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ค ำน ำ 

 
 หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าคู่มือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรฯ และเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตลอดจนการติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแตเ่ริ่มปีการศึกษาท่ีหนึ่งจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  
 หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหวังว่าคู่มือฉบับนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หากมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาทราบด้วย 
 ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าคู่มือฉบับนี้ 
 

   หน่วยปริญญาตรี 
   งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

          มีนาคม 2564 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประวัติ   
            โดยด ำริของรัฐบำลเมื่อ พ.ศ. 2484 มีนโยบำยให้มีกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค แต่ได้เกิด
สงครำมโลก ครั้งที่ 2 ขึ้น กำรด ำเนินงำนจึงชะงักลง ต่อมำในปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและ
อนุมัติในหลักกำรให้ตั้ง “โรงเรียนแพทย์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตำมที่มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกระทรวง
สำธำรณสุขเสนอและให้จัดตั้ง “โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” ขึ้นพร้อมกัน 
            ต่อมำในปี พ.ศ. 2502 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งคณะแพทยศำสตร์เชียงใหม่ ในมหำวิทยำลัย
แพทยศำสตร์ และให้โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยเป็นแผนกวิชำด้ำนกำรพยำบำลเรียกชื่อว่ำ 
“แผนกพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย” เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล  ในปี พ.ศ. 
2503 หลักสูตรอนุปริญญำพยำบำลและอนำมัยในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกำศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี 
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 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจำกแผนกวิชำ 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
แบ่งหน่วยงำนในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอ่ืน (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 จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยของรัฐและเจตนำรมณ์
ของประชำชนในภำคเหนือให้เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงเพ่ืออ ำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและ
ประเทศชำติโดยส่วนรวม 
มหำวิทยำลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้ำ วิจัย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตำมหลักแห่งเสรีภำพทำงวิชำกำร 
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรประยุกต์ เผยแพร่ และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
บัณฑิตแห่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในกำรฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สำมำรถครองตน 
ครองคน ครองงำน ด้วยมโนธรรมและจิตส ำนึกต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นสถำบันชั้นน ำระดับสำกลด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัย 
(โดยตั้งเป้ำหมำยเป็นสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลใน 100 อันดับแรกของโลก ภำยในปี 2564)  
 
พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร ์
1. จัดกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลระดับอุดมศึกษำ 
2. ผลิตผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ 
3. ให้บริกำรวิชำกำร 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 

 

ชื่อหลักสูตร 
ภำษำไทย : หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภำษำไทย  : ชื่อเต็ม  พยำบำลศำสตรบัณฑิต 
   : ชื่อย่อ  พย.บ. 
ภำษำอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Bachelor of Nursing Science 
   : ชื่อย่อ  B.N.S. 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 141 หน่วยกิต 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
                คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เชื่อว่ำวิชำชีพกำรพยำบำลเป็นวิชำชีพที่ต้องปฏิบัติ
โดยตรงต่อชีวิตและสุขภำพของประชำชน กลุ่มคน และชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม ในทุกช่วงวัยและทุกภำวะสุขภำพ ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และระบบ
บริกำรสุขภำพ ท ำให้กำรตอบสนองจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมีควำมเป็นพลวัต กำรปฏิบัติกำร
พยำบำลเพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรดังกล่ำวจึงจ ำเป็นต้องใช้กำรปฏิบัติตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
ด้วยควำมเอำใจใส่  และเอ้ืออำทร ตลอดจนใช้กำรปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับ
ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ต่ำงๆ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพของผู้ใช้บริกำรครอบครัว และชุมชน โดยค ำนึงถึง
บริบททำงสังคมและวัฒนธรรม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และคุณค่ำของชีวิตมนุษย์อย่ำง เท่ำเทียมกัน 

กำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีควำมเป็นพลเมืองโลก เป็นผู้ที่มีควำมใฝ่รู้ รอบรู้ เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลก 
นโยบำยสุขภำพ รวมทั้งระบบบริกำรสุขภำพของประเทศ และโลก และมีทักษะที่จ ำเป็นสอดคล้องและเท่ำทัน
ควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์สุขภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรและ
สัมพันธภำพ มีภำวะผู้น ำ สำมำรถตัดสินใจทำงคลินิก และจัดกำร สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเป็นองค์
รวมตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยส ำนึก
แห่งคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยเน้นกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำคุณภำพกำร
พยำบำลและวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีคุณภำพ 

 
 
 
 



 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่สำมำรถปฎิบัติงำนได้ทั้งในสถำนบริกำรสุขภำพ

และในชุมชน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. ประยุกต์ใช้ควำมรอบรู้ในศำสตรท์ำงกำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ และศำสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลอย่ำงเหมำะสม 
2. ปฏิบัติกำรพยำบำลองค์รวมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำรที่เป็นประชำชน กลุ่มคน 

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

3. สื่อสำรด้วยภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำงและด ำรง
สัมพันธภำพกับผู้อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชำกำร 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 ควำมเอ้ืออำทร และเคำรพในสิทธิ

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

และสิทธิของพยำบำล 
13. แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองโลก และด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
โครงสร้ำงหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชำซึ่งสอดคล้องกับที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
    1.1 วชิำบังคับ 21  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้เรียนรู้ 15  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 3  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3  หน่วยกิต 

     1.2 วชิำเลือก โดยเลือกจำก 3 กลุ่มวิชำ 9  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                    105 หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชำแกน (พ้ืนฐำนวิชำชีพ) 26  หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชำชีพ  79  หน่วยกิต 

          2.2.1 วิชำบังคับ                               73  หน่วยกิต 
     ก. วชิำทฤษฎี 43  หน่วยกิต 
     ข. วิชำฝึกปฏิบัต ิ 30  หน่วยกิต 

          2.2.2 วิชำเลือก (ฝึกปฏิบัติ) 6  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     141 หน่วยกิต 
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป General Education 30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับ (Required Courses) 21 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 15 หน่วยกิต 
 001101 ม.อ. 101 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1 3(3-0-6) 
  ENGL 101 Fundamental English 1  
 001102 ม.อ. 102 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2  
 001201 ม.อ. 201 กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนอย่ำงมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing  
 001226 ม.อ. 226 ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตร์สุขภำพ 3(3-0-6) 
  ENGL 226 English in Health Sciences Context  
 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
  CPE 111 Internet and Online Community  
2) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 3 หน่วยกิต 
 013110 ม.จว. 110 จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life  
3) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 3 หน่วยกิต 
 140104 ร.ท. 104 กำรเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
  PG 104 Citizenship  
1.2 วิชาเลือก (GE Electives) 9 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษำเลือกเรียนกระบวนวิชำจำกทั้ง 3 กลุ่มเพ่ิมเติมอีก 9 หน่วยกิต จำกกระบวนวิชำต่อไปนี้  
1) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)  
 011269 ม.ปร. 269 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy  
 050100 ม.ศท. 100 กำรใช้ภำษำไทย 3(3-0-6) 
  HUGE 100 Usage of the Thai Language  
 461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม 3(3-0-6) 
  PHPS 100 Herbs for Health and Beauty  
 571116 พย.ศท. 116 สุขภำพกับกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
  NGGE 116 Health and Working in the Digital Age  
 571151 พย.ศท. 151 ศำสตร์และศิลป์ในกำรสร้ำงควำมสุข 3(2-3-4) 
  NGGE 151 Science and Art for Happiness Creation  

 
 



 

 
 

 

2) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 
 050103 ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
  HUGE 103 Thai Society and Culture  
 050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแห่งกำรเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ำ 3(3-0-6) 
  HUGE 106 Humanistic Arts  
 201110 ว.วท. 110 คณิตศำสตร์บูรณำกำร 3(3-0-6) 
  SC 110 Integrated Mathematical Sciences  
 571115 พย.ศท. 115 สปำเพ่ือสุขภำพ 3(3-0-6) 
  NGGE 115 Spa for Health  
 703103 บธ.กจ. 103 กำรเป็นผู้ประกอบกำรและธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business  
 751100 ศศ. 100 เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
  ECON 100 Economics for Everyday Life  
3) กลุ่มวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)  
 951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 
  ANI 100 Modern Life and Animation  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ Field of Specialization     105 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ) Core Courses  (Foundation of Profession)                                           26 หน่วยกิต 
202143 ว.ชว. 143 

BIOL 143 
ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

203114 ว.คม. 114 
CHEM 114 

เคมีอินทรีย์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
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 ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Microbiology for Nursing Students 

3(2-3-4) 

317221 พ.ปร. 221 
PARA 221 

ปรสิตวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Parasitology for Nursing Students 

2(1-2-3) 

318221 พ.พย. 221 
PATH 221 

พยำธิวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Pathology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

320221 พ.ภส. 221 
PHCO 221 

เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Pharmacology for Nursing Students 

3(3-0-6) 

321224 พ.สร. 224 
PHSO 224 

สรีรวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Physiology for Nursing Students 

4(3-3-6) 



 

 
 

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  Major  Courses                                                                79 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชำบังคับ Required Courses 73 หน่วยกิต 
วิชำทฤษฎี Theory Courses 43 หน่วยกิต 
551311 พย.ส. 311 กำรพยำบำลชุมชน             3(3-0-6) 
 NGC 311 Community Nursing  
551461 พย.ส. 461   กำรรักษำโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 
 NGC 461 Primary Medical Care  
552216 พย.พ. 216 กำรพยำบำลพ้ืนฐำน  3(3-0-6) 
 NGF 216 Fundamental Nursing  
552217 พย.พ. 217 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำนในห้องปฏิบัติกำร          2(0-6-0) 
 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  
553312 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ                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 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 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 กฎหมำยและจริยศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์   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 และสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล                 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    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 2(2-0-4) 
 NGID 101 Health Promotion and Disease Prevention     
562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ            3(2-3-4) 
 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  



 

 
 

 

วิชำฝึกปฏิบัติ Practicum Courses 30 หน่วยกิต 
551491 พย.ส. 491 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน              3(0-9-0) 
 NGC 491   Community Nursing Practicum  
551492 พย.ส. 492 กำรฝึกปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 
 NGC 492 Primary Medical Care Practicum  
552291 พย.พ. 291 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำน 2(0-6-0) 
 NGF 291 Fundamental Nursing Practicum    
554392 พย.สน. 392 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 1     2(0-6-0) 
 NGOB 392 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1  
554493 พย.สน. 493 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 2     3(0-9-0) 
 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2  
554494 พย.สน. 494 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 3    2(0-6-0) 
 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3  
555393 พย.กม. 393 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 
 NGP 393 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  
555394 พย.กม. 394 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 
 NGP 394 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  
556391 พย.จว. 391 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 
 NGPN 391 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  
561391 พย.ผญ. 391 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 3(0-9-0) 
 NGA 391 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1  
561392 พย.ผญ. 392 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 3(0-9-0) 
 NGA 392 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2  
561491 พย.ผญ. 491 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 3 2(0-6-0) 
 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  
2.2.2 วิชำเลือก Elective Courses 6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจำกกระบวนวิชำในกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. กลุ่มละ 1 กระบวนวิชำ 
กลุ่ม ก. กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำล (Group A -Nursing Leadership Practicum) 
551481 พย.ส. 481 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลชุมชน         3(0-9-0) 
 NGC 481   Community Nursing Leadership Practicum  
553481 พย.อย. 481 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGM 481   Medical Nursing Leadership Practicum  
554481 พย.สน. 481 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ              3(0-9-0) 
 NGOB 481 Obstetric and Gynecological Nursing Leadership Practicum  
555481   พย.กม. 481 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGP 481 Pediatric Nursing Leadership Practicum  
556481 พย.จว. 481   กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 
 NGPN 481    Psychiatric and Mental Health Nursing Leadership 

Practicum 
 



 

 
 

 

557481 พย.ศ. 481    กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลศัลยศำสตร์    3(0-9-0) 
 NGS 481 Surgical Nursing Leadership Practicum  
กลุ่ม ข.  กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ (Group B -Nursing Professional Internship) 
551482 พย.ส. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนเพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ    3(0-9-0) 
 NGC 482   Community Nursing Professional Internship  
553482 พย.อย. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ 3(0-9-0) 
 NGM 482 Medical Nursing Professional Internship  
554482 พย.สน. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำเพ่ือเตรียมเข้ำ

สู่วิชำชีพ           
3(0-9-0) 

 NGOB 482 Obstetric and Gynecological Nursing Professional 
Internship 

 

555482 พย.กม. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์เพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ          3(0-9-0) 
 NGP 482 Pediatric Nursing Professional Internship  
556482 พย.จว. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตเพ่ือเตรียมเข้ำสู่

วิชำชีพ  
3(0-9-0) 

 NGPN 482   Psychiatric and Mental Health Nursing Professional 
Internship 

 

557482 พย.ศ. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตร์เพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ          3(0-9-0) 
 NGS 482 Surgical Nursing Professional Internship  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี Free Elective                                                   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                   ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

 
ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชำที่ใช้ก ำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภำควิชำ/สำขำวิชำ ที่กระบวนวิชำนั้นสังกัด 
เลข 3 ตัวท้ำย จ ำแนกได้ดังนี้ 
เลขตัวแรก (หลักร้อย) 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 
 



 

 
  

 
Study Plan for the B.N.S  1st Year 

 
 

    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) 
140104 : Citizenship  None - 3(3-0-6) 
202143 : Biology for nursing students None - 2(2-0-4) 
General Education Elective None - 6 
Free Elective None - 3 
  Total     20 
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) 
261111 : Internet and Online Community None - 3(3-0-6) 
558101 : Introduction to Nursing Profession None - 1(1-0-2) 
562101 : Health Promotion and Disease Prevention None - 2(2-0-4) 
General Education Elective None - 3 
Free Elective None - 3 
  Total 19 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Study Plan for the B.N.S  2nd Year 
 

Course Prerequisite Pre-of-prerequisite Credit 
Semester I   
001201: Critical reading and effective writing 

 
001102 or consent of the department 

 
001101 or consent of the department 

 
3(3-0-6) 

301221 : Anatomy for Nursing Students 202143 and 202144; or consent of the department - 3(2-2-5) 
303221 : Biochemistry for Nursing Students 2nd  year standing or consent of the department - 3(2-2-5) 
321224 : Physiology for Nursing Students 2nd  year standing or consent of the department - 4(3-3-6) 
Group I 
552216 : Fundamental Nursing 

 
2nd  year standing and consent of the department 

 
 

 
3(3-0-6) 

552217 : Fundamental Nursing Laboratory Concurrent to 552216  2nd year standing and consent of the department 2(0-6-0) 
Group II 
562211 : Nursing Process and Health Assessment 

 
Concurrent to 301221 

 
202143 and 202144; or consent of the department 

 
3(2-3-4) 

  Total  (Group I)                                        18(13-13-28) 
  Total  (Group II)                                        16(12-10-26) 
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) 
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) 



 

 
 

 

Study Plan for the B.N.S  2nd Year 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



 

 
 

 

Study Plan for the B.N.S  3rd Year 
 

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) 

 
 
 

 
    
 
 
 

 



 

 
 

 

Study Plan for the B.N.S  3rd Year 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    



 

 
 

 

Study Plan for the B.N.S  4th Year 
   

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) 
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) 
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)  
 
 



 
 

 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                      หน่วยกิต 
001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1 
Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

013110   ม.จว. 110 
PSY 110                 

จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน 
Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

140104 ร.ท. 104 
PG 104 

กำรเป็นพลเมือง 
Citizenship 

3(3-0-6) 

202143  ว.ชว. 143   
BIOL 143 

ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

  วิชำศึกษำท่ัวไป (เลือกจำก 3 กลุ่มวิชำ) 
General Education Elective 

   6 

  วิชำเลือกเสรี 
Free Elective 

   3  

      รวม                     20 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                      หน่วยกิต 
001102 ม.อ. 102 

ENGL 102 
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 
Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

203114 ว.คม. 114 
CHEM 114 

เคมีอินทรีย์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Organic Chemistry for Nursing Students 

2(2-0-4) 

208141 ว.สถ. 141 
STAT 141 

ชีวสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Biostatistics 

2(1-2-3) 

261111 วศ.คพ. 111 
CPE 111 

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
Internet and Online Community 

3(3-0-6) 

558101 พย.บพ. 101 
NGAD 101 

ปฐมนิเทศวิชำชีพกำรพยำบำล 
Introduction to Nursing Profession 

1(1-0-2) 

562101 พย.รภ. 101 
NGID 101 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 
Health Promotion and Disease Prevention 

2(2-0-4) 

  วิชำศึกษำท่ัวไป (เลือกจำก 3 กลุ่มวิชำ) 
General Education Elective 

   3 

  วิชำเลือกเสรี 
Free Elective 

   3  

      รวม                     19 
 
 
 
 
 



 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                   หน่วยกิต 
001201 ม.อ. 201 กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนอย่ำงมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing  
301221 พ.กว. 221               กำยวิภำคศำสตร์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  3(2-2-5) 
 ANAT 221 Anatomy for Nursing Students  
303221 พ.ชค. 221 ชีวเคมีส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  3(2-2-5) 
 BCHM 221 Biochemistry for Nursing Students  
321224 พ.สร. 224              สรีรวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  4(3-3-6) 
 PHSO 224 Physiology for Nursing Students  
กลุ่มที่ 1   
552216 พย.พ. 216     กำรพยำบำลพ้ืนฐำน 3(3-0-6) 
 NGF 216 Fundamental Nursing  
552217 พย.พ. 217             กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำนในห้องปฏิบัติกำร 2(0-6-0) 
 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  
กลุ่มที่ 2   
562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ  3(2-3-4) 
 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  
  รวม  กลุ่มที่ 1      18(13-13-28) 
  รวม  กลุ่มที่ 2     16(12-10-26) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                    หน่วยกิต 
001226 ม.อ. 226     ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตร์สุขภำพ  3(3-0-6) 
 ENGL 226 English in Health Sciences Context  
311224 พ.จช. 224             จุลชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  3(2-3-4) 
 MICR 224 Microbiology for Nursing Students  
317221   พ.ปร. 221             ปรสิตวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์                                       2(1-2-3) 
 PARA 221 Parasitology for Nursing Students  
318221 พ.พย. 221             พยำธิวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล                                        2(2-0-4) 
 PATH 221 Pathology for Nursing Students  
320221      พ.ภส. 221            เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล  3(3-0-6) 
 PHCO 221 Pharmacology for Nursing Students  
กลุ่มที่ 1    
562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ  3(2-3-4) 
 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  
กลุ่มที่ 2    
552216 พย.พ. 216     กำรพยำบำลพ้ืนฐำน 3(3-0-6) 
 NGF 216 Fundamental Nursing  
552217 พย.พ. 217             กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำนในห้องปฏิบัติกำร 2(0-6-0) 
 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  
  รวม กลุ่มที่ 1    16(13-8-27) 
  รวม กลุ่มที่ 2    18(14-11-29) 

 



 
 

 

ชั้นปีที่ 2 (ต่อ) ภาคฤดูร้อน                                                                                   หน่วยกิต 
552291 พย.พ. 291 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำน 2(0-6-0) 
 NGF 291 Critical Reading and Effective Writing  
554313 พย.สน. 313               กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 1  2(2-0-4) 
 NGOB 313 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  
561311 พย.ผญ. 311 กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1  2(2-0-4) 
 NGA 311 Adult Nursing 1  
  รวม    6(4-6-8) 
    
   
    
    
    
    
   
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    
    
    
    
    

 



 
 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                     หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 1  
553312 พย.อย. 312 

NGM 312 
กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ               
Gerontological Nursing 

2(2-0-4) 

554314 พย.สน. 314 
NGOB 314 

กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 2     
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 

4(4-0-8) 

554392 พย.สน. 392 
NGOB 392 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 1  
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 

2(0-6-0) 

561312 พย.ผญ. 312 
NGA 312 

กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2    
Adult Nursing 2  

2(2-0-4) 

561391 พย.ผญ. 391 
NGA 391 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 
Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 

3(0-9-0) 

561392 พย.ผญ. 392 
NGA 392 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 
Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 

3(0-9-0) 

กลุ่มที่ 2       
551311 พย.ส. 311 

NGC 311 
กำรพยำบำลชุมชน       
Community Nursing       

3(3-0-6) 

555313 พย.กม. 313 
NGP 313 

กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
Pediatric and Adolescent Nursing 

3(3-0-6) 

555393 พย.กม. 393 
NGP 393 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1 

1(0-3-0) 

555394 พย.กม. 394 
NGP 394 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2  
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 

4(0-12-0) 

556311 พย.จว. 311 
NGPN 311 

กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
Psychiatric and Mental Health Nursing 

3(3-0-6) 

556391 พย.จว. 391 
NGPN 391 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต            
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum 

3(0-9-0) 

  รวม   กลุ่มที่ 1   16(8-24-16) 
  รวม   กลุ่มที่ 2   17(9-24-18) 
  
 
    
    
    
    
    
    
 
 
 



 
 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                              หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 1  
551311 พย.ส. 311 

NGC 311 
กำรพยำบำลชุมชน       
Community Nursing       

3(3-0-6) 

555313 พย.กม. 313 
NGP 313 

กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
Pediatric and Adolescent Nursing 

3(3-0-6) 

555393 พย.กม. 393 
NGP 393 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1 

1(0-3-0) 

555394 พย.กม. 394 
NGP 394 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2  
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2 

4(0-12-0) 

556311 พย.จว. 311 
NGPN 311 

กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
Psychiatric and Mental Health Nursing 

3(3-0-6) 

556391 พย.จว. 391 
NGPN 391 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต            
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum 

3(0-9-0) 

กลุ่มที่ 2         
553312 พย.อย. 312 

NGM 312 
กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ               
Gerontological Nursing 

2(2-0-4) 

554314 พย.สน. 314 
NGOB 314 

กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 2     
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2 

4(4-0-8) 

554392 พย.สน. 392 
NGOB 392 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 1  
Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 

2(0-6-0) 

561312 พย.ผญ. 312 
NGA 312 

กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2    
Adult Nursing 2  

2(2-0-4) 

561391 พย.ผญ. 391 
NGA 391 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 
Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 

3(0-9-0) 

561392 พย.ผญ. 392 
NGA 392 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 
Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 

3(0-9-0) 

  รวม   กลุ่มที่ 1   17(9-24-18) 
  รวม   กลุ่มที่ 2   16(8-24-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                           หน่วยกิต 
551461 พย.ส. 461   กำรรักษำโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 
 NGC 461 Primary Medical Care  
551492 พย.ส. 492  กำรฝึกปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 
 NGC 492 Primary Medical Care Practicum  
557433 พย.ศ. 433 กำรพยำบำลภำวะภัยพิบัติ             2(2-0-4) 
 NGS 433 Disaster Nursing  
558411 พย.บพ. 411 กฎหมำยและจริยศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์   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 และสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล                 3(3-0-6) 
 NGAD 442 Leadership, Management  and Nursing Informatics  
กลุ่มที่ 1        
554493 พย.สน. 493 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 2     3(0-9-0) 
 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2  
554494 พย.สน. 494 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 3     2(0-6-0) 
 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3  
กลุ่มที่ 2      
551491 พย.ส. 491 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน              3(0-9-0) 
 NGC 491  Community Nursing Practicum  
561491 พย.ผญ. 491 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 3 2(0-6-0) 
 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  
  รวม   กลุ่มที่ 1                  18(11-21-22) 
  รวม   กลุ่มที่ 2    18(11-21-22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                         
วิชำเอกเลือก กลุ่ม ก. -กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำล    3(0-9-0) 
วิชำเอกเลือก กลุ่ม ข. -กำรฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ     3(0-9-0) 
กลุ่มที่ 1        
554493 พย.สน. 493 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 2     3(0-9-0) 
 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2  
554494 พย.สน. 494 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 3     2(0-6-0) 
 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3  
กลุ่มที่ 2      
551491 พย.ส. 491 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน              3(0-9-0) 
 NGC 491  Community Nursing Practicum  
561491 พย.ผญ. 491 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 3 2(0-6-0) 
 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  
  รวม   กลุ่มที่ 1                  11(0-33-0)    
  รวม   กลุ่มที่ 2    11(0-33-0)    
 
 
  



 
 

 

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 กำรเทียบชั่วโมงฝึกปฏิบัติเป็นหน่วยกิต 45 ชั่วโมง/หน่วยกิต 
3.2 นักศึกษำจะได้ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยในสถำนกำรณ์ที่เป็นจริงในทุกแขนงกำรพยำบำลที่

จัดไว้ในหลักสูตร 
3.3 ในแขนงกำรพยำบำลที่มีกำรพยำบำลตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษำจะต้องฝึกปฏิบัติงำนทั้ง 3 เวร 

ตำมระบบกำรจัดเวลำเข้ำเวรกำรพยำบำลของโรงพยำบำล ซึ่งเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน   
นักศึกษำจะได้ฝึกเข้ำเวรกำรพยำบำลยำมวิกำล เวรบ่ำย และเวรดึก   เวรละประมำณ 3-4 วัน 
อย่ำงน้อย 1 รอบเวรบ่ำย และเวรดึกต่อกำรฝึกในแขนงกำรพยำบำลที่มีค่ำวิชำ 1 หน่วยกิต เพื่อ
ศึกษำลักษณะควำมต้องกำรพยำบำลยำมวิกำล กำรฝึกปรับตัวต่องำน และฝึกกำรตัดสินใจใน
กำรพยำบำล 

3.4 เมื่อฝึกปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นในแต่ละชั้นปี ให้นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่  3 และชั้นปีที่ 4 น ำสมุด
บันทึกประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำน พร้อมทั้งลำยมือชื่อผู้นิเทศ (Clinical Instructor) ส่งให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือตรวจสอบกำรบันทึกประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำนและให้ควำมเห็น 
พร้อมทั้งลงชื่อ วัน เดือน ปี และให้นักศึกษำส่งให้หน่วยปริญญำตรี งำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ ก่อนกำรสอบประมวลควำมรู้ 

4. กำรหยุดในกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล 
4.1 กำรหยุดประจ ำสัปดำห์และหยุดวันนักขัตฤกษ์ในระยะที่มีกำรผลัดเปลี่ยนเข้ำฝึกปฏิบัติกำร

พยำบำลนั้น อำจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดรำชกำรนั้น 
4.2 กำรหยุดเรียนในโอกำสพิเศษอ่ืน ๆ จะหยุดเฉพำะกำรศึกษำกระบวนวิชำภำคทฤษฎี แต่ไม่หยุด

กำรฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การประเมินผลนักศึกษา 
สัญลักษณ์และควำมหมำยของกำรวัดและประเมินผลกระบวนวิชำต่ำงๆ ให้ก ำหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล ำดับขั้นที่มีค่ำล ำดับขั้น 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 ำดับขั้นที่ไม่มีค่ำล ำดับขั้น ให้ก ำหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้ำร่วมศึกษำ (VISITOR) 
  W กำรถอนกระบวนวิชำ (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตท่ีได้จำกกำรทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตท่ีได้จำกกำรเสนอแฟ้มสะสมงำน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตท่ีได้จำกกำรทดสอบมำตรฐำน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จำกกำรประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตท่ีได้รับจำกกำรยกเว้นกำรเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION)  
 (3) อักษรล ำดับขั้นที่ยังไม่มีกำรประเมินผล ให้ก ำหนดดังนี้  
                     อักษรล ำดับขั้น ควำมหมำย 
  I กำรวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P กำรเรียนกำรสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชำที่นักศึกษำได้ล ำดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เท่ำนั้น จึงจะนับหน่วยกิ
ตของกระบวนวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสม 
 
 
 
 
  



 
 

 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้  จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. ต้องเรียนกระบวนวิชำต่ำงๆให้ครบตำมหลักสูตรและเงื่อนไขของสำขำวิชำที่ก ำหนดไว้ 
2. ต้องมีค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2.00 
3. ต้องมีค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชำเอกไม่น้อยกว่ำ 2.00 
4. ต้องได้ค่ำล ำดับขั้นไม่ต่ ากว่าระดับ 2.00 ทุกกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอก (วิชาชีพ) 
5. ต้องผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้  
6. ต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหำวิทยำลัย 
7. ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรพิจำรณำเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษำที่จะได้รับเสนอให้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิต  ประกำศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรของมหำวิทยำลัย-เชียงใหม่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลำ  
2) มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) จัดกำรประเด็นหรือปัญหำทำงจริยธรรมได้อย่ำงเหมำะสม 
4) แสดงออกถึงกำรเคำรพสิทธิ  เห็นคุณค่ำ ควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
5) แสดงออกถึงกำรมีจิตสำธำรณะ ค ำนึงถึงส่วนรวมและสังคม 
6) แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพกำรพยำบำล ตระหนักในคุณค่ำ และสิทธิของพยำบำล 

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) เน้นให้นักศึกษำเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ทั้งจำกสถำนกำรณ์จริงและสมมติที่
ครอบคลุมประเด็นกำรตัดสินใจเชิงคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในชีวิตประจ ำวันและกำรฝึก
ปฏิบัติทำงกำรพยำบำล รวมทั้งยกย่องชมเชยผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็นที่ประจักษ์ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลที่เน้นผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง และเคำรพในสิทธิ
ของผู้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรม และจริยธรรม 
1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
     อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรมที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
ผลกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรเขียนสะท้อนควำมรู้สึก กำรสังเกตพฤติกรรม กำร
ท ำแบบทดสอบ กำรตอบแบบสอบถำม เป็นต้น โดยเน้นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวน
วิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

1) ประเมินระหว่ำงกำรท ำ/ร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยกำรสะท้อนคิดประเมินตนเองของนักศึกษำ และกำรประเมินโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษำและกิจกรรมนั้น 

2) ประเมินหลังกำรท ำ/ร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยกำรประเมินตนเอง กำรประเมินโดยเพ่ือน/ผู้ร่วมงำน ตลอดจนกำรประเมินเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้วโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
 



 
 

 

2. ความรู้ 
2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

1) แสดงออกถึงกำรมีควำมรอบรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เป็นพ้ืนฐำนชีวิตทั้ง
ด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ สุขภำพ รวมถึง
ศำสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษ 21 ตลอดถึงควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
ควำมเป็นพลเมืองโลก 

2) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ศำสตร์ทำงวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ที่เป็นปัจจุบันอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นระบบ 

3) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในนโยบำยและระบบสุขภำพของประเทศ และปัจจัย
ที่มีผลต่อระบบสุขภำพ 

4) แสดงออกถึงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และกำรมีควำมรู้ในผลงำนวิจัยและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ทำงกำรพยำบำลที่เป็นปัจจุบัน และกำรน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติทำงกำรพยำบำล 

5) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำรและกำรจัดกำรทำงกำร   พยำบำล 
6) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย กฎหมำยวิชำชีพและกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
7) แสดงออกถึงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสมกับ

ประเภทกำรใช้งำน กำรสื่อสำร และผู้รับสำร 
2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
           อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ตำมข้อ 2.1 
ทุกหัวข้อย่อย ในแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้น
นักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำม
ควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ ให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

1) กระบวนวิชำทฤษฎี เน้นให้นักศึกษำเรียนรู้เชิงหลักกำรและใช้กระบวนกำรคิดมำกกว่ำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ content-oriented teaching ใช้วิธีกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษำเรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้โดยกำรชี้น ำตนเอง เช่น กำรสืบค้นควำมรู้และข้อมูลด้วย
ตนเอง กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรใช้ e-learning กำรค้นคว้ำด้วยตนเอง กำร
ฝึกแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ จ ำลอง เป็นต้น เน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ two-way 
communication ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน และเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมำกท่ีสุด 

2) กระบวนวิชำฝึกปฏิบัติ เน้นกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงและสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริงที่
หลำกหลำย เน้นกำรฝึกตัดสินใจทำงคลินิกโดยกำรประยุกต์ควำมรู้ทั้งจำกทฤษฎีและจำก
ประสบกำรณ์  รวมทั้ ง ฝึกกำรใช้ดุลยพินิจให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  ฝึกกำรพัฒนำ 
intellectual skills มำกกว่ำ manual skills โดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสืบค้นควำมรู้และ
ข้อมูลด้วยตนเอง กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรฝึกปฏิบัติและกำรฝึกแก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์จริงหรือกรณีศึกษำ กำรสนทนำแลกเปลี่ยนกัน กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรอภิปรำย
ก่อนและหลังกำรฝึกปฏิบัติทุกครั้ง กำรค้นคว้ำวิเครำะห์ท ำกรณีศึกษำ เป็นต้น 
 
 
 



 
 

 

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

1) กระบวนวิชำทฤษฎี เช่น กำรสอบวัดโดยใช้ข้อสอบที่มีระดับกำรวัดครอบคลุมตั้งแต่ระดับรู้จ ำ 
เข้ำใจ และน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์สมมติที่เสมือนจริง กำรสอบโดยใช้ simulator เพ่ือทดสอบ
กำรตัดสินใจตำมสถำนกำรณ์ที่ถูกต้องตำมหลักกำร กำรท ำโครงกำรและกำรน ำเสนอปำกเปล่ำ 
เป็นต้น 

2) กระบวนวิชำปฏิบัติ เช่น กำรสอบวัดโดยใช้ข้อสอบที่มีระดับกำรวัดน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์สมมติที่
เสมือนจริง กำรสอบโดยใช้ simulator เพ่ือทดสอบกำรตัดสินใจตำมสถำนกำรณ์ที่ถูกต้องตำม
หลักกำร กำรท ำรำยงำนกำรค้นคว้ำเดี่ยวหรือกลุ่ม กำรท ำโครงกำรและกำรน ำไปใช้ใน
สถำนกำรณ์จริง กำรสอบปำกเปล่ำ (oral examination) เป็นต้น 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1) สำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ ท ำควำมเข้ำใจ 

และเลือกใช้ข้อมูลในกำรอ้ำงอิงเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
2) สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และตัดสินใจทำงคลินิก เพ่ือหำแนวทำงใหม่

ในกำรแก้ไขปัญหำและกำรจัดกำรในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลกระทบที่จะเกิด
ตำมมำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3) สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กระบวนกำรวิจัย และนวัตกรรมในกำรแกไขปัญหำได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และเหมำะสม 

4) สำมำรถพัฒนำโครงกำรศึกษำ/นวัตกรรมในกำรจัดกำรปัญหำทำงสุขภำพและปัญหำในกำร
ปฏิบัติทำงกำรพยำบำลที่เลือกสรรด้วยตนเองอย่ำงเป็นอิสระโดยใช้กระบวนกำรวิจัยภำยใต้กำร
ชี้แนะของอำจำรย์ 

3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
 อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะทำง

ปัญญำ ตำมข้อ 3.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆอีก 5 ด้ำน ของแต่ละกระบวนวิชำ 
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอน
ที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิ บัติมีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้
พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำท่ีเหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

    กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติ มีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ ได้หลำกหลำยทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกัน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำมี
หลักกำรและวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ระดับสูง  เช่น กำรเรียนกำรสอนที่
กระตุ้นกระบวนกำรคิดแบบต่ำงๆ กำรคิดแก้ปัญหำทั้งทั่วไปและเฉพำะ ทั้งเป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เช่น 



 
 

 

กำรสะท้อนคิด กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน กำรท ำกรณี ศึกษำ กำร
อภิปรำยกลุ่มแก้ปัญหำ กำรฝึกใช้กระบวนกำรวิจัย เป็นต้น 
3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  

อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
ที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ผลกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ด้ำนทักษะทำงปัญญำทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ดังนี้ 

กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำมีหลักกำรและวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรพัฒนำผล
กำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ระดับสูง ทั้งกระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำกำรคิดและกำรแก้ปัญหำโดย
ใช้สติปัญญำ ดังนั้น กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำอำจจะท ำเช่นเดียวกัน เช่น 
กำรสอบวัดโดยใช้สถำนกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง กำรประเมินผลงำนที่เป็นนวตกรรม เป็นต้น 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1) แสดงออกถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์และกำรสร้ำงสัมพันธภำพอย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้ใช้บริกำร 

ผู้ร่วมงำน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
2) แสดงภำวะผู้น ำ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้น ำและสมำชิกทีมภำยใต้บริบทและสถำน

กำรณที่มีควำมหลำกหลำย 
3) สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นของตนเองอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลและสร้ำงสรรค์ รวมทั้งแสดงออกซ่ึง

กำรเคำรพในควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิชำชีพและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
5) แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองโลก 

4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ 
             อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ตำมข้อ 4.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำน
อ่ืนๆอีก 5 ด้ำน ของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้น
นักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำม
ควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำน
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
            อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคนต้องเน้นกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมเพ่ือช่วยพัฒนำให้นักศึกษำฝึกควำมรับผิดชอบในบทบำทผู้น ำทีมและผู้ร่วม
ทีมกำรพยำบำล ฝึกควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้โดยกำรชี้น ำตนเองและศึกษำด้วยตนเองเพ่ิมมำกขึ้น 
โดยผู้สอนช่วยเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ตำมควำมจ ำเป็น เช่น กำรศึกษำด้วยตนเองก่อนกำรร่วมกลุ่ม
กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ของตนเอง กำรเรียนรู้เนื้อหำวิชำจำก
เอกสำรหรือจำก E-learning ก่อนเข้ำร่วมกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน เป็นต้น และเน้นกำรเรียนกำร
สอนที่มี two-way communication ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำเอง ระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ 
ผู้รับบริกำร ผู้ร่วมงำนในกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลในหลำกหลำยสถำนที่ รวมทั้ง กำรฝึกรำยงำนปรึกษำ



 
 

 

แพทย์ในกรณีที่ผู้รับบริกำรมีปัญหำสุขภำพ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรท ำงำนกลุ่ม กำรฝึกให้
ค ำแนะน ำปรึกษำผู้รับบริกำรทั้งเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม กำรอภิปรำยกลุ่มในชั้นเรียนและในแหล่งฝึก 
กำรฝึกทักษะกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษเฉพำะทำง 
กำรแพทย์และทำงกำรพยำบำล และทักษะภำษำอังกฤษทั่วไปในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของแต่ละ
กระบวนวิชำแต่ละกลุ่ม 
4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

 อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำทฤษฎี
และปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

  กำรประเมินหลำยแบบที่ให้ควำมส ำคัญกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ดังเช่น กำรประเมินพฤติกรรมหรือทักษะที่แสดงออก
ของนักศึกษำในกำรแสดงบทบำทผู้น ำและผู้ตำมในทีมกำรพยำบำล ในสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม
วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชำที่หลำกหลำย และในสถำนกำรณ์ทั่วไป กำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประเมินกำรแสดงออกถึงควำมตระหนักในควำม
รับผิดชอบในกำรเรียนรู้โดยกำรชี้น ำตนเองตำมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และควำมสนใจมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำตนเองในด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) สำมำรถประยุกตใ์ช้หลักทำงคณิตศำสตร์ และสถิติ ในกำรปฏิบัติงำน 
2) สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำไทยและ/หรือภำษำอังกฤษได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
3) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีจริยธรรม 
4) สำมำรถสื่อสำรได้หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร ได้รับ

บริกำรสุขภำพอย่ำงปลอดภัย 
5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
               อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมข้อ  5.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อม
กับกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆอีก 5 ด้ำน ของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์
กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของ
นักศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยเน้นให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแต่ละ
กระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์
กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมือนและแตกต่ำงกัน ดังนี้       
    



 
 

 

             เน้นกลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำตำมวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ให้นักศึกษำได้ฝึกทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข ดังเช่น กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติชีพต่ำงๆ กำรฝึก
ค ำนวณขนำดของยำและกำรรักษำ กำรอ่ำนบทควำมผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำเสนอเชิงตัวเลข กำรฝึก
ค ำนวณวิเครำะห์ผลงำนวิจัยของตนเอง เป็นต้น กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษำได้ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรค้นคว้ำเพ่ิมเติมจำก websites ต่ำงๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรน ำเสนอผลงำนสำรสนเทศด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับเนื้อหำสำระและ
กลุ่มผู้รับสำรสนเทศนั้น เป็นต้น 
5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ต้องเลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำม
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
กระบวนวิชำทฤษฎีและปฏิบัติมีกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งที่เหมือนและแตกต่ำงกันหลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้
ครอบคลุมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดังนี้ 
                เน้นกลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่แสดงถึงกำรบูรณำกำรควำมคิดมีวิจำรณญำณและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น กำร
น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่มีกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ริเริ่มสร้ำงสรรค์
น่ำสนใจและเหมำะสมกับผู้รับสำรสนเทศ กำรประเมินผลงำนจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ โดยใช้
วิธีกำรหลำกหลำย เช่นกำรสังเกต กำรทดสอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำเชิงวิจัย เป็นต้น 
 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 

1) สำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์อย่ำงเป็นองค์รวมตำมหลักฐำนเชิง ประจักษ์ ด้วย
ควำมรับผิดชอบ เอ้ืออำทร และเคำรพในสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่มีควำมหลำกหลำย
ด้ำนควำมเชื่อ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำยใต้กฎหมำย    

2) ส ำนึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ เพ่ือควำมปลอดภัยและ
คุณภำพชีวิตของผู้ใช้บริกำร 

3) ปฏิบัติและพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล 
4) สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลทำงคลินิกตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

โดยเฉพำะกำรพยำบำลในสถำนบริกำรสุขภำพ (hospital based care)      
5) สำมำรถปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลทำงชุมชนตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
               อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน ร่วมกันปลูกฝังให้นักศึกษำพัฒนำตนเองด้ำนทักษะพิสัย/
ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ ตำมข้อ 6.1 ทุกหัวข้อย่อย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆอีก 5 ด้ำน ของ
แต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้กลยุทธ์กำรสอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง 
หรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยเน้น



 
 

 

ให้ใช้กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ ให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของแต่ละกระบวนวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กระบวนวิชำปฏิบัติ
มีกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพที่เหมือนและ
แตกต่ำงกัน ดังนี้ 
               กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพมี
หลำกหลำย โดยเน้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ประยุกต์กระบวนกำรพยำบำลโดยตลอดทั้งกำรคิด กำร
วำงแผน กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำล และกำรติดตำมประเมินผล ตั้งแต่เริ่มต้นกำรเตรียมและให้
นักศึกษำฝึกตำมข้ันตอนภำยใต้กำรนิเทศของผู้สอนอย่ำงใกล้ชิด ฝึกปฏิบัติซ้ ำๆจนเกิดทักษะ สำมำรถท ำ
ได้ด้วยตนเองอย่ำงมั่นใจและถูกต้อง จนสำมำรถประยุกต์ในสถำนกำรณ์ใหม่ได้ ทั้งโดยกำรชี้น ำของผู้สอน
น้อยลงและด้วยตัวของนักศึกษำเองมำกขึ้นจนมั่นใจว่ำสำมำรถปฏิบัติได้เอง กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ดังกล่ำวจะเน้นตำมล ำดับและตำมควำมเหมำะสมของแต่ละกระบวนวิชำ เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรสอนทำง
คลินิก กำรสำธิตและกำรสำธิตย้อนกลับ กำรสอนข้ำงเตียง กำรฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกที่หลำกหลำยระดับ
และผู้รับบริกำรรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มที่มีควำมแตกต่ำงกันหลำกหลำยวัฒนธรรม ภูมิหลัง และระดับ
ควำมรุนแรงของควำมเจ็บป่วย เพ่ือเพ่ิมพูนทั้งทักษะและประสบกำรณ์ตรง  
            นอกจำกนี้ยังเน้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ช่วยเพ่ิม intellectual skills ดังเช่น กำร
ประชุมปรึกษำก่อนและหลังกำรฝึกปฏิบัติประจ ำวันเพ่ือกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ทำงคลินิก กำร
ประชุมปรึกษำปัญหำทำงกำรพยำบำล กำรท ำและเสนอกรณีศึกษำท่ีน่ำสนใจ เป็นต้น 
6.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ 

 อำจำรย์พยำบำลประจ ำทุกคน เลือกใช้กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/
ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพที่แตกต่ำงกันและหลำกหลำย ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กระบวนวิชำปฏิบัติมีกลยุทธ์กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพทั้งที่ เหมือนและแตกต่ำงกัน
หลำกหลำยวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติ
ทำงวิชำชีพ ดังนี้ 

 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย/ทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ จะเน้นกำร
ประเมินหลำกหลำยและรอบด้ำน ดังนี้ ด้ำนพุทธิพิสัย ด้ำนทักษะพิสัย และด้ำนจิตตพิสัย โดยประเมิน
จำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยแต่ส่งเสริมยืนยันกันถึงกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพที่
เชื่อถือได้ รวมทั้งมีกำรประเมินผลรวบยอดก่อนกำรส ำเร็จกำรศึกษำด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 

1. กระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) 
1.1 วิชาบังคับ (Required Courses) 
1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
001101 ม.อ. 101 

ENGL 101 
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1 
Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียนใน
ระดับเบื้องต้น ในบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมที่หลำกหลำยเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   

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 

ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 
Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

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

 

กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียนใน
ระดับท่ีซับซ้อนขึ้นในบริบททำงสังคมและวัฒนธรรมที่หลำกหลำยเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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 

กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรเขียนอย่ำงมีประสิทธิผล 
Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ม.อ. 102 (001102) หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำENGL 
102 (001102) or consent of the department 

 

ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์จำกแหล่งข้อมูลและสื่อต่ำงๆ และกำรเขียนอย่ำง
มีประสิทธิผล ในหัวข้อตำมควำมสนใจของผู้เรียน 

English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests. 
 

001226 ม.อ. 226 
ENGL 226 

ภำษำอังกฤษในบริบทวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
English in Health Sciences Context 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ม.อ. 102 (001102) หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำENGL 
102 (001102) or consent of the department 

 

ทักษะ องค์ประกอบ และหน้ำที่ของภำษำเฉพำะทำง เพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพใน
บริบททำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

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



 
 

 

261111 วศ.คพ. 111 
CPE 111 

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
Internet and Online Community 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม่ กำรใช้เสิร์ช  
เอนจินอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริกำรออนไลน์ และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน พำณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
และสังคมออนไลน์ จริยธรรมและมำรยำทของกำรเข้ำสังคมออนไลน์ แนวคิดด้ำนสังคมของอินเทอร์เน็ตและ
สังคมออนไลน์ แนวคิดด้ำนกฎหมำยของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว
ในอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ อนำคตของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

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. 

 

2) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Co-creator) 
013110 ม.จว. 110 

PSY 110 
จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน 
Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

 จิตวิทยำกับชีวิตประจ ำวัน ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล 
ปัจจัยด้ำนสังคม 

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

3) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 
140104 ร.ท. 104 

PG 104 
กำรเป็นพลเมือง 
Citizenship 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

ควำมหมำย นิยำม และแนวคิดเกี่ยวกับกำรเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภำพ และหน้ำที่
พลเมือง กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำรอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนำนำชำติ กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและศีลธรรมอันดีในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม กำรเป็นพลเมืองกับกำร
เรียนรู้และกำรด ำรงตนในพหุวัฒนธรรมและควำมหลำกหลำยทำงสังคม กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกเพ่ือกำร
แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี กำรแสดงออกทำงกำรเมืองภำยใต้กฎหมำย ระเบี ยบ และค่ำนิยมของ
ชุมชนและสังคม กำรเป็นพลเมืองที่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียมทำงวัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น กำรเรียนรู้จริยธรรมในวิชำชีพของตน 

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. 
 

1.2 วิชาเลือก (Elective Courses) 
1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
011269 ม.ปร. 269 

PHIL  269 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

นิยำม แนวคิด และหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. 
Livelihood according to philosophy of sufficiency economy.  Application of the principle 
philosophy of sufficiency economy. 
 
050100 ม.ศท. 100 

HUGE 100 
กำรใช้ภำษำไทย 
Usage of the Thai Language 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

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

 
461100 ภ.วภ. 100 

PHPS 100 
สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม 
Herbs for Health and Beauty 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

พืชสมุนไพรที่ใช้เพ่ือเสริมสุขภำพ กลุ่มที่ใช้รักษำโรคพ้ืนฐำน กลุ่มผักพ้ืนบ้ำน รวมถึงพืชพิษต่ำงๆ 
และกำรแก้พิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแห้ง พร้อมทั้งยำเตรียมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่ำงๆ 
สรรพคุณ ทั้งที่เป็นยำ อำหำร และเครื่องส ำอำง เน้นที่มีใช้ประจ ำวัน ช่วยให้สำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 
ปลอดภัยตำมหลักวิชำ 

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. 
 
 
 
 



 
 

 

571116 พย.ศท. 116 
NGGE 116 

สุขภำพกับกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล   
Health and Working in the Digital Age 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

แนวโน้มรูปแบบกำรท ำงำนในอนำคต ภัยสุขภำพที่เกิดจำกกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล  ควำมรู้
พ้ืนฐำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย วัฒนธรรมกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล   กฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย สุขภำวะและกำรสร้ำงสุขภำวะในสถำนประกอบกำร เครือข่ำย
กำรดูแลสุขภำพคนท ำงำน นวัตกรรมและสื่อสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีในกำรดูแลสุขภำพคนท ำงำน กำรประยุกต์
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. 
 
571151 พย.ศท. 151 

NGGE 151 
ศำสตร์และศิลป์ในกำรสร้ำงควำมสุข 
Science and Art for Happiness Creation 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

กำรรู้จักตัวเอง กำรเข้ำใจตนเองและผู้อ่ืน ควำมหมำย ควำมส ำคัญและสำระที่แท้ของชีวิตและ
กำรศึกษำ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ แนวคิดและแนวทำงของจิตตปัญญำศึกษำ สำระและควำมส ำคัญแห่ง
ควำมสุข นิยำมของควำมสุข ประเภทของควำมสุขและกำรสร้ำงควำมสุขด้วยตัวเอง ควำมเชื่อมโยงของสำระ
แห่งชีวิต กำรศึกษำจิตตปัญญำศึกษำและกำรสร้ำงควำมสุข เพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีหรือกำรมีชีวิตที่สมบูรณ์ 
ด้วยกำรเข้ำถึงควำมรู้ ควำมจริง 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. 
 
2) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Co-creator) 
050103 ม.ศท. 103 

HUGE 103 
สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

กำรศึกษำเชิงแนะน ำเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอำศัยเครื่องมือกำรวิเครำะห์ที่มำจำก
มรดกทำงปัญญำของไทย รวมทั้งกำรเสนอในเชิงวิพำกษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มำจำกโลกทรรศน์ตะวันตกที่ใช้ใน
กำรศึกษำสังคม และวัฒนธรรมไทย และทำงเลือกอ่ืน 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. 
 
050106 ม.ศท. 106 

HUGE 106 
ศิลปะแห่งกำรเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ำ 
Humanistic Arts 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

กำรศึกษำธรรมชำติและควำมหมำยของควำมเป็นมนุษย์เพ่ือควำมเข้ำใจและรู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
มนุษย์ในสภำพแวดล้อมปัจจุบัน เป้ำหมำยของมนุษย์ แนวทำงวิธีกำรหรือศิลปะที่น ำไปสู่เป้ำหมำยของมนุษย์ 
ควำมรู้เชิงข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่ำ กำรใช้ชีวิตและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำงสันติ 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. 
 
201110 ว.วท. 110 

SC 110 
คณิตศำสตร์บูรณำกำร 
Integrated Mathematical Sciences 

       3(2-2-5) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ ำวัน ประวัติของกำรค ำนวณ อินเทอร์เน็ต สถิติ ใน
ชีวิตประจ ำวัน สถิติกับกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ควำมน่ำจะเป็นเพ่ืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ กำร
จ ำลอง ตัวอย่ำงของแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ กำรด ำเนินกำรเมทริกซ์และกำรประยุกต์ กำรหำค่ำเหมำะสม
ที่สุด กำรแทนข้อมูล ปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่อง กำรเรียงล ำดับและกำรค้นหำ สถิติเ พ่ือกำร
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. 

 
571115 พย.ศท. 115 

NGGE 115 
สปำเพ่ือสุขภำพ 
Spa for Health 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสปำเพ่ือสุขภำพ กำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม  ควำมหมำย ชนิด และ
กิจกรรมกำรดูแลสุขภำพในสปำ  กำรด ำเนินงำนสปำที่มีคุณภำพมำตรฐำนและบริกำรสปำในกำรดูแลสุขภำพ
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในสปำ  กำรนวดเพ่ือสุขภำพ กำรใช้น้ ำในกำรบ ำบัด 
และกำรใช้น้ ำมันหอมระเหย อำหำรเพื่อสุขภำพ และกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 



 
 

 

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. 

 
703103 บธ.กจ. 103 

MGMT 103 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและธุรกิจเบื้องต้น 
Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

บทบำทกำรเป็นผู้ประกอบกำรกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ โอกำสในกำรประกอบธุรกิจ 
คุณลักษณะและแรงจูงใจในกำรเป็นผู้ประกอบกำร สภำพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักกำร
จัดกำร กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด กำรผลิต กำรเงิน บัญชี ภำษี กฎหมำยธุรกิจ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 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. 
 
751100 ศศ. 100 

ECON 100 
เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรบริโภค ตลำด 
รำยได้ประชำชำติ กำรคลังสำธำรณะ กำรเงินและกำรธนำคำร ภำวะเงินเฟ้อและเงินฝืด กำรจ้ำงงำน 
เศรษฐกิจกำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

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. 
 
3) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 
951100 ศท.อ. 100 

ANI 100 
ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 
Modern Life and Animation 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

ควำมเข้ำใจเชิงประวัติศำสตร์แอนนิเมชันและภำพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนำกำร และรูปแบบ
แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนกำรสร้ำงแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขั้นเตรียมกำรผลิต กำรผลิต
และหลังกำรผลิต กำรใช้ไฟล์ในงำนแอนนิเมชันต่ำงๆ เพื่อน 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. 
 
2. กระบวนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กระบวนวิชากลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ) 
202143 ว.ชว. 143 

BIOL 143 
ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Biology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

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

Introduction and scientific method, cell structure and function, cellular 
respiration, animal tissue, molecular genetics and biotechnology, diversity of living things, 
organ systems of animals, development of embryos, behavior, ecology and population 
ecology. 
 
203114 ว.คม. 114 

CHEM 114 
เคมีอินทรีย์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Organic Chemistry for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

บทน ำ ปฏิกิริยำเคมีอินทรีย์ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี สำรดินทรีย์
ที่มีออกซิเจนและซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ เอมีน กรดคำร์บอกซิลิก 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. 
 
208141 ว.สถ. 141 

STAT 141 
ชีวสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Biostatistics 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
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) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ว.ชว. 143 (202143) และ ว.ชว. 144; หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ 
BIOL 143 (202143) and BIOL 144 (202144); or consent of the 
department 
 

ร่ำงกำยมนุษย์และเซลล์วิทยำ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่ำงกำยและผิวหนัง 
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ำมเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทำงเดินหำยใจและระบบน้ ำเหลือง 
ระบบทำงเดินอำหำร ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ ระบบสืบพันธุ์เพศชำย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ระบบประสำท 
ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับควำมรู้สึกพิเศษ 

Human body and cytology, epithelium, connective tissue, membrane & 
integument, skeletal system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system 
and lymphatic system, digestive system, urinary system, male reproductive system, female 
reproductive system, nervous system, endocrine system and special sense organs. 
 

  303221 พ.ชค. 221 
BCHM 221 

ชีวเคมีส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Biochemistry for Nursing Students 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ  
Second year standing or consent of the department 

เซลล์ และส่วนประกอบของเซลล์ เคมีและเมแทบอลิซึมของสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ คำร์โบไฮเดรต 
ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค รวมถึงเอนไซม์และโคเอนไซม์ ควำมสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึมและกำรควบคุม 
กลไกกำรควบคุมเมแทบอลิซึมของฮอร์โมน กำรสังเครำะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน กำรแสดงออกของยี น
และกำรควบคุม เทคโนโลยีดีเอ็นเอ ชีวเคมีของเลือดและปัสสำวะ 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. 
 

  311224 พ.จช. 224 
MICR 224 

จุลชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Microbiology for Nursing Students 

3(2-3-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 และตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ  
Second year standing and consent of the department 

จุลชีววิทยำพ้ืนฐำน ภูมิคุ้มกันวิทยำพื้นฐำน ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก เชื้อแบคทีเรียที่ท ำให้เกิดโรคใน
คน ไว้รัสวิทยำพ้ืนฐำน โรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัสในคน เชื้อรำทั่วไป โรคที่เกิดจำกเชื้อรำในคน 

Basic microbiology, basic immunology, clinical immunology, bacteria that cause 
disease in human, basic virology, disease caused by virus infection in human, general 
mycology, disease caused by fungi infection in human. 



 
 

 

 
  317221 พ.ปร. 221 

PARA 221 
ปรสิตวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 
Parasitology for Nursing Students 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พ.กว. 221 (301221)  
ANAT 221 (301221) 

 

เป็นวิชำควำมรู้เบื้องต้นทำงปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ มีกำรบรรยำยและตั้งแสดงตัวอย่ำงใน
ห้องปฏิบัติกำร เพื่อให้นักศึกษำเรียนรู้หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปรสิตกับโฮสต์ 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. 
 

  318221 พ.พย. 221 
PATH 221 

พยำธิวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Pathology for Nursing Students 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พ.กว. 221 (301221)  
ANAT 221 (301221) 

 

ศึกษำถึงโรคต่ำงๆ ที่พบบ่อยในประเทศไทย กำรเรียกชื่อและกลไกต่ำงๆ ที่ท ำให้เกิดโรค ซึ่งมี
ควำมพิกำรทั้งในรูปร่ำงและหน้ำที่ 

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

  320221 พ.ภส. 221 
PHCO 221 

เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Pharmacology for Nursing Students 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

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

เป็นกำรศึกษำเรื่องของยำที่น ำมำใช้รักษำโรคในปัจจุบัน โดยเรียนรู้ถึงฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ กำร
เปลี่ยนแปลงของยำ ฤทธิ์ข้ำงเคียงและพิษของยำแต่ละชนิด 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 

สรีรวิทยำส ำหรับนักศึกษำพยำบำล 
Physiology for Nursing Students 

4(3-3-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 หรือตำมควำมเห็นชอบของภำควิชำ  
Second year standing or consent of the department 



 
 

 

ระบบกล้ำมเนื้อและเส้นประสำท 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. 
 
2.2 กระบวนวิชากลุ่มวิชาชีพ 
2.2.1 กระบวนวิชาบังคับ 
ก. กระบวนวิชาทฤษฎี 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211)  
NGID 211 (562211) 

 

แนวคิดและหลักกำรสำธำรณสุขและกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภำพ ระบบสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพชุมชน นวัตกรรมสำธำรณสุข แนวคิดและหลักกำรด ำเนินงำน
ด้ำนวิทยำกำรระบำด กระบวนกำรพยำบำลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรและบทบำทของพยำบำลในกำร
บริกำรอนำมัยครอบครัว อนำมัยโรงเรียน อำชีวอนำมัย และอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

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   กำรรักษำโรคเบื้องต้น             2(2-0-4) 
 NGC 461 Primary Medical Care  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

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

 

บทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบของพยำบำลในกำรรักษำโรคเบื้องต้น แนวคิดกำรคัดกรองและกำร
ส่งต่อผู้ป่วย กำรประยุกต์กระบวนกำรพยำบำลมำใช้ในกำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรรักษำโรคเบื้องต้นกลุ่ม
อำกำรผิดปกติในระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยที่พบบ่อย กำรพยำบำลเบื้องต้นด้ำนปัจจุบันพยำบำล กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัยแยกโรค กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลในปัญหำควำมเจ็บป่วยที่พบบ่อย
ในชุมชน  กำรจัดกำรบำดแผลและกำรท ำหัตถกำรทำงกำรแพทย์เบื้องต้น 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Second year standing and consent of the faculty 

 

หลักกำรศำสตร์และศิลป์ทำงกำรพยำบำล ค ำศัพท์และตัวย่อทำงกำรพยำบำล กำรสื่อสำรและ
กำรสร้ำง สัมพันธภำพกับผู้ใช้บริกำรและทีมสุขภำพ กำรสอนด้ำนสุขภำพ กำรพยำบำลเพ่ือควำมปลอดภัย
ของผู้ใช้บริกำร กำร บริหำรยำอย่ำงสมเหตุสมผลและปลอดภัย และกำรพยำบำลเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร โดยใช้ กระบวนกำรพยำบำล ตลอดจนค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและควำมหลำกหลำยทำง
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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำนในห้องปฏิบัติกำร          2(0-6-0) 
 NGF 217 Fundamental Nursing Laboratory  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.พ. 216 (552216)  
Concurrent to NGF 216 (552216) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำนในห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
กับผู้ใช้บริกำรและทีมสุขภำพ กำรสอนด้ำนสุขภำพ กำรพยำบำลเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำร
บริหำรยำอย่ำงสมเหตุสมผลและปลอดภัย กำรพยำบำลเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรโดยใช้
กระบวนกำรพยำบำล และค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กำรรับแผนกำรรักษำ กำร
รับใหม่และจ ำหน่ำยผู้ป่วย และกำรรำยงำนและกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล 

Practicing fundamental nursing in laboratory regarding communication and 
building relationship with clients and health care team, health education, nursing care for 
client safety, rational and safe administration of medicines, nursing care for response to 
client’s needs using the nursing process with concerning client’s rights and cultural diversity, 
order taking, admitting and discharging patient, and nursing report and documentation.  
 

  553312 พย.อย. 312 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ                2(2-0-4) 
 NGM 312 Gerontological Nursing  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211) 
NGID 211 (562211) 

 

นโยบำย แผนและยุทธศำสตร์ด้ำนผู้สูงอำยุ เจตคติต่อผู้สูงอำยุและจริยธรรมในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
บทบำททุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ ระบบบริกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ ทฤษฎีกำรสูงอำยุ กระบวนกำรสูงอำยุ กำรประเมินผู้สูงอำยุแบบครอบคลุม กำรส่งเสริมสุขภำพและ



 
 

 

กำรป้องกันโรคในผู้สูงอำยุ กลุ่มอำกำรและปัญหำสุขภำพที่พบบ่อยในผู้สูงอำยุ กำรประเมินและกำรพยำบำล 
กำรพยำบำลผู้สูงอำยุที่ใช้ยำ  กำรฟื้นฟูสภำพผู้สูงอำยุ  กำรดูแลผู้สูงอำยุในระยะสุดท้ำยและครอบครัว 

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. 
 

  554313 พย.สน. 313  กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 1           2(2-0-4) 
 NGOB 313 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211) 
NGID 211 (562211) 

 

แนวคิดในกำรดูแลสุขภำพมำรดำและทำรก แนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์และ
กำรคุมก ำเนิด กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์และกำรพยำบำล กำรประเมิน
ภำวะสุขภำพมำรดำและทำรกและกำรคัดกรอง กำรสร้ำงเสริมสุขภำพสตรีในระยะตั้งครรภ์ กำรเตรียมตัวเพ่ือ
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. 
 

  554314 พย.สน. 314 กำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 2            4(4-0-8) 
 NGOB 314 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.สน. 313 (554313) 
NGOB 313 (554313) 

 

บทบำทของผดุงครรภ์ ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรคลอด กำรพยำบำลผู้คลอดในทุกระยะของกำร
คลอดปกติ กำรพยำบำลมำรดำในระยะหลังคลอดปกติ กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดปกติและมีภำวะแทรกซ้อน 
กำรประเมินสภำวะทำรกในครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง กำรใช้ยำทำงสูติกรรมอย่ำงสมเหตุสมผลและปลอดภัย กำร
พยำบำลสตรีที่มีภำวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ กำรพยำบำลสตรีที่มีภำวะแทรกซ้อนเนื่องจำกกำรตั้งครรภ์ กำร
พยำบำลสตรีที่มีโรคร่วมกับกำรตั้งครรภ์ กำรพยำบำลสตรีที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ กำรพยำบำลผู้คลอด
ที่มีควำมผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยกำรคลอดและมีภำวะแทรกซ้อนในระยะคลอด กำรพยำบำลผู้คลอดที่ได้รับ
กำรช่วยคลอดโดยสูติศำสตร์หัตถกำร กำรพยำบำลมำรดำที่มีภำวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด 

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. 
 

  555313 พย.กม. 313 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 
 NGP 313 Pediatric and Adolescent Nursing  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211) 
NGID 211 (562211) 

 

  จิตวิทยำพัฒนำกำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเด็กและวัยรุ่น ครอบคลุมกำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำม
วัย กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร และกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนวโน้มปัญหำทำงสุขภำพ ผลกระทบของ
ภำวะสุขภำพต่อเด็กและครอบครัว กำรพยำบำลเด็กที่มีควำมผิดปกติในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย และภำวะ
เจ็บป่วยอ่ืนๆ รวมถึงกำรพยำบำลเด็กป่วยระยะสุดท้ำย โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิเด็ก 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. 
 

  556311 พย.จว.311 กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต          3(3-0-6) 
 NGPN 311   Psychiatric and Mental Health Nursing  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211) 
NGID 211 (562211) 

 

แนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับสุขภำพจิตและหลักกำรพยำบำลจิตเวช แนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรรและกำร
ประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช กำรคัดกรองและกำรวินิจฉัยแยกโรคทำงจิตเวช 
เครื่องมือในกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลจิตเวช กำรบ ำบัดรักษำผู้ที่มีปัญหำด้ำนจิตเวชและสุขภำพจิต กำรพยำบำล
ผู้ที่มีปัญหำทำงจิตเวชและสุขภำพจิต ประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพยำบำลจิตเวช 

Mental health basic concepts and principles of psychiatric nursing.  Selected 
theory concepts and their application in mental health promotion and psychiatric nursing. 
Screening system and differential diagnosis of psychiatric disorders.  Therapeutic tools in 
psychiatric nursing.  Treatments for person with psychiatric and mental health problem. 
Nursing care for person with psychiatric and mental health problem. Ethical and legal issues 
related to psychiatric nursing.   
 
 
 
 
 



 
 

 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ 
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับภัยพิบัติและกำรจัดกำรภัยพิบัติ กำรวำงแผนและจัดกำรภัยพิบัติ 
กำรช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ กำรพยำบำลผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับบำดเจ็บของร่ำงกำย กำรเคลื่อนย้ำยและ
ส่งต่อผู้ประสบภัยพิบัติ กำรพยำบำลด้ำนจิตสังคมผู้ประสบภัยพิบัติ ประเด็นกฎหมำยและจริยธรรมในกำร
พยำบำลผู้ประสบภัยพิบัติ 

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  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี 
None 

 

วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ องค์กรวิชำชีพทำงกำรพยำบำล ประวัติและวิวัฒนำกำร
ของวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พยำบำลและผดุงครรภ์วิชำชีพ จริยธรรมคุณธรรมเบื้องต้นส ำหรับพยำบำล กำรสร้ำงเสริมทัศนคติที่ดี ต่อ
วิชำชีพ 

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 กฎหมำยและจริยศำสตร์ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์      2(2-0-4) 
 NGAD 411 Laws and Ethics in Nursing and Midwifery Profession  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.บพ. 101 (558101) 
NGAD 101 (558101) 

 

ทฤษฎีจริยศำสตร์ หลักจริยธรรมในวิชำชีพและจรรยำบรรณพยำบำล สิทธิผู้ป่วย และสิทธิ
พยำบำล กฎหมำยทั่วไปที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์และนิติเวชทำงกำร
พยำบำล พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์และข้อบังคับสภำกำรพยำบำลที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ กฎหมำย
สำธำรณสุข กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพและกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ประเด็น
ทำงกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและกฎหมำย 



 
 

 

Ethical theories, professional ethical principles and nursing code of ethics. 
Patient’s rights and nurse’s rights. General laws related to nursing and midwifery practice 
and forensic nursing.  Professional Nursing and Midwifery Act and ministerial regulations 
issued by the Thailand Nursing and Midwifery Council.  Regulations of Ministry of public 
health in relation to nursing and midwifery practice.  Public health laws.  Laws related to 
healthy public policies and tobacco control.  Ethical and legal issues in nursing and 
midwifery practice.  

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.สถ. 141 (208141)  
Concurrent to STAT 141 (208141) 

 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย ชนิดของกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรท ำ
วิจัย ประเด็นจริยธรรมในกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย
และกำรเผยแพร่งำนวิจัย 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  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

ทฤษฎีองค์กำรและทฤษฎีภำวะผู้น ำ กระบวนกำรจัดกำร กำรจัดกำรทรัพยำกร กำรท ำงำนเป็น
ทีม ทักษะที่จ ำเป็นในกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 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  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211)  
NGID 211 (562211) 

 

แนวคิดกำรพยำบำลผู้ใหญ่แบบองค์รวม กำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง และกำรดูแลแบบประคับประคอง 
ประเด็นจริยธรรมในกำรพยำบำลผู้ใหญ่ กำรพยำบำลระยะก่อนผ่ำตัด ระยะผ่ำตัด และหลังผ่ำตัด กำร
พยำบำลแบบองค์รวมส ำหรับผู้ใหญ่ที่มีควำมผิดปกติของดุลย์น้ ำ เกลือแร่และกรดด่ำง ผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็ง และ
ผู้ใหญ่ที่มีปัญหำสุขภำพวิกฤต เฉียบพลันและเรื้อรังในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหำยใจ ระบบเลือด
และน้ ำเหลือง  



 
 

 

ระบบทำงเดินปัสสำวะ และระบบประสำทสัมผัส ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำรป้องกันโรค กำรรักษำ 
กำรฟ้ืนฟูสภำพ และกำรดูแลระยะท้ำยของชีวิต รวมทั้งกำรบริหำรยำอย่ำงสมเหตุสมผล และโภชนบ ำบัด 

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  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.รภ. 211 (562211)  
NGID 211 (562211) 

 

 กำรพยำบำลแบบองค์รวมส ำหรับผู้ใหญ่ที่มีภำวะติดเชื้อ และผู้ใหญ่ที่มีปัญหำสุขภำพวิกฤต 
เฉียบพลันและเรื้อรังในระบบสืบพันธุ์ ระบบประสำท ระบบโครงร่ำงกล้ำมเนื้อ ระบบทำงเดินอำหำร ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบห่อหุ้มร่ำงกำย โดยครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำรป้องกันโรค กำร
รักษำ กำรฟ้ืนฟูสภำพ และกำรดูแลระยะท้ำยของชีวิต รวมทั้งกำรบริหำรยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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. 
 

  562101 พย.รภ 101    กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 2(2-0-4) 
 NGID 101 Health Promotion and Disease Prevention  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ไม่มี  
None 

 

 แนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรปรับพฤติกรรมสุขภำพ 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภำพ กำรประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อภำวะสุขภำพ บทบำทและสมรรถนะ
พยำบำลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ แนวทำงกำรพยำบำลเพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพในระดับบุคคล กลุ่มคน 
ครอบครัวและชุมชน และในสถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับ 
               Concepts of health promotion and disease prevention. Theories related to health 
behavioral modification. Factors affecting health behaviors. Health risk behavior assessment. 
Nurse’roles and competencies in health promotion. Nursing guidelines to promote health of 
individual, group, family, and community at all levels of health care services. 
 
 
 



 
 

 

  562211 พย.รภ. 211 กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินสุขภำพ            3(2-3-4) 
 NGID 211 Nursing Process and Health Assessment  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พ.กว. 221 (301221) 
Concurrent to ANAT 211 (301221) 

 

กระบวนทัศน์หลักทำงกำรพยำบำลและควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับทฤษฎีทำงกำรพยำบำล แนวคิด
แบบแผนสุขภำพและกำรประยุกต์ใช้ในกำรประเมินสุขภำพ กระบวนกำรพยำบำล หลักกำรและวิธีกำร
ประเมินสุขภำพ ครอบคลุมกำรประเมินสภำพร่ำงกำยทั่วไป ศีรษะ ตำ หู คอ และจมูก ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำรและขับถ่ำย ภำวะโภชนำกำร ระบบโครงร่ำงกล้ำมเนื้อ ระบบ
ประสำท ระบบสืบพันธุ์  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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน    3(0-9-0) 
 NGC 491   Community Nursing Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ส. 311 (551311) 
Concurrent to NGC 311 (551311) 

 

กำรฝึกปฏิบัติบทบำทของพยำบำลในกำรบริกำรอนำมัยชุมชน อนำมัยครอบครัว อนำมัยโรงเรียน 
อำชีวอนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
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 กำรฝึกปฏิบัติกำรรักษำโรคเบื้องต้น            2(0-6-0) 
 NGC 492 Primary Medical Care Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ส. 461 (551461)  
Concurrent to NGC 461 (551461) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรคัดกรองผู้ป่วยโดยกำรซักประวัติและกำรตรวจร่ำงกำย กำรวินิจฉัยแยกโรคและ
กำรรักษำโรคเบื้องต้น กำรให้ค ำแนะน ำและกำรส่งต่อผู้ป่วย กำรจัดกำรบำดแผล กำรท ำหัตถกำรทำงกำร
แพทย์เบื้องต้น และกำรบันทึกกำรรักษำโรคเบื้องต้น โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ



 
 

 

หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร 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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลพ้ืนฐำน 2(0-6-0) 
 NGF 291 Fundamental Nursing Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

พย.พ. 217 (552217)  
NGF 217 (552217) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรสื่อสำรกับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมบุคลำกรสุขภำพ 
กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วย กำรท ำงำนร่วมกับทีมพยำบำลและทีมสุขภำพ และทักษะกำร
พยำบำลพ้ืนฐำนโดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร 
ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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. 
 

 554392 พย.สน. 392 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 1     

2(0-6-0) 

 NGOB 392 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน. 313 (554313)  
Concurrent to NGOB 313 (554313) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสตรีในระยะก่อนกำรตั้งครรภ์ และระยะตั้งครรภ์ ครอบคลุมกำร
วำงแผนครอบครัว กำรคุมก ำเนิด กำรพยำบำลคู่สมรสที่มีบุตรยำก กำรวินิจฉัยกำรตั้งครรภ์ กำรคำดคะเนอำยุ
ครรภ์และก ำหนดวันคลอด กำรประเมินภำวะสุขภำพของสตรีมีครรภ์และทำรกในครรภ์ กำรคัดกรองภำวะ
เสี่ยงของสตรีมีครรภ์และทำรกในครรภ์ และกำรส่งต่อเพ่ือกำรรักษำ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่
เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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 



 
 

 

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

  554493 พย.สน. 493 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด  
และกำรผดุงครรภ์ 2  

3(0-9-0) 

 NGOB 493 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน.314 (554314) 
Concurrent to NGOB 314 (554314) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้คลอดในโรงพยำบำลที่มีภำวะปกติ ภำวะเสี่ยง ภำวะแทรกซ้อน และ
มีกำรคลอดผิดปกติ ครอบคลุมกำรคัดกรองภำวะเสี่ยงของสตรีมีครรภ์และทำรกในครรภ์ กำรท ำคลอดปกติ 
กำรตัดและซ่อมแซมฝีเย็บ กำรช่วยเหลือผู้คลอดที่มีกำรคลอดผิดปกติ และกำรฝึกปฏิบัติกำรบริบำลทำรกเกิด
ใหม่ กำรส่งเสริมกำรเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำและกำรส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงมำรดำกับทำรกเกิด
ใหม่ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิ
ผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ-ทำรกแรกเกิด และกำรผดุงครรภ์ 3    2(0-6-0) 
 NGOB 494 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum 3  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.สน.314 (554314)  
Concurrent to NGOB 314 (554314) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำหลังคลอดภำวะปกติและมีภำวะแทรกซ้อน ครอบคลุมกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตัวหลังคลอดและกำรบริบำลทำรกแรกเกิด กำรส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงสมำชิก
ในครอบครัวกับทำรกแรกเกิด กำรติดตำมเยี่ยมหลังคลอด และกำรให้บริกำรวำงแผนครอบครัว และกำรฝึก
ปฏิบัติกำรบริบำลทำรกแรกเกิดที่อยู่กับมำรดำหลังคลอด โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เก่ียวข้องและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร 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 
mother using the nursing process, related concepts and evidences with concerning to 
client’s rights, client safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 
 



 
 

 

  555393 พย.กม. 393 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1            1(0-3-0) 
 NGP 393 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 1  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.กม. 313 (555313) 
Concurrent to NGP 313 (555313) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นในภำวะสุขภำพปกติ ครอบคลุมกำรประเมินกำร
เจริญเติบโต ภำวะโภชนำกำร และพัฒนำกำร กำรส่งเสริมพัฒนำกำร กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร กำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ และกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำน
เชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิเด็ก ควำมปลอดภัย จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม 

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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2            4(0-12-0) 
 NGP 394 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 2  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.กม.313 (555313) และ พย.กม.393 (555393) 
Concurrent to NGP 313 (555313) and NGP 393 (555393) 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลทำรกแรกเกิดที่มีปัญหำสุขภำพ และกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่มี
ปัญหำสุขภำพเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 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. 
 

  556391 พย.จว. 391 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต            3(0-9-0) 
 NGPN 391 Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.จว.311 (556311) 
Concurrent to NGPN 311 (556311) 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตในโรงพยำบำลและในชุมชน ครอบคลุมกำร
บ ำบัดทำงกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช กำรใช้ตนเองเพ่ือกำรบ ำบัดและเทคนิคกำรสนทนำเพ่ือกำร
บ ำบัด กำรให้กำรพยำบำลแก่ผู้ป่วยจิตเวช กำรให้กำรปรึกษำเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช กำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพของผู้ป่วยจิตเวช กำรช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และกำรวิเครำะห์
ลักษณะกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชในชุมชน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 1 3(0-9-0) 
 NGA 391 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
 
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ผญ.311 (561311) และ พย.ผญ.312 (561312) 
และ  พย.อย.312 (553312) 
Concurrent to NGA 311 (561311) and NGA 312 (561312) and  
NGM 312 (553312) 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพเฉียบพลันและ
เรื้อรังในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่ได้รับกำรรักษำทำงอำยุรกรรม ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำร
ป้องกันโรค กำรรักษำ และกำรฟ้ืนฟูสภำพ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2 3(0-9-0) 
 NGA 392 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
 
Prerequisite : 

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ พย.ผญ.311 (561311) และ พย.ผญ.312 
(561312), และ พย.อย.312 (553312) 
Concurrent to NGA 311 (561311) and NGA 312 (561312) and  
NGM 312 (553312) 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพเฉียบพลันและ
เรื้อรังในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยที่ได้รับกำรรักษำทำงศัลยกรรม ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำร
ป้องกันโรค กำรรักษำ และกำรฟ้ืนฟูสภำพ โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 3 2(0-6-0) 
 NGA 491 Adult and Gerontological Nursing Practicum 3  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

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

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลแบบองค์รวมแก่ผู้ใหญ่และสูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพภำวะวิกฤต 
ครอบคลุมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ/กำรป้องกันโรค กำรรักษำ กำรฟ้ืนฟูสภำพ และกำรดูแลระยะท้ำยของชีวิต  
โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิ ผู้ป่วย 
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลชุมชน กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับ
ทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและ
ควำมรู้กำรพยำบำลชุมชน รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์มำใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน 
กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน    กำรฝึกปฏิบัติทักษะกำร
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, 
assessment, planning, assigning, teaching/ supervising, and coordinating.   Practicing 
community nursing skills and evaluation using the nursing process, related concepts and 
evidences with concerning to client’s rights, client safety, rational use of medicines, nursing 
ethics, and cultural diversity. 

 
 



 
 

 

  553481 พย.อย. 481 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGM 481 Medical Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล กำรท ำงำน
ร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำร
พยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน   กำรฝึก
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์และประเมินผลงำนโดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และหลักฐำนเชิงประจักษ์ 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 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ              3(0-9-0) 
 NGOB 481 Obstetric and Gynecological Nursing Leadership Practicum 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ กำรเป็นผู้น ำทีมกำร
พยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุก ต์
ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำ
ใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และ
กำรประสำนงำน  กำรฝึกปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ และกำรประเมินผลงำนโดยใช้
กระบวนกำรพยำบำล   แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

Practicing obstetric and gynecological nursing management, nursing team 
leadership, working with nursing team in team leader, team member and incharge role by 
applying management and obstetric and gynecological nursing knowledge and evidences to 
make nursing clinical judgement, assessment, planning, assigning, teaching/supervising, and 
coordinating.  Practicing obstetric and gynecological nursing skills and evaluation using the 
nursing process, related concepts and evidences with concerning to patient’s rights, patient 
safety, rational use of medicines, nursing ethics, and cultural diversity. 
 
 



 
 

 

  555481   พย.กม. 481 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 3(0-9-0) 
 NGP 481 Pediatric Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล กำร
ท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำร
บริหำรจัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำใช้ในกำรตัดสินใจ
ทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน  
กำรฝึกปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ และประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่
เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 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   กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 3(0-9-0) 
 NGPN 481   Psychiatric and Mental Health Nursing Leadership Practicum 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล 
กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำร
บริหำรจัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำใช้ในกำร
ตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำร
ประสำนงำน กำรฝึกปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต และประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำร
พยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้องและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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 
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 กำรฝึกปฏิบัติผู้น ำทีมกำรพยำบำลศัลยศำสตร์    3(0-9-0) 
 NGS 481 Surgical Nursing Leadership Practicum  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรงำนกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ กำรเป็นผู้น ำทีมกำรพยำบำล กำรท ำงำน
ร่วมกับทีมกำรพยำบำลในบทบำทหัวหน้ำทีม สมำชิกทีม และหัวหน้ำเวร โดยประยุกต์ควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรและควำมรู้กำรพยำบำลศัลยศำสตร์ รวมทั้งหลักฐำนเชิงประจักษ์ มำใช้ในกำรตัดสินใจทำงกำร
พยำบำล กำรประเมิน กำรวำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรสอน/นิเทศงำน และกำรประสำนงำน    กำรฝึก
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ และประเมินผลงำน โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และหลักฐำนเชิงประจักษ์ 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.  การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชนเพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และกำร
วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล  
กำรปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน โดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล 
ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริกำร ควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริกำร กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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 
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. 

 
 
 
 



 
 

 

  553482 พย.อย. 482 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ 3(0-9-0) 
 NGM 482 Medical Nursing Professional Internship  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์เพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และกำร
วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ โดยใช้ควำมรู้ทำงกำร
พยำบำล ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำเพ่ือเตรียม
เข้ำสู่วิชำชีพ           

3(0-9-0) 

 NGOB 482 Obstetric and Gynecological Nursing Professional Internship 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำเพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำร
ประเมิน และกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำร
พยำบำล กำรปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและ
ทีมสุขภำพ และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ 
โดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล ศำสตร์ที่เก่ียวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย 
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

Practicing obstetric and gynecological nursing professional internship including 
assessment and analysis of patient’ s needs and problems, planning nursing care, nursing 
decision making, performing nursing skills, evaluation of nursing care, working with nursing 
and health care team, and innovation development to enhance quality of obstetric and 
gynecological nursing practice using nursing knowledge, related knowledge and evidences 
with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, 
and cultural diversity. 
 
 
 
 



 
 

 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์เพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และ
กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ โดยใช้ควำมรู้ทำงกำร
พยำบำล ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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 กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตเพ่ือเตรียม 
เข้ำสู่วิชำชีพ 

3(0-9-0) 

 NGPN 482   Psychiatric and Mental Health Nursing Professional Internship 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตเพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน 
และกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล 
กำรปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวช และสุขภำพจิตโดยใช้ควำมรู้
ทำงกำรพยำบำล ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่ วย ควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จริยธรรมทำงกำรพยำบำล และควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

 Practicing psychiatric and mental health nursing professional internship including 
assessment and analysis of patient’ s needs and problems, planning nursing care, nursing 
decision making, performing nursing skills, evaluation of nursing care, working with nursing 
and health care team, and innovation development to enhance quality of psychiatric and 
mental health nursing practice using nursing knowledge, related knowledge and evidences 
with concerning to patient’s rights, patient safety, rational use of medicines, nursing ethics, 
and cultural diversity. 
 
 
 
 



 
 

 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  
Prerequisite : 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 และตำมควำมเห็นชอบของคณะ  
Fourth year standing and consent of the faculty 

กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตร์เพ่ือเตรียมเข้ำสู่วิชำชีพ ครอบคลุมกำรประเมิน และกำร
วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วย กำรวำงแผนกำรพยำบำล กำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล กำร
ปฏิบัติทักษะกำรพยำบำล กำรประเมินผลกำรพยำบำล กำรท ำงำนร่วมกับทีมกำรพยำบำลและทีมสุขภำพ 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลศัลยศำสตร์โดยใช้ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล 
ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐำนเชิงประจักษ์  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย กำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 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. 
  



 
 

 

  



 
 

 

 
 

 
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 
เรื่อง   เครื่องแบบการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพพยาบาล  

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

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

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

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

 1.2   ผ้ำกันเปื้อน ตัดด้วยผ้ำสีขำวเกลี้ยงไม่มีลวดลำย ใช้คลุมทับชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ ท่อน 
 บนคลุมเฉพำะด้ำนหน้ำ ไม่มีแขน รูปคอถัง เพ่ือเปิดปกเสื้อได้เต็มที่ มีสำยโยงต่อจำกบ่ำไป

ด้ำนหลัง ท ำด้วยผ้ำ 2 ชิ้น โยงไขว้ไปติดกระดุมที่เอวผ้ำกันเปื้อน ท่อนล่ำงคลุมกระโปรงมิดทั้งตัว 
โดยใช้ผ้ำ 3 ชิ้นเย็บต่อกัน ชิ้นกลำงเล็ก เพ่ือต่อด้ำนหน้ำเป็น 2 ตะเข็บ ปลำยบำนทรง A อ้อมไป
ติดกระดุมเม็ดเดียวกับสำยโยง 2 เส้นที่ขอบเอวด้ำนหลัง รอบเอวผ้ำกันเปื้อนกว้ำง 1½ นิ้ว 
ปลำยขอบเอวทับกันประมำณ 8 นิ้ว ตำมระยะห่ำงของปลำยสำยโยงของผ้ำกันเปื้อน ริมผ้ำกัน
เปื้อนซ้อนกัน ประมำณ 3-4  นิ้ว 

 1.3  ติดเข็มชื่อและเลขชั้นปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย ติดเข็มมหำวิทยำลัย (เข็มช้ำง) ที่ปก 
 ด้ำนซ้ำยของชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ และติดป้ำยชื่อคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนขวำ 
 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 
2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสำธำรณสุข (ภาพที่ 2)  
 2.1  เสื้อเครื่องแบบ ตัดด้วยผ้ำริ้วสีฟ้ำเนื้อหนำ ปกเสื้อแบบฮำวำยปลำยแหลมขนำด 6-7  
 เซนติเมตร ผ่ำหน้ำตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋ำปะด้ำนบนซ้ำยและด้ำนล่ำง 2 ข้ำง 

-ส ำเนำ- 



 
 

 

กระเป๋ำด้ำนบนซ้ำยปักเครื่องหมำยคณะพยำบำลศำสตร์ ตัวเสื้อด้ำนหลังเป็นผ้ำแยก 2 ชิ้น 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 ติดเข็มชื่อและเลขชั้นปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย ติดเข็มมหำวิทยำลัย (เข็มช้ำง) ที่ปก 
 ด้ำนซ้ำยของชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ และติดป้ำยชื่อคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนขวำ 
 2.4 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำ ไม่มีลวดลำย  
 และมีควำมเหมำะสมกับกำรคมนำคมและตำมฤดูกำล 
 2.5 ถุงเท้ำสั้นสีขำว และไม่มีลวดลำย 

นักศึกษาหญิงมุสลิม  
1. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำล (ในหอผู้ป่วย)  (ภาพที่ 3) ประกอบด้วย 
 1.1 ชุดเครื่องแบบสีฟ้ำ   
         ตัวเสื้อเย็บติดกระโปรงเข้ำรูป ตัดด้วยผ้ำสีฟ้ำเฉพำะ เนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลำย คอเสื้อมีปก

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

  กระโปรงใช้ผ้ำชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เย็บติดกับตัวเสื้อ โดยมีขอบเป็นเข็มขัดในตัว กว้ำง 1 
½ นิ้ว เป็นกระโปรงหกชิ้น (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 เพ่ือเปิดปกเสื้อได้เต็มที่ มีสำยโยงต่อจำกบ่ำไป

ด้ำนหลัง ท ำด้วยผ้ำ 2 ชิ้น โยงไขว้ไปติดกระดุมที่เอวผ้ำกันเปื้อน ท่อนล่ำงคลุมกระโปรงมิดทั้งตัว 
โดยใช้ผ้ำ 3 ชิ้นเย็บต่อกัน ชิ้นกลำงเล็ก เพ่ือต่อด้ำนหน้ำเป็น 2 ตะเข็บ ปลำยบำนทรง A อ้อมไป
ติดกระดุมเม็ดเดียวกับสำยโยง 2 เส้นที่ขอบเอวด้ำนหลัง รอบเอวผ้ำกันเปื้อนกว้ำง 1 ½ นิ้ว 
ปลำยขอบเอวทับกันประมำณ 8 นิ้ว ตำมระยะห่ำงของปลำยสำยโยงของผ้ำกันเปื้อน  ริมผ้ำกัน
เปื้อนซ้อนกัน ประมำณ 3-4  นิ้ว 

 1.3 ติดป้ำยชื่อและเข็มชั้นปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย 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 พ้ืนยำง ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำ 
 และไม่มีลวดลำย 
 1.7 ถุงเท้ำสั้นสีขำว และไม่มีลวดลำย 
2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสำธำรณสุข (ภาพที่ 4)  
 2.1 เสื้อเครื่องแบบ ใช้ผ้ำริ้วสีฟ้ำเนื้อหนำ ปกเสื้อแบบฮำวำย ปลำยแหลมขนำด 6-7  
 เซนติเมตร ผ่ำหน้ำตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋ำปะด้ำนบนซ้ำยและด้ำนล่ำง 2 ข้ำง 

กระเป๋ำด้ำนบนซ้ำยปักเครื่องหมำยคณะพยำบำลศำสตร์ ตัวเสื้อด้ำนหลังเป็นผ้ำแยก 2 ชิ้น เย็บ



 
 

 

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

 2.2 ติดป้ำยชื่อและเข็มชั้นปีที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย 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) (ภาพที ่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 บ่ำใช้ผ้ำซ้อนแบบเสื้อเชิ้ต มีตะเข็บกลำง 
ด้ำนหลังจีบผ้ำทบกว้ำง 1 ¼ นิ้ว เปิดปลำยล่ำง จีบเกล็ดเอวปล่อยข้ำงละ 2 เกล็ด เย็บทับด้วย
สำบตรงกลำง กว้ำง 2 นิ้ว  แขนเสื้อสั้น เหนือข้อศอก ตัวเสื้อยำวคลุมตะโพก 

 1.2 ติดเข็มชื่อ เลขชั้นปี และป้ำยชื่อคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย  
 1.3 กำงเกงขำยำวสีขำว ทรงสุภำพ 
 1.4 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ และไม่มีลวดลำย  
 1.5 ถุงเท้ำสั้น สีเดียวกับรองเท้ำ 
2. เครื่องแบบฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลสำธำรณสุข (ภาพที่ 6)  
 2.1 เสื้อเครื่องแบบตัดด้วยผ้ำริ้วสีฟ้ำเนื้อหนำ ปกเสื้อแบบฮำวำย ปลำยแหลมขนำด 2¼ - 3 นิ้ว 
 ผ่ำหน้ำตลอด ติดกระดุม 5-6 เม็ด มีกระเป๋ำปะด้ำนบนซ้ำยและด้ำนล่ำง 2 ข้ำง กระเป๋ำด้ำนบน

ซ้ำยปักเครื่องหมำยคณะพยำบำลศำสตร์ ตัวเสื้อด้ำนหลังเป็นผ้ำแยก 2 ชิ้น เย็บติดกันถึงเอว และ
ชำยเสื้อกลำงหลังผ่ำแยกเกยซ้อนกันไม่น้อยกว่ำ 1¼ นิ้ว บริเวณเอวจับจีบ 2 ข้ำง เย็บทับด้วยสำบ
ตรงกลำง กว้ำงประมำณ 2 นิ้ว จีบตัวเสื้อพองำม แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ตัวเสื้อยำวคลุมสะโพก 

 2.2 ติดเข็มชื่อ เลขชั้นปี และป้ำยชื่อคณะพยำบำลศำสตร์ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย    
 2.3 กำงเกงขำยำวสีด ำ ทรงสุภำพ ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์สีด าและผ้ายืด 
 2.4 รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำ แบบสุภำพ ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว ไม่เปิดปลำยเท้ำ ไม่มีลวดลำย  
 และมีควำมเหมำะสมกับกำรคมนำคมและตำมฤดูกำล 
 2.5 ถุงเท้ำสั้นสีเดียวกับรองเท้ำ และไม่มีลวดลำย 

 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน  
  ประกำศ  ณ  วันที่    25   พฤษภำคม  พ.ศ. 2554 
 

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



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แหล่งประโยชน์ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    ก.ทุนการศึกษา 

1. ทุนประเภทให้เปล่า 
คณะพยำบำลศำสตร์ มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

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

บริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ (ส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อำคำรหอพัก
นักศึกษำพยำบำล 1) ในช่วงต้นภำคกำรศึกษำท่ี 1 ของทุกปีกำรศึกษำ 

นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ยังได้จัดสวัสดิกำรด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำอีกหลำยรูปแบบ นักศึกษำที่สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ คณะ
พยำบำลศำสตร์ 

2.  ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล  ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของรัฐบำล (กยศ)  
นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ที่มีควำมประสงค์ขอกู้เงินเพ่ือเป็นค่ำเล่ำเรียน 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  และค่ำหอพักในระหว่ำงเรียน  สำมำรถติดต่อขอกู้เงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ กำรศึกษำ
ของรัฐบำล (กยศ.) โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่  http://www.studentloan.or.th 

    ทั้งนี้  นักศึกษำสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ได้ทุกวันในเวลำรำชกำร 
              3.   ทุนสวัสดิการนักศึกษา (กู้ยืมฉุกเฉิน)   เป็นโครงกำรที่จะช่วยเหลือนักศึกษำคณะพยำบำล
ศำสตร์ ที่ประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน โดยจัดเป็นกองทุนสวัสดิกำรนักศึกษำ (กู้ยืมฉุกเฉิน) เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษำท่ีประสบปัญหำกำรเงินอย่ำงรีบด่วนในด้ำนค่ำลงทะเบียน ค่ำอำหำรและค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  

ทั้งนี้  นักศึกษำสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ ได้ทุกวันในเวลำรำชกำร 
    ข. สวัสดิการด้านที่พักอาศัย 
 นั กศึ กษ ำมหำวิท ยำลั ย เชี ย งใหม่  ชั้ นปี ที่  1 ทุ กคน  จะต้ องพั ก ในหอพักนั กศึ กษ ำที่
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จัดให้ เป็นเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับคณะพยำบำลศำสตร์ ได้จัดหอพักให้นักศึกษำ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตเข้ำพักในระหว่ำงปีกำรศึกษำ ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

                                                                          
 
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงาน 

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

 
 ด้วยคณะพยำบำลศำตร์ ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรป้องกันกำรติดเชื้อและควบคุมกำร
แพร่กระจำยเชื้อโรค กำรป้องกันอุบัติเหตุและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนส ำหรับนักศึกษำ
พยำบำล 
 

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

1. นักศึกษำทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบี  สุกใส และหัด ควรฉีดวัคซีนก่อนขึ้นฝึก
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 ในกำรจับเข็มเย็บหรือใบมีด เพ่ือใส่หรือถอดออกจำก 

Needle  Holder หรือด้ำมมีด   
 3.5 ให้ใช้ถำดในกำรส่งและรับเข็มเย็บแผลหรือมีดผ่ำตัด ห้ำมส่งและรับจำกมือสู่มือโดยตรง 

4. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำน 
 4.1 กรณีที่ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือด หรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วยทิ่มแทงหรือบำด ให้บีบ

เลือดออกให้มำกที่ สุ ด แล้ วล้ำงแผลให้สะอำดด้วยน้ ำกับน้ ำยำฆ่ำเชื้อ  เช่น 4 % 
Chlorhexidine gluconate ห รื อ  7.5 %  Povidone  iodine แ ล้ ว เช็ ด ด้ ว ย  75% 
แอลกอฮอล์ หรือ 10 %  Povidone  iodine  

-ส ำเนำ- 



 
 

 

 4.2 กรณีเลือดหรือสำรคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้ำปำก และ/หรือตำ ให้ล้ำงออกด้วยน้ ำ
สะอำดให้มำกที่สุด 

 4.3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอำจำรย์ผู้นิเทศและหัวหน้ำทีมพยำบำลทันท ี
 4.4 กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่  หลังรำยงำน

อำจำรย์ผู้นิเทศและหัวหน้ำทีมพยำบำล ให้รำยงำนพยำบำลควบคุมโรคติดเชื้อของ
โรงพยำบำลทันท ีเพ่ือด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและ
สำรคัดหลั่งจำกกำรปฏิบัติงำน โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ของคณะกรรมกำร
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล ปี พ.ศ 2550 (และให้ข้ามไปปฏิบัติในข้อที่ 
4.6) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนสถำนที่อ่ืนที่มิใช่โรงพยำบำลมหำรำชนคร
เชียงใหม่ ให้รำยงำนพยำบำลควบคุมกำรติดเชื้อของโรงพยำบำลนั้น และปฏิบัติตำม
แนวทำงของโรงพยำบำลนั้น 

 4.5 อำจำรย์นิเทศตรวจสอบพบว่ำผู้ป่วยรำยนั้นไม่มีผลกำรตรวจ  HIV และ Hepatitis    ถ้ำไม่
มีให้ซักประวัติพฤติกรรมเสี่ยง และขออนุญำตผู้ป่วยเพื่อเจำะเลือด และตรวจเลือด ในกรณี
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ ผู้ที่จะให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยเพ่ือขอตรวจเลือดเป็นบทบำท
ของแพทย์ 

 4.6 อำจำรย์นิเทศแจ้งหัวหน้ำส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์เพ่ือรำยงำนต่อคณบดีตำมแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำ โดยปกปิดเป็นควำมลับและใส่รหัส
นักศึกษำแทนชื่อจริง (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มฯได้จำก www.nurse.cmu.ac.th) 

 4.7 อำจำรย์นิเทศส่งนักศึกษำเข้ำพบรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร เพ่ือพิจำรณำ Pre-counselling 
และเพ่ือกำรวินิจฉัยและกำรรักษำที่เหมำะสมต่อไป   

   
 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
  ประกำศ  ณ    วันที่    25   พฤษภำคม  2554   

        
                                                                     ลงนำม  ธนำรักษ์  สุวรรณประพิศ 
                  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนำรักษ์  สุวรรณประพิศ) 

                                          คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nurse.cmu.ac.th/


 
 

 

แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน  
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : แพทย์/นักศึกษำแพทย์/นักศึกษำฝึกงำนจำกคณะอื่นๆหลังได้รับกำรตรวจที่ห้องฉุกเฉิน 
   แล้วต้องให้อำจำรย์ผู้ดูแลเซ็นก ำกับในใบรำยงำน 7500 ด้วยทุกครั้ง 
 

 
 
 
 

เมื่อไดร้ับอุบัตเิหตุเขม็หรือของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือ
สำรน ้ำจำกร่ำงกำยผู้ป่วยท่ิมต ำหรอืบำด 

เมื่อเลือดหรือสำรน ้ำจำกร่ำงกำยผูป้่วย 
กระเด็นเข้ำปำก ตำ หรือบำดแผล 

ล้ำงออกด้วยน ้ำสะอำดให้มำกทีส่ดุ 

รำยงำนทันทีหลังได้รับอุบัตเิหตุและไม่เกิน 24 ช่ัวโมง  โดยรำยงำนดังนี้ 
ในเวลำรำชกำร  แจ้งที่ห้องพยำบำลควบคุมโรคติดเชื้อ โทร. 35714 

นอกเวลำรำชกำร แจ้งผู้ตรวจกำรบริหำรกำรพยำบำล โทร. 35721-3 หรือ 081-5682230 

บีบเลือดออกให้มำกทีสุ่ด  ล้ำงแผลให้สะอำด 
เช็ดด้วย 75% alcohol หรือ 10%   

 Povidone iodine 

         พบแพทย์ที่ ER เพื่อรับกำรตรวจและลงบันทึกในเวชระเบียนและเขียนใบรำยงำน  7500 และ 7500/1 

กรณผีลเลือดผู้ป่วย HBs 
Ag  เป็นบวกปฏิบัติตำม

แนวทำงกำรดูแลบุคลำกรที่
สัมผสัเลือดหรือสำรคัดหลั่ง
ในผู้ป่วย ที่มีผลเลือด HBs 

Ag เป็นบวก 
 

Counseling ผู้ป่วยเพื่อขอตรวจเลือด คือ HIV Ab, HIV Ag  และ HBs Ag และส่งตรวจท่ี  
หน่วยปฏิบัติกำรเคมีฉุกเฉินและผูป้่วยนอก โทร 35646 โดยใช้ใบขอตรวจ  Lab อนุมัติพิเศษ 

โดยผู้บริหำรจำก ICN หรือ ผู้ตรวจกำรบริหำรกำรพยำบำลเท่ำนั้น และไม่ต้องลง Lab ในระบบ SMI 

กรณผีลเลือดผู้ป่วย HIV Ab และ/หรือ HIV 
Ag  เป็นบวกปฏิบัติตำมแนวทำงกำรดูแล
บุคลำกรทีส่ัมผัสเลือดหรือสำรคัดหลั่งใน

ผู้ป่วย ที่มีผลเลือด HIV เป็นบวก 

กรณีผลเลือดผูป่้วย เป็นลบทั้ง  3 
ตวั ถือวา่ไม่มีความเส่ียง ไม่

ติดตามผลเลือดบุคลากรท่ีไดรั้บ
อุบติัเหต ุ



 
 

 

 
                                          ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง กำรสอบประมวลควำมรู้ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
คณะพยำบำลศำสตร์ และสถำบันสมทบของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
  

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ของคณะพยำบำลศำสตร์
และสถำบันสมทบ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเทียบเท่ำกัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้คณะ
พยำบำลศำสตร์จัดสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำ และเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบประมวลควำมรู้
ของนั กศึกษำหลักสู ตรพยำบำลศำสตรบัณฑิ ต ทั้ งของคณะพยำบำลศำสตร์และสถำบันสมทบ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันสมทบ ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2542 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2542 จึงเห็นสมควรก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบประมวลควำมรู้ไว้ดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงค์ของกำรสอบประมวลควำมรู้ 
     1.1 เพ่ือทดสอบควำมรู้ในแนวกว้ำง 
     1.2 เพ่ือทดสอบควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนแนวควำมคิดและเนื้อหำวิชำ 

     1.3 เพ่ือทดสอบควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
 2.  วิชำสอบ ก ำหนดไว้ 8 กระบวนวิชำ คือ 
      2.1  กำรพยำบำลมำรดำและทำรก 
      2.2  กำรผดุงครรภ ์
      2.3  กำรพยำบำลเด็ก 

                   2.4  กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำล 
                   2.5  สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 
                   2.6  กำรพยำบำลอนำมัยชุมชน และกำรรักษำพยำบำลโรคเบื้องต้น 

      2.7  กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 
                   2.8  กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 

 3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ 
      เป็นนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ปีที่ 4 ของคณะพยำบำลศำสตร์ หรือสถำบัน

สมทบ ที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น  
4. ก ำหนดกำรสอบ ตำมประกำศของคณะพยำบำลศำสตร์ 
5. กำรประเมินผล ผู้ที่สอบผ่ำนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ในทุกวิชำ หรือตำมเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ก ำหนด 
 

 ผู้ที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ในวิชำใด ให้สอบซ่อมเฉพำะวิชำนั้น ทั้งนี้ต้องสอบให้ผ่ำนในปีกำรศึกษำ
ถัดไป หำกสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำยใน 2 ปีกำรศึกษำ ให้ยกเลิกผลกำรสอบท้ังหมด และให้สอบใหม่ทุกวิชำ 

 

       ทั้งนี้  ให้ใช้แนวปฏิบัตินีต้ั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2542  เป็นต้นไป   
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  19  ตุลำคม  2542 
 

  (ลงนำม)  นิพนธ์ ตุวำนนท์ 
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์  ตุวำนนท์) 
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร รักษำรำชกำรแทน 

                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

-ส ำเนำ- 



 
 

 

  



 
 

 

ข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบเพิ่มเติม 
 
 

ล าดับ เร่ือง สามารถดูได้ที ่
1 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551   www.cmu.ac.th 
2 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี พ.ศ. 2561 
www.eqd.cmu.ac.th 

3 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรสอบของ
นักศึกษำ พ.ศ. 2554 

www.eqd.cmu.ac.th 

4 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรพิจำรณำ
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษำท่ีจะเสนออนุมัติให้ได้รับ
ปริญญำ ประกำศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญำ หรือ
ประกำศนียบัตร ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2550  

www.eqd.cmu.ac.th 

5 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.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 
กำรเพ่ิมและกำรถอนกระบวนวิชำ 

www.reg.cmu.ac.th 

9 ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง เง่ือนไขกำรมีสิทธิ์
ได้รับกำรวัดและประเมินผลในกระบวนวิชำ 

www.reg.cmu.ac.th 

10 ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำรลำออก        
จำกกำรเป็นนักศึกษำ       

www.reg.cmu.ac.th 

11 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนกระบวนวิชำ www.reg.cmu.ac.th 
12 ขั้นตอนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียน www.reg.cmu.ac.th 
13 ปฏิทินกำรศึกษำ www.reg.cmu.ac.th 
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