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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25610221100028
ภาษาไทย
: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Nursing Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: พย.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.N.S.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ปี ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
6.2 ได้ รั บ ความเห็ นชอบจากสภาวิ ชาการ ในการประชุ ม สมั ยสามั ญ ครั้ งที่ 5/2560 เมื่ อวั นที่
24 พฤษภาคม 2560
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6.3 สภาการพยาบาล รับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่ สภ.พ.01/05/988 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
6.4 ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2560 เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2560 และในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
6.5 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ พยาบาล
ประจาโรงเรียน พยาบาลวิชาชีพประจาสถานประกอบการอื่น เช่น โรงงาน บริษัท เป็นต้น
8.2 ประกอบอาชี พอิ ส ระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในหน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1 นางสาวสุดศิริ หิรัญชุณหะ

2 นางศรีสุดา วนาลีสิน

3 นางกัญจนี พลอินทร์

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สถาบัน
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
พย.ด. การพยาบาล
ม.มหิดล
ศาสตราจารย์ วท.ม. การพยาบาลอายุรศาสตร์และ ม.มหิดล
ศัลยศาสตร์
พย.บ.
ม.มหิดล
อนุปริญญาพยาบาลและ
ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์
(รับผิดชอบสาขาวิชาหลักด้านการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ปี
2541
2530
2524
2521

ผู้ช่วย
ปร.ด. การพยาบาล
ม.สงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ พย.ม. สุขภาพจิตและการพยาบาล ม.เชียงใหม่
จิตเวช
วท.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์
ม.สงขลานครินทร์
(รับผิดชอบสาขาวิชาหลักด้านการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

2550
2539

ผู้ช่วย
วท.ม. พยาบาลศาสตร์
ม.มหิดล
ศาสตราจารย์ วท.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์
ม.เชียงใหม่
(รับผิดชอบสาขาวิชาหลักด้านการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์)

2530
2524

2527
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

4 นางสาววณิภา ทับเที่ยง

5 นางกฤษณา เฉลียวศักดิ์

มคอ.2 ปริญญาตรี

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สถาบัน
ทางวิชาการ
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลอนามัยชุมชน ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง
(รับผิดชอบสาขาวิชาหลักด้านการ
พยาบาลอนามัยชุมชน)
อาจารย์
พย.ม. การพยาบาลผู้ใหญ่
ม.สงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรม
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
ราชชนนี สงขลา
(รับผิดชอบสาขาวิชาหลักด้านการ
พยาบาลเด็ก)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตจังหวัดพัทลุง ระดับ
ทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง
โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย โรงพยาบาลจิต เวช รวมถึงสถาบัน อื่น ที่เ กี่ยวข้อง ได้แ ก่
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการเฉพาะทาง และชุมชน

ปี
2548
2537

2545
2531

4
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
จากปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณในอันที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ด้วย
ปรัชญา“ปัญญา จริยธรรม นาการพัฒนา” เน้นคุณภาพบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และ
มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีจริยธรรม ใฝ่รู้ มีความสามารถในการสร้างงาน
สื่อสารและวิจารณ์ การจัดการศึกษาจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรองรับความต้องการของพื้นที่
ประเทศ และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีความเชื่อว่า การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ มี
คุณภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนในสังคม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ เข้าใจ
ถึงพหุวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้
บรรลุปรัชญา “ปัญญา จริยธรรม นาการพัฒนา”
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศที่ยังคงมีภาวะขาดแคลนบุคลากร
วิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิต การจัดการ
ศึกษาพยาบาลจึงเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดรูปแบบการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based-learning) มุ่งสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(learning and innovation skill) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้น
การพัฒนาทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรียนรู้จากสภาพจริง (authentic learning) รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์ของหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่ อผลิ ตบัณฑิตพยาบาลที่มีผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์ มีสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพครบทั้งแปดด้านที่สภา
การพยาบาลกาหนด มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ สู้งาน
เป็นพลเมืองที่ดี สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแล้ว บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นคน อ่อนน้อม รับผิดชอบ สู้งาน
มีพฤติกรรมบริการที่แสดงถึงการคานึงถึงวิถีการดาเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม
1.3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ทางการพยาบาลกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล ปฏิบัติพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
1.3.3 มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
1.3.4 มีทักษะการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รู้เท่าทัน สามารถสื่อสารและทางานเป็นทีมได้
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1.3.5 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการดูแลภาวะสุขภาพของสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
1.3.6 มีจิตอาสา แสดงออกซึ่งการเป็นพลเมืองดีที่สร้างประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน โดยถือเป็นภาคเรียนหนึ่งของปีการศึกษาและให้ มี
จานวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับจานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ข้อ 8
(ภาคผนวก ซ)
โดยมีระยะเวลาศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งมีการจัดชั่วโมงการเรียน
เท่ากับ 15 สัปดาห์ (จัดชั่วโมงการเรียน เท่ากับ 2.5 เท่า ของภาคเรียนปกติ)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม–พฤษภาคม
ภาคเรียนฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณในแต่ละปีการศึกษา
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย
กาหนดตารางสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ
มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 3 ข้อ 12
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
138 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคเรียนปกติหรือ 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 16
ภาคเรียนปกติหรือ 8 ปีการศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
76 หน่วยกิต
- รายวิชาทฤษฎี
40 หน่วยกิต
- รายวิชาปฏิบัติ
36 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มการใช้ภาษา
9 หน่วยกิต
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
กลุ่มบูรณาการ
9 หน่วยกิต
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
0000162 สิง่ แวดล้อมกับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
0000263 วิถชี มุ ชนท้องถิน่
3(1-6-2)
Local Community Ways
และเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
9 หน่วยกิต
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0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136
0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268

เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
วิถอี าเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพือ่ การพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
อาหารเพือ่ ชีวติ และความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
การอ่านเพือ่ ชีวติ
2(2-0-4)
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102 หน่วยกิต
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
0204241 ชีวเคมีพน้ื ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
0207251 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 1
0207252 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 2
0209207 ฟิสิกส์สาหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Physics for Nursing
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-3-4)
Microbiology and Parasitology for Health Science
1101161 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
1101163 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทางสุขภาพ
2(2-0-4)
Information Technology and Communication for Health
1101164 โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
2(2-0-4)
Nutrition and Nutritional therapy
1101261 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Pathophysiology for Nurse
1101262 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pharmacology
1101321 หลักระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
Principle of Epidemiology and Biostatistics
กลุ่มวิชาชีพ
76 หน่วยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี
40 หน่วยกิต
1101162 มโนทัศน์ทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Concepts of Nursing
1101231 การพยาบาลเด็ก
3(3-0-6)
Pediatric Nursing
1101241 การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
1101263 กระบวนการพยาบาล
2(1-3-2)
Nursing Process
1101264 การพยาบาลพื้นฐาน
4(2-6-4)
Fundamentals of Nursing
1101266 การพยาบาลเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Nursing for Promoting Health
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1101268 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
1(1-0-2)
Laws and Ethics in Nursing
1101311 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(3-0-6)
Mental Health and Psychiatric Nursing
1101322 การพยาบาลชุมชน
2(2-0-4)
Community Nursing
1101342 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
1101344 การพยาบาลผูส้ งู อายุ
2(2-0-4)
Geriatric Nursing
1101345 การพยาบาลสาธารณภัย
1(1-0-2)
Disaster Nursing
1101351 การพยาบาลมารดาและทารก
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing
1101352 การผดุงครรภ์
3(3-0-6)
Midwifery
1101362 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Research and Innovation
1101421 การรักษาโรคเบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Basic Medical Care
1101471 การจัดการทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Management
รายวิชาภาคปฏิบัติ
36 หน่วยกิต
1101265 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน
4(0-12-0)
Practicum in Basic Nursing Care
1101267 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
3(0-9-0)
Practicum in Nursing for Promoting Health
1101312 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-9-0)
Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing
1101331 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเด็ก
4(0-12-0)
Practicum in Pediatric Nursing
1101341 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่และผู้สงู อายุ 1
4(0-12-0)
Practicum in Adult and Elderly Nursing 1
1101343 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
2(0-6-0)
Practicum in Adult and Elderly Nursing 2
1101422 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น
4(0-12-0)
Practicum in Community Nursing and Basic Medical Care
3(0-9-0)
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1101451 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดาและทารก
Practicum in Maternal and Newborn Nursing
1101452 ปฏิบัตกิ ารผดุงครรภ์
3(0-9-0)
Practicum in Midwifery
1101472 ปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาล
2(0-6-0)
Practicum in Nursing Management
1101473 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลฝึกหัด
4(0-12-0)
Practicum in Nurse Internship
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
กาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือเลือกเรียน
วิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน
3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานใน
ชีวิตประจาวัน
วิชากลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
วิชาเลือก
0000xxx เลือก 1
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน
0207251 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์ 1
หมวดวิชาเลือกเสรี
………….. เลือกเสรี 1

หน่วยกิต
12
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3
3(x-x-x)
6
6
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต 21(xx-x-xx) รวมจานวน xx ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
4
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
4
1101163 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2(2-0-4)
1101164 โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต 4(4-0-8) รวมจานวน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
3
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
วิชากลุ่มบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3
0000162
วิชาเลือก
3(3-0-6)
เลือก 2
3
0000xxx
หมวดวิชาเฉพาะ
3(x-x-x)
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
10
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาฯ
8
0225215 กายวิภาคศาสตร์และและสรีรวิทยาของ 3(2-3-4)
0207252 มนุษย์2
3(2-3-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ
1101161
กลุ่มวิชาชีพ
2(2-0-4)
มโนทัศน์ทางการพยาบาล
2
1101162
หมวดวิชาเลือกเสรี
2(2-0-4)
เลือกเสรี 2
3
…………..
3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต 22(xx-x-xx) รวมจานวน xx ชั่วโมง/สัปดาห์

11
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
วิชากลุ่มบูรณาการ
3
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
วิชาเลือก
6
0000xxx เลือก 3
3(x-x-x)
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
หรือ
0000xxx เลือก 3
3(1-6-2)
หมวดวิชาเฉพาะ
12
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
6
0209207 ฟิสิกส์สาหรับพยาบาล
2(2-0-4)
1101261 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
2(2-0-4)
1101262 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาชีพ
6
1101263 กระบวนการพยาบาล
2(1-3-2)
1101264 การพยาบาลพื้นฐาน
4(2-6-4)
รวมหน่วยกิต 21(xx-x-xx) รวมจานวน xx ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
18
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2
1101321 หลักระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
กลุ่มวิชาชีพ
16
1101311 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(3-0-6)
1101342 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
1101344 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
1101331 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
4(0-12-0)
1101341 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(0-12-0)
รวมหน่วยกิต 18(10-24-20) รวมจานวน 34 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
14
กลุ่มวิชาชีพ
14
1101421 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
1101471 การจัดการทางการพยาบาล
2(2-0-4)
1101422 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการ
4(0-12-0)
รักษาโรคเบื้องต้น
1101451 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 3(0-9-0)
1101452 ปฏิบัติการผดุงครรภ์
3(0-9-0)
รวมหน่วยกิต 14(4-30-8) รวมจานวน 34 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาชีพ
1101231 การพยาบาลเด็ก
1101241 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
1101266 การพยาบาลเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
1101268 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการ
พยาบาล
1101265 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
1101267 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ

หน่วยกิต
16
16
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
4(0-12-0)
3(0-9-0)

รวมหน่วยกิต 16(9-21-18) รวมจานวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
16
กลุม่ วิชาชีพ
16
1101322 การพยาบาลชุมชน
2(2-0-4)
1101345 การพยาบาลสาธารณภัย
1(1-0-2)
1101351 การพยาบาลมารดาและทารก
3(3-0-6)
1101352 การผดุงครรภ์
3(3-0-6)
1101362 การวิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(2-0-4)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1101312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0)
1101343
2(0-6-0)
รวมหน่วยกิต 16(11-15-22) รวมจานวน 26 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
6
กลุม่ วิชาชีพ
6
1101472 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
2(0-6-0)
1101473 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
4(0-12-0)

รวมหน่วยกิต 6(0-18-0) รวมจานวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุ ป ความ และน าเสนอด้ว ยการพูด หรือ เขีย น ศึ กษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่ อสิ่ งพิ ม พ์และ
สื่ อ อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ น าเสนอด้ ว ยการพู ด และการเขี ย นโดยค านึง ถึ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A
search for knowledge from reading publications and electronic media, analysis and
synthesis of the knowledge acquired from the search with oral or written presentation
in line with ethics and codes of conduct in communications
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการ
สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations
with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ
สั้นๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in
daily life
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู้พื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิ ตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
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0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และภัย
พิบตั ิ จิตสานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment
and innovative solutions of the problems
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people,
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle,
leadership skills, creative thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a
global society. Case studies of the community economy using social critique positively
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ตถกรรม การละเล่ นพื้ น บ้า น ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น สิ่ ง สร้ า งสรรค์ใ นภาคใต้ และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history,
archeology, ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom,
creative entities in the South and cultural relations with the ASEAN region based on
the information compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai
Studies, College of Local Wisdom and local learning resources
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0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิท ธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไกการ
ปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจาเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community
in the South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical,
biological, economic, social and cultural dimensions of the community. The
application of the sufficiency economy consistent with the specific context of each
community which leads to sustainable development
0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social
and cultural context
0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social
and cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and
cultural context
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0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social
and cultural context
0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลก
ทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรั ฐ ศาสตร์ ชาติพัน ธุ์สั มพันธ์ ความเป็นมา อัตลั กษณ์ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสาคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
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0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้ว ยการเรี ย นรู้ เ ข้า ใจมีค วามคิ ดเป็ น เหตุเ ป็น ผล ตามทฤษฎีส าคั ญทางปรั ช ญา เกณฑ์ตั ดสิ นทาง
จริยธรรม คาสอนสาคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally
in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man
and the world, relationship between man and man including the values in human life
0000165

ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร้ า งเสริ ม รสนิ ย มในการเข้ า ถึ ง งานทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี และภาพยนตร์ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น
ตระหนักในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies; recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and
making critics as quality consumers or advocates
0000166

ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการคานวณค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน
การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัย
ของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life

17
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับการ
รับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี ผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการ
คุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food
consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and
beauty, types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and
beauty; technologies in production and packaging of food for health and beauty, food
labeling, food laws; consumer protection; current market trends of food supplements
for health and beauty
0000168

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึ ก อ่ า นจากบทความ บทประพั น ธ์ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนาเสนอข้อสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed
media and electronic media according to the choice of interest, present the key
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life
use
0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มี
สุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้าใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น
ผู้ดู นาไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players
applied to the rules of society
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0000264

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการ
ความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy,
risk management, time management, finance and savings, investment, household
accounting, personality management, diversity management, application of information
technology, ethics and social responsibility
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the
quality of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนามาซึ่งการทาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that
can be used to design and improve the quality of life
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0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย
Thailand’s political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections, political role of government;
business and public sector organizations; major problems of political and public
administration, including the political reform in Thailand
หมวดวิชาเฉพาะ
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุมสารชีวโมเลกุลที่สาคัญใน
ร่างกาย เพื่อใช้ในวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวิตประจาวัน
Structure, function, metabolic processes and control of important
biomolecules in the body for health science and daily life
0207251 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 1
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ในระบบห่อหุ้มร่างกาย
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และปฏิบัติการ
Structure and function of human body, cell, tissue and organ of
integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system and sense
organ, basic principle in human anatomy and physiology applied to health science and
laboratory practice
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0207252 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3(2-3-4)
Human Anatomy and Physiology 2
บูรพวิชา : 0207251 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
โครงสร้ า งและหน้ าที่ ข องร่า งกายมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บเซลล์ เนื้ อ เยื่ อ อวั ย วะในระบบ
ไหลเวียนโลหิตและน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบเมแทบอลิซึมและการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และปฏิบัติการ
Structure and function of human body, cell, tissue and organ of
cardiovascular system and lymphatic system, respiratory system, gastrointestinal
system, metabolism system and body temperature regulation, urinary system,
reproductive system and endocrine system, basic principle in human anatomy and
physiology applied to health science and laboratory practice
0209207 ฟิสิกส์สาหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Physics for Nursing
หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์
และรังสี การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล และการดาเนินชีวิตประจาวัน
Units and measurement; force and motion; work and energy; properties of
matter; fluid mechanics; heat and thermodynamics; sound and hearing; light and
optical instruments; basic of electricity; and physics of nuclear and radiation, applied
to nursing care and lifestyle
0225215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-3-4)
Microbiology and Parasitology for Health Science
โครงสร้างหน้าที่ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
การเพาะเลี้ยงและควบคุมจุลินทรีย์ พื้นฐานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปรสิตภายใน ปรสิตภายนอก
และโพรโทซัวที่สาคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย วงชีวิต การติดต่อ อาการ การป้องกันและควบคุม
และปฏิบัติการ
Structure and function of microorganism, role of microorganisms in foods,
environment and public health, cultivation and control of microorganism, basis of the
immune system, medically important endo-parasite, ecto-parasite and protozoa in
Thailand, life cycle, transmission, symptom, prevention and control, and laboratory
practice
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1101161 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษ ย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤตที่เกิดจาก
พัฒนาการ และบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย
Concepts, theories, and principles in human development; factors affecting
physical, emotional, social, and cognition developments in humans from fertilization to
elderly; developmental crisis; nurse role for developmental promotions in all age
groups
1101162 มโนทัศน์ทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Concepts of Nursing
ระบบบริการสุขภาพ วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศ น์พื้นฐานทางการพยาบาล
ทฤษฎีการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพหุวัฒนธรรม ระบบบริการพยาบาล องค์กรวิชาชีพ
การพยาบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บทบาทพยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
Health system service; revolution and development of nursing profession;
basic concepts of nursing; nursing theory and related theories; cultural diversity
concept, nursing services, nursing professional organization, and health organization;
nursing role and career path
1101163 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางสุขภาพ
2(2-0-4)
Information Technology and Communication for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการสุขภาพ และการนาไปใช้ การอ้างอิงและการค้นคว้า
ข้อมูลทางวิชาการ แนวคิดการสื่อสารทางสุขภาพ ลักษณะการสื่อสารทางสุขภาพ ศิลปะการสื่อสารทาง
สุขภาพเพื่อการช่วยเหลือกับบุคคล ครอบครัว และชุมชนในบริบทพหุวัฒนธรรม
Information technology for health service; applying and references;
searching academic information; concept of communication; aspect of communication
for health; art of health communication caring to individual, families, and community
in cultural context
1101164 โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
2(2-0-4)
Nutrition and Nutritional therapy
หลักโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการในวัยต่างๆ การใช้รายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การบริโภคอาหารตามหลักธรรมชาติ พฤติกรรมบริโภคตามพหุวัฒนธรรม โภชน
บาบัดสาหรับผู้ใช้บริการ บทบาทของพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
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Principles of nutrition, nutritional assessment, nutrition for person in
different age group, use of food exchange list, food consumption based on natural
concept; food consumption based on cultural diversity; nutritional therapy for clients;
nurse’s roles and health promotion on nutrition
1101231 การพยาบาลเด็ก
3(3-0-6)
Pediatric Nursing
แนวคิดและหลั กการพยาบาลเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒ นาการและการ
ประเมิน การใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการกลับเป็นซ้า บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม การ
ดูแลอย่างต่อเนื่ อง โดยคานึ งถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การส่งเสริมบทบาทของครอบครัว รวมถึง
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of nursing for pediatric clients; vaccination;
development and assessment; using nursing process and evidence-based practices for
health promotion, prevention, caring, rehabilitation, and recurrence prevention; based
on holistic care, continuing care; concerning individual differences; promoting family’s
role, and aspects of law and relating ethics
1101241 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน
และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
ดูแลตนเองให้มีภาวะสมดุล บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม การดูแลอย่างต่อเนื่อง และคานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of nursing for adult clients at-risk, acute and
chronic illness; using nursing process and evidence-based practices for promotion,
prevention, caring, and rehabilitation; by participation of caregivers, families, and
communities to enhance self-care for life balance; based on holistic care, continuing
care, and concerning individual differences, and aspects of laws and relating ethics
1101261 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Pathophysiology for Nurse
แนวคิดเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา กลไกการตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะ
ที่มีพยาธิสภาพ การตอบสนองต่อการอักเสบ การติดเชื้อ ความผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย
Concepts of pathophysiologic; response mechanisms and adaptation under
pathophysiologic circumstances; inflammatory response; infection; disorders of human
systems
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1101262 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pharmacology
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ การเลือกใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและการประเมินตามอาการที่ไม่พึงประสงค์
Principles of pharmacology; pharmacodynamics; pharmacokinetics; rational drug
use, and monitoring of adverse drug events
1101263 กระบวนการพยาบาล
2(1-3-2)
Nursing Process
แนวคิดหลักกระบวนการพยาบาล การรวบรวมข้อมูล การประเมินสภาพตามแบบแผน
สุขภาพ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ข้อมู ล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล การประเมิ น ผลการพยาบาล การบั น ทึ ก ทางการพยาบาล แนวทางการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการพยาบาลเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก าร และฝึ ก การใช้
กระบวนการพยาบาล
Concepts of nursing process; collecting data; assessment according to
functional health pattern; physical examination; data analysis; nursing record;
application of nursing process for responding to individual need; and practice of
nursing process
1101264 การพยาบาลพื้นฐาน
4(2-6-4)
Fundamentals of Nursing
มโนทัศน์ของการปฏิบัติทางการพยาบาล หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการ และฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
Concepts of nursing practice; principles and methods of fundamental
nursing in responding to basic needs of an individual; and practice in fundamental
nursing procedures based on nursing standard
1101265 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
4(0-12-0)
Practicum in Basic Nursing Care
บูรพวิชา: 1101263 กระบวนการพยาบาล, 1101264 การพยาบาลพื้นฐาน
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการเป็น
รายบุคคล โดยใช้กระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล วิถี
การด าเนิ น ชีวิ ตและบริ บ ทพหุ วัฒ นธรรม สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย ภายใต้ มาตรฐานวิ ช าชีพ จรรยาวิช าชี พและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice of fundamental nursing in responding to basic needs of an
individual using nursing process, professional relationship concerning individual
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differences, way of life and cultural context, patient’s rights; based on professional
standard, related professional ethics and laws
1101266 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Nursing for Promoting Health
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีทางการพยาบาลและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ และกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพกับบุคคลและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of health promotion; nursing theories, concepts
and theories related to health promotion; strategies for health promotion; assessment
health status; health risk factors; health promotion for individual and community, and
the aspects of law and related ethics
1101267 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
3(0-9-0)
Practicum in Nursing for Promoting Health
บูรพวิชา : 1101263 กระบวนการพยาบาล, 1101264 การพยาบาลพื้นฐาน
ควบคู่ : 1101266 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดหรือทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ใ ช้บริการทุกกลุ่ม
วัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและชุมชน โดยการวางแผนและจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริม
สุขภาพบุคคลและชุมชน ด้วยการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพและฝึก
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุ ขภาพ โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล วิถีการดาเนินชี วิตและบริบทพหุ
วัฒนธรรม สิทธิผู้ป่วย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Nursing practice; using concepts or nursing theories and theories related to
health promotion, nursing process, appropriate evidence-based; plan and organize
health promotion activities/projects for all age group and community; assessment
health status, health risk factors; and practicing health promotion concerning individual
differences, way of life and cultural context, patient’s rights; based on professional
standard, related professional ethics and laws
1101268 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
1(1-0-2)
Laws and Ethics in Nursing
กฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง คร รภ์ กฎหมาย
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ทฤษฎีจริยศาสตร์ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย สิทธิและหน้าที่พยาบาล หลักการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม
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General laws; acts and laws related to practice of nursing and midwifery;
the profession nursing and midwifery act; the related public health laws; ethical
theories; ethical development; ethical principle; code of ethics in nursing; patients’s
rights, nurses’s rights and functions; principles of ethical decision making in nursing
1101311 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(3-0-6)
Mental Health and Psychiatric Nursing
แนวคิดทฤษฎี และหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
การใช้ตนเองเพื่อการบ าบั ด การใช้กลุ่ มบาบัด การมีส่ ว นร่วมของครอบครัวและชุมชน และการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชใน
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน ดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพจิต การดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts, theories, and principles of mental health and psychiatric nursing;
using therapeutic interaction, self-therapeutic, group therapy; participation of families
and community and appropriate use of evidence-based practices for clients who are at
risk, encounter mental health and psychiatric problems; mental health promotion,
prevention, treatments and rehabilitation, continuing care, including aspects of law and
related ethics
1101312 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-9-0)
Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยง ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การใช้ตนเองเพื่อการบาบัด การใช้กลุ่ม
บาบัด การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เหมาะสม ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพจิต การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดย
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย วิถีการดาเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม ภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice nursing care for clients who are at risk and encounter mental
health and psychiatric problems; both individual and group; using therapeutic
interaction, self-therapeutic, group therapy, family and community participation,
nursing process and applying evidence appropriately; mental health promotion, prevention,
caring, rehabilitation, continuing care, and concerning individual differences, patient’s
rights, way of life and cultural context; based on professional standard, related
professional ethics and laws
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1101321 หลักระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
Principle of Epidemiology and Biostatistics
แนวคิดเกี่ยวกับโรค ธรรมชาติการเกิดโรค และการกระจายของโรคในชุมชน การเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิ ท ยา การสอบสวนทางระบาดวิ ท ยา การคั ด กรองโรค การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
การศึกษาทางวิทยาการระบาดและการวิเคราะห์ข้ อมูลโดยใช้หลักสถิติพื้นฐาน ระบบข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุข ข้อมูลและสถิติด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยในชุมชน
Concepts of disease, spectrum of disease, and distribution of disease;
epidemiology surveillance and investigation; screening; prevention and control;
epidemiological studies and data analysis using basic statistics; public health
information system; medical and public health informatics; and community health
indices
1101322 การพยาบาลชุมชน
2(2-0-4)
Community Nursing
นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ระบบ
บริ การสุ ขภาพชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ แนวคิดการพยาบาลสุ ขภาพชุมชน กลยุทธ์การจัดบริการ
สุขภาพชุมชน กระบวนการทางานในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการและการจัดบริการ
สุขภาพชุมชน ระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Policy and health development plan; health assembly; public policy for
health, community service system; health innovations; concepts of community nursing;
community service strategies, community nursing process and services community
systems data, and aspects of law and related ethics
1101331 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
4(0-12-0)
Practicum in Pediatric Nursing
บูรพวิชา : 1101265 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กโดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ และการบูรณาการ
งานวิจัยในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการกลับเป็นซ้า
เน้นการพยาบาลแบบองค์รวม การดูแลอย่างต่อเนื่อง คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย วิถีการดาเนิน
ชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice nursing for pediatric; nursing process, evidence-based practices and
researches for health promotion, prevention, caring, rehabilitation, and recurrence
prevention; based on holistic care, continuing care concerning individual differences,
patient’s rights, way of life and cultural context, promoting the family’s role; based on
professional standard, related professional ethics and laws
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1101341 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4(0-12-0)
Practicum in Adult and Elderly Nursing 1
บูรพวิชา : 1101265 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมกับผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการกลั บมาเป็น
ซ้า และการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การดูแ ลอย่างต่อ เนื่องโดยใช้ห ลั กฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย วิถีการดาเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม
ของผู้ดูแลและครอบครัว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice of holistic nursing to adult and elder clients with acute and
chronic illness, using nursing process to caring, rehabilitation, recurrence prevention,
and health promotion; continuing care, applying evidence appropriately concerning
individual differences, way of life and cultural context, participation of caregivers, and
families, patient’s rights; based on professional standard, related professional ethics
and laws
1101342 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิดและหลั กการพยาบาลผู้ ใช้ บริการวัยผู้ ใหญ่ที่มีภ าวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต
ต้องการการดูแลเร่งด่วน การรักษาเฉพาะและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาล
และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น การดู แ ลรั ก ษา การป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้ อ น การฟื้ น ฟู ส ภาพ การดู แ ลระยะสุ ด ท้ า ยและภาวะใกล้ ต าย และการดู แ ลแบบ
ประคับประคอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสนับสนุนการดูแลตนเองให้มี
ภาวะสมดุล บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม การดูแลอย่างต่อเนื่อง คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles of nursing for adult clients with emergency and
critical illness; requiring emergency life support, special therapeutics and medical
technologies; using nursing process and evidence-based practices for promotion,
prevention, caring, complication prevention, rehabilitation, death and dying care,
palliative care; by participation of caregivers, families, and communities to enhance self-care
for life balance; based on holistic care, continuing care, and concerning individual
differences, and aspects of laws and related ethics
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1101343 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
2(0-6-0)
Practicum in Adult and Elderly Nursing 2
บูรพวิชา : 1101341 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมกับผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สู งอายุ ในภาวะเจ็บป่วย
วิกฤต ฉุกเฉิน และผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย ต้องการการรักษาเฉพาะและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษา ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพ
และการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม คานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย วิถีการดาเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล
และครอบครัว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice of holistic nursing to adult and elder clients with critical illness,
emergency, and end of life and terminal stage; requiring special therapeutics and
medical technologies; using nursing process to caring, prevention of complications,
rehabilitation, and health promotion; continuing care, applying evidence appropriately
concerning individual differences, patient’s rights, way of life and cultural context,
family and community participation; using evidence-based practice; based on
professional standard, related professional ethics and laws
1101344 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Geriatric Nursing
แนวคิดการพยาบาลผู้สูงอายุ กระบวนการเปลี่ ยนแปลงของการสู งอายุ ทฤษฎีความ
สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการดูแลอย่างต่อเนื่อง การป้องกันภาวะ
เสี่ยง การใช้ยาในผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพเพื่อ การดูแลตนเองให้มีภาวะสมดุล
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts of geriatric nursing; change process in aging; geriatric theories;
health assessment; common health problems and continuing care; risk prevention;
drug use in elders; health promotion and rehabilitation for self-care and life balance,
and aspects of law and related ethics
1101345 การพยาบาลสาธารณภัย
1(1-0-2)
Disaster Nursing
แนวคิดและหลักการจัดการสาธารณภัย การวางแผนเตรียมรับและการจัดการสาธารณภัย
ในแต่ละระยะ บทบาทพยาบาลในการตอบสนองสถานการณ์สาธารณภัย การคัดกรองผู้ประสบภัยในที่
เกิดเหตุ การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การดูแลด้านจิตสังคม การดูแลและเยียวยา
ผู้ประสบภัยในระยะฟื้นสภาพ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์
อุบัติภัยและสาธารณภัย ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จาลอง
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Concepts and principles of disaster management, preparedness and
management in each phase; role of nurses in disaster response phase; triage victims on
scene; first aids and transportation of injured victims; psychosocial support; caring and
healing for victims in recovery phase; issues of ethics and law in assisting victims from
mass casualty and disaster, practical exercises with casualties
1101351 การพยาบาลมารดาและทารก
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing
ควบคู่ : 1101352 การผดุงครรภ์
แนวคิดการพยาบาลมารดาและทารก อนามัยการเจริญพันธุ และการวางแผนครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตสังคมและผลกระทบทางด้านกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ และ
ครอบครัว การพยาบาลสตรีร ะยะตั้งครรภ์ คลอดและหลั งคลอดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย การ
พยาบาลทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์
บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์ร วม การดูแลอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแล
ตนเองให้มีภาวะสมดุล คานึงถึง ความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts of maternal and newborn nursing; reproductive health and family
planning; physiological, psychosocial changes; including the impacts of these changing
in mother and her family; nursing care during pregnancy, labor and postpartum periods
in normal status and minor health deviations; nursing care of the newborn; breast
feeding; using nursing process and evidence-based practices; based on holistic care,
continuing care; enhancing health promotion and self-care for life balance; concerning
individual differences, participation of family, and aspects of law and related ethics
1101352 การผดุงครรภ์
3(3-0-6)
Midwifery
ควบคู่ : 1101351 การพยาบาลมารดาและทารก
แนวคิดการผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การประเมินสภาวะทารกใน
ครรภ์ การใช้ย าทางสู ติกรรมในระยะคลอด หลั กการทาคลอดปกติและการพยาบาลระยะคลอด
หลักการพยาบาลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด การส่งต่อเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง การใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์บน
พื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลตนเองให้มีภาวะสมดุล คานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts of midwifery; basic knowledge of childbirth; fetal health assessment;
drugs used during labor; birth assisting; principle of normal labor and nursing care for
intrapartum periods; health risks and complications during pregnancy, labor and postpartum
periods; referral for continuing care; using nursing process and evidence-based practices;
based on holistic care; enhancing self-care for life balance; concerning individual differences,
participation of family, and aspects of law and related ethics
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1101362 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Research and Innovation
แนวคิดและหลักการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล
กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมในการทาวิจัย แนวคิด หลักการและกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาล การนาหลักฐานเชิงประจักษ์ และผลงานวิจัยมาพัฒนานวัตกรรมทางการ
พยาบาล
Concepts and principles of evidence based in nursing profession; concept,
principle and process of nursing research; ethics in nursing research; concept and
process of innovation in nursing, applying evidence based and research utilization for
innovation in nursing
1101421 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Medical care
ควบคู่ : 1101422 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น
การประเมินสภาพ การวินิจฉัย แยกโรค และการรักษาโรคเบื้องต้นผู้ใช้บริการทุกวัย การ
ปฐมพยาบาลและการทาหัตถการเบื้องต้นตามขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การส่งต่อ
เพื่อการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Assessment, differential diagnosis, and basic medical care for clients in all
age groups; first aids and basic medical procedures based on nursing profession
regulation and related laws; transferring for appropriate management, and aspects of
law and related ethics
1101422 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น
4(0-12-0)
Practicum in Community Nursing and Basic Medical Care
ควบคู่ : 1101421 การรักษาโรคเบื้องต้น
ฝึกปฏิบั ติ การพยาบาลในการดูแลสุ ขภาพบุคคลและครอบครัว ที่บ้าน การให้ บริการ
พยาบาลในโรงเรียน และการดาเนินงานอนามัยชุมชน ฝึกปฏิบัติการประเมินสภาพ วินิจฉัย การดูแล
รักษาโรคเบื้องต้น ปฐมพยาบาลและทาหัตถการเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการในสถานบริการ การส่งต่อเพื่อ
การรักษาที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม คานึงถึง
ความเป็น ปัจเจกบุ คคล สิทธิ ผู้ป่ วย วิถีการดาเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒ นธรรม หลักการมีส่ว นร่ว ม
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice of home health care nursing for individual and family; school
health care; community care; practice assessment, diagnosis, basic medical care;
practice first aids and basic medical procedures to clients of health service institutes;
transferring for appropriated management; using nursing process and appropriate
evidence-based practices concerning individual differences, patient’s rights, way of life
and cultural context, principle of participation; based on professional standard, related
professional ethics and laws
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1101451 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
3(0-9-0)
Practicum in Maternal and Newborn Nursing
ควบคู่ : 1101452 ปฏิบัติการผดุงครรภ์
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด
ที่มีภาวะปกติและภาวะเบี่ยงเบนเล็กน้อย การใช้กระบวนการพยาบาล ผลการวิจัยและหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์มาใช้ในการดูแลแบบองค์รวม การดูแลอย่างต่อเนื่อง คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิ
ผู้ ป่ ว ย วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต และบริ บ ทพหุ วั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ภายใต้
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice nursing care for the women having normal health status, and
minor health deviations during pregnancy, labor and postpartum periods and newborn;
using nursing process, researches appropriately and evidence-based practices; based
on holistic care, continuing care, and concerning individual differences, patient’s rights,
way of life and cultural context, promoting the family’s role; based on professional
standard, related professional ethics and laws
1101452 ปฏิบัติการผดุงครรภ์
3(0-9-0)
Practicum in Midwifery
ควบคู่ : 1101451 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ที่มีภาวะ
เสี่ ย งและภาวะแทรกซ้อน การฝึ กทักษะการช่ว ยคลอดและช่ว ยทาหั ตถการ การใช้กระบวนการ
พยาบาล ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลแบบองค์รวม การดูแลอย่างต่อเนื่อง คานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย วิถีการดาเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice nursing care for the women having health risks and health
complications during pregnancy, labor and postpartum periods; birth assisting and
procedure; using nursing process, evidence-based practices and researches
appropriately; based on holistic care, continuing care, and concerning individual
differences, patient’s rights, way of life and cultural context, promoting the family’s
role; based on professional standard, related professional ethics and laws.
1101471 การจัดการทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Management
แนวคิ ดการการจั ดการการพยาบาล ภาวะผู้ น าและการจั ดการที ม บทบาทหน้ า ที่ ของ
ผู้ บริ หารพยาบาล จริ ย ธรรมทางการบริ ห ารการพยาบาล การบริ ห ารการจั ด บริ ก ารพยาบาล
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การจัดการวัสดุอุปกรณ์ การจัดการคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยในการพยาบาล มาตรฐานและคุณภาพการบริการในสถานบริการสุขภาพ การพัฒนาและการ
รับรองคุณภาพบริการในสถานบริการสุขภาพ ประเด็นและแนวโน้มในวิชาชีพการพยาบาล
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Concepts of nursing management; leadership and team management; roles
and functions of nurse administrator; ethics in nursing administration; nursing service
delivery management; health economics; medical device and equipment
management; quality, risk and safety management; standard and quality of services in
health care setting; quality improvement and accreditation in health care services;
issues and trends in nursing profession
1101472 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
2(0-6-0)
Practicum in Nursing Management
ฝึกปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาภาวะผู้นา การประเมินมาตรฐานการจัดการ
ทางการพยาบาล การใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการบริการทางการ
พยาบาล
Practice of nursing management; developing leadership; assessing the standard
of nursing management; using quality improvement tools, innovation development for
quality improvement in health care services
1101473 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด
4(0-12-0)
Practicum in Nurse Internship
บูรพวิชา : 1101265 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน, 1101267 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ, 1101341 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,
1101312 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, 1101331 ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก, 1101343 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูง อายุ 2, 1101451
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก, 1101452 ปฏิบัติการผดุงครรภ์, 1101422
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น , 1101472 ปฏิบัติการ
จัดการทางการพยาบาล
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและจัดการทางการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การ
นิเทศของพยาบาลวิชาชีพ เฉพาะสาขาในสถานพยาบาลที่เลือกสรร ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยา
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Practice as a professional nurse and nurse administrator under supervision
of registered nurses in a selected area both community and clinical setting; based on
professional standard, related professional ethics and laws
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม อดทน สู้งาน
1.2 แสดงออกถึงการให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน เคารพสิทธิมนุษยชน
1.3 มีจิตอาสา ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น
1.4 สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติพยาบาล มีจิตสานึกด้านความ
เสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล แสดงออกถึงการเคารพสิทธิผู้ป่วย และสิทธิ ของ
พยาบาล
2 ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน วิถีการดาเนินชีวิต
บริบทพหุวัฒนธรรม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลและการนาไปใช้
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ บนพื้นฐานของหลั กฐานเชิง
ประจักษ์
2.5 มีความรู้ ค วามเข้ าใจในระบบสุ ข ภาพ และระบบคุณ ภาพ การบริ ห ารและการ
จัดการทางพยาบาล
3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น นาไปสู่การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.2 มีทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
รวมถึง การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
3.3 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางพยาบาลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะชีวิต มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
4.2 สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและสมาชิกของระบบบริการสาธารณสุขทุก
ระดับ
4.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
4.4 มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคม
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5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
พยาบาล
5.2 สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดได้เหมาะสม
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
อ่านวารสารและตาราทางการพยาบาลภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
5.5 สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย
6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรม สิทธิของผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา
ฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง และการมีส่วน
ร่วม
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรโดย
คานึงถึงความเป็นปัจเจก วิถีการดาเนินชีวิต บริบทพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
6.4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการปฏิบัติงาน สามารถทางานกับทีมการพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพ และชุมชน

