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ประวัติ   

            โดยด ำริของรัฐบำลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบำยให้มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค แต่ได้เกิด
สงครำมโลก ครั้งที่ 2 ข้ึน กำรด ำเนินงำนจึงชะงักลง ต่อมำในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและ
อนุมัติในหลักกำรให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำมที่มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกระทรวง
สำธำรณสุขเสนอและให้จัดต้ัง “โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” ข้ึนพร้อมกัน 
            ต่อมำในปี พ.ศ. 2502 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งคณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ ในมหำวิทยำลัย
แพทยศำสตร์ และให้โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยเป็นแผนกวิชำด้ำนกำรพยำบำลเรียกช่ือว่ำ 
“แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล  ในปี พ.ศ. 
๒๕๐๓ หลักสูตรอนุปรญิญำพยำบำลและอนำมยัในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกำศนียบัตรผดุงครรภ์ ใน
ปี พ.ศ. 2507 
 
             ในปี พ.ศ. 2508 เมื่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษำ 
คณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ได้ย้ำยมำสังกัดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย จึงมี
ฐำนะเป็นแผนกวิชำหนึ่งของคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 
             ใน ปี พ.ศ. 2509 ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (พยำบำล) ในปี 
พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือจำกแผนกวิชำ เป็นภำควิชำกำรพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย และ
คณะกรรมกำรบริหำรสภำกำรศึกษำแห่งชำติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยำบำลศำสตร์ ในสังกัด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2515 มีกำรแบ่งกำรบริหำรงำน ประกอบด้วย 8 ภำควิชำ 
และส ำนักงำนเลขำนุกำร  
 
             ในปี พ.ศ. 2551 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2551 และตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำร
แบ่งหน่วยงำนในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น (ฉบับที่ 1) วันที่ 30 ธันวำคม 2551 ตำมมติที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในครำวประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้ำง
กำรแบ่งหน่วยงำนของคณะพยำบำลศำสตร์ ประกอบด้วย 1. ส ำนักงำนคณะพยำบำลศำสตร์ 2. ส ำนักวิชำ
พยำบำลศำสตร์ 3. ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรพยำบำล และ 4. ศูนย์บริกำรพยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภำค จัดต้ังข้ึนตำมนโยบำยของรฐัและเจตนำรมณ์
ของประชำชนในภำคเหนือให้เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและวิชำชีพช้ันสูงเพื่ออ ำนวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชำติโดยส่วนรวม 

มหำวิทยำลัยแห่งนีเ้ป็นแหลง่สะสม ค้นคว้ำ วิจัย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตำมหลักแหง่เสรีภำพทำงวิชำกำร 
โดยยดึมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรประยกุต์ เผยแพร่ และกำรท ำนบุ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแห่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในกำรฝึกฝนตน เป็นผู้รูจ้รงิ คิดเป็น ปฏิบัติได้ สำมำรถครองตน 
ครองคน ครองงำน ด้วยมโนธรรมและจิตส ำนึกตอ่สงัคม 

 

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นสถำบันช้ันน ำระดับสำกลด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัย 

(โดยตั้งเป้ำหมำยเป็นสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลใน 100 อันดับแรกของโลก ภำยในปี 2564)  

 

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์ 
1. จัดกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลระดับอุดมศึกษำ 

2. ผลิตผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ 

3. ให้บริกำรวิชำกำร 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ และพัฒนำสิ่งแวดลอ้ม 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 

 

ชื่อหลักสูตร 
ภำษำไทย : หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภำษำไทย   : ช่ือเต็ม  พยำบำลศำสตรบัณฑิต 
    : ช่ือย่อ  พย.บ. 
ภำษำอังกฤษ  : ช่ือเต็ม  Bachelor of Nursing Science 
    : ช่ือย่อ  B.N.S. 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
                คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เช่ือว่ำวิชำชีพกำรพยำบำลเป็นวิชำชีพที่ต้องปฏิบัติ
โดยตรงต่อชีวิตและสุขภำพของประชำชน กลุ่มคน และชุมชนที่มคีวำมหลำกหลำยทั้งด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ในทุกช่วงวัยและทุกภำวะสุขภำพ ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และระบบ
บริกำรสุขภำพ ท ำให้กำรตอบสนองจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมีควำมเป็นพลวัต กำรปฏิบัติกำร
พยำบำลเพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องใช้กำรปฏิบัติตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ด้วยควำมเอำใจใส่ และเอื้ออำทร ตลอดจนใช้กำรปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับ
ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ต่ำงๆ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพของผู้ใช้บริกำรครอบครัว และชุมชน โดย
ค ำนึงถึงบริบททำงสงัคมและวัฒนธรรม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และคุณค่ำของชีวิตมนุษย์อย่ำง เท่ำเทียมกัน 

กำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีควำมเป็นพลเมืองโลก เป็นผู้ที่มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้ เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลก 
นโยบำยสุขภำพ รวมทั้งระบบบริกำรสขุภำพของประเทศ และโลก และมีทักษะที่จ ำเปน็สอดคล้องและเท่ำทัน
ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์สุขภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรและ
สัมพันธภำพ มีภำวะผู้น ำ สำมำรถตัดสินใจทำงคลินิก และจัดกำร สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์
รวมตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยส ำนึก
แห่งคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยเน้นกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำคุณภำพกำร
พยำบำลและวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีคุณภำพ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ทั้งในสถำนบริกำรสุขภำพ

และในชุมชน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. ประยุกต์ใช้ควำมรอบรูในศำสตรทำงกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ และศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเหมำะสม 
2. ปฏิบัติกำรพยำบำลองค์รวมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำรที่เป็นประชำชน กลุ่มคน 

และชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม ทุกช่วงวัยและทุกภำวะสุขภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง ในทุกระดับของสถำนบริกำรสุขภำพ โดยค ำนึงกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพของผู้ใช้บริกำร 
บริบททำงสังคมและวัฒนธรรม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และคุณค่ำของชีวิต ภำยใต้กฎหมำย ส ำนึกแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ  

3. สื่อสำรด้วยภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำงและด ำรง
สัมพันธภำพกับผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชำกำร กำรท ำงำน และชีวิตประจ ำวัน  

4. สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบและมีวิจำรณญำณ ตัดสินใจทำงคลินิกและแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์  

5. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรพัฒนำตนเอง กำรปฏิบัติงำน กำรสื่อสำร และกำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีจริยธรรม 

6. สำมำรถใช้กระบวนกำรวิจัยและกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำร
พยำบำลและทำงสุขภำพ 

7. แสดงภำวะผู้น ำและสำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรท ำงำนร่วมกับทีมสุขภำพ ผู้ใช้บริกำร และ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

8. แสดงออกถึงควำมใฝ่รู้ สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
9. แสดงออกถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบ ควำมเอื้ออำทร และเคำรพในสิทธิ

และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  
10. ประยุกต์กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข และสถิติมำใช้ในวิชำชีพอย่ำงเหมำะสม 
11. เคำรพควำมแตกต่ำงทำงควำมเช่ือ ศำสนำและวัฒนธรรม  
12. แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง วิชำชีพกำรพยำบำล และตระหนักในคุณค่ำวิชำชีพ 

และสิทธิของพยำบำล 
13. แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองโลก และด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
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โครงสร้างหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

 
โครงสร้ำงหลกัสูตรแบ่งเปน็หมวดวิชำซึ่งสอดคล้องกับที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                03 หน่วยกิต 
(1.1)  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร                                                          12 หน่วยกิต 
(1.2)  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 9 หน่วยกิต 
(1.3)  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
(1.4)  กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกจิกรรม 3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                    135 หน่วยกิต 
(2.1)  กลุ่มวิชำแกน (พื้นฐำนวิชำชีพ) 26 หน่วยกิต 
(2.2)  กลุ่มวิชำชีพ             79 หน่วยกิต 

      (2.2.1) วิชำบังคับ                               73 หน่วยกิต 
                ก. วิชำทฤษฎี 43 หน่วยกิต 
                ข. วิชำฝึกปฏิบัติ 30 หน่วยกิต 
      (2.2.2)  วิชำเลือก (ฝึกปฏิบัติ) 6 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 
 
                  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า    141 หน่วยกิต 
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กระบวนวิชาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561  
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     General education 

              30 หน่วยกิต 
              30 credits 

              กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
              Language and Communication Courses 

      12 หน่วยกิต 
      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 

กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนอย่ำงมปีระสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

001226 ม.อ. 226 
ENGL 226 

ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 
English in Health Sciences Context 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
Humanities and Social Sciences Courses 

        9    หน่วยกิต 
        9    credits 

013110 ม.จว. 110 
PSY 110 

จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน 
Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

และใหเ้ลือกจำกกระบวนวิชำต่อไปนี้อีก 2 กระบวนวิชำ 
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 

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
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 

ศิลปะแหง่กำรเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ำ 
Humanistic Arts 

3(3-0-6) 

127100 ร.ปค. 100 
GOV 100 

กำรเมืองในชีวิตประจ ำวัน 
Politics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

140104 ร.ท. 104 
PG 104 

กำรเป็นพลเมอืง 
Citizenship 

3(3-0-6) 

571151 พย.ศท. 151 
NGGE 151 

ศำสตร์และศิลป์ในกำรสร้ำงควำมสุข 
Science and Art for Happiness Creation 

3(2-3-4) 

703103 บธ.กจ. 103 
MGMT 103 

กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและธุรกจิเบื้องต้น 
Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

751100 
 

ศศ. 100 
ECON 100 

เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

6



 

 
 

 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์         
Science and Mathematics Courses                           

6  หน่วยกิต 
6  credits 

ให้เลอืกจำกกระบวนวิชำต่อไปนี้ 
Select from the followings 

 

201110 ว.วท. 110 
SC 110 

คณิตศำสตร์บูรณำกำร 
Integrated Mathematical Sciences 

3(2-2-5) 

204100 ว.คพ. 100 
CS 100 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและชีวิตสมัยใหม ่
Information Technology and Modern Life 

3(2-2-5) 

261111 วศ.คพ. 111 
CPE 111 

อินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน ์
Internet and Online Community 

3(3-0-6) 

362211 ก.อร. 211 
CONS 211 

หลักกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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 

กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ 
Critical Thinking and Creative Thinking 

3(2-2-5) 

571113 พย.ศท. 113 
NGGE 113 

กำรรกัษำสมดลุแหง่ชีวิตวัยรุ่น 
Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 

3(3-0-6) 

571115 พย.ศท. 115 
NGGE 115 

สปำเพื่อสุขภำพ 
Spa for Health 

3(3-0-6) 

571116 พย.ศท. 116 
NGGE 116 

สุขภำพกับกำรท ำงำนในยุคดิจทิัล   
Health and Working in the Digital Age 

3(3-0-6) 

951100 ศท.อ. 100 
ANI 100 

ชีวิตสมัยใหม่กบัแอนนิเมชัน 
Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

953111 ศท.วว. 111 
SE 111  

ซอฟต์แวร์ส ำหรบัชีวิตประจ ำวัน 
Software for Everyday Life 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   
Learning through Activities Courses                                           

3  หน่วยกิต 
3  credits 

571101 พย.ศท. 101 
 NGGE 101 

กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 1 
Learning through Activities 1 

1(0-3-0) 

571102 พย.ศท. 102 
 NGGE 102 

กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 2    
Learning through Activities 2 

1(0-3-0) 

571401 พย.ศท. 401 
 NGGE 401 

กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 3 
Learning through Activities 3 
 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
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    (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 

ชีววิทยำส ำหรับนกัศึกษำพยำบำลศำสตร ์
Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

203114 ว.คม. 114 
CHEM 114 

เคมีอินทรีย์ส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Organic Chemistry for Nursing Students 

2(2-0-4) 

208141 ว.สถ. 141 
STAT 141 

ชีวสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Biostatistics 

2(1-2-3) 

301221 พ.กว. 221 
ANAT 221 

กำยวิภำคศำสตร์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Anatomy for Nursing Students 

3(2-2-5) 

303221 พ.ชค. 221 
BCHM 221 

ชีวเคมีส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Biochemistry for Nursing Students 

3(2-2-5) 

311224 พ.จช. 224 
MICR 224 

จุลชีววิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล 
Microbiology for Nursing Students 

3(2-3-4) 

317221 พ.ปร. 221 
PARA 221 

ปรสิตวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Parasitology for Nursing Students 

2(1-2-3) 

318221 พ.พย. 221 
PATH 221 

พยำธิวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Pathology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

320221 พ.ภส. 221 
PHCO 221 

เภสัชวิทยำส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล 
Pharmacology for Nursing Students 

3(3-0-6) 

321224 พ.สร. 224 
PHSO 224 

สรรีวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล 
Physiology for Nursing Students 

4(3-3-6) 

 (2.2) กลุ่มวิชาชีพ   
       Major  Courses                                                                

  79  หน่วยกิต 
  79  credits 

        (2.2.1) วิชาบังคับ 
                 Required Courses 

                        70 หน่วยกิต 
                        70 credits 

 วิชำทฤษฎี 
Theory Courses 

                 43  หน่วยกิต 
                 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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำร          2(0-6-0) 
 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory 
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553312 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สงูอำยุ                2(2-0-4) 
 NGM312 Gerontological Nursing  
554313 พย.สน. 313 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  

และกำรผดุงครรภ์ 1           
2(2-0-4) 

 NGOB 313 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  
554314 พย.สน. 314 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  

และกำรผดุงครรภ์ 2            
4(4-0-8) 

 NGOB 314 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2  
555313 พย.กม. 313 กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 
 NGP 313 Pediatric and Adolescent Nursing  
556311 พย.จว.311 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 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 ปฐมนิเทศวิชำชีพกำรพยำบำล 1(1-0-2) 
 NGAD 101 Introduction to Nursing Profession  
558411 พย.บพ. 411 กฎหมำยและจริยศำสตรท์ำงกำรพยำบำล 

และกำรผดุงครรภ์   
2(2-0-4) 

 NGAD 411 Laws and Ethics in Nursing and Midwifery 
Profession 

 

558432 พย.บพ. 432   กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล      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 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1          2(2-0-4) 
 NGA 311 Adult Nursing 1  
561312 พย.ผญ. 312 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2         2(2-0-4) 
 NGA 312 Adult Nursing 2  
562101 พย.รภ 101    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรปอ้งกันโรค 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  
 วิชำฝึกปฏิบัต ิ

Practicum Courses 
30 หน่วยกิต 
30 credits 

551491 พย.ส. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน              3(0-9-0) 
 NGC 491   Community Nursing Practicum  
551492 พย.ส. 492 กำรฝกึปฏิบัติกำรรกัษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 
 NGC 492 Primary Medical Care Practicum  
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552291 พย.พ. 291 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำน 2(0-6-0) 
 NGF 291 Fundamental Nursing Practicum    
554392 พย.สน. 392 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำร

ผดุงครรภ์ 1     
2(0-6-0) 

 NGOB 392 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 
Practicum 1 

 

554493 พย.สน. 493 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำร
ผดุงครรภ์ 2     

3(0-9-0) 

 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 
Practicum 2 

 

554494 พย.สน. 494 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำร
ผดุงครรภ์ 3    

2(0-6-0) 

 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 
Practicum 3 

 

555393 พย.กม. 393 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 
 NGP 393 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  
555394 พย.กม. 394 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 
 NGP 394 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  
556391 พย.จว. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 
 NGPN 391 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  
561391 พย.ผญ. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 1 3(0-9-0) 
 NGA 391 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1  
561392 พย.ผญ. 392 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 2 3(0-9-0) 
 NGA 392 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2  
561491 พย.ผญ. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 3 2(0-6-0) 
 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  
 (2.2.2) วิชาเลือก  

          Elective Courses 
6 หน่วยกิต 
6 credits 

โดยเลือกจำกกระบวนวิชำในกลุ่ม ก. และกลุม่ ข. กลุ่มละ 1 กระบวนวิชำ 
Select 1 course from group A and 1 course from group B 
        กลุ่ม ก. กำรฝึกปฏิบัติผูน้ ำทีมกำรพยำบำล (Group A -Nursing Leadership Practicum) 
551481 พย.ส. 481 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลชุมชน         3(0-9-0) 
 NGC 481   Community Nursing Leadership Practicum  
553481 พย.อย. 481 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGM 481   Medical Nursing Leadership Practicum  
554481 พย.สน. 481 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ              3(0-9-0) 
 NGOB 481 Obstetric and Gynecological Nursing Leadership  

Practicum 
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555481   พย.กม. 481 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGP 481 Pediatric Nursing Leadership Practicum  
556481 พย.จว. 481   กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 
 NGPN 481    Psychiatric and Mental Health Nursing Leadership 

Practicum 
 

557481 พย.ศ. 481    กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลศัลยศำสตร์    3(0-9-0) 
 NGS 481 Surgical Nursing Leadership Practicum  
        กลุ่ม ข.  กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ  
                    (Group B -Nursing Professional Internship) 
551482 พย.ส. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนเพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ    3(0-9-0) 
 NGC 482   Community Nursing Professional Internship  
553482 พย.อย. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพื่อเตรียมเข้ำสู่

วิชำชีพ 
3(0-9-0) 

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

เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ           
3(0-9-0) 

 NGOB 482 Obstetric and Gynecological Nursing Professional 
Internship 

 

555482 พย.กม. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์เพือ่เตรียมเข้ำสู่
วิชำชีพ          

3(0-9-0) 

 NGP 482 Pediatric Nursing Professional Internship  
556482 พย.จว. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตเพือ่เตรียม

เข้ำสู่วิชำชีพ          
3(0-9-0) 

 NGPN 482   Psychiatric and Mental Health Nursing Professional 
Internship 

 

557482 พย.ศ. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตรเ์พื่อเตรียมเข้ำสู่
วิชำชีพ          

3(0-9-0) 

 NGS 482 Surgical Nursing Professional Internship  
(0) หมวดวิชาเลือกเสรี                                               ไม่น้อยกว่ำ  
     Free  Elective                                                   a minimum of 

6 หน่วยกิต 
6 credits 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า 
Total                                   a minimum of 

141  หน่วยกิต 
141 credits 
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ความหมายของเลขรหสักระบวนวิชา 
 
รหสักระบวนวิชำที่ใช้ก ำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี ้
เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภำควิชำ/สำขำวิชำ ที่กระบวนวิชำน้ันสังกัด 
เลข 3 ตัวท้ำย จ ำแนกได้ดังนี้ 
เลขตัวแรก (หลกัร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชำ 
“1” แสดงถึง กระบวนวิชำในระดับปีที่ 1 
“2” แสดงถึง กระบวนวิชำในระดับปีที่ 2 
“3” แสดงถึง กระบวนวิชำในระดับปีที่ 3 
“4” แสดงถึง กระบวนวิชำในระดับปีที่ 4 
เลขตัวกลำง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 
เลขตัวท้ำย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสำขำวิชำ 
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 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  
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        23  

1
3



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 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(10-13-28) 
  Total  (Group II)                                        16(12-13-26) 

 
   

1
4



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 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) 

1
5



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 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) 1
6



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 0  
 

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) 

1
7



 
 

 

แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 0  
 

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) 

1
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 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) 

 
 

1
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แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีท่ี 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)  

 
                                                                                             
 
 
 

2
0



 
 

 

 

แผนการศกึษา 
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชั้นปีที่ 1   

ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                     หน่วยกิต  
001101 ม.อ. 101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 1          3(3-0-6) 
013110   ม.จว. 110                 จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน          3(3-0-6) 
202143  ว.ชว. 143   ชีววิทยำส ำหรับนกัศึกษำพยำบำลศำสตร ์ 2(2-0-4) 
  วิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์      3  
  วิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์    3  
  วิชำเลือกเสร ี    3  
      รวม                     17  

 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                    หน่วยกิต 
001102 ม.อ. 102    ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2 3(3-0-6) 
203114 ว.คม. 114 เคมีอินทรีย์ส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์  2(2-0-4) 
208141 ว.สถ. 141 ชีวสถิติเบื้องต้น 2(1-2-3) 
558101 พย.บพ. 101 ปฐมนิเทศวิชำชีพกำรพยำบำล 1(1-0-2) 
562101 พย.รภ. 101 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรปอ้งกันโรค 2(2-0-4) 
571101 พย.ศท. 101 กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 1 1(0-3-0) 
  วิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์      3  
  วิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์            3  
  วิชำเลือกเสร ี             3  
 
 

       รวม               23  
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 ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                  หน่วยกิต  
001201 ม.อ. 201 กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนอย่ำงมปีระสิทธิผล 3(3-0-6) 
301221 พ.กว. 221               กำยวิภำคศำสตร์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  3(2-2-5) 
303221 พ.ชค. 221 ชีวเคมีส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  3(2-2-5) 
321224 พ.สร. 224              สรรีวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล  4(3-3-6) 
กลุ่มท่ี 1   
552216 พย.พ. 216     กำรพยำบำลพื้นฐำน 3(3-0-6) 
552217 พย.พ. 217             กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำร 2(0-6-0) 
กลุ่มท่ี 2   
562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ  3(2-3-4) 
  รวม  กลุ่มท่ี 1      18(10-13-28) 
  รวม  กลุ่มท่ี 2     16(12-13-26) 
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                            ชัน้ปีที่ 2 (ต่อ) 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                   หน่วยกิต 
001226 ม.อ. 226     ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  3(3-0-6) 
311224 พ.จช. 224             จุลชีววิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล  3(2-3-4) 
317221   พ.ปร. 221             ปรสิตวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์                                       2(1-2-3) 
318221 พ.พย. 221             พยำธิวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล                                        2(2-0-4) 
320221      พ.ภส. 221            เภสัชวิทยำส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล  3(3-0-6) 
571102 พย.ศท. 102 กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 2 1(0-3-0) 
 
กลุ่มท่ี 1  

 
 

 

562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ  3(2-3-4) 
กลุ่มท่ี 2    
552216 พย.พ. 216     กำรพยำบำลพื้นฐำน 3(3-0-6) 
552217 พย.พ. 217             กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำร 2(0-6-0) 
  รวม กลุ่มท่ี 1    17(10-11-27) 
  รวม กลุ่มท่ี 2    19(14-14-29) 
 
 
ภาคฤดูร้อน                                                                                            หน่วยกิต  
552291 พย.พ. 291 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำน 2(0-6-0) 
554313 พย.สน. 313 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดงุครรภ์ 1           2(2-0-4) 
561311 พย.ผญ. 311 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1          2(2-0-4) 
    
  รวม   6(4-6-8) 
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ชั้นปีที่ 0  
ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                    หน่วยกิต  
กลุ่มท่ี 1  
553312 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สงูอำยุ                2(2-0-4) 
554314 พย.สน. 314 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดงุครรภ์ 2           4(4-0-8) 
554392 พย.สน. 381 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  

และกำรผดุงครรภ์ 1     
2(0-6-0) 

561312 พย.ผญ. 312 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2          2(2-0-4) 
561391 พย.ผญ. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 1 3(0-9-0) 
561392 พย.ผญ. 392 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 2 3(0-9-0) 
 
กลุ่มท่ี 2       
551311 พย.ส. 311 กำรพยำบำลชุมชน             3(3-0-6) 
555313 พย.กม. 313 กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 
555393 พย.กม. 393 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 
555394 พย.กม. 394 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 
556311 พย.จว. 311 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(3-0-6) 
556391 พย.จว. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต            3(0-9-0) 
  รวม   กลุ่มท่ี 1   16(8-24-16) 
 
 

 รวม   กลุ่มท่ี 2   17(9-24-18) 
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                                                     ชั้นปีที่ 0 (ต่อ) 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                        หน่วยกิต  
กลุ่มท่ี 1  
551311 พย.ส. 311 กำรพยำบำลชุมชน             3(3-0-6) 
555313 พย.กม. 313 กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 
555393 พย.กม. 393 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 
555394 พย.กม. 394 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 
556311 พย.จว. 311 กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช           3(3-0-6) 
556391 พย.จว. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช  3(0-9-0) 
 
กลุ่มท่ี 2         
553312 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สงูอำยุ                2(2-0-4) 
554314 พย.สน. 314 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดงุครรภ์ 2           4(4-0-8) 
554392 พย.สน. 392 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  

และกำรผดุงครรภ์ 1   
2(0-6-0) 

561312 พย.ผญ. 312 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2          2(2-0-4) 
561391 พย.ผญ. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 1 3(0-9-0) 
561392 พย.ผญ. 392 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 2 3(0-9-0) 
  รวม   กลุ่มท่ี 1   17(9-24-18) 
  รวม   กลุ่มท่ี 2   16(8-24-16) 
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ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                        หน่วยกิต  
551461 พย.ส. 461   กำรรกัษำโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 
551492 พย.ส. 492  กำรฝกึปฏิบัติกำรรกัษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 
557433 พย.ศ. 433 กำรพยำบำลภำวะภัยพิบัติ             2(2-0-4) 
558411 พย.บพ. 411 กฎหมำยและจริยศำสตรท์ำงกำรพยำบำล 

และกำรผดุงครรภ์   
2(2-0-4) 

558432 พย.บพ. 432   กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล      2(2-0-4) 
558442 พย.บพ. 442 ภำวะผู้น ำ กำรจัดกำร และสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล                 3(3-0-6) 
571401 พย.ศท. 401 กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 3 1(0-3-0) 
กลุ่มท่ี 1          
554493 พย.สน. 493 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  

และกำรผดุงครรภ์ 2     
3(0-9-0) 

554494 พย.สน. 494 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 3     

2(0-6-0) 

กลุ่มท่ี 2           
551491 พย.ส. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน              3(0-9-0) 
561491 พย.ผญ. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 3 2(0-6-0) 
  รวม   กลุ่มท่ี 1    19(11-24-22)    กลุ่มท่ี 2  19(11-24-22) 
ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                        หน่วยกิต  
 วิชำเอกเลอืก กลุม่ ก. -กำรฝึกปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำล    3(0-9-0) 
 วิชำเอกเลอืก กลุม่ ข. -กำรฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ     3(0-9-0) 
กลุ่มท่ี 1           
551491 พย.ส. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน                 3(0-9-0) 
561491 พย.ผญ. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 3    2(0-6-0) 
กลุ่มท่ี 2           
554493 พย.สน. 493 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  

และกำรผดุงครรภ์ 2     
   3(0-9-0) 

554494 พย.สน. 494 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 3     
รวม   กลุ่มท่ี 1  11(3-00-3)   กลุ่มท่ี 2   11(3-00-3) 

   2(0-6-0) 
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ลักษณะของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  4  ปี 
1. มีระยะเวลำศึกษำ 4 ปี ประกอบด้วย 8 ภำคกำรศึกษำปกติ และ 1 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 
2. มีหน่วยกิตบังคับตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชำ

เฉพำะ 105 หน่วยกิต และหมวดวิชำเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
3. ลักษณะกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 

3.1 กำรเทียบช่ัวโมงฝึกปฏิบัติเป็นหน่วยกิต 45 ช่ัวโมง/หน่วยกิต 
3.2 นักศึกษำจะได้ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ปว่ยในสถำนกำรณ์ที่เป็นจริงในทุกแขนงกำรพยำบำล

ที่จัดไว้ในหลักสูตร 
3.3 ในแขนงกำรพยำบำลที่มีกำรพยำบำลตลอด 24 ช่ัวโมง นักศึกษำจะต้องฝึกปฏิบัติงำนทั้ง 3 

เวร ตำมระบบกำรจัดเวลำเข้ำเวรกำรพยำบำลของโรงพยำบำล ซึ่งเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน   
นักศึกษำจะได้ฝึกเข้ำเวรกำรพยำบำลยำมวิกำล เวรบ่ำย และเวรดึก   เวรละประมำณ 3-4 
วัน อย่ำงน้อย 1 รอบเวรบ่ำย และเวรดึกต่อกำรฝึกในแขนงกำรพยำบำลที่มีค่ำวิชำ 1 หน่วย
กิต เพื่อศึกษำลักษณะควำมต้องกำรพยำบำลยำมวิกำล    กำรฝึกปรับตัวต่องำน และฝึกกำร
ตัดสินใจในกำรพยำบำล 

3.4 เมื่อฝึกปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นในแต่ละช้ันปี ให้นักศึกษำช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่  3 และช้ันปีที่ 4 น ำ
สมุดบันทึกประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำน พร้อมทั้ งลำยมือ ช่ือผู้นิ เทศ (Clinical 
Instructor) ส่งให้อำจำรย์ที่ปรกึษำเพื่อตรวจสอบกำรบันทึกประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำน
และให้ควำมเห็น พร้อมทั้งลงช่ือ วัน เดือน ปี และให้นักศึกษำส่งให้         หน่วยปริญญำตรี 
งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ ก่อนกำรสอบประมวลควำมรู้ 

4. กำรหยุดในกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 
4.1 กำรหยุดประจ ำสัปดำห์และหยุดวันนักขัตฤกษ์ในระยะที่มีกำรผลัดเปลี่ยนเข้ำฝึกปฏิบัติกำร

พยำบำลนั้น อำจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดรำชกำรนั้น 
4.2 กำรหยุดเรียนในโอกำสพิเศษอื่น ๆ จะหยุดเฉพำะกำรศึกษำกระบวนวิชำภำคทฤษฎี แต่ไม่

หยุดกำรฝึกปฏิบัติ 
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การประเมินผลนักศกึษา 
สัญลักษณ์และควำมหมำยของกำรวัดและประเมินผลกระบวนวิชำต่ำงๆ ให้ก ำหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล ำดับข้ันที่มีค่ำล ำดับข้ัน ให้ก ำหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมำก (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 อ่อนมำก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล ำดับข้ันที่ไม่มีค่ำล ำดับข้ัน ให้ก ำหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้ำร่วมศึกษำ (VISITOR) 
  W กำรถอนกระบวนวิชำ (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตที่ได้จำกกำรทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตที่ได้จำกกำรเสนอแฟ้มสะสมงำน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตที่ได้จำกกำรทดสอบมำตรฐำน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จำกกำรประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตที่ได้รับจำกกำรยกเว้นกำรเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION)  
 (3) อักษรล ำดับขั้นที่ยังไม่มีกำรประเมินผล ให้ก ำหนดดังนี้  
                     อักษรล ำดับข้ัน ควำมหมำย 
  I กำรวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P กำรเรียนกำรสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชำที่นักศึกษำได้ล ำดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่ำนั้น จึงจะนับหน่วยกิ
ตของกระบวนวิชำน้ันเป็นหน่วยกิตสะสม 
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 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้  จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ต้องเรียนกระบวนวิชำต่ำงๆให้ครบตำมหลักสูตรและเงื่อนไขของสำขำวิชำที่ก ำหนดไว้ 
2. ต้องมีค่ำล ำดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ  2.00 
3. ต้องมีค่ำล ำดับข้ันสะสมเฉลี่ยในวิชำเอกไม่น้อยกว่ำ  2.00 
4. ต้องได้ค่ำล ำดับข้ันไม่ต่ ากว่าระดับ 2.33  ทุกกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอก (วิชาชีพ) 
5. ต้องผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้  
6. ต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหำวิทยำลัย 
7. ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรพิจำรณำเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษำที่จะได้รับเสนอให้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิต  ประกำศนียบัตร
บัณฑิตข้ันสูง อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรของมหำวิทยำลัย-เชียงใหม่  
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ผลการเรียนรู ้
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

      1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
           1)   มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลำ  
           2)   มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
           3)   จัดกำรประเด็นหรือปัญหำทำงจริยธรรมได้อย่ำงเหมำะสม 

     4)   แสดงออกถึงกำรเคำรพสิทธิ  เห็นคุณค่ำ ควำมแตกต่ำงด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ และ   
          วัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 

           5)   แสดงออกถึงกำรมีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงส่วนรวมและสังคม 
     6)   แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพกำรพยำบำล ตระหนักในคุณค่ำ และสิทธิของ   
          พยำบำล 

        1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
    อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรม 

จริยธรรม ตำมข้อ 1.1 ทุกหัวข้อย่อย ในแต่ละกระบวนวิชำรวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์
กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของ
นักศึกษำตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรสืบค้นควำมรู้และข้อมูลด้วยตนเอง กำรใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ กำรฝึกแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์จ ำลองหรือกรณีศึกษำ กำรสนทนำแลกเปลี่ยนกัน กำร
อภิปรำยกลุ่มย่อย กำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง เป็นต้น โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้ 

1) เน้นให้นักศึกษำเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย ทั้งจำกสถำนกำรณ์จริงและสมมตทิี่
ครอบคลมุประเด็นกำรตัดสินใจเชิงคุณธรรมและจริยธรรมทัง้ในชีวิตประจ ำวันและกำรฝึก
ปฏิบัติทำงกำรพยำบำล รวมทั้งยกยอ่งชมเชยผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็นที่ประจักษ์ 

2) ส่งเสริมให้นกัศึกษำฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลทีเ่น้นผูร้ับบรกิำรเป็นศูนย์กลำง และเคำรพใน 
สิทธิของผู้รบับริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

3) ส่งเสริมให้นกัศึกษำร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตรทีส่่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรม  และ   
จริยธรรม 

  1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
     อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรมที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
ผลกำรเรียนรู ้และกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน เช่น กำรเขียนสะท้อนควำมรู้สึก กำรสังเกตพฤติกรรม กำร
ท ำแบบทดสอบ กำรตอบแบบสอบถำม เป็นต้น โดยเน้นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวน
วิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
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1) ประเมินระหว่ำงกำรท ำ/ร่วมกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมด้ำนคุณธรรมและ  
จริยธรรม โดยกำรสะท้อนคิดประเมินตนเองของนักศึกษำ และกำรประเมินโดยผูท้ี่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษำและกิจกรรมนั้น 

2) ประเมินหลังกำรท ำ/ร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมด้ำนคุณธรรมและ 
จริยธรรม โดยกำรประเมินตนเอง กำรประเมินโดยเพื่อน/ผู้ร่วมงำน ตลอดจนกำรประเมิน
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2. ความรู้ 

      2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู ้
        1)   แสดงออกถึงกำรมีควำมรอบรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน 
             ชีวิตทั้งด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์   
             สุขภำพ  รวมถึงศำสตร์อื่นที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษ 21 ตลอดถึงควำม  
             เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และควำมเป็นพลเมืองโลก 

2) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ 
เกี่ยวข้องกับศำสตร์ทำงวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ที่ เป็นปัจจุบันอย่ำง  
กว้ำงขวำงและเป็นระบบ 

3) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในนโยบำยและระบบสุขภำพของประเทศ    
และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภำพ 

4) แสดงออกถึงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และกำรมีควำมรู้ในผลงำนวิจัยและ 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ทำงกำรพยำบำลที่เป็นปัจจุบัน และกำรน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติทำงกำร
พยำบำล 

5) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรและกำรจัดกำรทำงกำร    
พยำบำล 

6) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย กฎหมำยวิชำชีพและ  
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

7) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมกับ
ประเภทกำรใช้งำน กำรสื่อสำร และผู้รับสำร 
 

        2.2 กลยทุธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู ้
           อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ตำมข้อ 2.1 
ทุกหัวข้อย่อย ในแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ เน้น
นักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำม
ควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ ให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
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1) กระบวนวิชำทฤษฎี เน้นให้นักศึกษำเรียนรู้เชิงหลักกำรและใช้กระบวนกำรคิดมำกกว่ำกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ content-oriented teaching ใช้วิธีกำรและสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษำเรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้โดยกำรช้ีน ำตนเอง เช่น กำรสืบค้นควำมรู้
และข้อมูลด้วยตนเอง กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรใช้ e-learning กำร
ค้นคว้ำด้วยตนเอง กำรฝึกแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์จ ำลอง เป็นต้น เน้นกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบ two-way communication ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน และเปิดโอกำสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมมำกที่สุด 

 
2) กระบวนวิชำฝึกปฏิบัติ เน้นกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์จ ำลอง 

เสมือนจริงที่หลำกหลำย เน้นกำรฝึกตัดสินใจทำงคลินิกโดยกำรประยุกต์ควำมรู้ทั้งจำก
ทฤษฎีและจำกประสบกำรณ์ รวมทั้ง ฝึกกำรใช้ดุลยพินิจให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ฝึก
กำรพัฒนำ intellectual skills มำกกว่ำ manual skills โดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำร
สืบค้นควำมรู้และข้อมูลด้วยตนเอง กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรฝึกปฏิบัติ
และกำรฝึกแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริงหรือกรณีศึกษำ กำรสนทนำแลกเปลี่ยนกัน กำร
อภิปรำยกลุ่มย่อย กำรอภิปรำยก่อนและหลังกำรฝึกปฏิบัติทุกครั้ง กำรค้นคว้ำวิเครำะห์ท ำ
กรณีศึกษำ เป็นต้น 
 

           2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
               อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ที่
แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ผลกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ด้ำนควำมรู้ ดังนี้ 
 

1) กระบวนวิชำทฤษฎี เช่น กำรสอบวัดโดยใช้ข้อสอบที่มีระดับกำรวัดครอบคลุมตั้งแต่
ระดับรู้จ ำ เข้ำใจ และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์สมมติที่ เสมือนจริง กำรสอบโดยใช้ 
simulator เพื่อทดสอบกำรตัดสินใจตำมสถำนกำรณ์ที่ถูกต้องตำมหลักกำร กำรท ำ
โครงกำรและกำรน ำเสนอปำกเปล่ำ เป็นต้น 

2) กระบวนวิชำปฏิบัติ เช่น กำรสอบวัดโดยใช้ข้อสอบที่มีระดับกำรวัดน ำไปใช้ใน 
สถำนกำรณ์สมมติที่เสมือนจริง กำรสอบโดยใช้ simulator เพื่อทดสอบกำรตัดสินใจ
ตำมสถำนกำรณ์ที่ถูกต้องตำมหลักกำร กำรท ำรำยงำนกำรค้นคว้ำเดี่ยวหรือกลุ่ม กำรท ำ
โครงกำรและกำรน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง กำรสอบปำกเปล่ำ (oral examination) 
เป็นต้น 
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3. ทักษะทางปัญญา 

         3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 
                    1)  สำมำรถสบืค้นข้อมูลจำกแหลง่ข้อมลูทีห่ลำกหลำย รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ ท ำ 

     ควำมเข้ำใจ และเลือกใช้ข้อมลูในกำรอ้ำงอิงเพื่อกำรพฒันำตนเองและแก้ไขปัญหำ    
     อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

                    2) สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และตัดสินใจทำงคลินกิ เพื่อ 
หำแนวทำงใหม่ในกำรแก้ไขปญัหำและกำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์
ผลกระทบทีจ่ะเกิดตำมมำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3) สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรวิจัย และนวัตกรรมในกำร 
แกไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และเหมำะสม 

4) สำมำรถพฒันำโครงกำรศึกษำ/นวัตกรรมในกำรจัดกำรปัญหำทำงสุขภำพและ 
ปัญหำในกำรปฏิบัติทำงกำรพยำบำลทีเ่ลือกสรรด้วยตนเองอย่ำงเป็นอิสระโดยใช้
กระบวนกำรวิจัยภำยใต้กำรช้ีแนะของอำจำรย ์
 

            3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ดำ้นทักษะทำงปัญญำ 
 อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะทำง

ปัญญำ ตำมข้อ 3.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆอีก 5 ด้ำน ของแต่ละกระบวนวิชำ 
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอน
ที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรสอนที่ ใช้
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

    กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติ มีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ ได้หลำกหลำยทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกัน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำมี
หลักกำรและวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ระดับสูง  เช่น กำรเรียนกำรสอนที่
กระตุ้นกระบวนกำรคิดแบบต่ำงๆ กำรคิดแก้ปัญหำทั้งทั่วไปและเฉพำะ ทั้งเป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เช่น 
กำรสะท้อนคิด กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน กำรท ำกรณีศึกษำ กำร
อภิปรำยกลุ่มแก้ปัญหำ กำรฝึกใช้กระบวนกำรวิจัย เป็นต้น 

 
              3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

     อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ผล
กำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ดังนี้ 
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     กำรพัฒนำผลกำรเรียนรูด้้ำนทักษะทำงปญัญำมีหลักกำรและวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรพัฒนำ
ผลกำรเรียนรูด้้ำนควำมรู้ระดับสูง ทั้งกระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนำกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ
โดยใช้สติปัญญำ ดังนั้น กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำอำจจะท ำเช่นเดียวกัน 
เช่น กำรสอบวัดโดยใช้สถำนกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง กำรประเมินผลงำนที่เป็นนวตกรรม     
เป็นต้น 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตวับุคคลและควำมรบัผิดชอบ 

              1)  แสดงออกถึงกำรมีปฏิสมัพันธ์และกำรสร้ำงสัมพันธภำพอย่ำงสร้ำงสรรค์กบั 
                  ผู้ใช้บริกำร ผู้ร่วมงำน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

                    2)  แสดงภำวะผู้น ำ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้น ำและสมำชิกทีมภำยใต้ 
 บริบทและสถำนกำรณที่มีควำมหลำกหลำย 

                    3)  สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตนเองอย่ำงเป็นเหตเุป็นผลและสร้ำงสรรค์  
   รวมทั้งแสดงออกซึ่งกำรเคำรพในควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น 

                    4)  มีส่วนร่วมในกำรพฒันำวิชำชีพและสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง 
                    5)  แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมอืงโลก 
 
           4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพฒันำกำรเรียนรู้ดำ้นทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล   
      และควำมรับผิดชอบ 

             อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ตำมข้อ 4.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำน
อื่นๆอีก 5 ด้ำน ของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้ น
นักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำม
ควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำน
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
            อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคนต้องเน้นกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อช่วยพัฒนำให้นักศึกษำฝึกควำมรับผิดชอบในบทบำทผู้น ำทีมและผู้ร่วม
ทีมกำรพยำบำล ฝึกควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้โดยกำรช้ีน ำตนเองและศึกษำด้วยตนเอง เพิ่มมำกข้ึน 
โดยผู้สอนช่วยเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกให้ตำมควำมจ ำเป็น เช่น กำรศึกษำด้วยตนเองก่อนกำรร่วมกลุ่ม
กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ของตนเอง กำรเรียนรู้เนื้อหำวิชำจำก
เอกสำรหรือจำก E-learning ก่อนเข้ำร่วมกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน เป็นต้น และเน้นกำรเรียนกำร
สอนที่มี two-way communication ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำเอง ระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ 
ผู้รับบริกำร ผู้ร่วมงำนในกำรฝึกปฏิบตัิกำรพยำบำลในหลำกหลำยสถำนที่ รวมทั้ง กำรฝึกรำยงำนปรึกษำ
แพทย์ในกรณีที่ผู้รับบริกำรมีปัญหำสุขภำพ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรท ำงำนกลุ่ม กำรฝึกให้ 
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ค ำแนะน ำปรึกษำผู้รับบริกำรทั้งเปน็รำยบคุคลและเปน็กลุม่ กำรอภิปรำยกลุ่มในช้ันเรยีนและในแหล่งฝึก 
กำรฝึกทักษะกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษเฉพำะทำง 
กำรแพทย์และทำงกำรพยำบำล และทักษะภำษำอังกฤษทั่วไปในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของแต่ละ
กระบวนวิชำแต่ละกลุ่ม 

      4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
 อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลกัสตูร ผลกำรเรียนรู ้และกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน กระบวนวิชำทฤษฎี
และปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

  กำรประเมินหลำยแบบที่ให้ควำมส ำคัญกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ดังเช่น กำรประเมินพฤติกรรมหรือทักษะที่แสดงออก
ของนักศึกษำในกำรแสดงบทบำทผู้น ำและผู้ตำมในทีมกำรพยำบำล ในสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม
วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชำที่หลำกหลำย และในสถำนกำรณ์ทั่วไป กำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประเมินกำรแสดงออกถึงควำมตระหนักในควำม
รับผิดชอบในกำรเรียนรู้โดยกำรช้ีน ำตนเองตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และควำมสนใจมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำตนเองในด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                1)  สำมำรถประยกุตใ์ช้หลักทำงคณิตศำสตร์ และสถิติ ในกำรปฏิบัติงำน 
                2)  สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำไทยและ/หรือภำษำอังกฤษได้อย่ำงเหมำะสมและมี             
                     ประสิทธิภำพ 

3) สำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในรปูแบบดจิิทลัได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและมี       
จริยธรรม 

                4)  สำมำรถสื่อสำรได้หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธิภำพเพื่อให้    
                     ผู้ใช้บริกำร ได้รับบริกำรสุขภำพอย่ำงปลอดภัย 

      5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
               อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมข้อ  5.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อม
กับกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆอีก 5 ด้ำน ของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์
กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของ
นักศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละ 
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กระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์
กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้          
            เน้นกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนที่ใช้ในกำรพฒันำกำรเรยีนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎี
และภำคปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำตำมวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นักศึกษำ
ได้ฝึกทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ดังเช่น กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติชีพต่ำงๆ กำรฝึกค ำนวณขนำดของ
ยำและกำรรักษำ กำรอ่ำนบทควำมผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำเสนอเชิงตัวเลข กำรฝึกค ำนวณวิเครำะห์
ผลงำนวิจัยของตนเอง เป็นต้น กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรค้นคว้ำเพิ่มเติมจำก websites ต่ำงๆ ที่มีกำรเผยแพร่ควำมรู้
ทำงวิชำกำร กำรน ำเสนอผลงำนสำรสนเทศด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับเนื้อหำสำระและกลุ่มผู้รับ
สำรสนเทศน้ัน เป็นต้น 

       5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ต้องเลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำม
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจดุมุ่งหมำยของหลกัสตูร ผลกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพื่อให้
ครอบคลุมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดังนี้ 
                เน้นกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่แสดงถึงกำรบูรณำกำรควำมคิดมีวิจำรณญำณและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น 
กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่มีกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ริเริ่ม
สร้ำงสรรค์น่ำสนใจและเหมำะสมกับผู้รับสำรสนเทศ กำรประเมินผลงำนจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรหลำกหลำย เช่นกำรสังเกต กำรทดสอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำเชิงวิจัย  
เป็นต้น 
 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

          6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
           1)  สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์อย่ำงเป็นองค์รวมตำมหลักฐำนเชิง  
               ประจักษ์ ด้วยควำมรับผิดชอบ เอื้ออำทร และเคำรพในสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็น                
               มนุษย์ที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนควำมเช่ือ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำยใต้กฎหมำย       
               ส ำนึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อควำม 
               ปลอดภัยและคุณภำพชีวิตของผู้ใช้บริกำร 
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          2)  ปฏิบัติและพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนกำร  
               พยำบำล 

                3)  สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลทำงคลนิิกตำมหลักฐำนเชิงประจกัษ์ได้อย่ำง     
                     ถูกต้องเหมำะสม   โดยเฉพำะกำรพยำบำลในสถำนบริกำรสุขภำพ (hospital    

based care)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4) สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลทำงชุมชนตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ได้อย่ำง  

ถูกต้องเหมำะสม 
 

      6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
               อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะพิสัย/
ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ ตำมข้อ 6.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆอีก 5 ด้ำน ของ
แต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง 
หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยเน้น
ให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรยีนรู้ด้ำนทักษะพิสยั/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ ให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำปฏิบัติ
มีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพที่เหมือนและ
แตกต่ำงกัน ดังนี้ 
               กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพมี
หลำกหลำย โดยเน้นกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีป่ระยุกต์กระบวนกำรพยำบำลโดยตลอดทั้งกำรคิด กำร
วำงแผน กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำล และกำรติดตำมประเมินผล ตั้ งแต่เริ่มต้นกำรเตรียมและให้
นักศึกษำฝึกตำมขั้นตอนภำยใต้กำรนิเทศของผู้สอนอย่ำงใกล้ชิด ฝึกปฏิบัติซ้ ำๆจนเกิดทักษะ สำมำรถท ำ
ได้ด้วยตนเองอย่ำงมั่นใจและถูกต้อง จนสำมำรถประยุกต์ในสถำนกำรณ์ใหม่ได้ ทั้งโดยกำรช้ีน ำของ
ผู้สอนน้อยลงและด้วยตัวของนักศึกษำเองมำกขึ้นจนมั่นใจว่ำสำมำรถปฏิบัติได้เอง กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนดังกล่ำวจะเน้นตำมล ำดับและตำมควำมเหมำะสมของแต่ละกระบวนวิชำ เช่น กำรปฐมนิเทศ กำร
สอนทำงคลินิก กำรสำธิตและกำรสำธิตย้อนกลับ กำรสอนข้ำงเตียง กำรฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกที่
หลำกหลำยระดับและผูร้ับบริกำรรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำงกันหลำกหลำยวัฒนธรรม ภูมิ
หลัง และระดับควำมรุนแรงของควำมเจ็บป่วย เพื่อเพิ่มพูนทั้งทักษะและประสบกำรณ์ตรง  
           นอกจำกนี้ยังเน้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ช่วยเพิ่ม intellectual skills ดังเช่น กำรประชุม
ปรึกษำก่อนและหลังกำรฝึกปฏิบัติประจ ำวันเพื่อกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ทำงคลินิก กำรประชุม
ปรึกษำปัญหำทำงกำรพยำบำล กำรท ำและเสนอกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ เป็นต้น 
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6.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพสิัย/ทกัษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
    อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/

ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของหลกัสูตร ผลกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำปฏิบัติมีกลยุทธ์กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพทั้งที่ เหมือนและแตกต่ำงกัน
หลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติ
ทำงวิชำชีพ ดังนี้ 

    กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ จะเน้น
กำรประเมินหลำกหลำยและรอบด้ำน ดังนี้ ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะพิสัย และด้ำนจิตตพิสัย โดย
ประเมินจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยแต่ส่งเสริมยืนยันกันถึงกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติทำง
วิชำชีพที่เช่ือถือได้ รวมทั้งมีกำรประเมินผลรวบยอดก่อนกำรส ำเร็จกำรศึกษำด้วย 
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ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 
 

)1(  กระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
(1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

001101 ม.อ. 101 
ENGL 101 

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 1 
Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   ไม่มี 
Prerequisite :   None 

กำรสือ่สำรภำษำอังกฤษ เพื่อกำรปฏิสมัพันธ์ในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรฟงั พูด อ่ำนและเขียนใน
ระดับเบื้องต้น ในบรบิททำงสงัคมและวัฒนธรรมทีห่ลำกหลำยเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   

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 

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2 
Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   ม.อ. 101 (001101) หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ  
Prerequisite :          ENGL 101 (001101) or consent of the department 

กำรสือ่สำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรฟงั พูด อ่ำนและเขียนใน
ระดับทีซ่ับซ้อนข้ึนในบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมที่หลำกหลำยเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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 

กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนอย่ำงมปีระสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   ม.อ. 102 (001102) หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ 
Prerequisite :          ENGL 102 (001102) or consent of the department 

ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรบักำรอ่ำนเชิงวิเครำะหจ์ำกแหล่งข้อมูลและสือ่ต่ำงๆ และกำรเขียนอย่ำง
มีประสิทธิผล ในหัวข้อตำมควำมสนใจของผูเ้รียน 

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 

ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 
English in Health Sciences Context 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   ม.อ. 102 (001102) หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ 
Prerequisite :          ENGL 102 (001102) or consent of the department 

ทักษะ องค์ประกอบ และหน้ำที่ของภำษำเฉพำะทำง เพือ่กำรสื่อสำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพใน
บริบททำงวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 

Specific language functions, components and skills for effective communication in 
health science contexts. 
 
(1.2) กระบวนวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               

 339130 ม.บร. 103 
LS 103 

กำรรูส้ำรสนเทศและกำรน ำเสนอสำรสนเทศ 
Information Literacy and Information 
Presentation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสำรสนเทศและกำรรูส้ำรสนเทศ ควำมต้องกำรและกำรแสวงหำ
สำรสนเทศ แหล่งสำรสนเทศและบรกิำรสำรสนเทศ ทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรจัดระเบียบ กำรสบืค้น
สำรสนเทศ กำรประเมินสำรสนเทศ กำรน ำเสนอสำรสนเทศ กำรอ้ำงถึงและกำรเขียนบรรณำนุกรม 

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. 
 

  311269 ม.ปร. 269 
PHIL  269 

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

นิยำม แนวคิด และหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง กำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกักำรประยกุต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

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 

จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน 
Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน ปัจจัยด้ำนลกัษณะส่วนบุคคล ปจัจัยด้ำนสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล 
ปัจจัยด้ำนสังคม 

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

353133 ม.ศท. 100 
HUGE 100 

กำรใช้ภำษำไทย 
Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ศึกษำและฝึกทักษะกำรใช้ภำษำไทย 
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) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

กำรศึกษำเชิงแนะน ำเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอำศัยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ที่มำจำก
มรดกทำงปญัญำของไทย รวมทั้งกำรเสนอในเชิงวิพำกษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มำจำกโลกทรรศน์ตะวันตกที่ใช้ใน
กำรศึกษำสงัคม และวัฒนธรรมไทย และทำงเลอืกอื่น ๆ ของควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมของไทย 

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. 
 

  353136 ม.ศท. 106 
HUGE 106 

ศิลปะแหง่กำรเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ำ 
Humanistic Arts 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

กำรศึกษำธรรมชำติและควำมหมำยของควำมเป็นมนุษย์เพือ่ควำมเข้ำใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น 
มนุษย์ในสภำพแวดล้อมปัจจุบัน เป้ำหมำยของมนุษย์ แนวทำงวิธีกำรหรือศิลปะที่น ำไปสู่เป้ำหมำยของมนุษย์ 
ควำมรู้เชิงข้อเท็จจรงิและเชิงคุณค่ำ กำรใช้ชีวิตและท ำงำนรว่มกับผูอ้ื่นในสังคมอย่ำงสันติ ด้วยมโนธรรมและ
ส ำนึกต่อสังคม 

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. 
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 127133 ร.ปค. 100 
GOV 100 

กำรเมืองในชีวิตประจ ำวัน 
Politics in Everyday Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเมอืง: ควำมหมำยและควำมส ำคัญ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกบัรัฐ ชำติ 
และระบบกำรเมือง ระบอบกำรปกครองรูปแบบต่ำงๆ ควำมเป็นพลเมือง กำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมืองของ
ประชำชน กระแสโลกำภิวัตน์ กำรเมืองในเรื่องสิ่งแวดล้อม กำรเมืองในเรื่องควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 
กำรเมืองในเรื่องข้อมลูข่ำวสำรและเทคโนโลยี กำรเมืองในเรือ่งควำมเท่ำเทียม กำรเมอืงในชีวิตประจ ำวัน: 
ผลกระทบและกำรปรบัตัว 

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. 
 

143134 ร.ท. 104 
PG 104 

กำรเป็นพลเมอืง 
Citizenship 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :  ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ควำมหมำย นิยำม และแนวคิดเกี่ยวกับกำรเป็นพลเมอืง แนวคิดสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่
พลเมือง กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำรอบตัวทั้งในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และนำนำชำติ กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและศีลธรรมอันดีในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม กำรเป็นพลเมืองกบักำร
เรียนรู้และกำรด ำรงตนในพหุวัฒนธรรมและควำมหลำกหลำยทำงสงัคม กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกเพื่อกำร
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี กำรแสดงออกทำงกำรเมืองภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ และค่ำนิยมของ
ชุมชนและสังคม กำรเป็นพลเมอืงทีม่ีควำมรู้และควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียมทำงวัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน กำรเรียนรูจ้ริยธรรมในวิชำชีพของตน 

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. 
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 571151 พย.ศท. 151 
NGGE 151 

ศำสตร์และศิลป์ในกำรสร้ำงควำมสุข 
Science and Art for Happiness Creation 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :  ไม่มี 
Prerequisite :   None 

กำรรูจ้ักตัวเอง กำรเข้ำใจตนเองและผู้อื่น ควำมหมำย ควำมส ำคัญและสำระที่แท้ของชีวิตและ
กำรศึกษำ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ แนวคิดและแนวทำงของจิตตปญัญำศึกษำ สำระและควำมส ำคัญแหง่
ควำมสุข นิยำมของควำมสุข ประเภทของควำมสุขและกำรสร้ำงควำมสุขด้วยตัวเอง ควำมเช่ือมโยงของสำระ
แห่งชีวิต กำรศึกษำจิตตปญัญำศึกษำและกำรสร้ำงควำมสุข เพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีหรือกำรมีชีวิตทีส่มบรูณ์ 
ด้วยกำรเข้ำถึงควำมรู้ ควำมจรงิ และควำมดีงำมของธรรมชำติและสรรพสิ่ง 

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. 
 

 730130 บธ.กจ. 103 
MGMT 103 

กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและธุรกจิเบื้องต้น 
Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   ไม่มี 
Prerequisite :   None 

บทบำทกำรเป็นผู้ประกอบกำรกบักำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ โอกำสในกำรประกอบธุรกจิ 
คุณลักษณะและแรงจงูใจในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร สภำพแวดล้อม ประเภท รปูแบบและแผนธุรกจิ หลกักำร
จัดกำร กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด กำรผลิต กำรเงิน บัญชี ภำษี กฎหมำยธุรกิจ ธุรกจิระหว่ำงประเทศ และ
จริยธรรมส ำหรับผู้ประกอบกำร 
 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. 
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751133 ศศ. 100 
ECON 100 

เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรบรโิภค ตลำด 
รำยได้ประชำชำติ กำรคลงัสำธำรณะ กำรเงินและกำรธนำคำร ภำวะเงินเฟ้อและเงินฝืด กำรจ้ำงงำน 
เศรษฐกจิกำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ กำรพฒันำเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

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) กระบวนวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                

201110 ว.วท. 110 
SC 110 

คณิตศำสตร์บูรณำกำร 
Integrated Mathematical Sciences 

       3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ ำวัน ประวัติของกำรค ำนวณ อินเทอร์เน็ต สถิติใน
ชีวิตประจ ำวัน สถิติกับกำรแกป้ัญหำในชีวิตประจ ำวัน ควำมน่ำจะเป็นเพือ่อธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ กำร
จ ำลอง ตัวอย่ำงของแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ กำรด ำเนินกำรเมทรกิซ์และกำรประยุกต์ กำรหำค่ำเหมำะสม
ที่สุด กำรแทนข้อมูล ปญัญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครือ่ง กำรเรียงล ำดับและกำรค้นหำ สถิติเพื่อกำร
ตัดสินใจ 

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. 

 
234133 ว.คพ. 100 

CS 100 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและชีวิตสมัยใหม ่
Information Technology and Modern Life 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

คอมพิวเตอรก์ับกำรใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน กำรประมวลผลข้อมูลและกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
ซอฟต์แวร์ส ำนักงำนอัตโนมัติส ำหรบัชีวิตสมัยใหม่ อินเทอรเ์น็ตและกำรสร้ำงเว็บเพจ 

Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and Internet and webpage construction. 
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261111 วศ.คพ. 111 
CPE 111 

อินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน ์
Internet and Online Community 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ เทคโนโลยีกบัโลกสมัยใหม่ กำรใช้เสริ์
ชเอนจินอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริกำรออนไลน์ และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน พำณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต
และสงัคมออนไลน์ จริยธรรมและมำรยำทของกำรเข้ำสงัคมออนไลน์ แนวคิดด้ำนสังคมของอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ แนวคิดด้ำนกฎหมำยของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว
ในอินเทอร์เน็ตและสงัคมออนไลน์ อนำคตของอินเทอรเ์น็ตและสงัคมออนไลน์ 

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. 

 
062211 ก.อร. 211 

CONS 211 
หลักกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
Principles of Conservation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ปัญหำทั่วไปเกี่ยวกบัทรัพยำกรและสิ่งแวดลอ้ม ควำมหมำยและขอบเขตของทรัพยำกรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร หลกักำรอนุรักษ์ทรัพยำกร บรรยำกำศ น ำ้ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ดิน พืช พรรณไม้ แร่ และอื่นๆ 

Problems concerning deterioration of natural resources and environments. 
Principles and methods of management and conservation of natural resources. 

 
  461133 ภ.วภ. 100 

PHPS 100 
สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม 
Herbs for Health and Beauty 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :   None 

พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสริมสุขภำพ กลุ่มที่ใช้รกัษำโรคพื้นฐำน กลุ่มผกัพื้นบ้ำน รวมถงึพืชพิษต่ำงๆ 
และกำรแก้พิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแหง้ พร้อมทั้งยำเตรียมและผลิตภัณฑ์ในรปูแบบต่ำงๆ 
สรรพคุณ ทั้งทีเ่ป็นยำ อำหำร และเครื่องส ำอำง เน้นที่มีใช้ประจ ำวัน ช่วยให้สำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 
ปลอดภัยตำมหลกัวิชำ 

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. 
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  571111 พย.ศท. 111 
NGGE 111 

กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ 
Critical Thinking and Creative Thinking 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

แนวคิดพื้นฐำนของกำรคิด ประเภทของกำรคิด ควำมหมำยของกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิด
สร้ำงสรรค์ หลักกำรและองค์ประกอบของกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ ประโยชน์ของกำรคิดเชิง
วิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ ปจัจัยที่มีผลต่อกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำและกำร
ส่งเสริมกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรน ำกำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

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. 
 

  571110 พย.ศท. 113 
NGGE 113 

กำรรกัษำสมดลุแหง่ชีวิตวัยรุ่น 
Maintaining the Equilibrium in Adolescent Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ศึกษำปัจจัยที่มีอทิธิพลในกำรด ำรงชีวิตของวัยรุ่น ครอบคลมุทั้งปัจจัยด้ำนบวก และปัจจัยด้ำนลบ 
กำรรกัษำสมดลุในกำรด ำรงชีวิตวัยรุ่น กำรป้องกัน และกำรจัดกำรกบัปญัหำในกำรด ำรงชีวิตของวัยรุ่น ด้ำน
ร่ำงกำย จิตอำรมณ์ สงัคม และจิตวิญญำณ 

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 
สปำเพื่อสุขภำพ 
Spa for Health 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสปำเพือ่สุขภำพ กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม  ควำมหมำย ชนิด และ
กิจกรรมกำรดูแลสุขภำพในสปำ  กำรด ำเนินงำนสปำที่มีคุณภำพมำตรฐำนและบรกิำรสปำในกำรดูแลสุขภำพ
ที่สอดคลอ้งกบัวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปำ  กำรนวดเพื่อสุขภำพ กำรใช้น้ ำในกำรบ ำบัด 
และกำรใช้น้ ำมันหอมระเหย อำหำรเพื่อสุขภำพ และกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 

 
 
 
 

46



 
 

 

 

 
 
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. 

 
  571116 พย.ศท. 116 

NGGE 116 
สุขภำพกับกำรท ำงำนในยุคดิจทิัล   
Health and Working in the Digital Age 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

แนวโน้มรูปแบบกำรท ำงำนในอนำคต ภัยสุขภำพที่เกิดจำกกำรท ำงำนในยุคดจิิทัล  ควำมรู้
พื้นฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย วัฒนธรรมกำรท ำงำนในยุคดิจิทลั   กฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกบัอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย สุขภำวะและกำรสร้ำงสุขภำวะในสถำนประกอบกำร เครอืข่ำย
กำรดูแลสุขภำพคนท ำงำน นวัตกรรมและสื่อสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีในกำรดูแลสุขภำพคนท ำงำน กำรประยกุต์
กำรสร้ำงสุขภำวะในสถำนประกอบกำรประเภทต่ำงๆ 

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.  

 
  951133 ศท.อ. 100 

ANI 100 
ชีวิตสมัยใหม่กบัแอนนิเมชัน 
Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ควำมเข้ำใจเชิงประวัติศำสตร์แอนนิเมชันและภำพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนำกำร และรปูแบบ
แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนกำรสร้ำงแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ข้ันเตรียมกำรผลิต กำรผลิต
และหลังกำรผลิต กำรใช้ไฟล์ในงำนแอนนิเมชันต่ำงๆ เพือ่น ำเสนอผลงำนของนักศึกษำ กำรออกแบบตัวละคร
แอนนิเมชันเบื้องต้น 

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. 
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 950111 ศท.วว. 111 
SE 111  

ซอฟต์แวร์ส ำหรบัชีวิตประจ ำวัน 
Software for Everyday Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

แนะน ำลักษณะ องค์ประกอบ และบทบำทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ ำวัน กำรน ำซอฟต์แวร์มำ
ประยุกต์ใช้ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนส่วนบุคคลเพื่อเพิม่สมรรถภำพ และยกระดับคุณภำพของชีวิต ด้ำนองค์กร
ทำงธุรกจิ เพื่อประสิทธิภำพและกำรบรหิำรจัดกำร และด้ำนกำรค้นคว้ำวิจัย หัวข้อที่น่ำสนใจในอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ เช่น อำชีพต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพงึปฏิบัติในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ ตลอดจนทิศทำง
ของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในอนำคต 

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) กระบวนวิชากลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                                             

  571131 พย.ศท. 101 
 NGGE 101 

กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 1 
Learning through Activities 1 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพัฒนำควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์ ควำมรับผิดชอบ กำร
ด ำเนินชีวิตบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง กำรตระหนักและส ำนึกในควำมเป็นไทย กำรเข้ำใจและเห็น
คุณค่ำของตนเองและผู้อื่น และทักษะกำรเรียนรูท้ี่จ ำเป็น เพือ่ให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่ำและสำมำรถใน
กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  โดยมีกำรให้ล ำดับข้ันเป็นที่น่ำพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่น่ำ
พอใจ (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. 
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  571132 พย.ศท. 102 
 NGGE 102 

กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 2    
Learning through Activities 2 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :      None 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพัฒนำควำมเสียสละ ควำมรับผิดชอบ ควำมเข้ำใจและ
เคำรพควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทักษะกำรบรหิำรเวลำและจัดกำรปัญหำ ทักษะกำรน ำเสนอ และ
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพือ่พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรด ำเนินชีวิตที่จ ำเป็น และกำรเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่ำของผูเ้รียนโดยมีกำรใหล้ ำดับข้ันเป็นที่น่ำพอใจ (Satisfactory: S) หรอืไม่เป็นที่น่ำพอใจ 
(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. 

 
  571431 พย.ศท. 401 

 NGGE 401 
กำรเรียนรูผ้่ำนกจิกรรม 3 
Learning through Activities 3 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพัฒนำควำมเสียสละ ควำมรับผิดชอบ ทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ ทักษะเชิงวิชำชีพและกำรท ำงำนร่วมกับทมีสหสำขำวิชำชีพ ทักษะทำงสงัคม และควำมพร้อม
ส ำหรับกำรท ำงำนในอนำคต เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณสมบัติของกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดงุ
ครรภ์ที่ดี และกำรเป็นพลเมอืงทีม่ีคุณค่ำของสังคมไทยและโลก โดยมีกำรใหล้ ำดับข้ันเป็นที่น่ำพอใจ 
(Satisfactory: S) หรือไมเ่ป็นที่น่ำพอใจ (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) กระบวนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
(2.1) กระบวนวิชากลุ่มวิชาแกน (พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

  232140 ว.ชว. 143 
BIOL 143 

ชีววิทยำส ำหรับนกัศึกษำพยำบำลศำสตร ์
Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite:   None 

บทน ำ และวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ กำรหำยใจระดบัเซลล์ เนื้อเยื่อ
สัตว์ อณูพันธุศำสตร์และเทคโนโลยีชีวภำพ ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต ระบบอวัยวะของสัตว์ กำรเจริญ
ของตัวอ่อน พฤติกรรม นิเวศวิทยำและนิเวศวิทยำประชำกร 
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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. 
 

  230114 ว.คม. 114 
CHEM 114 

เคมีอินทรีย์ส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Organic Chemistry for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

บทน ำ ปฏิกิริยำเคมีอินทรีย์ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี สำรดินทรีย์
ที่มีออกซิเจนและซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ เอมีน กรดคำรบ์อกซลิิก เอสเทอร์ และเอไมด์ คำร์โบไฮเดรต 
ลิพิด โปรตีน 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. 
 

  238141 ว.สถ. 141 
STAT 141 

ชีวสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Biostatistics 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

ข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ กำรหำข้อสรุปเบื้องต้น กำรแจกแจงที่จ ำเป็น กำรประมำณค่ำ 
กำรทดสอบทำงสถิติ และกำรสร้ำงตัวแบบทำงสถิติเบื้องต้น 

Data in health science, data summarization, distributions required, estimation, 
statistical testing, and introduction to statistical modeling. 
 

  301221 พ.กว. 221 
ANAT 221 

กำยวิภำคศำสตร์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Anatomy for Nursing Students 

3(2-2-5) 

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

ร่ำงกำยมนุษย์และเซลล์วิทยำ เนื้อเยื่อบผุิว เนื้อเยือ่เกี่ยวพัน ระบบปกคลมุร่ำงกำยและผิวหนงั 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ำมเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบทำงเดินหำยใจและระบบน้ ำเหลอืง 
ระบบทำงเดินอำหำร ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ ระบบสืบพันธ์ุเพศชำย ระบบสืบพันธ์ุเพศหญงิ ระบบประสำท 
ระบบต่อมไรท้่อ และอวัยวะรับควำมรูส้ึกพเิศษ 

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. 
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  303221 พ.ชค. 221 
BCHM 221 

ชีวเคมีส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Biochemistry for Nursing Students 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    นักศึกษำช้ันปีที่ 2 หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ 
Prerequisite :                 Second year standing or consent of the department 

เซลล์ และส่วนประกอบของเซลล์ เคมีและเมแทบอลซิึมของสำรชีวโมเลกลุ ได้แก่ คำร์โบไฮเดรต 
ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค รวมถึงเอนไซม์และโคเอนไซม์ ควำมสัมพันธ์ของเมแทบอลซิึมและกำรควบคุม 
กลไกกำรควบคุมเมแทบอลิซมึของฮอร์โมน กำรสังเครำะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน กำรแสดงออกของยีน
และกำรควบคุม เทคโนโลยีดีเอ็นเอ ชีวเคมีของเลือดและปสัสำวะ สำรพิษและชีวเคมีของมะเร็ง 

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. 
 

  011224 พ.จช. 224 
MICR 224 

จุลชีววิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล 
Microbiology for Nursing Students 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    นักศึกษำช้ันปีที่ 2 และตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ 
Prerequisite :                Second year standing and consent of the department 

จุลชีววิทยำพื้นฐำน ภูมิคุ้มกันวิทยำพื้นฐำน ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก เช้ือแบคทเีรียทีท่ ำให้เกิดโรคใน
คน ไว้รัสวิทยำพื้นฐำน โรคที่เกิดจำกเช้ือไวรัสในคน เช้ือรำทัว่ไป โรคที่เกิดจำกเช้ือรำในคน 

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. 
 

  017221 พ.ปร. 221 
PARA 221 

ปรสิตวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Parasitology for Nursing Students 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พ.กว. 221 (301221) 
Prerequisite :                 ANAT 221 (301221) 

เป็นวิชำควำมรู้เบือ้งต้นทำงปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ มีกำรบรรยำยและตัง้แสดงตัวอย่ำงใน
ห้องปฏิบัติกำร เพื่อให้นกัศึกษำเรียนรูห้ลักกำรทั่วไปเกี่ยวกบัควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรสิตกบัโฮสต์ และปรสิตที่
ก่อโรคในคน รวมถึงวงจรชีวิต กำรติดต่อ วิธีกำรป้องกันและควบคุมปรสิตที่มีควำมส ำคัญทำงสำธำรณสุขของ
ประเทศไทย 

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. 
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  318221 พ.พย. 221 
PATH 221 

พยำธิวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล 
Pathology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พ.กว. 221 (301221) 
Prerequisite :                 ANAT 221 (301221) 

ศึกษำถึงโรคต่ำงๆ ที่พบบอ่ยในประเทศไทย กำรเรียกช่ือและกลไกต่ำงๆ ที่ท ำใหเ้กิดโรค ซึ่งมี
ควำมพิกำรทั้งในรูปร่ำงและหน้ำที่ 

Principle of diseases, terminology, mechanism of the disease processes due to 
abnormalities of both structure and function. 
 

  023221 พ.ภส. 221 
PHCO 221 

เภสัชวิทยำส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล 
Pharmacology for Nursing Students 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พ.ชค. 221 (303221); และ พ.สร. 223 หรือ พ.สร. 224 หรือเรียนพร้อมกัน 
Prerequisite :          BCHM 221 (303221); and PHSO 223 (321223) or PHSO 224 (321224) 

or  Concurrence 
เป็นกำรศึกษำเรื่องของยำที่น ำมำใช้รักษำโรคในปจัจบุัน โดยเรียนรู้ถึงฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำ กำร

เปลี่ยนแปลงของยำ ฤทธ์ิข้ำงเคียงและพิษของยำแต่ละชนิด รวมทั้งกำรใช้ยำที่ถูกต้องในผู้ป่วย 
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 

สรรีวิทยำส ำหรบันักศึกษำพยำบำล 
Physiology for Nursing Students 

4(3-3-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 2 หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ 
Prerequisite :               Second year standing or consent of the department 

ระบบกล้ำมเนือ้และเส้นประสำท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร ระบบ
ขับถ่ำยปัสสำวะ และดุลยภำพของน้ ำ, เกลือแร่ และกรด-ด่ำง ระบบพลังงำน แมแทบอลิซึมและกำรควบคุม
อุณหภูมิร่ำงกำย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสำท 

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. 
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(2.2) กระบวนวิชากลุ่มวิชาชีพ 
        (2.2.1) กระบวนวิชาบังคับ 
                  ก. กระบวนวิชาทฤษฎี 

  551011 พย.ส. 311 กำรพยำบำลชุมชน              3(3-0-6) 
 NGC 311 Community Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พย.รภ. 211 (562211) 
Prerequisite :   NGID 211 (562211) 

แนวคิดและหลักกำรสำธำรณสุขและกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน นโยบำยและแผนทีเ่กี่ยวข้องกบั
สุขภำพ ระบบสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพชุมชน นวัตกรรมสำธำรณสุข แนวคิดและหลักกำรด ำเนินงำน
ด้ำนวิทยำกำรระบำด กระบวนกำรพยำบำลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรและบทบำทของพยำบำลในกำร
บริกำรอนำมัยครอบครัว อนำมัยโรงเรียน อำชีวอนำมัย และอนำมัยสิง่แวดล้อม 

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. 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   กำรรกัษำโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 
 NGC 461 Primary Medical Care  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พย .ผญ. 311  (561311) และ พย .ผญ. 312  (561312) 
Prerequisite :       NGA 311 (561311) and NGA 312 (561312) 

บทบำทและหน้ำทีร่ับผิดชอบของพยำบำลในกำรรักษำโรคเบื้องต้น แนวคิดกำรคัดกรองและกำร
ส่งต่อผู้ป่วย กำรประยกุต์กระบวนกำรพยำบำลมำใช้ในกำรรกัษำโรคเบือ้งต้น กำรรักษำโรคเบือ้งต้นกลุ่ม
อำกำรผิดปกติในระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยที่พบบ่อย กำรพยำบำลเบื้องต้นด้ำนปัจจุบันพยำบำล กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรเพื่อประกอบกำรวินิจฉัยแยกโรค กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผลในปัญหำควำมเจบ็ป่วยที่พบบอ่ย
ในชุมชน  กำรจัดกำรบำดแผลและกำรท ำหัตถกำรทำงกำรแพทย์เบือ้งต้น 

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 กำรพยำบำลพื้นฐำน  3(3-0-6) 
 NGF 216 Fundamental Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 2 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :  Second year standing and consent of the faculty 

หลักกำรศำสตร์และศิลป์ทำงกำรพยำบำล ค ำศัพท์และตัวยอ่ทำงกำรพยำบำล กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำง สมัพันธภำพกับผู้ใช้บรกิำรและทีมสุขภำพ กำรสอนด้ำนสุขภำพ กำรพยำบำลเพื่อควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้บริกำร กำร บรหิำรยำอย่ำงสมเหตุสมผลและปลอดภัย และกำรพยำบำลเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
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ของผู้ใช้บริกำร โดยใช้ กระบวนกำรพยำบำล ตลอดจนค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วยและควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

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. 
 

  552217 พย.พ. 217 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำร          2(0-6-0) 
 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.พ. 216 (552216) 
Prerequisite :            Concurrent to NGF 216 (552216) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำนในห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวกบักำรสือ่สำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
กับผู้ใช้บริกำรและทีมสุขภำพ กำรสอนด้ำนสุขภำพ กำรพยำบำลเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำร
บรหิำรยำอย่ำงสมเหตสุมผลและปลอดภัย กำรพยำบำลเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บรกิำรโดยใช้
กระบวนกำรพยำบำล และค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วยและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กำรรบัแผนกำรรกัษำ กำร
รับใหม่และจ ำหน่ำยผู้ป่วย และกำรรำยงำนและกำรบันทกึทำงกำรพยำบำล 

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.  
 

  550012 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สงูอำยุ                2(2-0-4) 
 NGM 312 Gerontological Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     พย.รภ. 211 (562211) 
Prerequisite :  NGID 211 (562211) 

นโยบำย แผนและยทุธศำสตร์ด้ำนผู้สงูอำยุ เจตคติต่อผู้สงูอำยุและจริยธรรมในกำรดูแลผูสู้งอำยุ 
บทบำททุกภำคส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัผูสู้งอำยุ ระบบบริกำรส ำหรบัผูสู้งอำยุ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ผู้สงูอำยุ ทฤษฎีกำรสงูอำยุ กระบวนกำรสูงอำยุ กำรประเมนิผู้สงูอำยุแบบครอบคลุม กำรสง่เสรมิสุขภำพและ
กำรป้องกันโรคในผูสู้งอำยุ กลุ่มอำกำรและปญัหำสุขภำพทีพ่บบ่อยในผู้สงูอำยุ กำรประเมินและกำรพยำบำล 
กำรพยำบำลผู้สงูอำยุที่ใช้ยำ  กำรฟื้นฟูสภำพผู้สงูอำยุ  กำรดูแลผูสู้งอำยุในระยะสุดท้ำยและครอบครัว 

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 medicines. Geriatric rehabilitation. Holistic nursing 
care for older adults in end-of-life period and family. 
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  554010 พย.สน. 313  กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 1           2(2-0-4) 
 NGOB 313 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     พย.รภ. 211 (562211) 
Prerequisite :  NGID 211 (562211) 

แนวคิดในกำรดูแลสุขภำพมำรดำและทำรก แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับอนำมัยกำรเจรญิพันธ์ุและ
กำรคุมก ำเนิด กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์และกำรพยำบำล กำรประเมิน
ภำวะสุขภำพมำรดำและทำรกและกำรคัดกรอง กำรสร้ำงเสริมสุขภำพสตรีในระยะตั้งครรภ์ กำรเตรียมตัวเพื่อ
กำรคลอด กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกำรเตรียมบทบำทกำรเป็นบิดำมำรดำ 

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. 

 
  554014 พย.สน. 314 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดงุครรภ์ 2            4(4-0-8) 
 NGOB 314 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     พย.สน. 313 (554313) 
Prerequisite :       NGOB 313 (554313) 

บทบำทของผดุงครรภ์ ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกบักำรคลอด กำรพยำบำลผู้คลอดในทุกระยะของกำร
คลอดปกติ กำรพยำบำลมำรดำในระยะหลงัคลอดปกติ กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดปกติและมีภำวะแทรกซ้อน 
กำรประเมินสภำวะทำรกในครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง กำรใช้ยำทำงสูติกรรมอย่ำงสมเหตสุมผลและปลอดภัย กำร
พยำบำลสตรทีี่มีภำวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ กำรพยำบำลสตรีที่มีภำวะแทรกซ้อนเนื่องจำกกำรตั้งครรภ์ กำร
พยำบำลสตรทีี่มีโรคร่วมกบักำรตัง้ครรภ์ กำรพยำบำลสตรีทีม่ีเลอืดออกในระยะตั้งครรภ์ กำรพยำบำลผู้คลอด
ที่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกบัปจัจัยกำรคลอดและมีภำวะแทรกซอ้นในระยะคลอด กำรพยำบำลผู้คลอดที่ได้รับ
กำรช่วยคลอดโดยสูติศำสตรห์ัตถกำร กำรพยำบำลมำรดำทีม่ีภำวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอด 

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 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. 
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  555010 พย.กม. 313 กำรพยำบำลเดก็และวัยรุ่น 3(3-0-6) 
 NGP 313 Pediatric and Adolescent Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   พย.รภ. 211 (562211) 
Prerequisite :  NGID 211 (562211) 
  จิตวิทยำพัฒนำกำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเด็กและวัยรุ่น ครอบคลุมกำรสง่เสรมิพัฒนำกำรตำม
วัย กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร และกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกนัโรค แนวโน้มปัญหำทำงสุขภำพ ผลกระทบของ
ภำวะสุขภำพต่อเด็กและครอบครัว กำรพยำบำลเด็กที่มีควำมผิดปกติในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย และภำวะ
เจ็บป่วยอื่นๆ รวมถงึกำรพยำบำลเด็กป่วยระยะสุดท้ำย โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนค ำนึงถึงกำรเคำรพสทิธิเด็ก จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม 

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. 
 

  556011 พย.จว.311 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต          3(3-0-6) 
 NGPN 311   Psychiatric and Mental Health Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :  พย.รภ. 211 (562211) 
Prerequisite :   NGID 211 (562211) 

แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับสุขภำพจิตและหลกักำรพยำบำลจิตเวช แนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรรและกำร
ประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช กำรคัดกรองและกำรวินิจฉัยแยกโรคทำงจิต
เวช เครื่องมือในกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลจิตเวช กำรบ ำบดัรักษำผู้ทีม่ีปญัหำด้ำนจิตเวชและสุขภำพจิต กำร
พยำบำลผู้ที่มปีัญหำทำงจิตเวชและสุขภำพจิต ประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรพยำบำล
จิตเวช  

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.   
 

  557430 พย.ศ. 433 กำรพยำบำลภำวะภัยพิบัติ             2(2-0-4) 
 NGS 433 Disaster Nursing  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับภัยพบิัติและกำรจัดกำรภัยพบิตัิ กำรวำงแผนและจัดกำรภัยพิบัติ 
กำรช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพบิัติ กำรพยำบำลผู้ประสบภัยพิบตัิที่ได้รับบำดเจบ็ของร่ำงกำย กำรเคลื่อนย้ำยและ
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ส่งต่อผู้ประสบภัยพิบัติ กำรพยำบำลด้ำนจิตสังคมผู้ประสบภัยพิบัติ ประเด็นกฎหมำยและจริยธรรมในกำร
พยำบำลผู้ประสบภัยพิบัต ิ

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 ปฐมนิเทศวิชำชีพกำรพยำบำล 1(1-0-2) 
 NGAD 101 Introduction to Nursing Profession  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ไม่มี 
Prerequisite :   None 

วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ องค์กรวิชำชีพทำงกำรพยำบำล ประวัติและวิวัฒนำกำรของ
วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์   บทบำทหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
พยำบำลและผดุงครรภ์วิชำชีพ จรยิธรรมคุณธรรมเบือ้งต้นส ำหรบัพยำบำล กำรสร้ำงเสรมิทศันคติที่ดีตอ่วิชำชีพ 

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 of professional nurses and midwives, 
fundamental ethics and morals for nurses, and promotion of professionalism. 

 
  558411 พย.บพ. 411 กฎหมำยและจริยศำสตรท์ำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์      2(2-0-4) 
 NGAD 411 Laws and Ethics in Nursing and Midwifery Profession  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :  พย.บพ. 101 (558101) 
Prerequisite :   NGAD 101 (558101) 

ทฤษฎีจริยศำสตร์ หลกัจริยธรรมในวิชำชีพและจรรยำบรรณพยำบำล สทิธิผู้ป่วย และสิทธิ
พยำบำล กฎหมำยทั่วไปทีเ่กี่ยวข้องกบักำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์และนิติเวชทำงกำร
พยำบำล พระรำชบญัญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์และข้อบังคับสภำกำรพยำบำลทีเ่กี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขทีเ่กี่ยวข้องกบักำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ กฎหมำย
สำธำรณสุข กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยสำธำรณะเพื่อสขุภำพและกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ประเด็น
ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและกฎหมำย 

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.  
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  558432 พย.บพ. 432   กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล      2(2-0-4) 
 NGAD 432 Nursing Research  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั ว.สถ. 141 (208141) 
Prerequisite :   Concurrent to STAT 141 (208141) 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย ชนิดของกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล กระบวนกำรและข้ันตอนในกำรท ำ
วิจัย ประเด็นจริยธรรมในกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย
และกำรเผยแพรง่ำนวิจัย กำรน ำผลกำรวิจัยและหลักฐำนเชิงประจักษ์มำใช้ในกำรพยำบำล 
 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. 
 

  558442 พย.บพ. 442   ภำวะผู้น ำ กำรจัดกำร และสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล          2(2-0-4) 
 NGAD 442 Leadership, Management  and Nursing Informatics 

 
 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

ทฤษฎีองค์กำรและทฤษฎีภำวะผู้น ำ กระบวนกำรจัดกำร กำรจัดกำรทรัพยำกร กำรท ำงำนเป็น
ทีม ทักษะทีจ่ ำเป็นในกำรบรหิำรทำงกำรพยำบำล กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของผูป้่วย สำรสนเทศทำงกำร
พยำบำล    

Organizational and leadership theories.Management process.Resource 
management. Teamworking. Essential nursing management skills. Patient safety 
management. Nursing informatics. 
 

  561311 พย.ผญ. 311 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1          2(2-0-4) 
 NGA 311 Adult Nursing 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   พย.รภ. 211 (562211)  
Prerequisite :              NGID 211 (562211) 

แนวคิดกำรพยำบำลผู้ใหญ่แบบองค์รวม กำรดูแลอย่ำงต่อเนือ่ง และกำรดูแลแบบประคับประคอง 
ประเด็นจริยธรรมในกำรพยำบำลผู้ใหญ่ กำรพยำบำลระยะก่อนผ่ำตัด ระยะผ่ำตัด และหลงัผ่ำตัด กำร
พยำบำลแบบองค์รวมส ำหรับผู้ใหญท่ี่มีควำมผิดปกติของดุลย์น้ ำ เกลือแร่และกรดด่ำง ผู้ใหญท่ี่เป็นมะเร็ง และ
ผู้ใหญท่ี่มปีัญหำสุขภำพวิกฤต เฉียบพลันและเรื้อรังในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหำยใจ ระบบเลอืด
และน้ ำเหลือง ระบบทำงเดินปัสสำวะ และระบบประสำทสมัผสั ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำรป้องกัน
โรค กำรรกัษำ กำรฟื้นฟสูภำพ และกำรดูแลระยะท้ำยของชีวิต รวมทั้งกำรบรหิำรยำอย่ำงสมเหตุสมผล และ
โภชนบ ำบัด 
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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 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2         2(2-0-4) 
 NGA 312 Adult Nursing 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พย.รภ. 211 (562211) 
Prerequisite :                 NGID 211 (562211) 
 กำรพยำบำลแบบองค์รวมส ำหรบัผู้ใหญท่ี่มีภำวะติดเช้ือ และผู้ใหญ่ที่มปีัญหำสุขภำพวิกฤต 
เฉียบพลันและเรือ้รังในระบบสืบพันธ์ุ ระบบประสำท ระบบโครงร่ำงกล้ำมเนือ้ ระบบทำงเดินอำหำร ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบห่อหุ้มร่ำงกำย โดยครอบคลุมกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ/กำรป้องกันโรค กำร
รักษำ กำรฟื้นฟสูภำพ และกำรดูแลระยะท้ำยของชีวิต รวมทั้งกำรบรหิำรยำอย่ำงสมเหตุสมผล และโภชน
บ ำบัด 

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. 
 

  562131 พย.รภ 101    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรปอ้งกันโรค 2(2-0-4) 
 NGID 101 Health Promotion and Disease Prevention  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ไม่มี 
Prerequisite :       None 
 แนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับพฤติกรรมสุขภำพ 
ปัจจัยที่มผีลตอ่พฤติกรรมสุขภำพ กำรประเมินพฤติกรรมเสีย่งต่อภำวะสุขภำพ บทบำทและสมรรถนะ
พยำบำลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ แนวทำงกำรพยำบำลเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพในระดบับุคคล กลุ่มคน 
ครอบครัวและชุมชน และในสถำนบริกำรสุขภำพทุกระดบั 
               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. 
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  562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ            3(2-3-4) 
 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พ.กว. 221 (301221)   
Prerequisite :   Concurrent to ANAT 211 (301221) 

กระบวนทัศนห์ลกัทำงกำรพยำบำลและควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับทฤษฎีทำงกำรพยำบำล แนวคิด
แบบแผนสุขภำพและกำรประยุกต์ใช้ในกำรประเมินสุขภำพ กระบวนกำรพยำบำล หลกักำรและวิธีกำร
ประเมินสุขภำพ ครอบคลมุกำรประเมินสภำพร่ำงกำยทั่วไป ศีรษะ ตำ หู คอ และจมูก ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำรและขับถ่ำย ภำวะโภชนำกำร ระบบโครงร่ำงกล้ำมเนื้อ ระบบ
ประสำท ระบบสืบพันธ์ุ  ภำวะจิตสังคม  กำรตรวจร่ำงกำยศีรษะจรดเท้ำ และกำรประเมินสุขภำพเด็ก และ
กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพในกำรวำงแผนกำรพยำบำล      
  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. กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ 

  551491 พย.ส. 491 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน    3(0-9-0) 
 NGC 491   Community Nursing Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.ส. 311 (551311) 
Prerequisite :   Concurrent to NGC 311 (551311) 

กำรฝกึปฏิบัตบิทบำทของพยำบำลในกำรบริกำรอนำมัยชุมชน อนำมัยครอบครัว อนำมัยโรงเรียน 
อำชีวอนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บรกิำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล 
จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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 กำรฝกึปฏิบัติกำรรกัษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 
 NGC 492 Primary Medical Care Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.ส. 461 (551461)  
Prerequisite :   Concurrent to NGC 461 (551461) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรคัดกรองผู้ป่วยโดยกำรซักประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย กำรวินิจฉัยแยกโรคและ
กำรรกัษำโรคเบื้องต้น กำรให้ค ำแนะน ำและกำรส่งต่อผูป้่วย กำรจัดกำรบำดแผล กำรท ำหัตถกำรทำงกำร
แพทย์เบือ้งต้น และกำรบันทึกกำรรกัษำโรคเบื้องต้น โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
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หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  

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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลพื้นฐำน 2(0-6-0) 
 NGF 291 Fundamental Nursing Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พย.พ. 217 (552217)  
Prerequisite :       NGF 217 (552217) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรสื่อสำรกับผู้ป่วย ครอบครัว และทมีบุคลำกรสุขภำพ 
กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วย กำรท ำงำนร่วมกับทมีพยำบำลและทีมสุขภำพ และทักษะกำร
พยำบำลพื้นฐำนโดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร 
ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม 

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. 
 

 554092 พย.สน. 392 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 1     

2(0-6-0) 

 NGOB 392 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1  
เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.สน. 313 (554313) 
Prerequisite :   Concurrent to NGOB 313 (554313) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลสตรีในระยะก่อนกำรตัง้ครรภ์ และระยะตั้งครรภ์ ครอบคลุมกำร
วำงแผนครอบครัว กำรคุมก ำเนิด กำรพยำบำลคู่สมรสทีม่ีบตุรยำก กำรวินิจฉัยกำรตั้งครรภ์ กำรคำดคะเนอำยุ
ครรภ์และก ำหนดวันคลอด กำรประเมินภำวะสุขภำพของสตรีมีครรภ์และทำรกในครรภ์ กำรคัดกรองภำวะ
เสี่ยงของสตรีมีครรภ์และทำรกในครรภ์ และกำรส่งต่อเพื่อกำรรักษำ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่
เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจกัษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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

  554490 พย.สน. 493 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 2  

3(0-9-0) 

 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.สน.314 (554314) 
Prerequisite :   Concurrent to NGOB 314 (554314) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้คลอดในโรงพยำบำลที่มีภำวะปกติ ภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อน และ
มีกำรคลอดผิดปกติ ครอบคลุมกำรคัดกรองภำวะเสี่ยงของสตรีมีครรภ์และทำรกในครรภ์ กำรท ำคลอดปกติ 
กำรตัดและซ่อมแซมฝเีย็บ กำรช่วยเหลือผู้คลอดทีม่ีกำรคลอดผิดปกติ และกำรฝึกปฏิบัติกำรบรบิำลทำรกเกิด
ใหม่ กำรส่งเสริมกำรเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำและกำรส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงมำรดำกับทำรกเกิด
ใหม่ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิ
ผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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. 
 

  554494 พย.สน. 494 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 3    

2(0-6-0) 

 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3  
เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน.314 (554314) 
Prerequisite :       Concurrent to NGOB 314 (554314) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดภำวะปกติและมภีำวะแทรกซ้อน ครอบคลุมกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตัวหลงัคลอดและกำรบริบำลทำรกแรกเกิด กำรส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงสมำชิก
ในครอบครัวกบัทำรกแรกเกิด กำรติดตำมเยี่ยมหลงัคลอด และกำรให้บริกำรวำงแผนครอบครัว และกำรฝึก
ปฏิบัติกำรบรบิำลทำรกแรกเกิดที่อยูก่ับมำรดำหลังคลอด โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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 
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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. 
 

  555390 พย.กม. 393 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 
 NGP 393 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.กม. 313 (555313) 
Prerequisite :   Concurrent to NGP 313 (555313) 
กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นในภำวะสุขภำพปกติ ครอบคลุมกำรประเมินกำรเจรญิเตบิโต ภำวะ
โภชนำกำร และพัฒนำกำร กำรส่งเสริมพฒันำกำร กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และ
กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลกัฐำนเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิเดก็ ควำมปลอดภัย จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

Practicing nursing care for children and adolescences with normal health status 
including assessment of growth, nutritional status, and development, and promotion of 
development, 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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 
 NGP 394 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.กม.313 (555313) และ พย.กม.393 (555393) 
Prerequisite :     Concurrent to NGP 313 (555313) and NGP 393 (555393)
  

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลทำรกแรกเกิดที่มปีัญหำสุขภำพ และกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่มี
ปัญหำสุขภำพเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผูป้่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรม
ทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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. 
 

  556091 พย.จว. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต            3(0-9-0) 
 NGPN 391 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั พย.จว.311 (556311) 
Prerequisite :   Concurrent to NGPN 311 (556311) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตในโรงพยำบำลและในชุมชน ครอบคลุมกำร
บ ำบัดทำงกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช กำรใช้ตนเองเพื่อกำรบ ำบัดและเทคนิคกำรสนทนำเพือ่กำร
บ ำบัด กำรให้กำรพยำบำลแก่ผูป้่วยจิตเวช กำรใหก้ำรปรึกษำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช กำรจัดกจิกรรมเพื่อ
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พัฒนำศักยภำพของผู้ป่วยจิตเวช กำรช่วยเหลอืและฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และกำรวิเครำะห์
ลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล ควำมปลอดภัยของผูป้่วย 
จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม   

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

  561391 พย.ผญ. 391 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 1 3(0-9-0) 
 NGA 391 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบั 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) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมแกผู่้ใหญ่และผู้สงูอำยุที่มีปญัหำสุขภำพเฉียบพลันและ
เรื้อรังในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่ได้รับกำรรกัษำทำงอำยุรกรรม ครอบคลมุกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ/กำร
ป้องกันโรค กำรรักษำ และกำรฟื้นฟสูภำพ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผูป้่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรม
ทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 2 3(0-9-0) 
 NGA 392 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :  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) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมแกผู่้ใหญ่และผู้สงูอำยุที่มีปญัหำสุขภำพเฉียบพลันและ
เรื้อรังในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่ได้รับกำรรกัษำทำงศลัยกรรม ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำร
ป้องกันโรค กำรรักษำ และกำรฟื้นฟสูภำพ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
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ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผูป้่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรม
ทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สงูอำยุ 3 2(0-6-0) 
 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :    พย.ผญ.391 (561391) และ พย.ผญ.392 (561392) 
Prerequisite :       NGA 391 (561391) and NGA 392 (561392) 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมแกผู่้ใหญ่และสูงอำยุที่มีปญัหำสุขภำพภำวะวิกฤต 
ครอบคลมุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำรปอ้งกันโรค กำรรักษำ กำรฟื้นฟูสภำพ และกำรดูแลระยะท้ำยของชีวิต  
โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจกัษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผูป้่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล 
และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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) กระบวนวิชาเลือก   
      ก. การฝึกปฏิบัติผู้น าทีมการพยาบาล 

  551481 พย.ส. 481  กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลชุมชน         3(0-9-0) 
 NGC 481  Community Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลชุมชน กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกบั
ทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและ
ควำมรู้กำรพยำบำลชุมชน รวมทัง้หลักฐำนเชิงประจักษ์มำใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน 
กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน    กำรฝึกปฏิบัตทิักษะกำร
พยำบำลชุมชนและประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรม
ทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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, 
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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. 
 

  550481 พย.อย. 481 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGM 481 Medical Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ กำรเป็นผู้น ำทมีกำรพยำบำล กำรท ำงำน
ร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทมี สมำชิกทมี และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจกัษ์ มำใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำร
พยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน   กำรฝึก
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์และประเมินผลงำนโดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และหลักฐำนเชิงประจกัษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ              3(0-9-0) 
 NGOB 481 Obstetric and Gynecological Nursing Leadership 

Practicum 
 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ กำรเป็นผู้น ำทมีกำร
พยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทมี และหัวหน้ำเวร โดยประยกุต์
ควำมรู้กำรบรหิำรจัดกำรและควำมรูก้ำรพยำบำลสูติศำสตรแ์ละนรเีวชวิทยำ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำ
ใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำร 
สอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน  กำรฝกึปฏิบัตทิักษะกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรเีวชวิทยำ และกำร
ประเมินผลงำนโดยใช้กระบวนกำรพยำบำล   แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำร
ค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และ
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

Practicing obstetric and gynecological nursing management, nursing team 
leadership, working with nursing team in team leader, team member and incharge role by 
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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 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGP 481 Pediatric Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์ กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล กำร
ท ำงำนร่วมกบัทมีกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยกุต์ควำมรู้กำร
บรหิำรจัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำใช้ในกำรตัดสินใจ
ทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน  
กำรฝกึปฏิบัตทิักษะกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ และประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่
เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจกัษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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   กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 
 NGPN 481   Psychiatric and Mental Health Nursing Leadership 

Practicum 
 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล 
กำรท ำงำนร่วมกบัทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำร
บรหิำรจัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำใช้ในกำร
ตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำร
ประสำนงำนกำรฝกึปฏิบัตทิักษะกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต และประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำร
พยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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 
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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 กำรฝกึปฏิบัตผิู้น ำทีมกำรพยำบำลศัลยศำสตร์    3(0-9-0) 
 NGS 481 Surgical Nursing Leadership Practicum 

 
 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :        Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ กำรเป็นผู้น ำทมีกำรพยำบำล กำรท ำงำน
ร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทมี สมำชิกทมี และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลศัลยศำสตร์ รวมทั้งหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ มำใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำร
พยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำนกำรฝกึ
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ และประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และหลักฐำนเชิงประจกัษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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.  การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 

  551482 พย.ส. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนเพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ    3(0-9-0) 
 NGC 482  Community Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :        Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนเพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และกำร
วิเครำะหป์ัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล  
กำรปฏิบัตทิักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกบัทีมกำรพยำบำลและทมีสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน โดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล 
ศำสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง และหลกัฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  

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 
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team, and innovation 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. 

 
  550482 พย.อย. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ 3(0-9-0) 
 NGM 482 Medical Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และกำร
วิเครำะหป์ัญหำและควำมต้องกำรของผูป้่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกบัทมีกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ โดยใช้ควำมรู้ทำงกำร
พยำบำล ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  

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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำเพื่อเตรียมเข้ำสู่

วิชำชีพ           
3(0-9-0) 

 NGOB 482 Obstetric and Gynecological Nursing Professional 
Internship 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :     นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำเพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำร
ประเมิน และกำรวิเครำะหป์ัญหำและควำมต้องกำรของผูป้ว่ย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำร
พยำบำล กำรปฏิบัติทกัษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและ
ทีมสุขภำพ และกำรพฒันำนวัตกรรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรเีวชวิทยำ 
โดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล ศำสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจกัษ์  ตลอดจน 
กำรค ำนึงถึงสิทธิผูป้่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และ
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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

  555482 พย.กม. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์เพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ 3(0-9-0) 
 NGP 482 Pediatric Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์เพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และ
กำรวิเครำะห์ปญัหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกบัทมีกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลกมุำรเวชศำสตร์ โดยใช้ควำมรู้ทำงกำร
พยำบำล ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสทิธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม  

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 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตเพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ 3(0-9-0) 
 NGPN 482   Psychiatric and Mental Health Nursing Professional 

Internship 
 

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตเพือ่เตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน 
และกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล 
กำรปฏิบัตทิักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกบัทีมกำรพยำบำลและทมีสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวช 
และสุขภำพจิตโดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล ศำสตรท์ี่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจกัษ์  ตลอดจนกำร
ค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และ
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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

  557482 พย.ศ. 482 กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตรเ์พื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ          3(0-9-0) 
 NGS 482 Surgical Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนกอ่น :   นักศึกษำช้ันปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Prerequisite :   Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝกึปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตรเ์พื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลมุกำรประเมิน และกำร
วิเครำะหป์ัญหำและควำมต้องกำรของผูป้่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกบัทมีกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตรโ์ดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล 
ศำสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง และหลกัฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตสุมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

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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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร ์
เรื่อง   เครื่องแบบการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพพยาบาล  

     ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
-------------------- 

 เพื่อให้กำรแต่งกำยส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพพยำบำลของนักศึกษำหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีควำมเรียบร้อยเหมำะสมตำมสำกล
นิยม และเพื่อให้กำรแต่งกำยของนกัศึกษำหญงิมุสลิมถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำม คณะพยำบำลศำสตร์ ใน
ครำวประชุมสำมัญ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภำคม 2554 จึงออกประกำศก ำหนดเครื่องแบบ
ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน ดังนี้ 
นักศึกษาหญิง    
1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล (ในหอผู้ป่วย) (ภาพท่ี 1) ประกอบด้วย  
 1.1 ชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ   
 ตัวเสื้อเย็บติดกระโปรงเข้ำรูป ตัดด้วยผ้ำสีฟ้ำเฉพำะ เนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย คอเสื้อมีปก

แบะ ปลำยมน ผ่ำอกถึงขอบเอวกระโปรง ติดกระดุม 3-4 เม็ด แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ปลำยแขน
เปิด มีผ้ำช้ินหนึ่งตลบข้ึน มีส่วนกว้ำงที่ท้องแขน 1 ½ นิ้ว ตรงกลำงแขนกว้ำง 2 นิ้ว บ่ำหลังใช้ผ้ำ
เย็บซ้อนเป็นสำบ 

 กระโปรงใช้ผ้ำชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เย็บติดกับตัวเสื้อ โดยมีขอบเป็นเข็มขัดในตัว กว้ำง 1 
½ นิ้ว เป็นกระโปรงหกช้ิน (ตะเข็บ) เข้ำรูป ปลำยบำนทรง A ติดซิปที่ตะเข็บด้ำนหน้ำซ้ำย และ
มีกระเป๋ำขนำด 5 x 5 ½ นิ้ว ติดด้ำนหน้ำซ้ำยและขวำ ควำมยำวของกระโปรงปิดหัวเข่ำ 

 1.2   ผ้ำกันเปื้อน ตัดด้วยผ้ำสีขำวเกลี้ยงไม่มีลวดลำย ใช้คลุมทับชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ ท่อน 
 บนคลุมเฉพำะด้ำนหน้ำ ไม่มีแขน รูปคอถัง เพื่อเปิดปกเสื้อได้เต็มที่ มีสำยโยงต่อจำกบ่ำไป

ด้ำนหลัง ท ำด้วยผ้ำ 2 ช้ิน โยงไขว้ไปติดกระดุมที่เอวผ้ำกันเปื้อน ท่อนล่ำงคลุมกระโปรงมิดทั้งตัว 
โดยใช้ผ้ำ 3 ช้ินเย็บต่อกัน ช้ินกลำงเล็ก เพื่อต่อด้ำนหน้ำเป็น 2 ตะเข็บ ปลำยบำนทรง A อ้อมไป
ติดกระดุมเม็ดเดียวกับสำยโยง 2 เส้นที่ขอบเอวด้ำนหลัง รอบเอวผ้ำกันเปื้อนกว้ำง 1½ นิ้ว 
ปลำยขอบเอวทับกันประมำณ 8 นิ้ว ตำมระยะห่ำงของปลำยสำยโยงของผ้ำกันเปื้อน ริมผ้ำกัน
เปื้อนซ้อนกัน ประมำณ 3-4  นิ้ว 

 1.3  ติดเข็มช่ือและเลขช้ันปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย ติดเข็มมหำวิทยำลัย (เข็มช้ำง) ที่ปก 
 ด้ำนซ้ำยของชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ และติดป้ำยช่ือคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนขวำ 
 1.4  หมวกท ำด้วยผ้ำค่อนข้ำงหนำสีขำวเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย มีปีกหมวก 3 ชำย ใช้ตรึง 
 เป็นรูปหมวก ซึ่งมีปีกกว้ำงประมำณ 3 นิ้ว ยำวประมำณ 14 นิ้ว 
 1.5 รองเท้ำหุ้มส้นสีขำว แบบสุภำพ พื้นยำง ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำ  
 และไม่มีลวดลำย 
 1.6  ถุงเท้ำสั้นสีขำว และไม่มีลวดลำย 

 

-ส ำเนำ- 
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2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสำธำรณสุข (ภาพท่ี 2)  
 2.1  เสื้อเครื่องแบบ ตัดด้วยผ้ำริ้วสีฟ้ำเนื้อหนำ ปกเสื้อแบบฮำวำยปลำยแหลมขนำด    
 6-7 เซนติเมตร ผ่ำหน้ำตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋ำปะด้ำนบนซ้ำยและด้ำนล่ำง 2 ข้ำง 

กระเป๋ำด้ำนบนซ้ำยปักเครื่องหมำยคณะพยำบำลศำสตร์ ตัวเสื้อด้ำนหลังเป็นผ้ำแยก 2 ช้ิน เย็บ
ติดกันถึงเอว และชำยเสื้อกลำงหลังผ่ำแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกว่ำ 3 เซนติเมตร บริเวณเอวจับ
จีบ 2 ข้ำง เย็บทับด้วยสำบตรงกลำง กว้ำง 3-4 เซนติเมตร จีบตัวเสื้อพองำม แขนเสื้อสั้นเหนือ
ศอก ชำยเสื้อยำวคลุมสะโพก 

 2.2 กำงเกงขำยำวสีด ำ ทรงสุภำพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 
 2.3 ติดเข็มช่ือและเลขช้ันปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย ติดเข็มมหำวิทยำลัย (เข็มช้ำง) ที่ปก 
 ด้ำนซ้ำยของชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ และติดป้ำยช่ือคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนขวำ 
 2.4 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำ ไม่มีลวดลำย  
 และมีควำมเหมำะสมกับกำรคมนำคมและตำมฤดูกำล 
 2.5 ถุงเท้ำสั้นสีขำว และไม่มีลวดลำย 

 
นักศึกษาหญิงมุสลิม  
1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล (ในหอผู้ป่วย)  (ภาพท่ี 0) ประกอบด้วย 
 1.1 ชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ   
         ตัวเสื้อเย็บติดกระโปรงเข้ำรูป ตัดด้วยผ้ำสีฟ้ำเฉพำะ เนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย คอเสื้อมีปก

แบะ ปลำยมน ผ่ำอกถึงขอบเอวกระโปรง ติดกระดุม 3-4 เม็ด แขนเสื้อยำว 4 ส่วน สูงจำกข้อมอื
ประมำณ 4 นิ้ว ปลำยแขนเปิด มีผ้ำช้ินหนึ่งตลบข้ึน มีส่วนกว้ำงที่ท้องแขน 1 ½ นิ้ว ตรงกลำง
แขนกว้ำง 2 นิ้ว บ่ำหลังใช้ผ้ำเย็บซ้อนเป็นสำบ 

  กระโปรงใช้ผ้ำชนิดและสีเดียวกับเสื้อ  เย็บติดกับตัวเสื้อ โดยมีขอบเป็นเข็มขัดในตัว กว้ำง 1 
½ นิ้ว เป็นกระโปรงหกช้ิน (ตะเข็บ)เข้ำรูป ปลำยบำนทรง A ติดซิปที่ตะเข็บด้ำนหน้ำซ้ำย และมี
กระเป๋ำขนำด 5 x 5 ½ นิ้ว ติดด้ำนหน้ำซ้ำยและขวำ ควำมยำวของกระโปรงสูงจำกข้อเท้ำ 6 นิ้ว 

 1.2 ผ้ำกันเปื้อน ตัดด้วยผ้ำสีขำวเกลี้ยงไม่มีลวดลำย ใช้คลุมทับชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ ท่อน 
 บนคลุมเฉพำะด้ำนหน้ำ ไม่มีแขน รูปคอถัง เพื่อเปิดปกเสื้อได้เต็มที่ มีสำยโยงต่อจำกบ่ำไป

ด้ำนหลัง ท ำด้วยผ้ำ 2 ช้ิน โยงไขว้ไปติดกระดุมที่เอวผ้ำกันเปื้อน ท่อนล่ำงคลุมกระโปรงมิดทั้งตัว 
โดยใช้ผ้ำ 3 ช้ินเย็บต่อกัน ช้ินกลำงเล็ก เพื่อต่อด้ำนหน้ำเป็น 2 ตะเข็บ ปลำยบำนทรง A อ้อมไป
ติดกระดุมเม็ดเดียวกับสำยโยง 2 เส้นที่ขอบเอวด้ำนหลัง รอบเอวผ้ำกันเปื้อนกว้ำง 1 ½ นิ้ว 
ปลำยขอบเอวทับกันประมำณ 8 นิ้ว ตำมระยะห่ำงของปลำยสำยโยงของผ้ำกันเปื้อน  ริมผ้ำกัน
เปื้อนซ้อนกัน ประมำณ 3-4  นิ้ว 

 1.3 ติดป้ำยช่ือและเข็มช้ันปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย ติดเข็มมหำวิทยำลัย (เข็มช้ำง) ที่ปก 
 ด้ำนซ้ำยของชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ และติดบัตรประจ ำตัวนักศึกษำของคณะพยำบำลศำสตร์ที่

หน้ำอกด้ำนขวำ 
 1.4 ผ้ำคลุมผมสีขำว เก็บปลำยผ้ำคลุมผมใส่เข้ำในเสื้อให้เรียบร้อย 
 1.5 หมวกท ำด้วยผ้ำค่อนข้ำงหนำสีขำวเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย มีปีกหมวก 3 ชำย ใช้ตรึง 
 เป็นรูปหมวก ซึ่งมีปีกกว้ำงประมำณ 3 นิ้ว ยำวประมำณ 14 นิ้ว 
 1.6 รองเท้ำหุ้มส้นสีขำว แบบสุภำพ พื้นยำง ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำและไม่มี

ลวดลำย 
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 1.7 ถุงเท้ำสั้นสีขำว และไม่มีลวดลำย 
2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสำธำรณสุข (ภาพท่ี 4)  
 2.1 เสื้อเครื่องแบบ ใช้ผ้ำริ้วสีฟ้ำเนื้อหนำ ปกเสื้อแบบฮำวำย ปลำยแหลมขนำด 6-7  
 เซนติเมตร ผ่ำหน้ำตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋ำปะด้ำนบนซ้ำยและด้ำนล่ำง 2 ข้ำง 

กระเป๋ำด้ำนบนซ้ำยปักเครื่องหมำยคณะพยำบำลศำสตร์ ตัวเสื้อด้ำนหลังเป็นผ้ำแยก 2 ช้ิน เย็บ
ติดกันถึงเอว และชำยเสื้อกลำงหลังผ่ำแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกว่ำ 3 เซนติเมตร บริเวณเอวจับ
จีบ 2 ข้ำง เย็บทับด้วยสำบตรงกลำง กว้ำง 3-4 เซนติเมตร จีบตัวเสื้อพองำม แขนเสื้อยำวถึง
ข้อมือ ตัวเสื้อยำวคลุมสะโพก 

 2.2 ติดป้ำยช่ือและเข็มช้ันปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย ติดเข็มมหำวิทยำลัย (เข็มช้ำง) ที่ปก 
 ด้ำนซ้ำย และติดบัตรประจ ำตัวนักศึกษำของคณะพยำบำลศำสตร์ที่สำบเสื้อ 
 2.3 ผ้ำคลุมผมสีขำว เก็บปลำยผ้ำคลุมผมใส่เข้ำในเสื้อให้เรียบร้อย 
 2.4 กำงเกงขำยำวสีด ำ ทรงสุภำพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 
 2.5 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ ไม่เปิดปลำยเท้ำ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ตำมควำม 
 เหมำะสมกับกำรคมนำคมและสภำวะตำมฤดูกำล 
 2.6 ถุงเท้ำสั้นสีขำว และไม่มีลวดลำย 

 
นักศึกษาชาย  
1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล (ในหอผู้ป่วย) (ภาพท่ี 5) 
 1.1 เสื้อเครื่องแบบตัดด้วยผ้ำสีขำวเกลี้ยงไม่มีลวดลำย คอกลมผ่ำอกเฉียงจำกมุมขวำ 
 บน คอเสื้อขนำนไปกับแนวบ่ำถึงมุมไหล่ ซึ่งหักตรงลงมำตลอดตัวเสื้อ ให้ริมผ้ำซ้อนกันตั้งแต่มุม

คอจนถึงมุมไหล่ สำบคอสูง กว้ำง 1 ¼ นิ้ว สำบอกกว้ำง 1 ½ นิ้ว ติดกระดุมถ้วยสีขำว 8 เม็ด มี
กระเป๋ำขนำด 4 x 4 ½ นิ้ว  ติดอกเสื้อด้ำนซ้ำย บ่ำใช้ผ้ำซ้อนแบบเสื้อเช้ิต มีตะเข็บกลำง 
ด้ำนหลังจีบผ้ำทบกว้ำง 1 ¼ นิ้ว เปิดปลำยล่ำง จีบเกล็ดเอวปล่อยข้ำงละ 2 เกล็ด เย็บทับด้วย
สำบตรงกลำง กว้ำง 2 นิ้ว  แขนเสื้อสั้น เหนือข้อศอก ตัวเสื้อยำวคลุมตะโพก 

 1.2 ติดเข็มช่ือ เลขช้ันปี และป้ำยช่ือคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย  
 1.3 กำงเกงขำยำวสีขำว ทรงสุภำพ 
 1.4 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ และไม่มีลวดลำย  
 1.5 ถุงเท้ำสั้น สีเดียวกับรองเท้ำ 
2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสำธำรณสุข (ภาพท่ี 6)  
 2.1 เสื้อเครื่องแบบตัดด้วยผ้ำริ้วสีฟ้ำเนื้อหนำ ปกเสื้อแบบฮำวำย ปลำยแหลมขนำด  
 2¼ - 3 นิ้ว ผ่ำหน้ำตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋ำปะด้ำนบนซ้ำยและด้ำนล่ำง 2 ข้ำง 

กระเป๋ำด้ำนบนซ้ำยปักเครื่องหมำยคณะพยำบำลศำสตร์ ตัวเสื้อด้ำนหลังเป็นผ้ำแยก 2 ช้ิน เย็บ
ติดกันถึงเอว และชำยเสื้อกลำงหลังผ่ำแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกว่ำ 1¼ นิ้ว บริเวณเอวจับจีบ 2 
ข้ำง เย็บทับด้วยสำบตรงกลำง กว้ำงประมำณ 2 นิ้ว จีบตัวเสื้อพองำม แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ตัว
เสื้อยำวคลุมสะโพก 

 2.2 ติดเข็มช่ือ เลขช้ันปี และป้ำยช่ือคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย    
 2.3 กำงเกงขำยำวสีด ำ ทรงสุภำพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 
 2.4 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำ ไม่มีลวดลำย  
 และมีควำมเหมำะสมกับกำรคมนำคมและตำมฤดูกำล 
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 2.5 ถุงเท้ำสั้นสีเดียวกับรองเท้ำ และไม่มีลวดลำย 

 จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน  
 

  ประกำศ  ณ  วันที่    25   พฤษภำคม  พ.ศ. 2554 
 

                                                                      (ลงนำม)   ธนำรักษ์   สุวรรณประพิศ 
                                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนำรักษ์   สุวรรณประพิศ) 
                                   คณบดีคณะพยำบำลศำสตร ์
  

76



 
 

 

 

 
 
 

77



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

78



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

79



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

80



 
 

 

 

 
 
 
 
 

81



 
 

 

 

 
 
 
 

82



 
 

 

 

แหล่งประโยชน์ส าหรบันกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
    ก.ทุนการศึกษา 

1. ทุนประเภทให้เปล่า 
คณะพยำบำลศำสตร์ มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ จึงได้พจิำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำ โดยแบ่งเป็น 
1) ทุนกำรศึกษำประเภทต่อเนื่อง จนส ำเร็จกำรศึกษำ 
2) ทุนกำรศึกษำประเภทเฉพำะปีกำรศึกษำ 
นักศึกษำที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่ำว ให้ติดต่อหน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ งำน

บริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ (ส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ ช้ัน 1  อำคำรหอพัก
นักศึกษำพยำบำล 1 ) ในช่วงต้นภำคกำรศึกษำที่ 1 ของทุกปีกำรศึกษำ 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ยังได้จัดสวัสดิกำรด้ำนกำรเงินเพื่อกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำอีกหลำยรูปแบบ นักศึกษำที่สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ คณะ
พยำบำลศำสตร์ 

2.  ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล  ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล (กยศ)  
นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ที่มีควำมประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเป็นค่ำเล่ำเรียน 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  และค่ำหอพักในระหว่ำงเรียน      สำมำรถติดต่อขอกู้เงินจำกกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อ 
กำรศึกษำของรัฐบำล (กยศ.) โดยสืบค้นข้อมลูได้ที่  http://www.studentloan.or.th 

    ทั้งนี้  นักศึกษำสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ได้ทุกวันในเวลำรำชกำร 
              3.   ทุนสวัสดิการนักศึกษา (กู้ยืมฉุกเฉิน)   เป็นโครงกำรทีจ่ะช่วยเหลือนักศึกษำคณะพยำบำล
ศำสตร์ ที่ประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน โดยจัดเป็นกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ (กู้ยืมฉุกเฉิน) เพือ่ช่วยเหลือ
นักศึกษำที่ประสบปญัหำกำรเงินอย่ำงรีบด่วนในด้ำนค่ำลงทะเบียน ค่ำอำหำรและค่ำอปุกรณ์กำรเรียน  

ทั้งนี้  นักศึกษำสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ ได้ทุกวันในเวลำรำชกำร 
    ข. สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย 
 นัก ศึกษำมห ำวิทยำลั ย เชียงให ม่  ช้ันปีที่  1 ทุ กคน  จะต้ อ งพั ก ในหอพั กนั ก ศึกษำที่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จัดให้ เป็นเวลำ  1  ปีกำรศึกษำ    ส ำหรับคณะพยำบำลศำสตร์ ได้จัดหอพักให้
นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตเข้ำพักในระหว่ำงปีกำรศึกษำ ช้ันปีที่ 2 – ช้ันปีที่ 4   
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร ์
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงาน 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
------------------------------- 

 
 ด้วยคณะพยำบำลศำตร์ ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรป้องกันกำรติดเช้ือและควบคุมกำร
แพร่กระจำยเช้ือโรค กำรป้องกันอุบัติเหตุและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนส ำหรับนักศึกษำ
พยำบำล 
 

 คณะพยำบำลศำสตร์ โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ ในครำวประชุม
วิสำมัญครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 25 พฤษภำคม  2554 จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรติดเช้ือ กำร
เกิดอุบัติเหตุติดเช้ือและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  ดังรำย 
ละเอียดต่อไปนี้   
 

1. นักศึกษำทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบี  สุกใส และหัด ควรฉีดวัคซีนก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล / สถำนพยำบำล 

2. กำรใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
 2.1 สวมถุงมือทุกครั้งที่จะท ำกิจกรรมที่คำดว่ำจะมีกำรสัมผัสเลือด สำรน้ ำ สำรคัดหลั่ง  เยื่อบุ 

และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย 
 2.2 ท ำควำมสะอำดมือทุกครั้งก่อนและหลังกำรปฏิบัติกำรพยำบำลและภำยหลังสัมผัสเลือด 

สำรน้ ำ สำรคัดหลั่ง เยื่อบุ และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย และภำยหลังกำรถอดถุงมือ 
 2.3 สวมผ้ำปิดจมูก – ปำก และแว่นป้องกันตำทุกครั้งที่จะท ำกิจกรรมที่คำดว่ำจะมีกำรกระเด็น

ของเลือด สำรน้ ำ หรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วยถูกบริเวณใบหน้ำ 
 2.4 ใส่ผ้ำกันเปื้อน (ยำงหรือพลำสติก) ทุกครั้งที่จะท ำกิจกรรมที่คำดว่ำจะมีกำรกระเด็นของ

เลือด  สำรน้ ำ  หรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วยถูกบริเวณล ำตัว 
3. กำรป้องกันอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มต ำหรือของมีคมบำดในขณะฝึกปฏิบัติงำน ดังนี้ 

 3.1 หลังกำรใช้เข็มกับผู้ป่วย  ให้ปลดเข็มออกจำก syringe ทิ้งลงในภำชนะ โดยไม่ต้อง 
สวมปลอกเข็ม 

 3.2 ถ้ำจะต้องสวมปลอกเข็ม ให้สวมด้วยมือเดียว 
 3.3 ทิ้งเข็มหรือของมีคมในภำชนะส ำหรับกำรทิ้งเข็มและของมีคมเท่ำนั้น  
 3.4 ให้ใช้ Clamp หรือ Forceps ในกำรจับเข็มเยบ็หรือใบมีด เพื่อใส่หรือถอดออกจำก 

Needle  Holder หรือด้ำมมีด   
 3.5 ให้ใช้ถำดในกำรส่งและรับเข็มเย็บแผลหรือมีดผ่ำตัด ห้ำมส่งและรับจำกมือสู่มือโดยตรง 

 
 
 

-ส ำเนำ- 
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4. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำน 
 4.1 กรณีที่ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือด หรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วยทิ่มแทงหรือบำด ให้บีบ

เลือดออกให้มำกที่ สุด  แล้วล้ ำงแผลให้สะอำดด้วยน้ ำกับน้ ำยำฆ่ำเช้ือ 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 กรณีเลือดหรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้ำปำก และ/หรือตำ ให้ล้ำงออกด้วยน้ ำ
สะอำดให้มำกที่สุด 

 4.3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอำจำรย์ผู้นิเทศและหัวหน้ำทีมพยำบำลทันที 
 4.4 กรณีที่เกิดอุบัตเิหตุขณะฝึกปฏิบัตงิำนที่โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  หลังรำยงำน

อำจำรยผ์ู้นิเทศและหัวหน้ำทีมพยำบำล ให้รำยงำนพยำบำลควบคุมโรคติดเช้ือของ
โรงพยำบำลทันที เพื่อด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติปฏิบัตเิมื่อได้รับอบุัติเหตุสัมผสัเลือดและ
สำรคัดหลั่งจำกกำรปฏิบัตงิำน  โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ 
ของคณะกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยำบำล ปี พ.ศ  2550 (และให้
ข้ามไปปฏิบัติในข้อท่ี 4.6) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนสถำนที่อื่นที่มิใช่
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ให้รำยงำนพยำบำลควบคุมกำรติดเช้ือของโรงพยำบำล
นั้น และปฏิบัติตำมแนวทำงของโรงพยำบำลนั้น 

 4.5 อำจำรย์นิเทศตรวจสอบพบว่ำผู้ป่วยรำยนั้นไม่มีผลกำรตรวจ  HIV และ Hepatitis    ถ้ำไม่
มีให้ซักประวัติพฤติกรรมเสีย่ง และขออนุญำตผู้ป่วยเพื่อเจำะเลือด และตรวจเลือด ในกรณี
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ผู้ที่จะให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยเพื่อขอตรวจเลือดเป็นบทบำท
ของแพทย ์

 4.6 อำจำรย์นิเทศแจ้งหัวหน้ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์เพื่อรำยงำนต่อคณบดีตำมแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำ โดยปกปิดเป็นควำมลับและใส่รหัส
นักศึกษำแทนช่ือจริง   
(ดำวน์โหลดแบบฟอร์มฯได้จำก www.nurse.cmu.ac.th) 

 4.7 อำจำรย์นิเทศสง่นักศึกษำเข้ำพบรองคณบดฝี่ำยวิชำกำร เพือ่พิจำรณำ Pre-counselling 
และเพือ่กำรวินจิฉัยและกำรรกัษำที่เหมำะสมต่อไป   

   
 จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
  ประกำศ  ณ    วันที่    25   พฤษภำคม  2554   

        
                                                                     ลงนำม  ธนำรักษ์  สุวรรณประพิศ 
                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนำรักษ์  สุวรรณประพศิ) 

                                          คณบดีคณะพยำบำลศำสตร ์
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แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน  
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: แพทย์/นักศึกษำแพทย์/นักศึกษำฝึกงำนจำกคณะอื่นๆหลังได้รบักำรตรวจที่ห้องฉุกเฉิน 
   แล้วต้องให้อำจำรยผ์ู้ดูแลเซ็นก ำกับในใบรำยงำน 7500 ด้วยทุกครั้ง 
 
 
 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
พฤศจิกายน 2550 

เม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเขม็หรือของมีคมท่ีเป้ือนเลือดหรือ
สารนํ้าจากร่างกายผูป่้วยท่ิมตาํหรือบาด 

เม่ือเลือดหรือสารนํ้าจากร่างกายผูป่้วย 
กระเดน็เขา้ปาก ตา หรือบาดแผล 

ลา้งออกดว้ยนํ้าสะอาดใหม้ากท่ีสุด 

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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                                           ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

เรื่อง  กำรสอบประมวลควำมรูส้ ำหรับนักศึกษำหลกัสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
คณะพยำบำลศำสตร์ และสถำบันสมทบของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ของคณะพยำบำลศำสตร์
และสถำบันสมทบ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเทียบเท่ำกัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้คณะ
พยำบำลศำสตร์จดัสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำ และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบประมวลควำมรู้
ของนัก ศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ทั้ งของคณะพยำบำลศำสตร์และสถำบันสมทบ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันสมทบ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2542 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2542 จึงเห็นสมควรก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบประมวลควำมรู้ไว้ดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงค์ของกำรสอบประมวลควำมรู้ 
     1.1 เพื่อทดสอบควำมรู้ในแนวกว้ำง 
     1.2 เพื่อทดสอบควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนแนวควำมคิดและเนื้อหำวิชำ 

     1.3 เพื่อทดสอบควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรูท้ี่ได้ศึกษำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
 2.  วิชำสอบ ก ำหนดไว้ 8 กระบวนวิชำ คือ 

2.1 กำรพยำบำลมำรดำและทำรก 
2.2 กำรผดงุครรภ์ 
2.3 กำรพยำบำลเดก็ 
2.4 กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำล 
2.5 สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 
2.6 กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน และกำรรักษำพยำบำลโรคเบือ้งต้น 
2.7 กำรพยำบำลผู้ใหญ ่
2.8 กำรพยำบำลผู้สงูอำยุ 

 3.  คุณสมบัติของผูม้ีสทิธ์ิสอบ 
      เป็นนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ปทีี่ 4 ของคณะพยำบำลศำสตร์ หรือสถำบัน

สมทบ ที่คำดว่ำจะส ำเรจ็กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำน้ัน  
4. ก ำหนดกำรสอบ ตำมประกำศของคณะพยำบำลศำสตร์ 
5. กำรประเมินผล ผู้ทีส่อบผ่ำนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 60 ในทุกวิชำ หรือตำมเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ก ำหนด 
      ผู้ที่สอบไม่ผำ่นเกณฑใ์นวิชำใด ให้สอบซ่อมเฉพำะวิชำน้ัน ทั้งนี้ต้องสอบให้ผ่ำนในปีกำรศึกษำ

ถัดไป หำกสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำยใน 2 ปีกำรศึกษำ ให้ยกเลิกผลกำรสอบทั้งหมด  และให้สอบใหม่ทุกวิชำ 
 

       ทั้งนี้  ให้ใช้แนวปฏิบัติน้ีตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2542  เป็นต้นไป   
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  19  ตุลำคม  2542 
 

  (ลงนำม)  นิพนธ์ ตุวำนนท์ 
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพินธ์  ตุวำนนท์) 
   รองอธิกำรบดฝี่ำยบริหำร รักษำรำชกำรแทน 

                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

-ส ำเนำ- 
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ข้อมูลท่ีนักศึกษาควรทราบเพ่ิมเติม 
 

ล าดับ เรื่อง สามารถดูได้ท่ี 
1 พระรำชบัญญัตมิหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551   www.cmu.ac.th 
2 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปรญิญำ

ตรี พ.ศ. 2561 
www.eqd.cmu.ac.th 

3 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรสอบของนักศึกษำ 
พ.ศ. 2554 

www.eqd.cmu.ac.th 

4 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรพิจำรณำเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษำที่จะเสนออนุมัติให้ได้รับปรญิญำ 
ประกำศนียบัตรช้ันสงู อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตร ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2550  

www.eqd.cmu.ac.th 

5 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำพ.ศ. 2553 www.eqd.cmu.ac.th 
6 ระเบียบและประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
www.reg.cmu.ac.th 

7 ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง  
กำรลงทะเบียนกระบวนวิชำ 

www.reg.cmu.ac.th 

8 ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
กำรเพิม่และกำรถอนกระบวนวิชำ 

www.reg.cmu.ac.th 

9 ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขกำรมสีิทธ์ิได้รบักำร
วัดและประเมินผลในกระบวนวิชำ 

www.reg.cmu.ac.th 

10 ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำรลำออกจำกกำรเปน็
นักศึกษำ       

www.reg.cmu.ac.th 

11 ข้ันตอนกำรลงทะเบียนกระบวนวิชำ www.reg.cmu.ac.th 
12 ข้ันตอนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียน www.reg.cmu.ac.th 
13 ปฏิทินกำรศึกษำ www.reg.cmu.ac.th 
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