตพสิัย 

โดยประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแต่ส่งเสริมยืนยันกันถึงการพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติทางวชิาชีพที่เช่ือถือได้ รวมทั้งมีการประเมินผลรวบยอดก่อนการส าเร็จการศึกษาด้วย 
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ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ 

 

(1)  กระบวนวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

)1.1( กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 

001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

Prerequisite :   None 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทกัษะการฟงั พูด อ่านและ

เขยีนในระดับเบื้องต้น ในบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading 

and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

001102 ม.อ. 102 

ENGL 102 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  

Prerequisite :          ENGL 101 (001101) or consent of the department 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธใ์นชีวิตประจ าวัน ทกัษะการฟงั พูด อ่านและ

เขยีนในระดับที่ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

001201 ม.อ. 201 

ENGL 201 

การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมีประสิทธผิล 

Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite :          ENGL 102 (001102) or consent of the department 

ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งขอ้มูลและสื่อต่างๆ และการเขยีน

อยา่งมีประสิทธผิล ในหัวขอ้ตามความสนใจของผู้เรียน 

English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests. 
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001226 ม.อ. 226 

ENGL 226 

ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

English in Health Sciences Context 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite :          ENGL 102 (001102) or consent of the department 

ทักษะ องคป์ระกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพือ่การสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพใน

บริบททางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

Specific language functions, components and skills for effective communication in health 

science contexts. 

 

)1.2( กระบวนวิชำกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์               

 009103 ม.บร. 103 

LS 103 

การรูส้ารสนเทศและการน าเสนอสารสนเทศ 

Information Literacy and Information Presentation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการ

แสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและบรกิารสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ 

การสืบคน้สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขยีน

บรรณานกุรม 

The definition and the importance of information and information literacy, information 

needs and information seeking, information sources and information services, information resources 

and organization, information searching, information evaluation, information presentation, citation 

and bibliography writing. 

 

  011269 ม.ปร. 269 

PHIL  269 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

นิยาม แนวคิด และหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การด าเนนิชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง หลกัการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood 

according to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency 

economy. 
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013110 ม.จว. 110 

PSY 110 

จิตวทิยากับชีวิตประจ าวัน 

Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

จิตวทิยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

050100 ม.ศท. 100 

HUGE 100 

การใช้ภาษาไทย 

Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

 050103 ม.ศท. 103 

HUGE 103 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

การศกึษาเชิงแนะน าเกี่ยวกับสงัคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวเิคราะห์ที่มา

จากมรดกทางปัญญาของไทย รวมทัง้การเสนอในเชิงวพิากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์

ตะวันตกที่ใช้ในการศกึษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมของไทย 

An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai 

intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture arisen from 

Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes. 

 

  050106 ม.ศท. 106 

HUGE 106 

ศิลปะแหง่การเป็นมนุษยท์ี่มีคุณค่า 

Humanistic Arts 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 
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การศกึษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษยเ์พื่อความเขา้ใจและรู้จกัตนเองและ

ผู้อ่ืน มนุษยใ์นสภาพแวดล้อมปัจจบุัน เป้าหมายของมนษุย ์แนวทางวธิีการหรือศลิปะที่น าไปสู่เปา้หมาย

ของมนุษย ์ความรู้เชิงขอ้เทจ็จรงิและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมอยา่งสนัติ 

ด้วยมโนธรรมและส านกึต่อสงัคม 

The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; 

humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic 

arts, factual knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a 

sense of social responsibility. 

 

127100 ร.ปค. 100 

GOV 100 

การเมืองในชีวิตประจ าวัน 

Politics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

แนวคิดเบื้องตน้เกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความส าคัญ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ 

ชาติ และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรปูแบบต่างๆ ความเปน็พลเมอืง การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเมืองในเรื่องความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม การเมืองในเรื่องขอ้มูลขา่วสารและเทคโนโลย ีการเมืองในเรื่องความเท่าเทียม การเมือง

ในชีวิตประจ าวัน: ผลกระทบและการปรับตัว 

Basic concept about politics: Definitions and significance. Basic concept about state, 

nation and political system. Political regimes. Citizenship. People's political participation. 

Globalization. Politics in environmental issue. Politics in cultural diversity. Politics in information and 

technology. Politics in equality issue. Politics in everyday life: Impacts and adaptation. 

 

140104 ร.ท. 104 

PG 104 

การเป็นพลเมือง 

Citizenship 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธ ิเสรีภาพ และหน้าที่

พลเมอืง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทัง้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้าง

จิตส านกึและศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผลประโยชนส์่วนรวม การเป็นพลเมอืงกับ

การเรียนรู้และการด ารงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทศันคติเชิงบวก

เพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ด้วยสันติวิธ ีการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และ 
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คา่นิยมของชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มีความรูแ้ละความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมทาง

วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ทอ้งถิ่น การเรียนรู้จริยธรรมในวชิาชีพของตน 

Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of 

citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation of 

public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the way of life 

in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to enable conflict 

resolution by peaceful means. Political expression under laws, regulations, social norms and 

communal practice. Citizenship and the understanding of cultural tradition and local history. Ethics 

and vocational citizen. 

 

 571151 พย.ศท. 151 

NGGE 151 

ศาสตรแ์ละศลิป์ในการสร้างความสุข 

Science and Art for Happiness Creation 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

Prerequisite :   None 

การรู้จกัตวัเอง การเขา้ใจตนเองและผู้อ่ืน ความหมาย ความส าคัญและสาระที่แท้ของชีวิต

และการศึกษา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและ

ความส าคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทของความสุขและการสร้างความสุขด้วยตัวเอง 

ความเช่ือมโยงของสาระแห่งชีวิต การศกึษาจิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตทีส่มบูรณ์ ด้วยการเขา้ถึงความรู้ ความจริง และความดีงามของธรรมชาติและ

สรรพสิ่ง 

Knowing of oneself; understanding of self and others; meaning, significance, and 

contexts of life and education; definition and concepts of contemplative education; contexts and 

significances of happiness; definition, type, and self-creation of happiness; linkage among life 

contexts-education-contemplative education and happiness creation for perfect or quality of life 

through true knowledge and the beauty and goodness of natures and all things. 

 

 703103 บธ.กจ. 103 

MGMT 103 

การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิเบื้องต้น 

Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

Prerequisite :   None 

บทบาทการเปน็ผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ

ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผน 
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ธุรกิจ หลักการจดัการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงนิ บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ และจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 

opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of 

business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management, 

production management, financial management, accounting, taxation, business law, international 

business and business ethics for entrepreneur. 

 

751100 ศศ. 100 

ECON 100 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทีน่ าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกบัการผลิต การบริโภค 

ตลาด รายได้ประชาชาติ การคลงัสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงนิฝืด การจ้าง

งาน เศรษฐกิจการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, 

 public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, international 

trade and finance, and economic development and environment. 

 

)1.3( กระบวนวิชำกลุม่วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์                                

       

201110 ว.วท. 110 

SC 110 

คณิตศาสตร์บรูณาการ 

Integrated Mathematical Sciences 

       3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ประวัติของการค านวณ อินเทอร์เนต็ สถิตใิน

ชีวิตประจ าวัน สถติิกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็นเพื่ออธิบายปรากฏการณต์่างๆ 

การจ าลอง ตัวอยา่งของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์การด าเนินการเมทรกิซ์และการประยุกต ์การหา

คา่เหมาะสมที่สุด การแทนขอ้มูล ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียงล าดับและการ

คน้หา สถิติเพื่อการตดัสนิใจ 
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Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday 

life, statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena,  

 

simulation, examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, 

data representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for 

decision making. 

 

204100 ว.คพ. 100 

CS 100 

เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวิตสมัยใหม ่

Information Technology and Modern Life 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

คอมพวิเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลขอ้มูลและการจัดการ

สารสนเทศ ซอฟตแ์วรส์ านักงานอัตโนมัติส าหรับชีวิตสมัยใหม ่อินเทอร์เนต็และการสร้างเว็บเพจ 

Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 

automation software for modern life and Internet and webpage construction. 

 

261111 วศ.คพ. 111 

CPE 111 

อินเทอร์เนต็และสังคมออนไลน ์

Internet and Online Community 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เนต็และสังคมออนไลน์ เทคโนโลยกีับโลกสมัยใหม ่การใช้

เสิร์ชเอนจนิอยา่งมีประสิทธภิาพ บรกิารออนไลน ์และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของ

อินเทอร์เนต็และสังคมออนไลนต์่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน พาณิชยอิ์เลกทรอนกิส ์และการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ จริยธรรมและมารยาทของการเขา้สงัคมออนไลน์ 

แนวคิดด้านสงัคมของอินเทอร์เนต็และสังคมออนไลน์ แนวคิดด้านกฎหมายของอินเทอร์เน็ตและสังคม

ออนไลน ์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ อนาคตของ

อินเทอร์เนต็และสังคมออนไลน ์

Introduction to Internet and social networking, Emerging trends in technology, Efficient 

utilization of search engine, Online services and cloud computing, Impact of Internet and social 

networking in daily life, e-Commerce and advertising in Internet and social networking, Online 

social ethics and morals, Social aspects of Internet and online community, Legal aspects of Internet 

and online community, Security and privacy on Internet and social networking, Future trends of 

Internet and social networking. 
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362211 ก.อร. 211 

CONS 211 

หลักการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Principles of Conservation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ปัญหาท่ัวไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและ

การอนุรกัษ์ทรัพยากร หลักการอนรุักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น ้า ป่าไม้ สัตวป์่า ดิน พชื พรรณไม้ แร่ 

และอื่นๆ 

Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

methods of management and conservation of natural resources. 

 

   461100 ภ.วภ. 100 

PHPS 100 

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 

Herbs for Health and Beauty 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

พชืสมุนไพรที่ใช้เพ่ือเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ใช้รักษาโรคพ้ืนฐาน กลุ่มผักพืน้บ้าน รวมถงึพชืพษิ

ต่างๆ และการแก้พิษ สมุนไพรทั้งลกัษณะพืชสดและพชืแห้ง พร้อมทั้งยาเตรียมและผลติภัณฑใ์นรูปแบบ

ต่างๆ สรรพคุณ ทั้งที่เปน็ยา อาหาร และเครื่องส าอาง เน้นที่มีใช้ประจ าวัน ช่วยใหส้ามารถน ามาใช้ได้

อยา่งถูกต้อง ปลอดภัยตามหลกัวชิา 

Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous 

vegetables including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and their 

various products. Their uses as drugs, food and cosmetics, emphasizing daily usage for proper and 

safe use. 

 

  571111 พย.ศท. 111 

NGGE 111 

การคดิเชิงวิพากษ์และการคดิสร้างสรรค์ 

Critical Thinking and Creative Thinking 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

แนวคิดพืน้ฐานของการคดิ ประเภทของการคดิ ความหมายของการคดิเชิงวิพากษ์และการ

คดิสร้างสรรค ์หลักการและองคป์ระกอบของการคดิเชิงวพิากษ์และการคดิสร้างสรรค ์ประโยชน์ของ

การคดิเชิงวิพากษ์และการคดิสร้างสรรค ์ปจัจัยที่มีผลตอ่การคดิเชิงวิพากษ์และการคดิสร้างสรรค ์การ
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พัฒนาและการส่งเสริมการคดิเชิงวิพากษ์และการคดิสรา้งสรรค ์และการน าการคดิเชิงวพิากษ์และการ

คดิสร้างสรรคไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical thinking and 

creative thinking. Principles and components of critical thinking and creative thinking. Advantages of 

critical thinking and creative thinking. Factors related to critical thinking and creative thinking. 

Development and enhancement of critical thinking and creative thinking and use of critical thinking 

and creative thinking in daily life. 

 

  571113 พย.ศท. 113 

NGGE 113 

การรกัษาสมดลุแห่งชีวิตวัยรุ่น 

Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลในการด ารงชีวิตของวัยรุน่ ครอบคลุมทัง้ปัจจัยด้านบวก และปัจจัย

ด้านลบ การรักษาสมดุลในการด ารงชีวิตวัยรุน่ การป้องกัน และการจัดการกับปัญหาในการด ารงชีวิต

ของวัยรุ่น ด้านร่างกาย จิตอารมณ ์สงัคม และจิตวญิญาณ 

Study of factors influencing adolescents’ way of life, including both positive and negative 

factors. Ways of maintaining the equilibrium in adolescents’ way of life. Prevention and 

management of physical, psychosocial, emotional and spiritual problems in adolescent’s lives. 

 

  571115 พย.ศท. 115 

NGGE 115 

สปาเพื่อสุขภาพ 

Spa for Health 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  ความหมาย ชนิด 

และกิจกรรมการดูแลสุขภาพในสปา  การด าเนินงานสปาที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการสปาในการ

ดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา  การนวดเพื่อสุขภาพ การ

ใช้น้ าในการบ าบดั และการใช้น้ ามันหอมระเหย อาหารเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายความเครียด 

Concepts and theories related to spa for health and holistic health care .Meaning, types, 

and activities of health care in spa .Spa management to meet standardized quality, and spa 

services for health care within Thai traditions .Spa products and equipments  .Massage for health .

Hydrotherapy and aromatic therapy .Healthy food and relaxation. 
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  571116 พย.ศท. 116 

NGGE 116 

สุขภาพกับการท างานในยุคดิจิทลั   

Health and Working in the Digital Age 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

แนวโน้มรูปแบบการท างานในอนาคต ภัยสุขภาพที่เกดิจากการท างานในยุคดิจิทัล  ความรู้

พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมการท างานในยุคดจิิทัล   กฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขภาวะและการสร้างสุขภาวะในสถาน

ประกอบการ เครือขา่ยการดแูลสุขภาพคนท างาน นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรคเ์ทคโนโลยใีนการดูแล

สุขภาพคนท างาน การประยกุตก์ารสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการประเภทต่างๆ 

Trend of working pattern in the future. Health risk from working in the digital age. 

Fundamental principles of occupational health and safety. Working culture in the digital age. Laws 

and standards related to occupational health and safety. Health and wellness promotion in the 

workplace. Network on workers’ health. Innovations and creative media technology for workers’ 

health. Application on wellness promotion in various workplaces.  

 

  951100 ศท.อ. 100 

ANI 100 

ชีวิตสมัยใหมก่ับแอนนิเมชัน 

Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ความเขา้ใจเชิงประวัติศาสตร์แอนนิเมชันและภาพยนตรแ์อนนิเมชัน ววิัฒนาการ และรูปแบบ

แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้างแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขัน้เตรียมการผลติ การ

ผลิตและหลังการผลติ การใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่างๆ เพื่อน าเสนอผลงานของนกัศกึษา การ

ออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบื้องตน้ 

Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of 

animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-

production, production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects of 

students. And the basic design of animation character. 

 

 953111 ศท.วว. 111 

SE 111  

ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Software for Everyday Life 

3(3-0-6) 
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

 

แนะน าลกัษณะ องคป์ระกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์

มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาท ิด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดบัคุณภาพของชีวิต ด้าน

องคก์รทางธุรกิจ เพื่อประสิทธภิาพและการบริหารจัดการ และด้านการคน้คว้าวจิัย หัวขอ้ที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกีย่วข้อง ขอ้ควรระวัง และพงึปฏิบตัิในการใช้งานซอฟตแ์วร์ 

ตลอดจนทศิทางของเทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ในอนาคต 

The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role 

in improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today 

will be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for 

organizational enterprises to support business operations and management, and for education and 

research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future 

trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 

 

)1.4( กระบวนวิชำกลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม                                             

  571101 พย.ศท. 101 

 NGGE 101 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning through Activities 1 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

การเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมีวินยั ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ 

การด าเนนิชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การตระหนักและส านกึในความเป็นไทย การเขา้ใจ

และเห็นคณุค่าของตนเองและผู้อ่ืน และทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

และสามารถในการอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข  โดยมีการให้ล าดับข้ันเป็นที่น่าพอใจ 

(Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U) 

Participating in activities related to promotion of discipline, honesty, responsibility, living 

based on the sufficient economy philosophy, Thai culture awareness and appreciation, 

understanding and valuing oneself and others and essential learning skills in order to ensure 

learner’s good citizenship and ability to live happily with others . Grading will be given on 

satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

  571102 พย.ศท. 102 

 NGGE 102 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2    

Learning through Activities 2 

1(0-3-0) 
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เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :      None 

 

การเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเขา้ใจ

และเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทกัษะการบริหารเวลาและจดัการปัญหา ทกัษะการ

น าเสนอ และทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทกัษะการด าเนินชีวิตที่จ าเป็น 

และการเปน็พลเมอืงที่มีคุณค่าของผู้เรียนโดยมีการใหล้ าดับข้ันเป็นทีน่่าพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่

เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U) 

Participating in activities related to promotion of sacrifice, responsibility, understanding 

and respecting cultural diversity, time management and problem solving skills, presentation skills, 

and English communication skills in order to enhance learner’s communication skills, essential living 

skills, and good citizenship. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

  571401 พย.ศท. 401 

 NGGE 401 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

Learning through Activities 3 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

การเขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเสียสละ ความรับผิดชอบ ทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะเชิงวิชาชีพและการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวชิาชีพ ทักษะทางสงัคม และ

ความพร้อมส าหรับการท างานในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติของการเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ด ีและการเป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคมไทยและโลก โดยมีการใหล้ าดับ

ขัน้เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory: U) 

Participating in activities related to promotion of sacrifice, responsibility, English 

communication skills, professional and interdisciplinary team working skills, social skills, and 

readiness for future work in order to ensure learner’s characteristics of a good registered nurse and 

good citizen of Thai and global community. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory 

basis. 

 

)2( กระบวนวิชำหมวดวิชำเฉพำะ 

)2.1( กระบวนวิชำกลุ่มวิชำแกน )พ้ืนฐำนวิชำชีพ( 

  202143 ว.ชว. 143 

BIOL 143 

ชีววทิยาส าหรับนกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 
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Prerequisite:   None 

 

 

บทน า และวธิีการทางวทิยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การหายใจระดับเซลล ์

เนือ้เยื่อสัตว ์อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต ระบบอวัยวะของ

สัตว ์การเจริญของตัวอ่อน พฤตกิรรม นิเวศวทิยาและนเิวศวิทยาประชากร 

Introduction and scientific method, cell structure and function, cellular respiration, animal 

tissue, molecular genetics and biotechnology, diversity of living things, organ systems of animals, 

development of embryos, behavior, ecology and population ecology. 

 

  203114 ว.คม. 114 

CHEM 114 

เคมีอินทรีย์ส าหรับนกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

Organic Chemistry for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

บทน า ปฏิกริิยาเคมีอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี สาร

ดินทรีย์ที่มีออกซิเจนและซัลเฟอร์เป็นองคป์ระกอบ เอมีน กรดคารบ์อกซิลกิ เอสเทอร ์และเอไมด์ 

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตนี และกรดนิวคลีอิก 

Introduction organic reactions, hydrocarbons, isomers and stereochemistry, organic compounds with 

oxygen and sulfur, amines, carboxylic acids, esters and amides, carbohydrates, lipids, proteins, and 

nucleic acids. 

 

  208141 ว.สถ. 141 

STAT 141 

ชีวสถิติเบื้องตน้ 

Introduction to Biostatistics 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

ขอ้มูลด้านวทิยาศาสตรส์ุขภาพ การหาข้อสรุปเบื้องต้น การแจกแจงทีจ่ าเป็น การประมาณ

คา่ การทดสอบทางสถติิ และการสร้างตัวแบบทางสถิตเิบื้องต้น 

Data in health science, data summarization, distributions required, estimation, statistical 

testing, and introduction to statistical modeling. 

 

  301221 พ.กว. 221 

ANAT 221 

กายวภิาคศาสตรส์ าหรับนักศึกษาพยาบาล 

Anatomy for Nursing Students 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 143 (202143) และ ว.ชว. 144; หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
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Prerequisite :          BIOL 143 (202143) and BIOL 144 (202144); or consent of the department 

 

 

ร่างกายมนุษยแ์ละเซลล์วิทยา เนือ้เยื่อบุผิว เนือ้เยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่างกายและ

ผิวหนัง ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจและระบบ

น้ าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพนัธุ์เพศหญิง 

ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ทอ่ และอวัยวะรับความรู้สกึพเิศษ 

Human body and cytology, epithelium, connective tissue, membrane & integument, 

skeletal system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system and lymphatic 

system, digestive system, urinary system, male reproductive system, female reproductive system, 

nervous system, endocrine system and special sense organs. 

 

  303221 พ.ชค. 221 

BCHM 221 

ชีวเคมีส าหรับนกัศกึษาพยาบาล 

Biochemistry for Nursing Students 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 2 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite :                 Second year standing or consent of the department 

เซลล์ และส่วนประกอบของเซลล ์เคมีและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตนี และกรดนิวคลีอิค รวมถึงเอนไซม์และโคเอนไซม์ ความสัมพนัธ์ของเมแทบอ

ลิซึมและการควบคุม กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมของฮอร์โมน การสงัเคราะห์กรดนิวคลีอกิและ

โปรตีน การแสดงออกของยนีและการควบคุม เทคโนโลยดีีเอ็นเอ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ สารพษิ

และชีวเคมีของมะเร็ง 

Cell and cell organelles, chemistry and metabolism of biomolecules; carbohydrates, 

lipids, proteins and nucleic acid including enzymes and coenzymes, metabolic integration and 

control, hormone and metabolism, chemistry of nucleic acids, nucleic acids and proteins syntheses, 

gene expression and controls, recombinant DNA technology, biochemistry of blood and urine, 

nutrition, toxicants and biochemistry of cancer. 

 

  311224 พ.จช. 224 

MICR 224 

จุลชีววทิยาส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 

Microbiology for Nursing Students 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 2 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite :                Second year standing and consent of the department 

จุลชีววทิยาพื้นฐาน ภูมิคุ้มกันวทิยาพื้นฐาน ภูมิคุ้มกันวทิยาคลินิก เช้ือแบคทเีรยีที่ท าให้เกิด

โรคในคน ไวร้สัวทิยาพื้นฐาน โรคที่เกิดจากเช้ือไวรสัในคน เช้ือราทั่วไป โรคที่เกิดจากเช้ือราในคน 
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Basic microbiology, basic immunology, clinical immunology, bacteria that cause disease 

in human, basic virology, disease caused by virus infection in human, general mycology, disease 

caused by fungi infection in human. 

 

  317221 พ.ปร. 221 

PARA 221 

ปรสิตวทิยาส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ์

Parasitology for Nursing Students 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พ.กว. 221 (301221) 

Prerequisite :                 ANAT 221 (301221) 

เป็นวชิาความรู้เบื้องต้นทางปรสิตวิทยาทางการแพทย ์มีการบรรยายและตั้งแสดงตัวอยา่งใน

ห้องปฏิบัตกิาร เพื่อให้นกัศกึษาเรียนรู้หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธร์ะหว่างปรสิตกับโฮสต์ และ

ปรสิตที่ก่อโรคในคน รวมถึงวงจรชีวิต การติดต่อ วธิกีารป้องกนัและควบคุมปรสติที่มีความส าคัญทาง

สาธารณสุขของประเทศไทย 

This is an introduction course in medical, parasitology. Lectures and laboratory 

demonstrations provide the student with general principles concerning parasite-host relationship 

and human parasitic diseases. Life cycle, modes of transmission and preventive and control 

measures of the parasites of public health importance in Thailand are included. 

 

  318221 พ.พย. 221 

PATH 221 

พยาธิวิทยาส าหรับนกัศกึษาพยาบาล 

Pathology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พ.กว. 221 (301221) 

Prerequisite :                 ANAT 221 (301221) 

ศึกษาถงึโรคต่างๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย การเรียกช่ือและกลไกต่างๆ ที่ท าให้เกิดโรค ซ่ึงมี

ความพกิารทั้งในรูปร่างและหน้าที ่

Principle of diseases, terminology, mechanism of the disease processes due to 

abnormalities of both structure and function. 

 

  320221 พ.ภส. 221 

PHCO 221 

เภสัชวทิยาส าหรับนักศกึษาพยาบาล 

Pharmacology for Nursing Students 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พ.ชค. 221 (303221); และ พ.สร. 223 หรือ พ.สร. 224 หรือเรียนพร้อมกนั 

Prerequisite :              BCHM 221 (303221); and PHSO 223 (321223) or PHSO 224 (321224) or   
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                                 Concurrence 

 

 

เป็นการศึกษาเรื่องของยาที่น ามาใช้รกัษาโรคในปัจจบุัน โดยเรียนรูถ้ึงฤทธิ์ทางเภสัชวทิยา 

การเปลี่ยนแปลงของยา ฤทธิ์ข้างเคยีงและพษิของยาแตล่ะชนิด รวมทั้งการใช้ยาที่ถกูต้องในผู้ปว่ย 

A series of lecture are provided to acquaint the students with the fundamental of 

pharmacology and the application of prototype drugs to be used in the clinical areas. 

 

  321224 พ.สร. 224 

PHSO 224 

สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

Physiology for Nursing Students 

4(3-3-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     นักศกึษาช้ันปีที ่2 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite :               Second year standing or consent of the department 

ระบบกล้ามเนือ้และเส้นประสาท ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปสัสาวะ และดุลยภาพของน้ า, เกลือแร่ และกรด-ด่าง ระบบพลังงาน แมแทบอลิซึมและ

การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบประสาท 

Muscular system and nerve, circulatory system, respiratory system, gastrointestinal 

system, urinary system, water and electrolyte and acid-base balance, energy metabolism and 

body temperature regulation system, endocrine system and nervous system. 

 

)2.2( กระบวนวิชำกลุม่วิชำชีพ 

        )2.2.1( กระบวนวิชำบังคบั 

                  ก. กระบวนวิชำทฤษฎ ี

  551311 พย.ส. 311 การพยาบาลชุมชน              3(3-0-6) 

 NGC 311 Community Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พย.รภ. 211 (562211) 

Prerequisite :   NGID 211 (562211) 

แนวคิดและหลักการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบบรกิารสุขภาพชุมชน นวัตกรรมสาธารณสุข แนวคิดและหลักการ

ด าเนินงานด้านวทิยาการระบาด กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี หลักการและบทบาทของ

พยาบาลในการบรกิารอนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Concepts and principles of public health and community health nursing. Health related 

plans and policies. Health system and community health care system. Public health innovation. 

Concepts and principles of implementation in epidemiology. Community health nursing process. 
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Concepts, theories, principles and roles of nurses in provision of services in family health care, 

school health, occupational health, and environmental health. 

 

  551461 พย.ส. 461   การรกัษาโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 

 NGC 461 Primary Medical Care  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พย .ผญ. 311  (561311) และ พย .ผญ .312  (561312) 

Prerequisite :   NGA 311 (561311) and NGA 312 (561312) 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของพยาบาลในการรกัษาโรคเบื้องตน้ แนวคิดการคัดกรองและ

การสง่ต่อผู้ปว่ย การประยกุตก์ระบวนการพยาบาลมาใช้ในการรกัษาโรคเบื้องตน้ การรกัษาโรคเบื้องตน้

กลุ่มอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกายที่พบบ่อย การพยาบาลเบื้องตน้ด้านปจัจุบนัพยาบาล 

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเพื่อประกอบการวนิิจฉัยแยกโรค การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผลในปัญหา

ความเจ็บป่วยที่พบบอ่ยในชุมชน  การจัดการบาดแผลและการท าหตัถการทางการแพทย์เบื้องตน้ 

Roles and responsibilities of nurses in primary medical care. Screening and referral 

concept.  Application of nursing process in primary medical care. Primary medical care for common 

disorders in various body systems. Basic emergency nursing care. Laboratory tests for differential 

diagnosis. Rational use of medicines in common health problems in community. Wound 

management and basic medical procedures. 

 

  552216 พย.พ. 216 การพยาบาลพื้นฐาน  3(3-0-6) 

 NGF 216 Fundamental Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     นักศกึษาช้ันปีที ่2 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :  Second year standing and consent of the faculty 

หลักการศาสตร์และศลิป์ทางการพยาบาล ค าศัพท์และตัวยอ่ทางการพยาบาล การสื่อสาร

และการสร้าง สัมพันธภาพกับผู้ใช้บรกิารและทีมสุขภาพ การสอนด้านสุขภาพ การพยาบาลเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร การ บริหารยาอยา่งสมเหตุสมผลและปลอดภัย และการพยาบาลเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร โดยใช้ กระบวนการพยาบาล ตลอดจนค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ยและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Principles of art and science in nursing. Terminology and abbreviations in nursing. 

Communication and building relationship with clients and health care team. Health education. 

Nursing care for client safety. Rational and safe administration of medicines. Nursing care for 

response to client’s needs using the nursing process with concerning client’s rights and cultural 

diversity. 
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  552217 พย.พ. 217 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัตกิาร          2(0-6-0) 

 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.พ. 216 (552216) 

Prerequisite :            Concurrent to NGF 216 (552216) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการสื่อสารและการสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้ใช้บรกิารและทีมสุขภาพ การสอนด้านสุขภาพ การพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ใช้บริการ การบริหารยาอยา่งสมเหตสุมผลและปลอดภัย การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการโดยใช้กระบวนการพยาบาล และค านึงถงึสิทธผู้ิปว่ยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การรับแผนการรกัษา การรับใหมแ่ละจ าหน่ายผู้ปว่ย และการรายงานและการบันทึกทางการพยาบาล 

Practicing fundamental nursing in laboratory regarding communication and building 

relationship with clients and health care team, health education, nursing care for client safety, 

rational and safe administration of medicines, nursing care for response to client’s needs using the 

nursing process with concerning client’s rights and cultural diversity, order taking, admitting and 

discharging patient, and nursing report and documentation.  

 

  553312 พย.อย. 312 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ               2(2-0-4) 

 NGM 312 Gerontological Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     พย.รภ. 211 (562211) 

Prerequisite :  NGID 211 (562211) 

นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านผู้สงูอายุ เจตคตติ่อผู้สูงอายุและจริยธรรมในการดแูล

ผู้สูงอายุ บทบาททกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุระบบบริการส าหรับผู้สูงอายุ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสงูอายุ กระบวนการสงูอายุ การประเมินผู้สูงอายุแบบครอบคลุม การ

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ กลุ่มอาการและปัญหาสุขภาพที่พบบอ่ยในผู้สูงอายุ การ

ประเมินและการพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุที่ใช้ยา  การฟื้นฟสูภาพผู้สูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุใน

ระยะสุดท้ายและครอบครัว 

Policies, plans and strategies related to aging, attitudes towards older adults and ethics 

in care of older adults. Roles of all sectors related to older adults. Service system for older adults. 

Concepts related to older adult care. Aging theories. Aging process. Comprehensive geriatric 

assessment. Health promotion and disease prevention in older adults. Common symptoms and 

health problems in older adults. Assessment and nursing care. Nursing care for older adults using  
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medicines. Geriatric rehabilitation. Holistic nursing care for older adults in end-of-life period and 

family. 

 

  554313 พย.สน. 313  การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1           2(2-0-4) 

 NGOB 313 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     พย.รภ. 211 (562211) 

Prerequisite :  NGID 211 (562211) 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพมารดาและทารก แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์

และการคุมก าเนิด การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวทิยาและจติสังคมในระยะตั้งครรภ์และการพยาบาล การ

ประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกและการคัดกรอง การสร้างเสริมสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภ์ 

การเตรียมตัวเพ่ือการคลอด การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ และการเตรียมบทบาทการเป็นบดิามารดา 

Maternal and newborn health care concepts. Basic concepts related to reproductive 

health and contraception. Physiological and psychosocial changes during pregnancy and nursing 

care. Health assessment and screening of pregnant women and fetus. Health promotion of women 

during pregnancy. Childbirth, breastfeeding and parenthood preparation. 

 

  554314 พย.สน. 314 การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกดิ และการผดุงครรภ์ 2            4(4-0-8) 

 NGOB 314 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พย.สน. 313 (554313) 

Prerequisite :  NGOB 313 (554313) 

บทบาทของผดุงครรภ์ ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัการคลอด การพยาบาลผู้คลอดในทกุระยะ

ของการคลอดปกติ การพยาบาลมารดาในระยะหลังคลอดปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิดปกตแิละมี

ภาวะแทรกซ้อน การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การใช้ยาทางสูตกิรรมอยา่ง

สมเหตสุมผลและปลอดภัย การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตัง้ครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่

มีเลือดออกในระยะตัง้ครรภ์ การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอดและมี

ภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่ไดร้ับการช่วยคลอดโดยสตูิศาสตร์หตัถการ การ

พยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอด 

Midwifery roles. Basic knowledge of labor. Nursing care for parturients in every stage of 

normal labor. Nursing care for normal postpartum mother. Nursing care for normal newborns and 
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newborns with complication. Fetal risk assessment. Rationale and safe use of medicines in 

obstetrics. Nursing care for risk women during pregnancy, pregnant women with obstetrics  

 

complication, pregnant women with comobidity, and pregnant women with bleeding. Nursing care 

for parturients with abnormal affecting labor factors and complications during labor. Nursing care for 

parturients receiving operative obstetrics. Nursing care for mothers with postpartum complication. 

 

  555313 พย.กม. 313 การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 

 NGP 313 Pediatric and Adolescent Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   พย.รภ. 211 (562211) 

Prerequisite :  NGID 211 (562211) 

  จิตวทิยาพัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพเดก็และวัยรุน่ ครอบคลุมการส่งเสริมพัฒนาการ

ตามวัย การส่งเสริมภาวะโภชนาการ และการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค แนวโน้มปัญหาทางสุขภาพ 

ผลกระทบของภาวะสุขภาพต่อเด็กและครอบครัว การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกาย และภาวะเจ็บป่วยอ่ืนๆ รวมถึงการพยาบาลเดก็ป่วยระยะสดุท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาล 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ ์ตลอดจนค านึงถึงการเคารพสิทธเิด็ก จริยธรรมทางการ

พยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Developmental psychology. Pediatric and adolescent health promotion including 

developmental, nutritional, and immunity promotion. Health problem trend. Impacts of health status  

on children and their family. Nursing care for children with abnormality in various systems and 

other illnesses, and nursing care for children during end of life using the nursing process, related 

concepts and evidences, as well as respect of children rights, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  556311 พย.จว.311 การพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ          3(3-0-6) 

 NGPN 311   Psychiatric and Mental Health Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  พย.รภ. 211 (562211) 

Prerequisite :   NGID 211 (562211) 

แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับสุขภาพจติและหลักการพยาบาลจิตเวช แนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรร

และการประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การคัดกรองและการวนิจิฉัย

แยกโรคทางจติเวช เครื่องมือในการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช การบ าบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านจติ

เวชและสุขภาพจิต การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต ประเด็นทางจริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช  
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Mental health basic concepts and principles of psychiatric nursing. Selected theory 

concepts and their application in mental health promotion and psychiatric nursing. Screening system 

and differential diagnosis of psychiatric disorders. Therapeutic tools in psychiatric nursing.  

 

Treatments for person with psychiatric and mental health problem. Nursing care for person with 

psychiatric and mental health problem. Ethical and legal issues related to psychiatric nursing.   

 

  557433 พย.ศ. 433 การพยาบาลภาวะภัยพิบัติ             2(2-0-4) 

 NGS 433 Disaster Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับภัยพิบตัิและการจดัการภัยพบิัติ การวางแผนและจดัการภัย

พบิัติ การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพิบตัิ การพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับบาดเจ็บของร่างกาย การ

เคลื่อนยา้ยและส่งต่อผู้ประสบภัยพิบตัิ การพยาบาลด้านจิตสังคมผู้ประสบภัยพิบตัิ ประเด็นกฎหมาย

และจริยธรรมในการพยาบาลผู้ประสบภัยพิบตั ิ

Concepts and principles of disaster and disaster management. Planning and 

management of disaster. Life support and resuscitation for disaster victim. Nursing care for disaster 

victims with having injuries of body systems. Disaster victims transferring. Psychosocial nursing care 

for disaster victims. Ethical and legal issues in disaster nursing.        

   

  558101 พย.บพ. 101 ปฐมนิเทศวชิาชีพการพยาบาล 1(1-0-2) 

 NGAD 101 Introduction to Nursing Profession  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

Prerequisite :   None 

วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ องคก์รวชิาชีพทางการพยาบาล ประวัติและ

ววิัฒนาการของวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพ จริยธรรมคุณธรรมเบื้องต้นส าหรับ

พยาบาล การสร้างเสริมทัศนคติทีด่ีต่อวชิาชีพ 

Nursing and midwifery profession. Professional nursing organizations. History and 

evolution of nursing and midwifery profession. Roles, responsibilities and expected characteristics of 

professional nurses and midwives. Fundamental ethics and morals for nurses. Promotion of 

professionalism.Nursing and midwifery profession, professional nursing organizations, history and 

evolution of nursing and midwifery profession, roles and responsibilities and expected characteristics 
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of professional nurses and midwives, fundamental ethics and morals for nurses, and promotion of 

professionalism. 

 

 

  558411 พย.บพ. 411 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์      2(2-0-4) 

 NGAD 411 Laws and Ethics in Nursing and Midwifery Profession  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  พย.บพ. 101 (558101) 

Prerequisite :   NGAD 101 (558101) 

ทฤษฎีจรยิศาสตร์ หลกัจริยธรรมในวชิาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล สิทธผู้ิปว่ย และสิทธิ

พยาบาล กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และนิตเิวช

ทางการพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์และขอ้บังคับสภาการพยาบาล

ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุ

ครรภ์ กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสบู ประเด็นทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เกีย่วข้องกับจริยธรรมและกฎหมาย 

Ethical theories, professional ethical principles and nursing code of ethics. Patient’s rights 

and nurse’s rights. General laws related to nursing and midwifery practice and forensic nursing. 

Professional Nursing and Midwifery Act and ministerial regulations issued by the Thailand Nursing 

and Midwifery Council. Regulations of Ministry of public health in relation to nursing and midwifery 

practice. Public health laws. Laws related to healthy public policies and tobacco control. Ethical and 

legal issues in nursing and midwifery practice.  

 

  558432 พย.บพ. 432   การวจิัยทางการพยาบาล      2(2-0-4) 

 NGAD 432 Nursing Research  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.สถ. 141 (208141) 

Prerequisite :   Concurrent to STAT 141 (208141) 

ความส าคัญของการวจิัย ชนิดของการวจิยัทางการพยาบาล กระบวนการและขัน้ตอนในการ

ท าวจิัย ประเดน็จริยธรรมในการวจิัยทางการพยาบาล การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย การเขยีน

รายงานการวจิัยและการเผยแพร่งานวจิัย การน าผลการวจิัยและหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช้ในการ

พยาบาล 

 Significance of research. Types of nursing research. Research process and steps for 

conducting research. Ethical issues in nursing research. Writing research proposal. Writing research 

report and disseminating research findings. Utilization of research findings and evidences in nursing. 
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  558442 พย.บพ. 442   ภาวะผู้น า การจัดการ และสารสนเทศทางการพยาบาล          2(2-0-4) 

 NGAD 442 Leadership, Management  and Nursing Informatics 

 

 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

ทฤษฎีองคก์ารและทฤษฎีภาวะผู้น า กระบวนการจัดการ การจัดการทรัพยากร การท างาน

เป็นทีม ทกัษะที่จ าเป็นในการบรหิารทางการพยาบาล การจัดการความปลอดภัยของผู้ปว่ย สารสนเทศ

ทางการพยาบาล        

Organizational and leadership theories.Management process.Resource management. 

Teamworking. Essential nursing management skills. Patient safety management. Nursing 

informatics. 

 

  561311 พย.ผญ. 311 การพยาบาลผู้ใหญ ่1          2(2-0-4) 

 NGA 311 Adult Nursing 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   พย.รภ. 211 (562211)  

Prerequisite :              NGID 211 (562211) 

แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญแ่บบองคร์วม การดูแลอยา่งต่อเนื่อง และการดแูลแบบ

ประคับประคอง ประเดน็จริยธรรมในการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลระยะก่อนผ่าตดั ระยะผ่าตัด และ

หลังผ่าตัด การพยาบาลแบบองคร์วมส าหรับผู้ใหญท่ี่มีความผิดปกติของดุลยน์้ า เกลือแร่และกรดด่าง 

ผู้ใหญท่ี่เป็นมะเร็ง และผู้ใหญท่ี่มีปัญหาสุขภาพวิกฤต เฉียบพลนัและเรือ้รังในระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบหายใจ ระบบเลือดและน้ าเหลือง ระบบทางเดินปสัสาวะ และระบบประสาทสัมผัส 

ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ/การป้องกนัโรค การรกัษา การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลระยะท้ายของ

ชีวิต รวมทั้งการบริหารยาอยา่งสมเหตสุมผล และโภชนบ าบัด  

Concepts of holistic adult nursing, continuum of care, and palliative care. Ethical issues in 

adult nursing.  Pre-operative, peri-operative, and post-operative nursing care.  Holistic nursing 

care for adults with fluid, electrolyte, and acid-base disorders, adults with cancer, adults with 

critical, acute, and chronic health problems in cardiovascular, respiratory, hematological and 

lymphatic, urological, and sensory system including health promotion/disease prevention, treatment, 

rehabilitation, and palliative care as well as rational administration of medicines and nutritional 

therapy. 

 

  561312 พย.ผญ. 312 การพยาบาลผู้ใหญ ่2         2(2-0-4) 
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 NGA 312 Adult Nursing 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พย.รภ. 211 (562211) 

Prerequisite :              NGID 211 (562211) 

 

 การพยาบาลแบบองคร์วมส าหรับผู้ใหญท่ี่มีภาวะติดเชือ้ และผู้ใหญท่ี่มีปัญหาสุขภาพวิกฤต 

เฉียบพลนัและเรือ้รังในระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ระบบทางเดนิอาหาร 

ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบภูมิคุ้มกนัและระบบห่อหุ้มร่างกาย โดยครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ/การ

ป้องกันโรค การรกัษา การฟื้นฟสูภาพ และการดูแลระยะท้ายของชีวิต รวมทั้งการบรหิารยาอยา่ง

สมเหตสุมผล และโภชนบ าบัด 

Holistic nursing care for adults with infection, and adults with critical, acute, and chronic 

health problems in reproductive, neurological, musculoskeletal, gastrointestinal, endocrine, immune, 

and integumentary system including health promotion/disease prevention, treatment, rehabilitation, 

and palliative care as well as rational administration of medicines and nutritional therapy. 

 

  562101 พย.รภ 101    การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2(2-0-4) 

 NGID 101 Health Promotion and Disease Prevention  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ไม่มี 

Prerequisite :   None 

 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤตกิรรม

สุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินพฤตกิรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ บทบาทและ

สมรรถนะพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ แนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในระดบับุคคล 

กลุ่มคน ครอบครัวและชุมชน และในสถานบรกิารสุขภาพทุกระดับ 

Concepts of health promotion and disease prevention. Theories related to health behavioral 

modification. Factors affecting health behaviors. Health risk behavior assessment. Nurse’roles and 

competencies in health promotion. Nursing guidelines to promote health of individual, group, family, 

and community at all levels of health care services. 

 

  562211 พย.รภ. 211 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ            3(2-3-4) 

 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พ.กว. 221 (301221)   

Prerequisite :   Concurrent to ANAT 211 (301221) 

กระบวนทศันห์ลกัทางการพยาบาลและความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางการพยาบาล 

แนวคิดแบบแผนสุขภาพและการประยกุต์ใช้ในการประเมินสุขภาพ กระบวนการพยาบาล หลกัการและ
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วธิีการประเมินสุขภาพ ครอบคลุมการประเมินสภาพร่างกายทั่วไป ศีรษะ ตา ห ูคอ และจมูก ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหารและขับถ่าย ภาวะโภชนาการ ระบบโครงร่าง

กล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ ์ ภาวะจิตสังคม  การตรวจร่างกายศีรษะจรดเท้า และการ 

 

ประเมินสุขภาพเดก็ และการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพในการวาง

แผนการพยาบาล      

  Nursing metaparadigms and nursing theory basic knowledge. Functional health pattern 

concept and its application in health assessment. Nursing process. Health assessment principles and 

techniques including assessment of general appearance, head, eyes, ears, nose and throat, 

cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal and elimination system, nutritional 

status, musculoskeletal system, neurological system, reproductive system, psychosocial, head to 

toe, and child health.  Application of nursing process and health assessment in formulating a 

nursing plan of care. 

 

ข. กระบวนวิชำฝึกปฏิบตั ิ

  551491 พย.ส. 491 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลชุมชน    3(0-9-0) 

 NGC 491   Community Nursing Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ส. 311 (551311) 

Prerequisite :   Concurrent to NGC 311 (551311) 

การฝึกปฏิบตัิบทบาทของพยาบาลในการบรกิารอนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัย

โรงเรียน อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการค านึงถึงสิทธผู้ิใช้บรกิาร ความปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร การใช้ยา

อยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing nurses’ roles in community health services, family health services, school 

health services, and occupational health and environmental health services using the nursing 

process, related concepts and evidences with concerning to clients’ rights, client safety, rational use 

of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  551492 พย.ส. 492 การฝึกปฏิบตัิการรักษาโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 

 NGC 492 Primary Medical Care Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ส. 461 (551461)  

Prerequisite :   Concurrent to NGC 461 (551461) 
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การฝึกปฏิบตัิการคดักรองผู้ปว่ยโดยการซักประวัตแิละการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัยแยก

โรคและการรกัษาโรคเบื้องตน้ การให้ค าแนะน าและการส่งต่อผู้ปว่ย การจัดการบาดแผล การท า

หัตถการทางการแพทยเ์บื้องตน้ และการบันทกึการรกัษาโรคเบื้องตน้ โดยใช้กระบวนการพยาบาล 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ ์ตลอดจนการค านึงถงึสิทธผู้ิใช้บรกิาร ความปลอดภัยของ 

 

ผู้ใช้บริการ การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  

Practicing patient screening through history taking, physical examination, differential 

diagnosis and primary medical care, providing suggestions and patient referral, wound 

management, basic medical procedures, and primary medical care documentation using the 

nursing process, related concepts and evidences with concerning to clients’ rights, client safety, 

rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  552291 พย.พ. 291 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐาน 2(0-6-0) 

 NGF 291 Fundamental Nursing Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พย.พ. 217 (552217)  

Prerequisite :   NGF 217 (552217) 

การฝึกปฏิบตัิการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมบุคลากร

สุขภาพ การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ปว่ย การท างานร่วมกบัทีมพยาบาลและทีมสุขภาพ 

และทักษะการพยาบาลพื้นฐานโดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านงึถงึ

สิทธผู้ิใช้บรกิาร ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการพยาบาล 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing building relationship and communication with patients, families, and health 

care team, use of the nursing process in patient care, working with nursing and health care team, 

fundamental nursing skills using related concepts and evidences with concerning to clients’ rights, 

client safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

 554392 พย.สน. 392 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 1     

2(0-6-0) 

 NGOB 392 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน. 313 (554313) 

Prerequisite :   Concurrent to NGOB 313 (554313) 
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การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลสตรีในระยะก่อนการตัง้ครรภ์ และระยะตั้งครรภ์ ครอบคลุมการ

วางแผนครอบครัว การคุมก าเนดิ การพยาบาลคูส่มรสที่มีบุตรยาก การวนิิจฉัยการตั้งครรภ์ การ

คาดคะเนอายุครรภ์และก าหนดวันคลอด การประเมินภาวะสุขภาพของสตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์ 

การคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์ และการส่งต่อเพื่อการรักษา โดยใช้

กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจักษ ์ตลอดจนการค านึงถึงสทิธิ 

 

ผู้ใช้บริการ ความปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing nursing care for women in pre-pregnancy and pregnancy period including 

family planning, birth control, nursing care for infertile couple, pregnancy diagnosis, estimation of 

gestational age and expected date of confinement, assessment of pregnant women’s and fetuses’ 

health status, screening for pregnant women’s and fetuses’ risks, and referral for treatment using 

the nursing process, related concepts and evidences with concerning to client’s rights, client safety, 

rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  554493 พย.สน. 493 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 2  

3(0-9-0) 

 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน.314 (554314) 

Prerequisite :   Concurrent to NGOB 314 (554314) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้คลอดในโรงพยาบาลที่มีภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน 

และมีการคลอดผิดปกต ิครอบคลุมการคดักรองภาวะเสี่ยงของสตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์ การท า

คลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ การช่วยเหลือผู้คลอดที่มีการคลอดผิดปกติ และการฝึก

ปฏิบัติการบริบาลทารกเกิดใหม ่การส่งเสริมการเริ่มต้นเลีย้งบุตรด้วยนมมารดาและการส่งเสริม

สัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกเกิดใหม ่โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการค านึงถึงสิทธผู้ิใช้บรกิาร ความปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร การใช้ยา

อยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing nursing care for normal hospitalized parturient, and hospitalized parturient 

with risk, complications, and abnormal labor including screening for pregnant women’s and fetuses’ 

risk, conducting normal delivery, episiotomy and perineorrhaphy, assisting parturient with abnormal 

labor, and practicing newborn care, promotion of initial breastfeeding, and promotion of maternal-

newborn attachment using the nursing process, related concepts and evidences with concerning to 

client’s rights, client safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 



 

68 

 

 

  554494 พย.สน. 494 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด  

และการผดุงครรภ์ 3    

2(0-6-0) 

 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน.314 (554314) 

 

Prerequisite :   Concurrent to NGOB 314 (554314) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดาหลังคลอดภาวะปกตแิละมีภาวะแทรกซ้อน ครอบคลุมการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตติัวหลังคลอดและการบริบาลทารกแรกเกดิ การส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับทารกแรกเกดิ การตดิตามเยี่ยมหลังคลอด และการให้บริการวางแผน

ครอบครัว และการฝึกปฏิบัตกิารบริบาลทารกแรกเกิดทีอ่ยูก่ับมารดาหลังคลอด โดยใช้กระบวนการ

พยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านึงถงึสิทธิผู้ใช้บริการ ความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 

Practicing nursing care for normal postpartum mothers and postpartum mothers with 

complications including providing education regarding postpartum care and newborn care, 

promoting attachment between family members and newborns, postpartum visiting, and family 

planning services, and practicing care for newborn being with postpartum mother using the nursing 

process, related concepts and evidences with concerning to client’s rights, client safety, rational use 

of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  555393 พย.กม. 393 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 

 NGP 393 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.กม. 313 (555313) 

Prerequisite :   Concurrent to NGP 313 (555313) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ ครอบคลุมการประเมินการเจริญเติบโต 

ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การสร้างเสริม

สุขภาพ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐาน

เชิงประจักษ์ ตลอดจนการค านึงถึงสิทธเิดก็ ความปลอดภัย จริยธรรมทางการพยาบาล และความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing nursing care for children and adolescences with normal health status including 

assessment of growth, nutritional status, and development, and promotion of development, 
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nutritional status, health, and immunity using the nursing process, related concepts and evidences 

with concerning to child’s rights, safety, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  555394 พย.กม. 394 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 

 NGP 394 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.กม.313 (555313) และ พย.กม.393 (555393) 

Prerequisite :      Concurrent to NGP 313 (555313) and NGP 393 (555393)  

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลทารกแรกเกดิที่มีปัญหาสุขภาพ และการพยาบาลเดก็และวัยรุ่นที่

มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลนั วกิฤติ และเรือ้รงั โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่ง

สมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing nursing care for newborns with health problems, and nursing care for children 

and adolescences with acute, critical, and chronic health problems using the nursing process, 

related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of 

medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  556391 พย.จว. 391 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต            3(0-9-0) 

 NGPN 391 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.จว.311 (556311) 

Prerequisite :   Concurrent to NGPN 311 (556311) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาลและในชุมชน ครอบคลุมการ

บ าบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช การใช้ตนเองเพื่อการบ าบดัและเทคนิคการสนทนาเพื่อ

การบ าบัด การให้การพยาบาลแก่ผู้ปว่ยจิตเวช การให้การปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยจติเวช การจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปว่ยจติเวช การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพผู้ปว่ยจิตเวชในชุมชน และ

การวเิคราะหล์ักษณะการให้บรกิารด้านสุขภาพจิตและจติเวชในชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ ์ตลอดจนการค านึงถงึสิทธผู้ิปว่ย การใช้ยาอยา่ง

สมเหตสุมผล ความปลอดภัยของผู้ปว่ย จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม   

Practicing psychiatric and mental health nursing in hospital and community including use 

of therapeutic use of self and therapeutic communication techniques, provision of care for 

psychiatric patients, counseling for psychiatric patients, providing activities to enhance psychiatric 

patients’potentials, care and rehabilitation for psychiatric patients in community, and analysis of 

mental health and services in community using the nursing process, related concepts and evidences 
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with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and 

cultural diversity. 

 

  561391 พย.ผญ. 391 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 

 NGA 391 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 

 

 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ผญ.311 (561311) และ พย.ผญ.312    

                                     (561312) และ  พย.อย.312 (553312) 

Prerequisite :   Concurrent to NGA 311 (561311) and NGA 312 (561312) and  

                                  NGM 312 (553312) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลแบบองคร์วมแก่ผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลนั

และเรือ้รงัในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่ไดร้ับการรกัษาทางอายุรกรรม ครอบคลุมการสร้างเสริม

สุขภาพ/การป้องกนัโรค การรักษา และการฟื้นฟสูภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดทีเ่กี่ยวข้อง

และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านงึถงึสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่ง

สมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing holistic nursing care for adults and older adults with acute and chronic health 

problems in various body systems receiving medical treatments, including health promotion/disease 

prevention, treatment, and rehabilitation using the nursing process, related concepts and evidences 

with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and 

cultural diversity. 

 

  561392 พย.ผญ. 392 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0) 

 NGA 392 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ผญ.311 (561311) และ พย.ผญ.312 (561312),  

                               และ พย.อย.312 (553312) 

Prerequisite :     Concurrent to NGA 311 (561311) and NGA 312 (561312) and  

                               NGM 312 (553312) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลแบบองคร์วมแก่ผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลนั

และเรือ้รงัในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่ไดร้ับการรกัษาทางศัลยกรรม ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ/

การป้องกันโรค การรกัษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่ง

สมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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Practicing holistic nursing care for adults and older adults with acute and chronic health 

problems in various body systems receiving surgical treatments, including health promotion/disease 

prevention, treatment, and rehabilitation using the nursing process, related concepts and evidences 

with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and 

cultural diversity. 

 

 

  561491 พย.ผญ. 491 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 3 2(0-6-0) 

 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    พย.ผญ.391 (561391) และ พย.ผญ.392 (561392) 

Prerequisite :   NGA 391 (561391) and NGA 392 (561392) 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลแบบองคร์วมแก่ผู้ใหญแ่ละสงูอายุที่มีปัญหาสุขภาพภาวะวกิฤต 

ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ/การป้องกนัโรค การรกัษา การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลระยะท้ายของ

ชีวิต  โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ ์ตลอดจนการค านึงถึง

สิทธผู้ิปว่ย คุณภาพชีวิตของผู้ปว่ย ความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรม

ทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing holistic nursing care for adults and older adults with critical health problems 

including health promotion/disease prevention, treatment, rehabilitation, and end-of-life care using 

the nursing process, related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, patient’s 

quality of life, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

)2.2.2( กระบวนวิชำเลอืก   

      ก. กำรฝึกปฏบิัติผู้น ำทีมกำรพยำบำล 

  551481 พย.ส. 481  การฝึกปฏิบัติผู้น าทีมการพยาบาลชุมชน         3(0-9-0) 

 NGC 481  Community Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการบริหารงานการพยาบาลชุมชน การเปน็ผู้น าทีมการพยาบาล การท างาน

ร่วมกับทีมการพยาบาลในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทมี และหัวหน้าเวร โดยประยุกต์ความรูก้ารบริหาร

จัดการและความรูก้ารพยาบาลชุมชน รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการตัดสินใจทางการ

พยาบาล การประเมิน การวางแผน การมอบหมายงาน การสอน/นิเทศงาน และการประสานงาน    

การฝึกปฏิบตัิทักษะการพยาบาลชุมชนและประเมินผลงาน โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่
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เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านงึถงึสิทธผู้ิใช้บรกิาร ความปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร 

การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing community nursing management, nursing team leadership, working with 

nursing team in team leader, team member and incharge role by applying management and 

community nursing knowledge and evidences to make nursing clinical judgement, assessment, 

planning, assigning, teaching/supervising, and coordinating.  Practicing community nursing skills and  

 

 

evaluation using the nursing process, related concepts and evidences with concerning to client’s 

rights, client safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  553481 พย.อย. 481 การฝึกปฏิบตัิผู้น าทีมการพยาบาลอายรุศาสตร ์ 3(0-9-0) 

 NGM 481 Medical Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการบริหารงานการพยาบาลอายุรศาสตร ์การเป็นผู้น าทีมการพยาบาล การ

ท างานร่วมกับทีมการพยาบาลในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และหัวหน้าเวร โดยประยุกต์ความรู้การ

บริหารจดัการและความรูก้ารพยาบาลอายุรศาสตร์ รวมทั้งหลกัฐานเชิงประจกัษ์ มาใช้ในการตดัสนิใจ

ทางการพยาบาล การประเมิน การวางแผน การมอบหมายงาน การสอน/นิเทศงาน และการ

ประสานงาน   การฝึกปฏิบัติทกัษะการพยาบาลอายุรศาสตร์และประเมินผลงานโดยใช้กระบวนการ

พยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านึงถงึสิทธิผู้ปว่ย ความปลอดภัย

ของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

Practicing medical nursing management, nursing team leadership, working with nursing 

team in team leader, team member and incharge role by applying management and medical 

nursing knowledge and evidences to make nursing clinical judgement, assessment, planning, 

assigning, teaching/supervising, and coordinating.  Practicing medical nursing skills and evaluation 

using the nursing process, related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, 

patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  554481 พย.สน. 481 การฝึกปฏิบตัิผู้น าทีมการพยาบาลสูตศิาสตร ์

และนรีเวชวทิยา              

3(0-9-0) 

 NGOB 481 Obstetric and Gynecological Nursing Leadership  
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Practicum 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการบริหารงานการพยาบาลสตูิศาสตร์และนรีเวชวทิยา การเป็นผู้น าทีมการ

พยาบาล การท างานร่วมกบัทีมการพยาบาลในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และหัวหน้าเวร โดย

ประยุกต์ความรูก้ารบริหารจดัการและความรู้การพยาบาลสูติศาสตรแ์ละนรีเวชวทิยา รวมทัง้หลกัฐาน

เชิงประจักษ์ มาใช้ในการตัดสินใจทางการพยาบาล การประเมิน การวางแผน การมอบหมายงาน การ 

 

สอน/นิเทศงาน และการประสานงาน  การฝึกปฏิบัติทกัษะการพยาบาลสตูิศาสตร์และนรีเวชวทิยา และ

การประเมินผลงานโดยใช้กระบวนการพยาบาล   แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจน

การค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการ

พยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing obstetric and gynecological nursing management, nursing team leadership, 

working with nursing team in team leader, team member and incharge role by applying 

management and obstetric and gynecological nursing knowledge and evidences to make nursing 

clinical judgement, assessment, planning, assigning, teaching/supervising, and coordinating. 

Practicing obstetric and gynecological nursing skills and evaluation using the nursing process, 

related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of 

medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  555481   พย.กม. 481 การฝึกปฏิบตัิผู้น าทีมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์ 3(0-9-0) 

 NGP 481 Pediatric Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการบริหารงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การเปน็ผู้น าทีมการพยาบาล 

การท างานร่วมกับทีมการพยาบาลในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และหัวหน้าเวร โดยประยุกต์ความรู้

การบรหิารจดัการและความรู้การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์รวมทั้งหลกัฐานเชิงประจกัษ์ มาใช้ในการ

ตัดสนิใจทางการพยาบาล การประเมิน การวางแผน การมอบหมายงาน การสอน/นิเทศงาน และการ

ประสานงาน  การฝึกปฏิบตัิทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และประเมินผลงาน โดยใช้กระบวนการ

พยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านึงถงึสิทธิผู้ปว่ย ความปลอดภัย

ของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
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Practicing pediatric nursing management, nursing team leadership, working with nursing 

team in team leader, team member and incharge role by applying management and pediatric 

nursing knowledge and evidences to make nursing clinical judgement, assessment, planning, 

assigning, teaching/supervising, and coordinating.  Practicing pediatric nursing skills and evaluation 

using the nursing process, related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, 

patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

 

 

  556481 พย.จว. 481   การฝึกปฏิบตัิผู้น าทีมการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-0) 

 NGPN 481    Psychiatric and Mental Health Nursing Leadership 

Practicum 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการบริหารงานการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต การเป็นผู้น าทีมการ

พยาบาล การท างานร่วมกบัทีมการพยาบาลในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และหัวหน้าเวร โดย

ประยุกต์ความรูก้ารบริหารจดัการและความรู้การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้งหลกัฐานเชิง

ประจักษ ์มาใช้ในการตัดสินใจทางการพยาบาล การประเมิน การวางแผน การมอบหมายงาน การสอน/

นิเทศงาน และการประสานงาน  การฝึกปฏิบตัิทักษะการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และประเมินผล

งาน โดยใช้กระบวนการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ ์ตลอดจนการค านึงถึง

สิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing psychiatric and mental health nursing management, nursing team leadership, 

working with nursing team in team leader, team member and incharge role by applying 

management and psychiatric and mental health nursing knowledge and evidences to make nursing 

clinical judgement, assessment, planning, assigning, teaching/supervising, and coordinating. 

Practicing psychiatric and mental health nursing skills and evaluation using the nursing process, 

related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of 

medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  557481 พย.ศ. 481 การฝึกปฏิบตัิผู้น าทีมการพยาบาลศัลยศาสตร์    3(0-9-0) 

 NGS 481 Surgical Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 
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Prerequisite :       Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการบริหารงานการพยาบาลศลัยศาสตร์ การเป็นผู้น าทีมการพยาบาล การ

ท างานร่วมกับทีมการพยาบาลในบทบาทหัวหน้าทีม สมาชิกทีม และหัวหน้าเวร โดยประยุกต์ความรู้การ

บริหารจดัการและความรูก้ารพยาบาลศลัยศาสตร ์รวมทั้งหลกัฐานเชิงประจกัษ์ มาใช้ในการตัดสินใจ

ทางการพยาบาล การประเมิน การวางแผน การมอบหมายงาน การสอน/นิเทศงาน และการ

ประสานงาน    การฝึกปฏิบัติทกัษะการพยาบาลศลัยศาสตร์ และประเมินผลงาน โดยใช้กระบวนการ

พยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ตลอดจนการค านึงถงึสิทธิผู้ปว่ย ความปลอดภัย 

 

 

ของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

Practicing surgical nursing management, nursing team leadership, working with nursing 

team in team leader, team member and incharge role by applying management and surgical 

nursing knowledge and evidences to make nursing clinical judgement, assessment, planning, 

assigning, teaching/supervising, and coordinating.  Practicing surgical nursing skills and evaluation 

using the nursing process, related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, 

patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

ข.  กำรฝกึปฏิบตัิกำรพยำบำลเพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ 

  551482 พย.ส. 482 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลชุมชนเพื่อเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ    3(0-9-0) 

 NGC 482  Community Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :       Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลชุมชนเพื่อเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ ครอบคลุมการประเมิน และการ

วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บรกิาร การวางแผนการพยาบาล การตัดสินใจทางการ

พยาบาล  การปฏิบัติทกัษะการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมการ

พยาบาลและทีมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาลชุมชน 

โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์  ตลอดจนการค านงึถึงสิทธิ

ผู้ใช้บริการ ความปลอดภัยของผู้ใช้บรกิาร การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

Practicing community nursing professional internship including assessment and analysis 

of client’s needs and problems, planning nursing care, nursing decision making, performing nursing 

skills, evaluation of nursing care, working with nursing and health care team, and innovation 
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development to enhance quality of community nursing practice using nursing knowledge, related 

knowledge and evidences with concerning to client’s rights, client safety, rational use of medicines, 

nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  553482 พย.อย. 482 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลอายุรศาสตร์เพ่ือเตรียมเขา้สู่

วชิาชีพ 

3(0-9-0) 

 NGM 482 Medical Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลอายุรศาสตร์เพ่ือเตรียมเขา้สูว่ชิาชีพ ครอบคลุมการประเมิน และ

การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ปว่ย การวางแผนการพยาบาล การตดัสนิใจทางการ

พยาบาล การปฏิบตัิทกัษะการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมการ

พยาบาลและทีมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาล

อายุรศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ ์ ตลอดจน

การค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการ

พยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

Practicing medical nursing professional internship including assessment and analysis of 

patient’s needs and problems, planning nursing care, nursing decision making, performing nursing 

skills, evaluation of nursing care, working with nursing and health care team, and innovation 

development to enhance quality of medical nursing practice using nursing knowledge, related 

knowledge and evidences with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of 

medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  554482 พย.สน. 482 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยาเพือ่เตรียม

เขา้สู่วิชาชีพ           

3(0-9-0) 

 NGOB 482 Obstetric and Gynecological Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยาเพือ่เตรียมเขา้สู่วิชาชีพ ครอบคลุมการ

ประเมิน และการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ปว่ย การวางแผนการพยาบาล การตัดสินใจ

ทางการพยาบาล การปฏิบตัิทักษะการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมการ
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พยาบาลและทีมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาลสูติศาสตร์

และนรีเวชวทิยา โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์  ตลอดจน 

การค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการ

พยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Practicing obstetric and gynecological nursing professional internship including 

assessment and analysis of patient’s needs and problems, planning nursing care, nursing decision 

making, performing nursing skills, evaluation of nursing care, working with nursing and health care 

team, and innovation development to enhance quality of obstetric and gynecological nursing  

 

 

practice using nursing knowledge, related knowledge and evidences with concerning to patient’s 

rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  555482 พย.กม. 482 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

เพื่อเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ 

3(0-9-0) 

 NGP 482 Pediatric Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เพ่ือเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ ครอบคลุมการประเมิน 

และการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ปว่ย การวางแผนการพยาบาล การตดัสินใจทางการ

พยาบาล การปฏิบตัิทกัษะการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมการ

พยาบาลและทีมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร ์โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลกัฐานเชิงประจกัษ์  ตลอดจนการ

ค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

Practicing pediatric nursing professional internship including assessment and analysis of 

patient’s needs and problems, planning nursing care, nursing decision making, performing nursing 

skills, evaluation of nursing care, working with nursing and health care team, and innovation 

development to enhance quality of pediatric nursing practice using nursing knowledge, related 

knowledge and evidences with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of 

medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  556482 พย.จว. 482 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-0) 



 

78 

 

เพื่อเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ 

 NGPN 482   Psychiatric and Mental Health Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    นกัศกึษาช้ันปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเพื่อเตรยีมเขา้สู่วิชาชีพ ครอบคลุมการ

ประเมิน และการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ปว่ย การวางแผนการพยาบาล การตัดสินใจ

ทางการพยาบาล การปฏิบตัิทักษะการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมการ

พยาบาลและทีมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาลจิตเวช 

 

 

และสุขภาพจิตโดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ ์ ตลอดจน

การค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธรรมทางการ

พยาบาล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 Practicing psychiatric and mental health nursing professional internship including 

assessment and analysis of patient’s needs and problems, planning nursing care, nursing decision 

making, performing nursing skills, evaluation of nursing care, working with nursing and health care 

team, and innovation development to enhance quality of psychiatric and mental health nursing 

practice using nursing knowledge, related knowledge and evidences with concerning to patient’s 

rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 

 

  557482 พย.ศ. 482 การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลศัลยศาสตร์เพ่ือเตรียมเขา้สู่

วชิาชีพ          

3(0-9-0) 

 NGS 482 Surgical Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   นักศกึษาช้ันปีที ่4 และตามความเห็นชอบของคณะ 

Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

การฝึกปฏิบตัิการพยาบาลศัลยศาสตร์เพ่ือเตรียมเขา้สู่วิชาชีพ ครอบคลุมการประเมิน และ

การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ปว่ย การวางแผนการพยาบาล การตดัสนิใจทางการ

พยาบาล การปฏิบตัิทกัษะการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การท างานร่วมกับทีมการ

พยาบาลและทีมสุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาล

ศัลยศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกีย่วข้อง และหลกัฐานเชิงประจกัษ์  ตลอดจนการ

ค านึงถึงสิทธผู้ิปว่ย ความปลอดภัยของผู้ปว่ย การใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล จริยธรรมทางการพยาบาล 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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Practicing surgical nursing professional internship including assessment and analysis of 

patient’s needs and problems, planning nursing care, nursing decision making, performing nursing 

skills, evaluation of nursing care, working with nursing and health care team, and innovation 

development to enhance quality of surgical nursing practice using nursing knowledge, related 

knowledge and evidences with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of 

medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 

เร่ือง   เครื่องแบบการฝึกปฏบิัติงานด้านวิชาชีพพยาบาล  

     ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

-------------------- 

 เพื่อให้การแต่งกายส าหรับการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มีความเรียบร้อยเหมาะสมตาม

สากลนิยม และเพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษาหญิงมุสลิมถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม คณะ

พยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 จึงออก

ประกาศก าหนดเครื่องแบบส าหรับการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นักศึกษาหญงิ    

1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล (ในหอผู้ปว่ย) (ภาพท่ี 1) ประกอบด้วย  

 1.1 ชุดเครื่องแบบสีฟ้า   

 ตัวเสือ้เย็บติดกระโปรงเขา้รูป ตัดด้วยผ้าสีฟ้าเฉพาะ เนือ้เกลีย้ง ไม่มีลวดลาย คอเสื้อ

มีปกแบะ ปลายมน ผ่าอกถึงขอบเอวกระโปรง ติดกระดุม 3-4 เม็ด แขนเสือ้สั้นเหนือศอก 

ปลายแขนเปิด มีผ้าช้ินหนึ่งตลบขึ้น มีส่วนกวา้งที่ท้องแขน 1 ½ นิว้ ตรงกลางแขนกว้าง 2 

นิว้ บ่าหลังใช้ผ้าเย็บซ้อนเป็นสาบ 

 กระโปรงใช้ผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เย็บติดกับตัวเสื้อ โดยมีขอบเป็นเข็มขัดในตัว 

กว้าง 1 ½ นิ้ว เป็นกระโปรงหกช้ิน (ตะเข็บ) เข้ารูป ปลายบานทรง A ติดซิปที่ตะเข็บ

ด้านหน้าซ้าย และมีกระเป๋าขนาด 5 x 5 ½ นิ้ว ติดด้านหน้าซ้ายและขวา ความยาวของ

กระโปรงปิดหัวเขา่ 

 1.2   ผ้ากันเปื้อน ตัดด้วยผ้าสีขาวเกลีย้งไม่มีลวดลาย ใช้คลุมทับชุดเครื่องแบบสีฟ้า ท่อน 

 บนคลุมเฉพาะด้านหน้า ไม่มีแขน รูปคอถัง เพื่อเปิดปกเสือ้ได้เต็มที่ มีสายโยงต่อจากบ่าไป

ด้านหลัง ท าด้วยผ้า 2 ช้ิน โยงไขวไ้ปติดกระดุมที่เอวผ้ากันเปื้อน ท่อนล่างคลุมกระโปรง

มิดทั้งตัว โดยใช้ผ้า 3 ช้ินเย็บต่อกัน ช้ินกลางเล็ก เพื่อต่อด้านหน้าเป็น 2 ตะเข็บ ปลายบาน

ทรง A อ้อมไปติดกระดุมเม็ดเดียวกับสายโยง 2 เส้นที่ขอบเอวด้านหลัง รอบเอวผ้ากัน

เปื้อนกว้าง 1½ นิ้ว ปลายขอบเอวทับกันประมาณ 8 นิ้ว ตามระยะห่างของปลายสายโยง

ของผ้ากันเปื้อน ริมผ้ากันเปื้อนซ้อนกัน ประมาณ 3-4  นิว้ 

  

  

-ส าเนา- 
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 1.3  ติดเข็มช่ือและเลขช้ันปีที่หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มมหาวิทยาลัย (เข็มช้าง) ที่ปก 

 ด้านซ้ายของชุดเครื่องแบบสีฟ้า และติดป้ายช่ือคณะพยาบาลศาสตร์ที่หน้าอกด้านขวา 

 1.4  หมวกท าด้วยผ้าคอ่นขา้งหนาสีขาวเกลีย้ง ไม่มีลวดลาย มปีีกหมวก 3 ชาย ใช้ตรึง 

 เป็นรูปหมวก ซ่ึงมปีีกกวา้งประมาณ 3 นิว้ ยาวประมาณ 14 นิว้ 

 1.5 รองเท้าหุ้มส้นสีขาว แบบสุภาพ พื้นยาง ส้นสูงไม่เกิน 1 นิว้ ไมเ่ปิดปลายเทา้  

 และไม่มีลวดลาย 

 1.6  ถุงเท้าสั้นสีขาว และไม่มีลวดลาย 

2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข (ภาพท่ี 2)  

 2.1  เสือ้เครื่องแบบ ตัดด้วยผ้าริว้สีฟ้าเนือ้หนา ปกเสือ้แบบฮาวายปลายแหลมขนาด    

 6-7 เซนติเมตร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋าปะด้านบนซ้ายและด้านล่าง 

2 ข้าง กระเป๋าด้านบนซ้ายปักเครื่องหมายคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวเสื้อด้านหลังเป็นผ้า

แยก 2 ช้ิน เย็บติดกันถึงเอว และชายเสื้อกลางหลังผ่าแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกว่า 3 

เซนติเมตร บริเวณเอวจับจีบ 2 ขา้ง เย็บทับด้วยสาบตรงกลาง กวา้ง 3-4 เซนติเมตร จีบ

ตัวเสือ้พองาม แขนเสือ้สั้นเหนือศอก ชายเสือ้ยาวคลุมสะโพก 

 2.2 กางเกงขายาวสีด า ทรงสุภาพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 

 2.3 ติดเข็มช่ือและเลขช้ันปีที่หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มมหาวิทยาลัย (เข็มช้าง) ที่ปก 

 ด้านซ้ายของชุดเครื่องแบบสีฟ้า และติดป้ายช่ือคณะพยาบาลศาสตร์ที่หน้าอกด้านขวา 

 2.4 รองเท้าหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิว้ ไม่เปดิปลายเทา้ ไม่มีลวดลาย  

 และมีความเหมาะสมกับการคมนาคมและตามฤดูกาล 

 2.5 ถุงเท้าสั้นสีขาว และไม่มีลวดลาย 

นักศึกษาหญงิมุสลมิ  

1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล (ในหอผู้ปว่ย)  (ภาพท่ี 3) ประกอบด้วย 

 1.1 ชุดเครื่องแบบสีฟ้า   

         ตัวเสื้อเย็บติดกระโปรงเข้ารูป ตัดด้วยผ้าสีฟ้าเฉพาะ เนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย คอ

เสื้อมีปกแบะ ปลายมน ผ่าอกถึงขอบเอวกระโปรง ติดกระดุม 3-4 เม็ด แขนเสื้อยาว 4 

ส่วน สูงจากข้อมือประมาณ 4 นิ้ว ปลายแขนเปิด มีผ้าช้ินหนึ่งตลบขึ้น มีส่วนกว้างที่

ท้องแขน 1 ½ นิว้ ตรงกลางแขนกวา้ง 2 นิว้ บ่าหลังใช้ผ้าเย็บซ้อนเป็นสาบ 

  กระโปรงใช้ผ้าชนิดและสีเดียวกับเสือ้  เย็บติดกับตัวเสื้อ โดยมีขอบเป็นเข็มขัดในตัว 

กว้าง 1 ½ นิ้ว เป็นกระโปรงหกช้ิน (ตะเข็บ)เข้ารูป ปลายบานทรง A ติดซิปที่ตะเข็บ

ด้านหน้าซ้าย และมีกระเป๋าขนาด 5 x 5 ½ นิ้ว ติดด้านหน้าซ้ายและขวา ความยาวของ

กระโปรงสูงจากขอ้เท้า 6 นิว้ 
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 1.2 ผ้ากันเปื้อน ตัดด้วยผ้าสีขาวเกลีย้งไม่มีลวดลาย ใช้คลุมทับชุดเครื่องแบบสีฟ้า ท่อน 

 บนคลุมเฉพาะด้านหน้า ไม่มีแขน รูปคอถัง เพื่อเปิดปกเสือ้ได้เต็มที่ มีสายโยงต่อจากบ่าไป

ด้านหลัง ท าด้วยผ้า 2 ช้ิน โยงไขวไ้ปติดกระดุมที่เอวผ้ากันเปื้อน ท่อนล่างคลุมกระโปรง

มิดทั้งตัว โดยใช้ผ้า 3 ช้ินเย็บต่อกัน ช้ินกลางเล็ก เพื่อต่อด้านหน้าเป็น 2 ตะเข็บ ปลายบาน

ทรง A อ้อมไปติดกระดุมเม็ดเดียวกับสายโยง 2 เส้นที่ขอบเอวด้านหลัง รอบเอวผ้ากัน

เปื้อนกวา้ง 1 ½ นิว้ ปลายขอบเอวทับกันประมาณ 8 นิ้ว ตามระยะห่างของปลายสายโยง

ของผ้ากันเปื้อน  ริมผ้ากันเปื้อนซ้อนกัน ประมาณ 3-4  นิว้ 

 1.3 ติดป้ายช่ือและเข็มช้ันปีที่หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มมหาวิทยาลัย (เข็มช้าง) ที่ปก 

 ด้านซ้ายของชุดเครื่องแบบสีฟา้ และติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

ที่หน้าอกด้านขวา 

 1.4 ผ้าคลุมผมสีขาว เก็บปลายผ้าคลุมผมใส่เข้าในเสือ้ให้เรียบร้อย 

 1.5 หมวกท าด้วยผ้าคอ่นข้างหนาสีขาวเกลีย้ง ไม่มีลวดลาย มปีีกหมวก 3 ชาย ใช้ตรึง 

 เป็นรูปหมวก ซ่ึงมปีีกกวา้งประมาณ 3 นิว้ ยาวประมาณ 14 นิว้ 

 1.6 รองเท้าหุ้มส้นสีขาว แบบสุภาพ พื้นยาง ส้นสูงไม่เกิน 1 นิว้ ไมเ่ปิดปลายเทา้ 

 และไม่มีลวดลาย 

 1.7 ถุงเท้าสั้นสีขาว และไม่มีลวดลาย 

2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข (ภาพท่ี 4)  

 2.1 เสือ้เครื่องแบบ ใช้ผ้าริว้สีฟ้าเนือ้หนา ปกเสือ้แบบฮาวาย ปลายแหลมขนาด 6-7  

 เซนติเมตร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋าปะด้านบนซ้ายและด้านล่าง 2 

ขา้ง กระเป๋าด้านบนซ้ายปักเครื่องหมายคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวเสือ้ด้านหลังเป็นผ้าแยก 

2 ช้ิน เย็บติดกันถึงเอว และชายเสือ้กลางหลังผ่าแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกวา่ 3 เซนติเมตร 

บริเวณเอวจับจีบ 2 ข้าง เย็บทับด้วยสาบตรงกลาง กว้าง 3-4 เซนติเมตร จีบตัวเสื้อพอ

งาม แขนเสือ้ยาวถึงขอ้มือ ตัวเสือ้ยาวคลุมสะโพก 

 2.2 ติดป้ายช่ือและเข็มช้ันปีที่หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มมหาวิทยาลัย (เข็มช้าง) ที่ปก 

 ด้านซ้าย และติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่สาบเสือ้ 

 2.3 ผ้าคลุมผมสีขาว เก็บปลายผ้าคลุมผมใส่เข้าในเสือ้ให้เรียบร้อย 

 2.4 กางเกงขายาวสีด า ทรงสุภาพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 

 2.5 รองเท้าหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ ไมเ่ปิดปลายเทา้ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิว้ ตามความ 

 เหมาะสมกับการคมนาคมและสภาวะตามฤดูกาล 

 2.6 ถุงเท้าสั้นสีขาว และไม่มีลวดลาย 
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นักศึกษาชาย  

1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล (ในหอผู้ปว่ย) (ภาพท่ี 5) 

 1.1 เสือ้เครื่องแบบตัดด้วยผ้าสีขาวเกลีย้งไม่มีลวดลาย คอกลมผ่าอกเฉียงจากมุมขวา 

 บน คอเสื้อขนานไปกับแนวบ่าถึงมุมไหล่ ซ่ึงหักตรงลงมาตลอดตัวเสื้อ ให้ริมผ้าซ้อนกัน

ตั้งแต่มุมคอจนถึงมุมไหล่ สาบคอสูง กวา้ง 1 ¼ นิว้ สาบอกกวา้ง 1 ½ นิ้ว ติดกระดุมถ้วย

สีขาว 8 เม็ด มีกระเป๋าขนาด 4 x 4 ½ นิว้  ติดอกเสื้อด้านซ้าย บ่าใช้ผ้าซ้อนแบบเสื้อเช้ิต 

มีตะเข็บกลาง ด้านหลังจีบผ้าทบกวา้ง 1 ¼ นิว้ เปิดปลายล่าง จีบเกล็ดเอวปล่อยขา้งละ 2 

เกล็ด เย็บทับด้วยสาบตรงกลาง กว้าง 2 นิ้ว  แขนเสือ้สั้น เหนือข้อศอก ตัวเสื้อยาวคลุม

ตะโพก 

 1.2 ติดเข็มช่ือ เลขช้ันปี และป้ายช่ือคณะพยาบาลศาสตร์ที่หน้าอกด้านซ้าย  

 1.3 กางเกงขายาวสีขาว ทรงสุภาพ 

 1.4 รองเท้าหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ และไม่มีลวดลาย  

 1.5 ถุงเท้าสั้น สีเดียวกับรองเท้า 

2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข (ภาพท่ี 6)  

 2.1 เสือ้เครื่องแบบตัดด้วยผ้าริว้สีฟ้าเนือ้หนา ปกเสือ้แบบฮาวาย ปลายแหลมขนาด  

 2¼ - 3 นิ้ว ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋าปะด้านบนซ้ายและด้านล่าง 2 

ขา้ง กระเป๋าด้านบนซ้ายปักเครื่องหมายคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวเสือ้ด้านหลังเป็นผ้าแยก 

2 ช้ิน เย็บติดกันถึงเอว และชายเสื้อกลางหลังผ่าแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกว่า 1¼ นิ้ว 

บริเวณเอวจับจีบ 2 ขา้ง เย็บทับด้วยสาบตรงกลาง กวา้งประมาณ 2 นิว้ จีบตัวเสือ้พองาม 

แขนเสือ้สั้นเหนือศอก ตัวเสือ้ยาวคลุมสะโพก 

 2.2 ติดเข็มช่ือ เลขช้ันปี และป้ายช่ือคณะพยาบาลศาสตร์ที่หน้าอกด้านซ้าย    

 2.3 กางเกงขายาวสีด า ทรงสุภาพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 

 2.4 รองเท้าหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิว้ ไมเ่ปิดปลายเทา้ ไม่มีลวดลาย  

 และมีความเหมาะสมกับการคมนาคมและตามฤดูกาล 

 2.5 ถุงเท้าสั้นสีเดียวกับรองเท้า และไม่มีลวดลาย 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่   25   พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 
 

                                                                      (ลงนาม)   ธนารกัษ์   สุวรรณประพศิ 

                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์   สุวรรณประพศิ) 

                                   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
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แหล่งประโยชน์ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

    ก.ทุนกำรศึกษำ 

1. ทุนประเภทให้เปล่ำ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มนีโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จงึได้พิจารณาจดัสรรทนุการศึกษา โดยแบง่เป็น 

1) ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง จนส าเร็จการศึกษา 

2) ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา 

นักศึกษาที่ประสงคจ์ะสมัครขอรับทุนดังกลา่ว ให้ติดต่อหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (ส านักงานตั้งอยู่ที่ ช้ัน 1  

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 ) ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา 

นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จัดสวัสดกิารดา้นการเงินเพื่อการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาอีกหลายรูปแบบ นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

2.  ทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของรัฐบำล  ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล 

(กยศ)  

นักศกึษาใหม่ ประจ าปกีารศกึษา 2561  ที่มีความประสงคข์อกู้เงนิเพื่อเป็นคา่เล่าเรียน 

คา่ใช้จ่ายส่วนตัว  และคา่หอพักในระหว่างเรยีน      สามารถติดต่อขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศกึษาของรฐับาล (กยศ.) โดยสืบคน้ขอ้มูลได้ที่  http://www.studentloan.or.th 

    ทัง้นี ้ นกัศกึษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาคณุภาพ

นักศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทกุวันในเวลาราชการ 

              3.   ทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ (กู้ยืมฉุกเฉิน)   เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์ ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยจัดเปน็กองทนุสวสัดกิารนกัศกึษา (กูย้มืฉกุเฉนิ) เพื่อ

ช่วยเหลือนกัศกึษาที่ประสบปัญหาการเงินอยา่งรีบด่วนในด้านคา่ลงทะเบียน คา่อาหารและคา่อุปกรณ์

การเรียน  

ทั้งนี ้ นกัศกึษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทกุวันในเวลาราชการ 

 

    ข. สวัสดิกำรด้ำนท่ีพักอำศัย 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้ันปีที่  1 ทุกคน จะต้องพักในหอพักนักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้ เป็นเวลา  1  ปีการศึกษา    ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดหอพักให้

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเขา้พักในระหว่างปีการศึกษา ช้ันปีที่ 2 – ช้ันปีที่ 4   

 

http://www.studentloan.or.th/
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ประกำศคณะพยำบำลศำสตร์ 

เร่ือง  แนวปฏบิัตใินกำรป้องกนักำรติดเช้ือและกำรเกดิอุบัติเหตุขณะฝึกปฏบิัติงำน 

ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล   คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

------------------------------- 

 

 ด้วยคณะพยาบาลศาตร์ ค านึงถึงความจ าเป็นในการป้องกันการติดเช้ือและควบคุมการ

แพร่กระจายเช้ือโรค การป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานส าหรับ

นักศึกษาพยาบาล 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราว

ประชุมวสิามัญครั้งที่ 5/2554 วันพุธที ่ 25 พฤษภาคม  2554 จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัตใินการป้องกัน

การตดิเช้ือ การเกิดอุบตัิเหตุตดิเช้ือและการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบตัิเหตุขณะฝึกปฏิบัตงิานส าหรับนกัศกึษา

พยาบาล ดังราย ละเอียดต่อไปนี ้  

 

1. นักศึกษาทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบี  สุกใส และหัด ควรฉีดวัคซีนก่อนขึ้น

ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล / สถานพยาบาล 

2. การใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

 2.1 สวมถุงมือทุกครั้งที่จะท ากิจกรรมที่คาดว่าจะมีการสัมผัสเลือด สารน้ า สารคัดหลั่ง  

เยื่อบุ และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ปว่ย 

 2.2 ท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาลและภายหลังสัมผัส

เลือด สารน้ า สารคัดหลั่ง เยื่อบุ และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย และภายหลังการ

ถอดถุงมือ 

 2.3 สวมผ้าปิดจมูก – ปาก และแวน่ป้องกันตาทุกครั้งที่จะท ากิจกรรมที่คาดว่าจะมีการ

กระเด็นของเลือด สารน้ า หรือสารคัดหลั่งของผู้ปว่ยถูกบริเวณใบหน้า 

 2.4 ใส่ผ้ากันเปื้อน (ยางหรือพลาสติก) ทุกครั้งที่จะท ากิจกรรมที่คาดว่าจะมีการกระเด็น

ของเลือด  สารน้ า  หรือสารคัดหลั่งของผู้ปว่ยถูกบริเวณล าตัว 

 

 

 

 

  

-ส าเนา- 
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3. การป้องกันอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มต าหรือของมีคมบาดในขณะฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 3.1 หลังการใช้เข็มกับผู้ปว่ย  ให้ปลดเข็มออกจาก syringe ทิง้ลงในภาชนะ โดยไม่ต้อง 

สวมปลอกเข็ม 

 3.2 ถ้าจะต้องสวมปลอกเข็ม ให้สวมด้วยมือเดียว 

 3.3 ทิง้เข็มหรือของมีคมในภาชนะส าหรับการทิง้เข็มและของมีคมเท่านั้น  

 3.4 ให้ใช้ Clamp หรือ Forceps ในการจับเข็มเย็บหรือใบมีด เพื่อใส่หรือถอดออกจาก 

Needle  Holder หรือด้ามมีด   

 3.5 ให้ใช้ถาดในการส่งและรับเข็มเย็บแผลหรือมีดผ่าตัด ห้ามส่งและรับจากมือสู่มือ

โดยตรง 

4. แนวปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงาน 

 4.1 กรณีที่ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยทิ่มแทงหรือบาด 

ให้บีบเลือดออกให้มากที่สุด แล้วล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ ากับน้ ายาฆา่เช้ือ เช่น 4 % 

Chlorhexidine gluconate ห รื อ  7.5 % Povidone  iodine แ ล้ ว เ ช็ ด ด้ ว ย  75% 

แอลกอฮอล์ หรือ 10 %  Povidone  iodine  

 4.2 กรณีเลือดหรือสารคัดหลัง่ของผู้ปว่ยกระเดน็เขา้ปาก และ/หรือตา ให้ล้างออกด้วยน้ า

สะอาดให้มากที่สุด 

 4.3 เม่ือเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอาจารย์ผู้นิเทศและหัวหน้าทีมพยาบาลทันที 

 4.4 กรณทีี่เกดิอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  หลงั

รายงานอาจารย์ผู้นิเทศและหัวหน้าทีมพยาบาล ให้รายงานพยาบาลควบคุมโรคตดิ

เช้ือของโรงพยาบาลทันที เพื่อด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิปฏิบัติเม่ือไดร้ับอุบัตเิหตุ

สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

ของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล ปี พ.ศ 2550 (และ

ให้ข้ำมไปปฏิบัติในข้อท่ี 4.6) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสถานที่อ่ืนที่

มิใช่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้รายงานพยาบาลควบคุมการติดเช้ือของ

โรงพยาบาลนั้น และปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลนั้น 

 4.5 อาจารย์นิเทศตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยรายนั้นไม่มีผลการตรวจ  HIV และ Hepatitis    

ถ้าไม่มีให้ซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง และขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อเจาะเลือด และตรวจ

เลือด ในกรณีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ที่จะให้ค าปรึกษาผู้ป่วยเพื่อขอ

ตรวจเลือดเป็นบทบาทของแพทย์ 
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 4.6 อาจารย์นิเทศแจ้งหัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อรายงานต่อคณบดีตาม

แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยปกปิดเป็น

ความลับและใส่รหัสนักศึกษาแทนช่ือจริง   

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯได้จาก www.nurse.cmu.ac.th) 

 4.7 อาจารย์นิเทศส่งนกัศกึษาเขา้พบรองคณบดีฝ่ายวชิาการ เพื่อพจิารณา              

Pre-counselling และเพื่อการวนิิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อไป   

   

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ  ณ    วนัที่    25   พฤษภาคม  2554   

        

                                                                     ลงนาม  ธนารกัษ์  สุวรรณประพศิ 

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  สุวรรณประพศิ) 

                                          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
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แนวทำงปฏบิัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสมัผัสเลอืดและสำรคัดหลั่งจำกกำรปฏบิัติงำน  

 โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม ่

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ: แพทย์/นักศึกษาแพทย/์นกัศกึษาฝึกงานจากคณะอื่นๆหลังไดร้ับการตรวจที่ห้องฉกุเฉิน 

   แล้วต้องให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นก ากับในใบรายงาน 7500 ด้วยทุกครั้ง 

คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

พฤศจกิายน 2550 

เม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเขม็หรือของมีคมท่ีเป้ือนเลือดหรือ
สารนํ้าจากร่างกายผูป่้วยท่ิมตาํหรือบาด 

เม่ือเลือดหรือสารนํ้าจากร่างกายผูป่้วย 
กระเดน็เขา้ปาก ตา หรือบาดแผล 

ลา้งออกดว้ยนํ้าสะอาดใหม้ากที่สุด 

รายงานทนัทีหลงัไดรั้บอุบติัเหตุและไม่เกิน 24 ชัว่โมง  โดยรายงานดงัน้ี 
ในเวลาราชการ  แจง้ท่ีหอ้งพยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ โทร. 5714 

นอกเวลาราชการ แจง้ผูต้รวจการบริหารการพยาบาล โทร. 5721-3 หรือ 081-5682230 

บีบเลือดออกใหม้ากที่สุด  ลา้งแผลใหส้ะอาด 
เชด็ดว้ย 75% alcohol หรือ 10%   Povidone iodine 

         พบแพทยท์ี่ ER เพื่อรับการตรวจและลงบนัทึกในเวชระเบียนและเขียนใบรายงาน  7500 และ 7500/1 

กรณีผลเลือดผูป่้วย HBs 
Ag  เป็นบวกปฏิบติัตาม

แนวทางการดูแลบุคลากร
ที่สัมผสัเลือดหรือสารคดั
หลัง่ในผูป่้วย ท่ีมีผลเลือด 

HBs Ag เป็นบวก 

 

กรณีผลเลือดผูป่้วย HIV Ab และ/หรือ HIV 
Ag  เป็นบวกปฏิบติัตามแนวทางการดูแล
บุคลากรท่ีสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ใน

ผูป่้วย ที่มีผลเลือด HIV เป็นบวก 

กรณีผลเลือดผูป่้วย เป็นลบทั้ง  3 
ตวั ถือว่าไม่มีความเส่ียง ไม่

ติดตามผลเลือดบุคลากรที่ไดรั้บ
อุบติัเหตุ 

Counseling ผูป่้วยเพื่อขอตรวจเลือด คือ HIV Ab, HIV Ag  และ HBs Ag และส่งตรวจที่  
หน่วยปฏิบติัการเคมีฉุกเฉินและผูป่้วยนอก โทร 5646 โดยใชใ้บขอตรวจ  Lab อนุมติัพิเศษ 

โดยผูบ้ริหารจาก ICN หรือ ผูต้รวจการบริหารการพยาบาลเท่านั้น และไม่ตอ้งลง Lab ในระบบ SMI 
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                                           ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เรื่อง  การสอบประมวลความรูส้ าหรับนักศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของคณะ-

พยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากัน มหาวทิยาลัยเชียงใหม่จึง

เห็นสมควรให้คณะ-พยาบาลศาสตร์จัดสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งของคณะพยาบาล

ศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสถาบัน

สมทบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2542 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2542 จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้ดังนี้ 

 1.  วัตถุประสงคข์องการสอบประมวลความรู้ 

     1.1 เพื่อทดสอบความรู้ในแนวกวา้ง 

     1.2 เพื่อทดสอบความสามารถในการผสมผสานแนวความคดิและเนือ้หาวิชา 

     1.3 เพื่อทดสอบความสามารถในการน าความรู้ที่ได้ศกึษามาใช้ในการแก้ปัญหา 

 2.  วชิาสอบ ก าหนดไว ้8 กระบวนวิชา คอื 

      2.1  การพยาบาลมารดาและทารก 

      2.2  การผดุงครรภ์ 

      2.3  การพยาบาลเด็ก 

                   2.4  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 

                   2.5  สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

                   2.6  การพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลโรคเบื้องตน้ 

      2.7  การพยาบาลผู้ใหญ่ 

                   2.8  การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

 3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 

      เป็นนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ปีที ่ 4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ หรือ

สถาบันสมทบ ที่คาดวา่จะส าเรจ็การศึกษาในภาคการศกึษานั้น  

4. ก าหนดการสอบ ตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

5. การประเมินผล ผู้ทีส่อบผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ในทกุวชิา หรือตาม

เกณฑท์ี่คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด 

 

-ส าเนา- 
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      ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในวชิาใด  ใหส้อบซ่อมเฉพาะวชิานั้น    ทัง้นีต้้องสอบให้ผ่านในปี

การศกึษาถดัไป หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภายใน 2 ปีการศึกษา ให้ยกเลิกผลการสอบทั้งหมด  และให้

สอบใหม่ทกุวชิา 

 

       ทั้งนี ้ ให้ใช้แนวปฏิบัตนิีต้ั้งแต่ปกีารศกึษา 2542  เปน็ต้นไป   

 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 19  ตุลาคม  2542 

 

  (ลงนาม)  นิพนธ ์ ตุวานนท ์

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ตุวานนท์) 

   รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร รกัษาราชการแทน 

                        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอทั่วไป (Request Form) 
ใชสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

For Undergraduate Student, Faculty of Nursing, Chiang Mai university 

มช.19 (CMU 19) 
   เขียนที่ Address   

   วันที่ Date   เดือน Month    พ.ศ. Year   

เรื่อง 
Topic: 

          

เรียน 
To: 

          

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว 
I am Mr./Mrs./Miss      

รหัสประจําตัว 
Student Code   

สถานภาพนักศึกษาปที่ A student in year   มีความประสงค Request for   
  
เหตุผล คือ Rationale              
 
 
  

 จึงเรียนมาเพื่อ        
Please kindly consider the request.  

     
เบอรโทรศัพทติดตอไดสะดวก 
Phone Number  

ขอแสดงความนับถือ 
Respectfully, 

 

      ลายมือชื่อนักศึกษา 
Student’s signature 

   (    ) 
บันทึกความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา Comments by Advisor   
  
   
      ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา 

Advisor’s signature 
   (    ) 

  วันที่ Date       
บันทึกความเห็นของหัวหนาสํานักวิชาฯ/หรืออาจารยผูสอน Comments by Head of Department/ Teacher of course 
  
   

      ลายมือชื่อหัวหนาสํานักวิชาฯ/หรืออาจารยผูสอน 
Head of Department/ Teacher of course’s 
signature    (    ) 

  วันที่ Date       
  

บันทึกของงานบริการการศึกษา 
For Under Graduate Staff 

คําสั่งของคณบดี 
Opinion of the Dean 

       
       
       
       
       
        

       
       
       
       
       
        

ลงชื่อ Signature   ลงชื่อ Signature   
วันที่ Date   วันที่ Date   
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ข้อมูลท่ีนักศึกษำควรทรำบเพ่ิมเติม 
 

ล ำดับ เร่ือง สำมำรถดูได้ท่ี 

1 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551   www.cmu.ac.th 

2 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 

www.eqd.cmu.ac.th 

3 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการสอบของ

นักศึกษา พ.ศ. 2554 

www.eqd.cmu.ac.th 

4 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการพิจารณา

เกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนออนุมัตใิห้ไดร้ับ

ปริญญา ประกาศนยีบัตรช้ันสูง อนุปริญญา หรือ

ประกาศนยีบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 

2550  

www.eqd.cmu.ac.th 

5 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา

พ.ศ. 2553 

www.eqd.cmu.ac.th 

6 ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เกี่ยวกับค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

www.reg.cmu.ac.th 

7 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  

การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

www.reg.cmu.ac.th 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา 

www.reg.cmu.ac.th 

9 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เง่ือนไขการมี

สทิธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชา 

www.reg.cmu.ac.th 

10 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลาออก        

จากการเป็นนักศกึษา       

www.reg.cmu.ac.th 

11 ขัน้ตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา www.reg.cmu.ac.th 

12 ขัน้ตอนการช าระเงินค่าธรรมเนยีมการลงทะเบียน www.reg.cmu.ac.th 

13 ปฏิทินการศึกษา www.reg.cmu.ac.th 

 

http://www.cmu.ac.th/
http://www.eqd.cmu.ac.th/
http://www.eqd.cmu.ac.th/
http://www.eqd.cmu.ac.th/
http://www.eqd.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.eqd.cmu.ac.th/Curriculum/CMU38_51/Sharefiles/04_Annouce/03_StdOut.pdf
http://www.eqd.cmu.ac.th/Curriculum/CMU38_51/Sharefiles/04_Annouce/03_StdOut.pdf
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/





